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ازرگانی بوهش نامه شی پژموانع و راهبردهای بهبود بازاررسانی انگور سیستان و بلوچستان )فصلنامه علمی پژوه مقاله .1

 (1381سال  23شماره 

قتصاد اوهشی مقاله استفاده بهینه از آب رودخانه سیستان مطالعه موردی بخش شیب و آب )فصلنامه علمی پژ .2

 .(1380سال  -35کشاورزی و توسعه شماره 

 .(23مقاله استراتژی توسعه بازاریابی کشاورزی و توسعه )فصلنامه مطالعات اقتصادی شماره  .3

 .توسعه( رزی ومقاله عوامل موثر بر دسترسی به اعتبارات کشاورزی در استان س و ب ) فصلنامه اقتصاد کشاو .4

ان وردی: استملعه تغال مطامقاله بررسی اعتبارات اعطایی تعاونی های زیرپوشش وزارت تعاون و اثرهای آن بر اش .5

 .(1383سال   7فارس)فصلنامه پژوهشی بانک کشاورزی شماره 

ب  وان س مقاله بررسی وضعیت توزیع اعتبارات کشاورزی و ویژگی های دریافت کنندگان اعتبارات در است .6

 .(1383سال   6)فصلنامه پژوهشی بانک کشاورزی شماره 

 سیستان و انشگاهداستان سیستان و بلوچستان )مجله جغرافیا و توسعه مقاله بررسی شاخص های توسعه انسانی در  .7

 .(1384بلوچستان 

سال  –درسربیت م)فصلنامه پژوهش های اقتصادی دانشگاه ت تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات میگو در ایران .8

1384). 

 .(1384زی و توسعهبررسی مزیت نسبی گندمکاران استان گلستان )فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاور .9

 .(1384 بررسی مزیت نسبی تولید پنبه در استان گلستان )فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی .10

مشهد  شاورزیک)فصلنامه علوم وصنایع  بررسی عوامل موثر بر ریسک تولید زیره آبی و دیم در استان خراسان .11

 .(1384نیمه دوم  2شماره

ه روستا و )فصلنام 1362-82صنایع تولید کننده آبمیوه در ایران طی دوره  بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی  .12

 .(1384توسعه 

ی نابع طبیعرزی وم)فصلنامه علوم کشاو بررسی تأثیر افزایش بهره وری کشاورزی بر مهاجرت روستاییان در ایران .13

 .(1385گرگان 
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 .(1386زمستان

 .(1385هش نامه بازرگانی تابستان وایران( پژ موردی بررسی عوامل موثر برفرار مغزها)مطالعه .15

لوم فصلنامه عان( )ستان سیستان وبلوچستخرمای مضافتی )مطالعه موردی ا مقاله تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی .16

 .(1386ن اردیبهشت کشاورزی ومنابع طبیعی گرگا

وم صنایع کشاورزی و صنعت دراقتصاد ایران) مطالعه موردی: دانه های روغنی( )مجله عل بررسی تعامالت .17

 .(1386کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

وستا فصلنامه رتان )مقاله بررسی و نظرسنجی درباره مشکالت و توانمندیهای بخش تعاون در استان سیستان و بلوچس .18

 .(87ار و توسعه به

 .(87ان آباناد ایر)ماهنامه اقتص مقاله عوامل اصلی تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی ورشد اقتصادی در ایران .19

 .(1387مقاله بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بررشد اقتصادی ایران )فصلنامه اقتصاد مقداری اهواز  .20

شاورزی و کتصاد استان س و ب) فصلنامه اق  مقاله تحلیل کارایی و آثار تسهیالت اعطا شده به بخش شیالت در .21

 .( 88بهار  65شماره  17سال  توسعه

 .وتوسعه( مقاله بررسی ارتباط کارایی فنی زارعین با وام در استان س وب)فصلنامه روستا .22

صلنامه روستا و ف (مقاله نظر سنجی از روستایان دهستان ساروق اراک در مورد چالش های توسعه پایدار روستایی .23

 .)88تابستان  2شماره  12توسعه سال 

 .(1392-سعهو تو مقاله تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی و اقتصادی در بخش روستایی ایران )فصلنامه روستا .24

ورزی و د کشامقاله بررسی پدیده مخاطرات اخالقی در طرح بیمه جو در استان خراسان رضوی )فصلنامه اقتصا .25

 .(1392 -توسعه

لنامه عددی )فص ونومیارزیابی وضعیت توسعه یافتگی شهرهای استان سیستان و بلوچستان با استفاده از آنالیز تاکس .26

 .(1392 -تحقیقات رفاه اجتماعی ایران 

است های راهبردی و ایران )فصلنامه سی صنعتی بخش اشتغال اندازهای چشم و چالشها بر ارز نرخ های تکانه تاثیر .27

 .(1392 –کالن

ای فصلنامه مدله) در ایران VARکرد ای با استفاده از رویبررسی کشش تقاضای واردات کاالهای سرمایه .28

 (.1392اقتصادی، دانشگاه آزاد فیروز کوه 

اقتصاد ) ازاریببررسی اثر سیاست های یارانه و واردات برنج بر رفاه اجتماعی در قالب عرضه و تقاضای چند  .29

 1393کشاورزی و توسعه، 

لنامه پژوهشهای فص) 1393عوامل موثر بر عملکرد واحدهای زراعی با تاکید بر رفتار کشاورزان سیستان،  تحلیل .30

  1393روستایی،

  1394فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،) تأثیر سرکوب مالی بر فقر روستاییان ایران .31
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 1394ستایی اقتصاد فضا و توسعه روفصلنامه بررسی و شناسایی چالش های شبکه های تعاونی های روستایی ) .32

 قاتیتحق) رمندیهمطالعه موردی: شهرستان  محصوالت کشاورزی مهیایش بزاف انیزتعاونیهای روستایی بر م ریتاث .33

 یاقتصاد کشاورز

 ( 1399 تابستان -لنامه اقتصاد کشاورزی و توسعهبررسی کارایی انارکاران شهرستان خاش )فص .34

نامه انکی )فصلالت ببررسی تاثیر عوامل مختلف بر بهبود مدیریت باغ های زیتون شهرستان طارم با تاکید بر تسهی .35

  1394اقتصاد کشاورزی و توسعه 

صفحه ، 1393تابستان ، 6، شماره 2دوره  ،توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت .36

103-127 

رشد و توسعه اقتصاد  ،کار صنعت چای کشور بررسی چالشها و راهبردهای بهبود کسب و .37

 31-40، صفحه 1394، زمستان 1، شماره 1دوره 1394 روستایی و کشاورزی

یالت بررسی تاثیر عوامل مختلف بر بهبود مدیریت باغ های زیتون شهرستان طارم با تاکید بر تسه .38

 .107-121(: 95)24و توسعه،  یاقتصاد کشاورز ، بانکی

ه پژوهشنام ،زمین گرمایی در مقایسه با روشهای متداول تولید برق در ایرانرقابت پذیری برق  .39

 27-1صفحه  1395بهار  18، شماره 5دوره  ،اقتصاد انرژی ایران

 ن،زمستاینامه اقتصاد مقاومت ژهی،و5دوره  ،یاضتیو ر یاقتصاد مقاومت یها¬راهبردها و چالش .40

 80-61، صفحه 1396

ال س ییاقتصاد فضا و توسعه روستا ،کشاورزان شهرستان هیرمند موانع توسعه روستایی از دیدگاه .41

  (23 یاپی)پ 1شماره  1397هفتم بهار 

 ،عیارزیابی کارایی و بهره وری بیمارستانهای ایران با تاکیدبر شاخصهای رفاه و توسعه اجتما .42

 36شماره  1397 زییپا،  فصلنامه رفاه و توسعه اجتماعی

 ،فصلنامه سیاست های راهبردی و کالن،رانیکار در ا یرویبر بازار ن یاقتصاد یاثرات شوک ها .43

  285-268صفحه  1398تابستان  26، شماره 7دوره 

،پژوهش جذب دانش تیظزفیرتأثرب دیبا تاک دید توسعه محصول جدرعملکرب زبا ینوآوریرتاث .44

  98، تابستان 44، شمار12های مدیریت عمومی، دوره

 ،یمتاقتصاد مقاو یهادوفصلنامه پژوهش ،یریبپذیو کاهش آس یتابآور شیافزا ی:اقتصاد مقاومت .45

 97،پاییز زمستان 6شماره ،3دوره 

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه  ،ایران جنوب شرق یانبه در روستاها دیتول ینسب تیمز یبررس .46

   98، زمستان ییروستا

زرشک و عناب در خراسان  دکنندگانیمخاطرات تول تیریموثر بر مد یهاعامل یسازدلم .47

 98، زمستان اقتصاد و توسعه کشاورزی مشهد،یجنوب

امه ، فصلن)ره(ینیامداد امام خم تهیدر کم ادیداده بن کردیاستعداد با رو تیریمد یالگو یطراح .48

 1398 پاییزمهندسی تصمیم، 
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راهبردی فصلنامه سیاست های ،ایران تجاری آزاد مناطق در اقتصادی بآوری تا بر مؤثر عوامل .49

 288-264صفحه  1399تابستان  2، شماره 8دوره  و کالن،

ی، برنامه زراع نییجهت تا الس-شف و فوموس یب یچ یآرمان یزیبرنامه ر یالگو قیتلف .50

   176-155صفحه  2شماره 7فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد،دوره

 فصلنامه،تصادفی مرز رویکرد :ایران صنعت بخش در بازاری قدرت و آپ مارک گیری اندازه .51

 (46-27) 1399 پاییز سیزدهم، شماره چهارم، سال ،صنعتی اقتصاد های پژوهش علمی

 ،یلمبر نوسانات نرخ ارز و درآمد  دیخانوارها با تأک یبر مخارج مصرف داخل هامیتحر ریتأث .52

 ( 83-69،)1400بهار  34شماره ،شهری مدیریت و اقتصاد علمی فصلنامه

 استان خراسان ییکاران مناطق روستا زرشک نیدر ب مهیب رشیبه پذ لیعوامل موثر بر تما یبررس .53

 .1400، فصلنامه روستا و توسعه، یجنوب

ها و راهبردهای احیای کشاورزی در راستای تجدید حیات مناطق روستایی، ارزیابی شاخص .54

    .1400فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، زمستان 
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 ج-3( مقاالت علمی- پژوهشی خارجی
1. Global pistachio production and marketing challenges, -هند)مجله اقتصاد و بازرگانی 

(2005سال  1آمریکا شماره   

2. Using Logit Model in Determining the Role of Agricultural Cooperatives in Crop 

Insurance Demand in Saravan Area (Sistan & Baluchestan) DAV International 

Journal of Science (ISI, Master Journal List), 2015. 

3. The Causality between Financial Development and Economic Growth, Basic 

Research Journal of Agricultural Science and Review 

4. An Investigation of the Relationship between the Budget Deficit and Inflation in 

Iran, International Journal of Business Management, 2009  

5. Co integration, Causality &Wagner’s Law: The Iranian Experience, The 

Empirical Economics Letters (AEA/EconLit) 

6. Effect of Yaghoti Grape Cultivation on Economy of Rural Families in Sistan & 

Baluchistan Province–Iran; IJACS/2012/4-7/386-389.  

7. The Economic Analysis of Marketing Margin of Mozafati Date: A Case Study of 

Sistan & Balouchestan–Iran;IJACS/2012/4-7/390-397. 

8. Estimation of Irrigation Water Demand Function for Tomato in Iran, 

IJACS/2012/4-12/760-769  

9. Agriculture Insurance as a Risk Management Strategy Climate Change Scenario: 

A Study in Islamic Republic of Iran; IJACS/2012/4-13/831-838 

10. Green Fodder Yield Performance of Different Varieties of Sorghum Grown in an 

Arid Region; IJACS/2012/4-13/839-843. 

11. Economic Study through Rural Insurance in India; IJACS/2012/4-15/1033-1038. 

12. Pricing Water in the Irrigation Network of Sistan Province; IJACS/2012/4-

15/1039-1044. 

13. Rural Poverty and Sustainable Development (Destroying the Environment: 

Pasture); Case Study: The Surveyed Pasture of Khooki in PoshteabDistrict of the 

Township of Zabol; IJACS/2012/4-15/1045-1054. 

14. Determination of Technical Efficiency by Parametric Method in Pomegranate 

Gardens at Sistan Region; The International Journal of Agronomy & plant 

Production; Vol.no.7.2013. 

15. Socio-Economic Role of Agricultural cooperatives in S&B Province, 

International Journal of Farming and Allied Sciences (ISC, Excluded Nov 2014). 

16. Using Logit Model in Determining the Role of Agricultural Cooperatives in Crop 

Insurance Demand in Saravan Area (Sistan & Baluchestan), DAV International 

Journal of Science, 2015. 

17. Global financial crisis impact on gold market in Iran, International journal of 

humanities and cultural studies, 2015. 

18. Evaluation of Human Resources Re-engineering and Knowledge 

Management Processes on the Economy of Sirjan free Trade zone (Iran), 

International Journal of Business and Economic Aff airs (IJBEA), 

Vol.no.2(2), 127-134, 2017. 
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p115-138, 2017. 

20. Extracting the Contingency Curve of Fuel Cost-Pollution the Issue of 
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Research in Law and Economics, 8(8), 2454-2463, 2017. 
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23. The Economic Evaluation of Efficiency of Pomegranate Growers in Khash 
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24. Prediction of Iran’s GDP by Using Autoregressive Moving Average Model, 

ACTA Scientific Agriculture, V3 (I3), P 158-162, 2019. 

25. A Study on  Causal Relationship Between Sugar Beet Supply and Sugar 

Price - Sustainability Issues and Opportunities, GIS Business, 14(6):445-462, 

2019 

26. A Strategic Review on Economic Dispatch Distribution and Environmental 

Considerations, Restaurant Business,  118(12), 166-176, 2019 

27. Emission and Environmental goals in decision making modeling for load 

dispatch,  Pollution, vol.6, No.3, P 491-501, 2020 

28. Management Challenges and Adaptations with Climate Change in Iran 

Forests, Caspian Journal of Environmental Science, V18 (1), P 81-91, 2020 

29. Marketing Strategies and Export of Iranian Medicinal Plants, Journal of 

Medicinal Plants and By-products (JMPB), V9, No.1, P101-111, 2020 

30.  Economic-Environmental Management of Sugar Beet Fertilizer By Using 

Statistical Quality Control Technic, Journal of Hydrosciences and 

Environment (JHE), V4, No.7, Article in Press  

31. The Prospect of Investment in Medicinal Plants at Sistan Region, , Journal 

of Medicinal Plants and By-products (JMPB), V10, No.1, Article in Press 

32. Priority determination in water resources allocation of Hirmand River 

Area, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae 

Brunensis, Article in Print 

33. Economic-Environmental Management of Sugar Beet Fertilizer by Using 

Statistical Quality Control Technique, Journal of Hydro sciences and 

Environment 4(7): 2020: 1-9 

34. Financial Appraisal of Meshkinshahr Geothermal Power Plant Assuming 

Feed in Tariff of Electricity, Iranian Journal of Economic Studies, 9(2) 2020, 

377-393 

35.  
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 ج-4( کنفرانس و سمینارهای داخلی

 –یراناورزی تجدید نظر در نحوه محاسبه ارزش افزوده زیر بخش های کشاورزی )اولین کنفرانس اقتصاد کشا .1

 .زابل( 1375

کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و ) و بلوچستان عوامل موثر بر شیوه های فروش خرما استان سیستان .2

 (.1387، صادرات خرما در ایران

ن همایش نخستینظرسنجی از روستائیان )دهستان جزئیک سیستان( در مورد چالش های توسعه پایدار روستایی ) .3

 (1388، ملی توسعه پایدار روستایی

ش بین ن همایداخلی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی )دومیبررسی نقش بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص  .4

 (1393، المللی توسعه روستایی

 داز توسعهشم انبررسی آسیبها و چالشهای تشکلهای تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در ایران )همایش ملی چ .5

 (1393پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور، 

ینک خش جزبعه روستائی ) مطالعه موردی: روستای قلعه نو از توابع گردشگری روستائی و نقش آن در توس .6

 (1390حلی ماولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه شهرستان زهک( )

 .زابل( 1375-نتعیین کارایی ماشین آالت کشاورزی در منطقه سیستان )اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایرا .7

ی و اقتصاد زرگانیتولید و صادرات خرما در استان سیستان وبلوچستان )یازدهمین همایش استعداد های بابررسی  .8

 .زاهدان( 1379 –ایران

 -ایران تصادیبررسی کارایی اقتصادی واحدهای صیادی سیستان )یازدهمین همایش استعدادهای بازرگانی و اق .9

 .زابل( 1379

 .مشهد(  1379-ستان )سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزیبررسی کارایی مزرعه گندم در منطقه سی .10

 Cardiff-UKتخصیص بهینه آب در رودخانه هیرمند )اولین کنفرانس بین المللی مدیریت حاشیه رودخانه  .11

 .(2001انگلستان 

 1379 –بلوچستان  وهمایش استعداد بازرگانی، اقتصادی استان سیستان  11صنایع تبدیل شیالت و توسعه پایدار ) .12

 .اهدان(ز

 .زابل( – 1379یالت و خشکسالی در رودخانه هیرمند ایران )اولین کنفرانس بحران آب، ایران شمدیریت  .13

ی راهکارها ها و بررسی صنایع فرآوری و تبدیلی خرما در استان سیستان و بلوچستان )اولین سمینار ملی چالش .14

 .(1383توسعه بخش صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان 

ی اد کشاورزه اقتصهشتمین همایش دو ساالنارزش اقتصادی آب آبیاری برای تولید گوجه فرنگی در ایران،  تعیین .15

 1391ایران، 

 .(1384یرانرزی اتحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی در استان سیستان وبلوچستان)پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاو .16

 .(1384 ایران )پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزیرابطه متقابل بخش صنعت و بخش کشاورزی در اقتصاد ایران  .17
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زنجان  -بآنابع تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری در منطقه سیستان )دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی م .18

1390). 

 بررسی اثار اجتماعی پدیده مهاجرت معکوس در مناطق روستایی سیستان  .19

 توازن و پایدارجایگاه حکمرانی خوب و تقسیمات کشوری در توسعه م .20

بررسی تاثیر آموزش ابتدایی و متوسطه بر مخارج خیر و نیکوکارانه در چارچوب یک الگوی   .21

 1393-1379پویای سیستمی در استانهای ایران 

 1404موانع و راهکارهای توسعه روستایی در اهداف اقتصاد مقاومتی و افق چشم انداز  .22

 در منطقه زاگرس مرکزیبرنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار  .23

24. Drought Insurance Adoption among Wheat Farmers Iran a Factorial 

Analysis-in Khuzestan Province )هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران بهمن ماه .  

88 )  

25. Economics of Medicinal Plants    کاشان-1397 گل محمدی بین المللی اولین کنفرانس  

26. Clustering the target markets of Iranian medicinal plants export کنفرانس  دومین 

  1398گل محمدی کاشان 

27. The Role of Marketing Strategies in Iran's Damask Rose Export 

28. Global Value Chain Analysis of Damask Rose in the World and Iran 

29. Marketing strategies and export of Iranian medicinal plants 

30. Climate Change and Agricultural Risk Impact on medicinal Plants Marketing 
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 های خارجیو سمینارکنفرانس  (5-ج

نجمن های ا)سمینار علمی اتحادیه  رون کوچی و برون کوچید-مقاله انگلیسی اثرات کانال راجستان روی مهاجرت .1

 .ایران هند(اسالمی دانشجویان 

د کشاورزی سومین کنفرانس بین المللی اقتصا) Technical Efficiency of Agl Machineryمقاله انگلیسی  .2

 .(1999آسیا هندوستان 

 ین المللیرانس بمقاله انگلیسی مزیت نسبی اشتغال در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها )چهارمین کنف .3

 .(2002ی سال انجمن اقتصاد کشاورزی آسیا، مالز

شاورزی کقتصاد امقاله انگلیسی اثرات بحران آب روی کشاورزی پایدار ) چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن  .4

 .(2002آسیا، مالزی سال 

شاورزی تصاد کمقاله انگلیسی اثرات جهانی شدن روی کشاورزی آسیا )چهارمین کنفرانس بین المللی انجمن اق .5

 .(2002آسیا، مالزی سال 

شماره  ISHS Acta Horticultureله انگلیسی استراتژی محدودیت های توسعه و کارایی بازاریابی انگور مقا .6

 .2004، برلین، آلمان سال 655

قتصاد نجمن اامقاله انگلیسی چشم انداز جهانی شدن، تولید و صادرات خرما )چهارمین کنفرانس بین المللی  .7

 .(2002کشاورزی آسیا، مالزی سال 

اد نجمن اقتصمللی الیسی تجارت آزاد بخش کشاورزی و توزیع درآمد در ایران )چهارمین کنفرانس بین المقاله انگ .8

 .(2002کشاورزی آسیا، مالزی سال 

، 655اره ( شمISHS Acta Horticulturalمقاله انگلیسی بازاریابی خرما و چالش های صادرات در ایران ) .9

 .2004برلین، آلمان سال 

 3ره انادا شماانی کراتژی اصالحات آب در بخش کشاورزی ایران مجله ابعاد توسعه و فناوری جهمقاله انگلیسی است .10

 .2004سال 

11. Impact of Educational Tourism on Sustainable Development.         کنفرانس کشورهای(

(1390غیر متعهد، تهران  

12. Study of Challenge and Prospect of Cotton Production in Golestan Province.  

( 2004 1385اهدان ز)پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا   

13. Determinants of Elasticity in Bilateral Trade between Iran and Germany: An 

Empirical Study, International Conference on Business and Economic Issues, 

New Delhi- India 2009 )کنفرانس بین المللی اقتصاد تجاری دهلی نو(    
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14. Water Reforms versus Climate Changes in Developing Countries هفتمین کنفرانس بین(.

 المللی اقتصاد کشاورزی آسیا ویتنام(   
15. Effects Of Yaghoti Grape Cultivation On Economy Ofrural Families In Sistan 

Andbaluchistan Province  هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا ویتنام( 
16. The Economic Analysis of Marketing Margin Ofmazafati Date: A Case Studyof 

Sistan and Blouchestan.  )هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا ویتنام( 
17. The Role of Entrepreneurial Climate in Rural Tourism Development: A case study 

in Iran.  )هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد کشاورزی آسیا ویتنام( 
18. Agriculture Insurance as a Risk Management Strategy in Climate Change 

Scenario: A study in Islamic Republic of Iran.  کشاورزی )هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد

 آسیا ویتنام( 

19.  Strategic Planning For Sustainable Tourism Development In Central Zagros  

Mountain, 19th International Scientific Conference on Economic and Social 

Development, Victoria University/ESD, Melbourne – Australia(Feb 2017) 

20. Climate changes adaption and global marketing  وستانهند2019هایکنفرانس  

21. Prospect and challenge of herbs in global marketing 

22. Demodulation of risk management in construction projects 

23. Water reforms and food security versus climate change adopt 

24. The effect of income distribution improvement on economic in selected OPEC 

members 

25. Marketing and Economic Strategies of Medicinal Plants, Aussre 3rd 

International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Business 

Management and Sustainable Devts., Sydney-Australia(08-09-feb-2020) 
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 ترویجی-مقاالت علمی( 6-ج

ی لوم انسانیجی عبررسی مزیت نسبی بخش کشاورزی از بعد ارزش افزوده در برنامه پنج ساله اول )مجله علمی ترو .1

 .(1380سال  17دانشگاه سیستان وبلوچستان شماره 

سانی وم ان)مجله علمی ترویجی عل مطالعه اقتصادی نوسانات قیمت خرده فروشی در کاالهای اساسی کشاورزی .2

 .(1380سال  17دانشگاه سیستان و بلوچستان شماره 

  1392فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن، ) تاثیر آزادسازی تجاری بر فقر روستایی ایران .3

 1393فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن، ) توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، جایگزین نفت .4

قانون اساسی )افزایش سهم بخش خصوصی(  44های کلی اصل سازی در راستای سیاستخصوصی ارزیابی فرآیند .5

  1394)فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن، 

 

 پژوهشیتحقیقاتی و طرح های د( 

ان لوچستبطرح تحقیقاتی ارزیابی مراکز خدمات کشاورزی سیستان )مصوب شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و  .1

1375). 

نشگاه هشی داتحقیقاتی نقش صنایع شیالت در توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان )مصوب شورای پژوطرح  .2

 .(1378سیستان و بلوچستان 

ه انشگادطرح تحقیقاتی بررسی شاخص های توسعه انسانی استان سیستان و بلوچستان )مصوب شورای پژوهشی  .3

 .(1381سیستان و بلوچستان

ان شگاه سیستشی دانهای کشاورزی بر توسعه استان سیستان و بلوچستان )مصوب شورای پژوهطرح تحقیقاتی تأثیر وام  .4

 .(1383و بلوچستان 

 یران،اطرح تحقیقاتی اثرات خشکسالی پی در پی با الگوی کشت مناسب در جنوب شرق کشور مناطق مشترک  .5

 .(1384افغانستان ، پاکستان )مصوب شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان 

سال گذشته بر آن  10های استان سیستان و بلوچستان و تأثیر اعتبارات عمرانی طرح تحقیقاتی سنجش توسعه شهرستان .6

م ی وعلوای)مصوب شورای پژوهشی دانشگاه دریانوردجهت کاهش دوگانگی و محرومیت زدایی و ایجاد منطقه

 .(1386دریایی چابهار

 ادل عمومیدل تعممصرف خانوار وتولید ناخالص داخلی با استفاده از  طرح تحقیقاتی بررسی پس انداز خانوار بر .7

 .(1386محاسبه پذیر )مصوب شورای پژوهشی دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار
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عادل الب مدل تقان در بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی در ایرطرح تحقیقاتی  .8

 1387پذیر. عمومی محاسبه 

دایی ومیت زسنجش توسعه شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان در جهت کاهش دوگانگی و محرطرح تحقیقاتی  .9

 1390و ایجاد منطقه ای. 

 1393،  ی(بررسی و طراحی ساختار و تشکیالت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران )طرح ملطرح تحقیقاتی  .10

 1393، )طرح ملی( مطالعات اقتصادی اجتماعی محدوده زاگرس مرکزی طرح تحقیقاتی  .11
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 ها نامهپایان ه( 

ضو هیات علمی شده تن از دانشجویان مورد نظر ع 8پایان نامه کارشناسی ارشد )  40 ومشاور حدود استاد راهنما .1

 اند(

 کتب مشارکت گروهی  و نقد و بررسی  و(

 کتاب مدیریت توسعه روستایی .2

 توسعه و صنعتی سازی روستاکتاب  .3

 کتاب مروری بر رویکرد های رشد و توسعه .4

 کتاب توسعه پایدار از رهگذر توسعه نهادهای ایرانی تولید دانش .5

 کتاب رویکرد برنامه ریزی روستایی .6

 کناب توسعه روستایی اولویت بخشی به فقرای روستایی .7

 کتاب اقتصاد منابع طبیعی تجدید شونده .8

 سعه روستاییکتاب برنامه ریزی تو .9

 کتاب اقتصاد منابع طبیعی .10

 

 پ( داوری مقاالت

 مقاله علمی پژوهشی در اولین همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقه ای 5داوری  .1

 مقاله علمی پژوهشی، فصلنامه روستا و توسعه 18داوری  .2

 مقاله علمی پژوهشی، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کالن 80داوری  .3

 علمی پژوهشی، فصلنامه پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادیمقاله  5داوری  .4

 مقاله علمی پژوهشی در هفتمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی  5داوری  .5
 

 هاکارگاهث( 

 ؛با محوریت اقتصاد مقاومتی  و سخنرانی کارگاه 40برگزاری  .1

 موزشیآ-علمیبرگزاری کارگاه های علمی و پروژه های پژوهشی و سمینارهای تخصصی  .2

 1392شرکت کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اصول تعلیم و تربیت اسالمی،  .3

 1392شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه ای،  .4

 1392شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع تاریخ و فلسفه علم،  .5

 1392موضوع معرفت شناسی اسالمی، شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با  .6
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 1392شرکت کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی،  .7

 1391شرکت در دوره آموزش تخصصی با موضوع امنیت در سفرهای خارجی،  .8
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 سردبیری و عضویت در هیات تحریریه نشریات علمی معتبرک( 

 فصلنامه سیاست های راهبردی و کالنجانشین سر دبیر و تحریریه  .1

 سردبیر فصلنامه اقتصاد پولی و مالی اسالمی .2

 یدانشگاه عالمه طباطبائ یرفاه و توسعه اجتماع یزیمجله برنامه ر هیریتحر اتیهعضو  .3

 Asian Journal of Agriculture and developmentعضو هیات تحریریه  .4

 International Journal of Business and Development Studiesعضو هیات تحریریه  .5

6. Management Studie International Journal of Economics and  

 ییتوسعه روستا یفصلنامه راهبردها .7

 ستیز طیفصلنامه علوم آب و مح .8

 یراشهریپ یمجله توسعه فضاها .9

 فضا داریروستا و توسعه پا هینشر .10

 

 آموزشی(-فعالیت های اجرایی )پژوهشی( گ

 .دبیر اولین اجالس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان .1

 .دبیر دومین اجالس دانشجویی اقتصاد کشاورزی سیستان و بلوچستان .2

 .رئیسه انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانت عضو هیأ .3

 .ت رئیسه انجمن اقتصاد کشاورزی آسیاعضو هیأ .4

 .رئیس و عضو شورای پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان .5

 .دبیر شورای تحقیقات و فن آوری استان سیستان و بلوچستان .6
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