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.2004
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 .9مقاله انگلیسی بازاریابی خرما و چالش های صادرات در ایران ( )ISHS Acta Horticulturalشماره  ،655برلین ،آلمان سال .2004
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16. The Economic Analysis Of Marketing Margin Ofmazafati Date: A Case Studyof Sistan And
(هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا ویتنام) Blouchestan.
(هفتمین 17. The Role of Entrepreneurial Climate in Rural Tourism Development: A case study in Iran.
کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا ویتنام)
18. Agriculture Insurance as a Risk Management Strategy in Climate Change Scenario: A study in
(هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا ویتنام) Islamic Republic of Iran.
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ج )6-مقاالت علمی-ترویجی
 .1بررسی مزیت نسبی بخش کشاورزی از بعد ارزش افزوده در برنامه پنج ساله اول (مجله علمی ترویجی علوم انسانی دانشگاه سیستان
وبلوچستان شماره  17سال .)1380
 .2مطالعه اقتصادی نوسانات قیمت خرده فروشی در کاالهای اساسی کشاورزی (مجله علمی ترویجی علوم انسانی دانشگاه سیستان و
بلوچستان شماره  17سال .)1380
 .3تاثیر آزادسازی تجاری بر فقر روستایی ایران (فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن1392 ،
 .4توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی ،جایگزین نفت (فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن1393 ،
 .5ارزیابی فرآیند خصوصیسازی در راستای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی) (فصلنامه سیاستهای
راهبردی و کالن1394 ،
د) طرح های تحقیقاتی و پژوهشی
 .1طرح تحقیقاتی ارزیابی مراکز خدمات کشاورزی سیستان (مصوب شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان .)1375
 .2طرح تحقیقاتی نقش صنایع شیالت در توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان (مصوب شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
.)1378
 .3طرح تحقیقاتی بررسی شاخص های توسعه انسانی استان سیستان و بلوچستان (مصوب شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و
بلوچستان.)1381
 .4طرح تحقیقاتی تأثیر وام های کشاورزی بر توسعه استان سیستان و بلوچستان (مصوب شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
.)1383
 .5طرح تحقیقاتی اثرات خشکسالی پی در پی با الگوی کشت مناسب در جنوب شرق کشور مناطق مشترک ایران ،افغانستان  ،پاکستان
(مصوب شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان .)1384
 .6طرح تحقیقاتی سنجش توسعه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان و تأثیر اعتبارات عمرانی  10سال گذشته بر آن جهت کاهش
دوگانگی و محرومیت زدایی و ایجاد منطقهای(مصوب شورای پژوهشی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار.)1386
 .7طرح تحقیقاتی بررسی پس انداز خانوار بر مصرف خانوار وتولید ناخالص داخلی با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (مصوب
شورای پژوهشی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار.)1386
 .8طرح تحقیقاتی بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی در ایران در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر.
1387
 .9طرح تحقیقاتی سنجش توسعه شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان در جهت کاهش دوگانگی و محرومیت زدایی و ایجاد منطقه ای.
1390
 .10طرح تحقیقاتی بررسی و طراحی ساختار و تشکیالت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (طرح ملی) 1393 ،
 .11طرح تحقیقاتی مطالعات اقتصادی اجتماعی محدوده زاگرس مرکزی (طرح ملی) 1393 ،
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ه) پایان نامه ها
 .1استاد راهنما ومشاور حدود  40پایان نامه کارشناسی ارشد ( 8تن از دانشجویان مورد نظر عضو هیات علمی شده اند)
و) نقد و بررسی و مشارکت گروهی کتب
 .2کتاب مدیریت توسعه روستایی
 .3کتاب توسعه و صنعتی سازی روستا
 .4کتاب مروری بر رویکرد های رشد و توسعه
 .5کتاب توسعه پایدار از رهگذر توسعه نهادهای ایرانی تولید دانش
 .6کتاب رویکرد برنامه ریزی روستایی
 .7کناب توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی
 .8کتاب اقتصاد منابع طبیعی تجدید شونده
 .9کتاب برنامه ریزی توسعه روستایی
 .10کتاب اقتصاد منابع طبیعی
پ) داوری مقاالت
 .1داوری  5مقاله علمی پژوهشی در اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای
 .2داوری  18مقاله علمی پژوهشی ،فصلنامه روستا و توسعه
 .3داوری  15مقاله علمی پژوهشی ،فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن
 .4داوری  5مقاله علمی پژوهشی ،فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی
 .5داوری  5مقاله علمی پژوهشی در هفتمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی
ث) کارگاهها
 .1برگزاری  28کارگاه با محوریت اقتصاد مقاومتی ؛
 .2برگزاری کارگاه های علمی و پروژه های پژوهشی و سمینارهای تخصصی علمی-آموزشی
 .3شرکت کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اصول تعلیم و تربیت اسالمی1392 ،
 .4شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه ای1392 ،
 .5شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع تاریخ و فلسفه علم1392 ،
 .6شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع معرفت شناسی اسالمی1392 ،
 .7شرکت کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی1392 ،
 .8شرکت در دوره آموزش تخصصی با موضوع امنیت در سفرهای خارجی1391 ،
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ک) سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی معتبر
 .1سردبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه روستا و توسعه
 .2عضو هیات تحریریه ،داور و ویراستار ،فصلنامه سیاست های راهبردی و کالن
 .3سردبیر فصلنامه اقتصاد پولی و مالی اسالمی
 .4عضو هیات تحریریه مجله برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی
 .5عضو هیات تحریریه Asian Journal of Agriculture and development
 .6عضو هیات تحریریه International Journal of Business and Development Studies
گ) فعالیت های اجرایی (پژوهشی-آموزشی)
 .1دبیر اولین اجالس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان.
 .2دبیر دومین اجالس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان.
 .3عضو هیأت رئیسه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران.
 .4عضو هیأت رئیسه انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا.
 .5رئیس و عضو شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .6دبیر شورای تحقیقات و فن آوری استان سیستان و بلوچستان.
 .7عضو شورای پژوهشی پژوهشکده کشاورزی زابل (چاه نیمه).
 .8مسئول و عضو گروه پژوهشی کمیته آموزش و فرهنگ اقیانوس شناسی کشور.
 .9عضو شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان.
 .10عضو هسته مطالعات بازرگانی استان سیستان و بلوچستان.
 .11مدیر گروه مدیریت دولتی -دانشگاه سیستان و بلوچستان .
 .12عضو شورای برنامه ریزی – سازمان عمران سیستان.
 .13هیأت موسس و دانشکده اقتصاد و علوم اداری – دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .14معاون دانشجویی و فرهنگی -دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .15عضو شورای فرهنگی  -دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .16عضو ستاد امور ایثارگران  -دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .17عضو شورای دانشجویی  -دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .18عضو ستاد دهه فجر  -دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .19معاون پژوهشی  -دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .20عضو شورای تحصیالت تکمیلی  -دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .21عضو کمیته اجرایی اولین اجالس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان.
 .22عضو کمیته اجرایی دومین اجالس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان.
 .23عضو کمیته اجرایی اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران  -دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .24عضو کمیته اجرایی نخستین همایش استان شناسی -سیستان و بلوچستان.
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 .25عضو هیأت داوران نخستین همایش استان شناسی -سیستان و بلوچستان.
 .26عضو کمیته اجرایی همایش شناخت استعداد های بازرگانی اقتصادی استان سیستان و بلوچستان.
 .27عضو هیأت داوران همایش شناخت استعدادهای بازرگانی -اقتصادی استان سیستان و بلوچستان.
 .28عضو هیأت داوران اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
 .29عضو هیأت داوران دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
 .30عضو هیأت داوران سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
 .31قائم مقام و مسئول دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .32عضو دوره اول شورای اسالمی شهر زاهدان.
 .33رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .34عضو شورای نظارت دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .35عضو شورای چاپ و نشر دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .36عضو شورای پژوهشی و برنامه ریزی مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .37عضو شورای تخصصی آموزشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان.
 .38عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه س و ب.
 .39عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی و دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان.
 .40عضو هیأت تحریریه مجله اقتصادو مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .41دبیر اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
 .42عضو کمیته علمی نخستین همایش استان شناسی استان س و ب.
 .43عضو کمیته علمی اولین سمینار ملی چالش ها و راهکارهای بخش صنعت و معدن استان س و ب.
 .44عضو کمیته علمی دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
 .45عضو کمیته علمی سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
 .46عضو هیأت موسس و امناء حسینه دانشگاه س و ب.
 .47مسئول شورای هیأت مذهبی استان سیستان و بلوچستان.
 .48عضو کانون مشورتی بسیج استان سیستان و بلوچستان.
 .49عضو معتمدین هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری (دوره نهم).
 .50عضو جامعه اسالمی دانشگاهیان ایران.
 .51رابط انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا ()ASAEبا انجمن اقتصاد کشاورزی جهان (.)IAAE
 .52هیأت موسس دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .53هیأت موسس پژوهشکده مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی دانشگاه س و ب .
 .54سردبیر و هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی روستا و توسعه وزارت جهاد کشاورزی.
 .55هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی  IJBDSدانشگاه سیستان و بلوچستان.
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 .56هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی.
 .57عضو هیات امناء کتابخانه ایران شناسی دکتر ایرج افشار سیستانی .1388
 .58عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی (دانشگاه س و ب زاهدان )1390
 .59داوری مقاالت علمی پژهشی مجالت و کنفرانس های ملی و بین المللی.
 .60عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران (.)IAES
 .61عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا (.)ASAE
 .62عضو کمیته علمی هفتمین کنفرانس بین المللی روابط تجاریغرب و شرق آسیا.
 .63استاد راهنما ،مشاور و داور بیش از  40پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی داخل و خارج.
 .64دبیر پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا ( .)ASAE
 .65ریاست مرکز مطالعات شبه قاره هند و آسیای جنوبی دانشگاه س و ب.
 .66عضو بسیج استادان استان سیستان و بلوچستان.
 .67عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی سیستان و بلوچستان.
 .68عضو شورای مرکزی هیأت مذهبی کشور.
 .69نایب رییس انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا ().ASAE
 .70عضو اصلی کمیته تدوین سند ملی آموزش و پرورش استان س و ب.
 .71عضو کمیته تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 .72عضو هیأت موسس و مدیره انجمن توسعه روستایی ایران.
 .73دبیر شانزدهمین همایش ارگان های پنجاه گانه دریایی کشور.
 .74رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (.)1384-1387
 .75رایزن علمی ایران و سرپرست دانشجویان ایرانی در هند و کشورهای شبه قاره (.)1388-1391
 .76مشاور کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .77دبیر کمیته منتخب ارتقای دانشگاه علوم اقتصادی.
 .78نماینده تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم اقتصادی.
 .79مشاوربرنامه و بودجه دانشگاه علوم اقتصادی -تهران
 .80مشاور ارشد طرح و توسعه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
 .81مشاور عالی برنامه ریزی و بودجه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی.
 .82عضو شورای رایزنان علمی سازمان امور دانشجویان کشور (.)1392-1391
 .83مشاور ارشد طرح وبرنامه و عضو کمیته منتخب علمی دانشگاه خوارزمی  -تهران
 .84رییس انجمن علمی توسعه روستایی ایران دوره اول -سوم و چهارم(.)www.irda.ir
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