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 تحصیالت

 ریزیکارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه

 
اقتصاد  و اقتصاد مالی هایدکتری علوم اقتصادی )گرایش

 صنعتی(
 

 

 های اجراییمسئولیت

 از  عضو ستاد تجهیز درآمد استان آذربایجان غربی(

 (1396تا خرداد ماه  1394اسفند ماه 

 تا شهریور  1396)از شهریور ماه  معاون گروه اقتصاد

 (1397ماه 
 های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه رئیس مرکز آموزش

 (1399تا شهریور ماه  1397)از اسفند  ارومیه

 های مورد عالقهحوزه

اقتصاد بانکداری، اقتصاد مالی، اقتصاد سنجی مالی، 

صنعتی، روش شناسی علم اقتصاد، کاربرد هوش مصنوعی و 

 .یادگیری ماشین در مالی
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 منتشر شده پژوهشی-علمی هایمقاله محل انتشار

پژوهشنامه فصلنامه 

 اقتصادی

  مطالعه آثار سرریز تالطم بازارهای سهام، طال، نفت

  و ارز

 

ها و فصلنامه پژوهش

 های اقتصادیسیاست

  اثر صادرات بر کارایی فنی زیر بخشهای صنعتی محصوالت

شیمیایی و فلزات اساسی )رویکرد تابع تولید مرز 

 تصادفی و داده های تابلویی پویا(

 
های فصلنامه نظریه 

 کاربردی اقتصاد

 تاثیر جهانی شدن بر شاخص فقر انسانی (HPI) 

 

 اقتصاد و الگوسازی

  بررسی اثر صادرات بر کارآیی فنی صنایع مواد غذایی

 و آشامیدنی ایران

 

های اقتصاد پولی، پژوهش

 مالی

  آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و

 سکه طال در ایران

 

پژوهشنامه اقتصاد 

 انرژی ایران

  بررسی و مدلسازی کارآیی مصرف برق در بخش صنعت و

کل اقتصاد ایران با استفاده از مدل تغییر رژیم 

 مارکف

 

فصلنامه مطالعات 

 اقتصاد انرژی

  اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای

عمده تولید کننده نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری 

 (PVAR) در داده های تابلویی

 

فصلنامه مطالعات 

 اقتصاد انرژی

  اثر وفور منابع انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای

 (PSTRنفت )رویکرد  صادرکننده

 

فصلنامه مدیریت توسعه 

 فناوری

  بررسی تاثیر حمایت از اختراع و نوآوری بر صادرات

 کشورهای شمال و جنوب

 

مطالعات اقتصادی 

 کاربردی ایران

  بررسی اثر حقوق مالکیت و ریسک سیاسی بر جذب

 گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رهیافت سرمایه

PVAR 

 
پژوهش های اقتصاد و 

 توسعه کشاورزی

 

  بررسی کارایی مصرف برق و برآورد احتماالت انتقال

های با کارایی باال و پایین مصرف برق در میان رژیم

 بخش کشاورزی ایران

 

تحلیل اوراق  دانش مالی

 بهادار

  مقایسه کارایي اندیکاتورهاي تحلیل تکنیکال در

هاي تولیدي دوره رکود و رونق بازار سرمایه در شرکت

 تر بورس اوراق بهادار تهرانفعال

 

Iranian Industrial Economics 

Studies 

 Application of distance function and data envelopment analysis in efficiency 

evaluation of Islamic Azad University branches in East Azerbaijan province 
 

 تحقیقات مالی

 پولی، نرخ ارز و طال بر بازار  بررسی آثار سیاست

 MS-VAR-EGARCHمدل  سهام در ایران با استفاده از
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 تحقیقات مالی

  استفاده از رویکرد بیزی برای مطالعه همبستگی

های منتخب بورس اوراق متغیر با زمان میان شاخص

 بهادار تهران

 

فصلنامه مطالعات 

 اقتصادی کاربردی ایران

 های منتخب بررسی سرریزهای تکانه و تالطم میان شاخص

بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل 
Asymmetric BEKK-GARCH 

 

فصلنامه نظریه های 

 کاربردی اقتصاد

  های پویای شرطی در سرریز تالطم و همبستگیبررسی اثر

بورس تهران با استفاده از  رویکرد ناهمسانی 

 واریانس شرطی بیزی مبتنی بر آنالیز موجک

  
پژوهش های اقتصاد و 

 توسعه منطقه ای

 گذاری مستقیم خارجی بر انتشار اثر تجارت و سرمایه

 توسعهآالیندگی در کشورهای درحال

 
اقتصاد پولی، های پژوهش

 مالی

 
 

 سازی پرتفوی به کمک رهیافت بهینهBayesian MGARCH 

 مبتنی بر تبدیل موجک

WORKING PAPER  

 Investigating the Effect of Volatility Spillover Between Oil Market and Stock 

Market of Oil Exporting Countries Using Multiple Wavelet Transformation 

Approach and  Bayesian DCC GARCH Model 

 

 Investigating the Impact of Monetary Policy Shocks on Economic Growth and 

Inflation in Iranian Economy: An Empirical Investigation Based on TVP-VAR 

Models with Stochastic Volatility 

  

 
 تدریسسوابق 

اقتصاد  -اسی ارشد()مقطع کارشناسی و کارشن اقتصاد خرد 

اقتصاد مالی، اقتصاد مالی ، خرد پیشرفته )مقطع دکتری(

)مقطع دکتری(، ریاضیات مالی )کارشناسی 2و 1پیشرفته 

احتمال و استنباط آماری )مقطع دکتری(، اقتصادی  ارشد(،

پول و بانکداری  سنجی ) مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد(، 

فلسفه علم روش شناسی و  )کارشناسی ارشد(،  2و 1اسالمی 

ارزیابی  بورس و اوراق بهادار، سرمایه گذاری دراقتصاد، 

 .طرح های اقتصادی

 

 افتخارات علمی

  در  عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تبریز

 مقطع کارشناسی ارشد

 در  عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تبریز

 مقطع دکتری

  رتبه اول آزمون ورودی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه

 1388تبریز در سال 

 علوم اقتصادی فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری 

 

http://scholar.google.com/scholar?q=multiple+wavelet+transformation+approach&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
http://scholar.google.com/scholar?q=multiple+wavelet+transformation+approach&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart

