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26/13

کارشناسی

اقتصاد نظری

2313

دانشگاه بوعلی سینا -همدان

نفر دوم مقطع کارشناسی

26/02

توسعه اقتصادی و برنامهریزی

2310

دانشگاه تبریز

2331

دانشگاه تبریز

کارشناسی
ارشد
دکتری
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وضعیت رساله دکتری ()PhD Thesis
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نمره

سال

نام دانشگاه

23/5

2331

دانشگاه تبریز

سوابق تدریس ()Teaching Experiences
ردیف

عنوان درس

از سال
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اقتصاد عمومی ( )2و ( )1مباحث خرد و کالن

 2310نیمسال اول

محل تدریس
دانشگاه تبریز -دانشکده مهندسی مکانیک -گروه مهندسی
صنایع

1

اقتصاد و مدیریت صنعتی

 2310نیمسال دوم

دانشگاه تبریز -دانشکده مهندسی مکانیک -گروه مهندسی مواد

3

جایگاه هنرهای اسالمی در اقتصاد ایران

از نیمسال اول  2311تا کنون

دانشگاه هنرهای اسالمی تبریز

7

دستیار حل تمرین آمار ( )1مقطع کارشناسی

از نیمسال اول سال  2316تا کنون

دانشگاه تبریز -گروه اقتصاد

5

دستیار حل تمرین اقتصاد سنجی کارشناسی

 2315تا کنون

دانشگاه تبریز -گروه اقتصاد

6

دستیار حل تمرین اقتصاد سنجی کارشناسی ارشد

 2310تا کنون

دانشگاه تبریز -گروه اقتصاد

0

توسعه اقتصادی و برنامهریزی

از نیمسال دوم  2310تا کنون

مؤسسه غیر انتفاعی ارس تبریز

1

توسعه اقتصادی و برنامهریزی

 2310نیمسال اول

مؤسسه غیر انتفاغی علم وفناوری تبریز

3

آمار برای اقتصاد

2316

دانشگاه جامع علمی کاربردی تبریز

21

اقتصاد کالن

2315

دانشگاه جامع علمی کاربردی تبریز

22

توسعه اقتصادی و برنامهریزی

 2311نیمسال اول

دانشگاه آزاد واحد صوفیان

21

اقتصاد خرد

2315

دانشگاه پیام نور مرکز ماکو

23

مبانی علم اقتصاد

2310

دانشگاه پیام نور مرکز ماکو

27

ارزیابی طرحهای صنعتی

 2310نیمسال دوم تا 2332

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو

25

اقتصاد خرد و توسعه اقتصادی

 2310نیمسال دوم تا 2332

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو

26

افتصاد کالن

 2310نیمسال دوم تا 2332

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکو

20

افتصاد کالن

 2310نیمسال دوم تا 2332

مؤسسه غیر انتفاعی ارس تبریز

23

اقتصاد خرد

 2310نیمسال دوم تا 2332

مؤسسه غیر انتفاعی ارس تبریز

11

اقتصاد مهندسی

 2310نیمسال دوم تا 2332

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

12

کنترل و مدیریت پروژه فناوی اطالعات

 2310نیمسال دوم تا 2332

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

11

بازاریابی

 2310نیمسال دوم تا 2332

دانشگاه آزاد واحد صوفیان

13

مدیریت صادرات و واردات

 2310نیمسال دوم تا 2332

دانشگاه آزاد صوفیان

17

تحقیق در عملیات

 2310نیمسال دوم تا 2332

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

15

تنظیم و کنترل بودجه دولتی

نیمسال دوم 2332-2331

مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)

16

پول ،ارز و بانکداری

نیمسال دوم 2332-2331

مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)

10

اقتصاد مهندسی

نیمسال اول سال 2332

مؤسسه غیرانتفاعی نبی اکرم (ص)

11

پول ،ارز و بانکداری

نیمسال دوم 2332-2331

مؤسسه غیر انتفاعی ارس تبریز

13

اقتصاد مهندسی

نیمسال دوم  2331تا کنون

مؤسسه غیر انتفاعی الغدیر تبریز

31

آمار()2

نیمسال اول 33-31

دانشگاه علوم اقتصادی

32

اقتصاد خرد

نیمسال اول 33-31

دانشگاه علوم اقتصادی

3

31

اقتصاد سنجی مالی

نیمسال دوم 31-33

دانشگاه علوم اقتصادی

33

مالیه بین الملل

نیمسال دوم 31-33

دانشگاه علوم اقتصادی

37

آمار ()1

نیمسال دوم 31-33

دانشگاه علوم اقتصادی

35

روش تحقیق ارشد

نیمسال دوم 31-33

دانشگاه علوم اقتصادی

36

اقتصاد سنجی

نیمسال اول 37-33

دانشگاه خوارزمی

30

اقتصاد کالن پیش نیاز ارشد

نیمسال اول 37-33

دانشگاه خوارزمی

31

سازمان های پولی و مالی ارشد

نیمسال اول 37-33

دانشگاه خوارزمی

33

پول ،ارز و بانکداری

نیمسال اول 37-33

دانشگاه خوارزمی

71

تجارت الکترونیک ارشد

نیمسال اول 37-33

دانشگاه خوارزمی

انتشارات و مقاالت ()Publications
ردیف

عنوان کتب و مقاالت

سال انتشار

ناشر

2

تألیف کتاب :کاربرد نرم افزار  Stataدر اقتصاد سنجی :نویسندگان :دکتر پرویز محمدزاده ،سیاب ممیپور ،مجید فشاری

2313

دانشکده علوم اقتصادی

1

3

7
5

مقاله علمی-پژوهشی :بررسی تطبیقی شاخص های توسعه در استان های شمال غرب با استان های متمایل به مرکز:
نویسندگان :دکتر محمد باقر بهشتی ،مجید فشاری ،نیر قمری
مقاله علمی-پژوهشی :تأثیر شاخص های رقابتی بر صادرات زیر بخش های صنعتی ایران :نویسندگان :دکتر علیرضا
کازرونی ،مجید فشاری

2310

دانشگاه تبریز -نشریه علوم انسانی و
اجتماعی ،تابستان 2311
فصلنامه بررسیها ی اقتصادی (اقتصاد

2310

مقداری) دانشگاه شهیدچمران اهواز  ،بهار
2310

مقاله علمی-پژوهشی :رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی :مطالعه موردی کشورهای منطقه منا :نویسندگان :دکتر حسین
اصغرپور ،علی رضازاده ،مجید فشاری
مقاله علمی-پژوهشی :رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی :مطالعه موردی ایران ،نویسندگان :دکتر علیرضا کازرونی ،علی
رضازاده ،مجید فشاری

2310
2311

6

مقاله علمی -پژوهشی :تأثیر صادرات بر زیست محیط ایران :نویسندگان :دکتر علیرضا کازرونی ،مجید فشاری

2313

0

مقاله علمی -پژوهشی :تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر بیثباتی نرخ واقعی ارز ،مطالعه موردی ایران ،نویسندگان :دکتر

2313

4

فصلنامه نامه مفید ،شماره  ،63دی ماه
2310
پژوهشنامه علوم اقتصادی (فصلنامه
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی)
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره ،55
تابستان 2313
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،شماره ،50

علیرضا کازرونی ،مجید فشاری ،آرام ایمان پور نمین
1
3
21
22
21
23
27
25
26
20
21
23

زمستان 2313

مقاله علمی -پژوهشی :تخمین تابع تقاضای گردشگری ایران ،رهیافت  ،TVPنویسندگان :دکتر پرویز محمدزاده ،دکتر

سال اول ،شماره اول،

فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه

داود بهبودی ،مجید فشاری ،سیاب ممیپور

زمستان 2313

اقتصادی

مقاله علمی -پژوهشی :تخمین تابع تقاضای گردشگری ایران به تفکیک کشورهای مبدأ ،رهیافت  ،TVPنویسندگان :دکتر
پرویز محمد زاده ،دکتر داود بهبودی ،مجید فشاری ،سیاب ممیپور
مقاله علمی -پژوهشی :تأثیر درجه بازبودن تجارت بر بیثباتی نرخ واقعی ارز ،مطالعه موردی کشورهای منطقه منا
نویسندگان :دکتر علیرضا کازرونی ،مجید فشاری ،سیاب ممیپور
مقاله علمی -پژوهشیThe Impact of Real Exchange Rate Volatility on Non-Oil Export of Iran: :
Authors: Dr. Alireza Kazerooni, Majid Feshari, Mohammad Shaaf
مقاله علمی -پژوهشیThe Impact of Unified Exchange Rate System on Domestic Price of Iran: :
Authors: Dr. Alireza Kazerooni, Majid Feshari
مقاله علمی -پژوهشی :محاسبه کشش تبلیغاتی تقاضا در صنایع ایران :نویسندگان :دکتر فرهاد خداداد کاشی ،مجید
فشاری ،علی دهقانی
مقاله علمی -پژوهشی :تأثیر فساد اداری بر پسانداز ناخالص ملی :نویسندگان ،دکتر حسین اصغرپور ،دکتر بهزاد سلمانی،
مجید فشاری و علی دهقانی
مقاله علمی -پژوهشی :تأثیر نابرابری درآمد بر مخارج مصرفی بخش خصوصی :مطالعه موردی کشورهای منطقه منا
نویسندگان :دکتر بهزاد سلمانی ،دکتر حسین اصغرپور ،مجید فشاری ،علی دهقانی
مقاله علمی -پژوهشی :تخمین تابع تقاضای گردشگری ایران ،رهیافت دادههای شمارشی :نویسندگان :دکتر فیروز فالحی،
دکتر پرویز محمدزاده ،مجید فشاری ،سیاب ممی پور
مقاله علمی -پژوهشی :بررسی رابطه علی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه :MENA
مقاله علمی -پژوهشی :بررسی ارتباط متقابل بین تبلیغات ،سودآوری و درجه تمرکز در صنایع ایران :نویسندگان :دکتر
فیروز فالحی ،مجید فشاری ،سیاب ممیپور
مقاله علمی -ترویجی :اصل  77قانون اساسی و چالش های فراروی بانکداری خصوصی در ایران :نویسندگان :دکتر علیرضا
کازرونی ،مجید فشاری

5

تابستان 2313
2313

فصلنامه اقتصاد مقداری دانشگاه
شهیدچمران اهواز
فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی یزد ،سال
اول ،شماره دوم ،زمستان 2313

2010

فصلنامه اقتصاد بینالملل دانشگاه اصفهان

2009

Iranian Economic Review
)Journal (Tehran University

پذیرش

فصلنامه علوم انسانی دانشگاه سمنان

تابستان 2331

فصلنامه تحقیقات و مدلسازی اقتصاد

بهار  2331شماره 37
پذیرش
پذیرش
زمستان 2313
2310

فصلنامه دانش و توسعه دانشگاه فردوسی
مشهد
فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه
اقتصادی
فصلنامه اقتصاد کالن
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران
ماهنامه اطالعات سیاسی و اقتصادی ،خرداد
و تیر 2310

11

مقاله علمی-ترویجی :بررسی رابطه علی بین صادرات ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید :مطالعه موردی کشورهای
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا :نویسندگان :دکتر علیرضا کازرونی ،مجید فشاری

2310

12

همایش خارجیThe Impact of Real Exchange Rate Volatility on Non-Oil Export of Iran, Authors: :
Dr. Alireza Kazerooni, Majid Feshari, Mohammad Shaaf

2009

11

همایش داخلی :تخمین هزینه های اقتصادی تصافات جاده ای در ایران :نویسندگان :دکتر علیرضا کازرونی ،مجید فشاری

2311

13

همایش داخلی :تاثیر مدیریت نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران :نویسندگان :دکتر علیرضا کازرونی ،مجید فشاری

2310

همایش داخلی :بررسی رابطه بلندمدت بین درآمد سرانه و آلودگی آب :نویسندگان :مجید فشاری نیر قمری و کاظم
17

2313

محمدیاقدم

فصلنامه علوم مدیریت دانشگاه آزاد تبریز،
بهار 2310
Eastern Economic Association
)(Filadelfia, America
اولین کنفرانس سوانح جاده ای و ریلی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
چهاردهمین همایش صادرات غیر نفتی
تبریز در کتب مجموعه مقاالت
همایش آب پاک دانشگاه صنعت آب و برق
(شهید عباسپور)

همایش ملی نساجی ،پوشاک و چرم :تأثیر متغیرهای سهم بازار ،هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای تبلیغات بر
15

سودآوری صنایع نساجی ،پوشاک و چرم ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا) :نویسندگان :دکتر محمدعلی موالیی ،مجید

2331

فشاری ،علی دهقانی ،نیر قمری و احمد لطفی
همایش داخلی :آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس :روش گشتاور تعمیم یافته :نویسندگان :مجید فشاری نیر قمری و
16
10
11
13
31

2313

کاظم محمدیاقدم
طرح پژوهشی :بررسی استراتژی های اشتغال و سرمایهگذاری در استان آذربایجان شرقی  ،همکار طرح .مجری طرح دکتر
پرویز محمد زاده
طرح پژوهشی :بررسی تطبیقی شاخص های توسعه در استان های شمال غرب با استان های متمایل به مرکز به عنوان
همکار اول طرح ،مجری طرح دکتر محمد باقر بهشتی
همایش داخلی :بررسی تأثیر نوآوری علمی بر صادرات غیرنفتی ایران :نیر قمری و مجید فشاری
مقاله علمی -پژوهشی :بررسی تأثیر بیثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی :مطالعه موردی ایران :علیرضا کازرونی
و مجید فشاری

6

2316

سومین همایش ملی نساجی ،پوشاک و چرم
دانشگاه آزاد یزد
همایش آب پاک دانشگاه صنعت آب و برق
(شهید عباسپور)
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
آذربایجان شرقی

2316

دانشگاه تبریز

2331

هفدهمین همایش صادرات غیرنفتی ایران

زمستان 2313

مجله اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

32

مقاله علمی -پژوهشی :بررسی اثر منحنی  Jدر اقتصاد ایران :علیرضا کازرونی ،سیاوش محمد پور و مجید فشاری

زمستان 2331

مجله سیاستهای اقتصادی (نامه مفید
سابق)

31

مقاله علمی -پژوهشی :بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر تورم:مطالعه موردی کشورهای منطقه MENA

33
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