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مقاالت و کتة چاپ شذه:
"اًگیضُّای هبتٌی بش احتشام اجتواعی"
- Mazyaki, A., & van der Weele, J. (2019). On esteem-based incentives.
International Review of Law and Economics.
" اسصیابی تغییشات تَصیع دسوهذ دس ایشاى دس چاسچَب یك ا گَی ؿبیِ ػاصی خشد"
- “Are Public Policies Effective in Alleviating Family Income Inequality in
Iran?”, Journal of Income Distribution (JID), 18(3-4); with Naser Khiabani
(2009).
“ تحلیل سفتاس هَاًع غیشتعشفِ ای ٍ هحاػبِ حوای هؤثش بش اػاع سٍیکشد دادُ  -ػتاًذُ (هَسد ایشاى)"
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- “Measuring The Non-Tariffs Barriers and the Costs of Protection in Iran: Input;Output Approach”, Iranian Journal of Trade Studies (IJTS), 11(44), pp. 131-163
with Nasser Khiabani, and Tahura Khabazi (2007).
" اسصیابی اثشات دسًٍضای ّذفوٌذ ػاصی یاساًِّا بش تَصیع لذست خشیذ دس ایشاى" ،علوی ٍ هظٍّـی فصلٌاهِ هظٍّـٌاهِ التصادی.
"اثش حزف یاساًِ ّا بش کاسایی فٌی ًیشٍگاُ ّای تَ یذ بشق دس ایشاى"  ،علوی ٍ هظٍّـی فصلٌاهِ هطا عات التصاد اًشطی.
"هـاسک خصَصی دس بخؾ عوَهی وب ٍ فاظالبّ 5ضیٌِّای هباد ِ ،ظذ اًحصاس ٍ تعشفِگزاسی غیشخطی" علوی ٍ هظٍّـی وب
ٍ فاظالب
بشسػی اثش بیکاسی بش تغییشات هصشف خاًَاسّا دس ایشاىّ( ،وشاُ با یال سؿٌَادی ٍ هیثن هظاّشی) علوی ٍ هظٍّـی بشًاهِ سیضی ٍ
بَدجِ
"بشسػی اثش باص ؿذى تجاسی ٍ ها ی بش فمش"ّ ،وشاُ با ًجوِ کَچك هَس .بشًاهِ ٍ بَدجِ ( ،)0941علوی ٍ هظٍّـی بشًاهِ سیضی ٍ
بَدجِ
هـاسک التصادی صًاى ٍ باسٍسی دس ایشاىّ( ،وشاُ با ؿْشصاد کاظوی ٍ ػیذ فشخ هصطفَی) علوی هظٍّـی دٍ فصلٌاهِ جوعیتی
گضاسؽ عولکشد ًظام باًکی کـَس دس ػال  50939ؿاًضدّویي ّوایؾ باًکذاسی اػالهی
گضاسؽ عولکشد ًظام باًکی کـَس دس ػال ّ 5 0938فذّویي ّوایؾ باًکذاسی اػالهی
" ا گَی هیؾ بیٌی تشاصًاهِ یك باًك تاصُ تاػیغ ؿذُ هفشٍض بش اػاع اصَل هذیشی داسایی ّا ٍ بذّی ّا"  ،هجوَعِ هماالت
ّفذّویي ّوایؾ باًکذاسی اػالهیّ .0938 ،وشاُ با هحوذ کشیوی.
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 - 0تذسیغ دسٍع صیش دس هَػؼِ عا ی وهَصؽ ٍ هظٍّؾ هذیشی ٍ بشًاهِ سیضی (تْشاى 5)0940 - 0940
 .aالتصاد خشد ٍ ًظشیِ باصیْا (همطع فَق یؼاًغ ٍ دکتشی)
 .bالتصاد هذیشی (همطع فَق یؼاًغ)
 .cبشًاهِ سیضی سیاظی (همطع دکتشی)
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 - 0تذسیغ دسٍع صیش دس داًـگاُ فشاًکفَست (فشاًکفَست و واى 5)0942 - 0922
 .aبشًاهِ سیضی سیاظی (همطع دکتشی)
 .bتعادل عوَهی (همطع دکتشی)
 .cالتصاد کالى (همطع یؼاًغ)
 .dالتصاد بیي ا ولل (همطع فَق یؼاًغ)

 -9هجشی هشٍطُ
 .aاسصیابی اثش ّذفوٌذػاصی یاساًِ ّا بش تَصیع دسوهذّا دس ایشاى (تْشاى )0940
 .bاسصیابی اثش ّذفوٌذػاصی یاساًِ ّا بش صًذگ ی هٌاٌّذگاى افغاى دس ایشاى (تْشاى )0940

ّ -8وکاس ٍ هحمك هشٍطُ
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i

لیو گزاسی خذهات ایٌتشًتی (فشاًکفَست و واى )0942
هذیشی سیؼك باًك هؼکي (تْشاى )0931
بشوٍسد تماظای اًشطی دس ایشاى (ػاصهاى بْیٌِ ػاصی هصشف ػَخ )0931
ؿبکِ ّای استباطی ٍ اطالعاتی دس ایشاى (هظٍّـکذُ داًـگاُ ؿشیف )0938
کاسایی ّضیٌِ بٌگاّْای چٌذ هحصَ ی هَسد باًك (هَػؼِ عا ی هظٍّؾ )0938
لیو هؼکي دس ایشاى (ؿشک خشد هیشٍص ،باًك هاسػیاى )0939
هذل دیٌاهیك دسًٍی باًك ّا (باًك هاسػیاى )0930
کوی ػاصی هَاًع غیشتعشفِ ای دس ایشاى(هَػؼِ هطا عات باصسگاًی )0939
بشسػی تَصیع دسوهذ دس ایشاى

 -1هایاى ًاهِّا ٍ سػا ِّا
.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i
.j
.k
.l
.m
.n
.o
.p

اثش ّذفوٌذی یاساًِ ّا بش کاسایی فٌی ًیشٍگاُ ّای تَ یذ بشق دس ایشاى
بشسػی عذم تماسى ّضیٌِ بش اًگیضُ ّای ادغام ٍ وثاس سفاّی وى
بشسػی علل تحَالت هـاسک ٍ باسٍسی دس ایشاى
اثش جْاًی ؿذى بش فمش
لیو گزاسی بلَکی بشق
بشسػی وثاس هشداخ ٍجِ ًمذ بش تغزیِ ٍ ػْن ّضیٌِ هَاد غزایی اص ّضیٌِ ّای هصهشفی خهاًَاس ،هطا عهِ ههَسدی
هشداخ یاساًِ ًمذی دس ایشاى
بْشُ ٍسی کَتاُ هذت ٍ بلٌذ هذت دس صٌع خَدسٍ 5هطا عِ هَسدی دس ایشاى خَدسٍ
یك اهکاى ػٌجی ٍ تخویي ؿاخص فمش چٌذ بعذی بشای ایشاى ٍ هٌاطك وى
اثش ػاختاس حمَلی ٍ همشسات صدایی بش جزب ػشهایِ گزاسی هؼتمین خاسجی 5تحلیل دادُ تابلَیی
ادغام ٍ تاثیش وى بش ّضیٌِ هبادالت
ًابشابشی رٌّی دسوهذّا ٍ هـاسک دس باصاس کاس
همایؼِ وثاس سفاّی ها یات ٍ طشح هباد ِ و َدگی
اسصیابی عولکشد بشابشی ٍ کاسایی تعشفِ ّای وب ٍ فاظالب
همشسات تعشفِ با ّذف کاسوهذی تَ یذ ٍ هصشف اًشطی
بشسػی وثاس سفاّی ٍ سلاب اًحصاسی دٍگاًِ با تعشفِ دٍ لؼوتی
عمالًی تغییشاتی
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 .qتبعیط لیو بی دٍسُای

عاللِهٌذیّا5
 ًظشیِ لشاسداد 5طشاحی لشاسداد تح کظهٌـیً ،0وایـگشی( 0غشبا گشی) ٍ عاله دّی حمَق ٍ التصاد 5لَاًیي ظذ اًحصاس ٍ تـَیك سلاب  ،فشاس ها یاتی ،باصگـ بِ جشم -باصسایابیً 5ظشیِ ٍ هکاًیضمّای لیو گزاسی
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