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 مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع  ،2اقتصاد کالن پیشرفته، اقتصادسنجیس اصلی گذرانده شده: اقتصاد خرد پیشرفته، ودر

 قیمت محصوالت کشاورزی ، طبیعی و محیط زیست، سیاست و توسعه کشاورزی، کاربرد برنامه ریزی ریاضی

 موضوع پایان نامه: ارزیابی الگوی تجارت آب مجازی و تجارت گندم در ایران 
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 تولید کشاورزی، ، اقتصاد ریاضی، اقتصاد توسعه کشاورزی، اقتصاد 1دروس اصلی گذرانده: اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، اقتصادسنجی

ارزیابی طرح های کشاورزی، کاربرد برنامه ریزی خطی در ی، تجارت بین المللی محصوالت کشاورزی، تهیه و مدیریت منابع طبیع

 اقتصاد کشاورزی، اقتصاد محیط زیست، بیمه محصوالت کشاورزی، بازاریابی محصوالت کشاورزی

 

 )موضوع پایان نامه: بررسی بهره وری محصوالت باغی در دشت گردیان)شهرستان جلفا 
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  فعالیت های پژوهشیمقاالت  و 

 مقاالت کنفرانسی

 ،1393دوساالنه اقتصاد کشاورزی،  استان گلستان، نهمین دوره کنفرانس، سویا در کلزا بررسی مزیت نسبی محصوالت گندم 



  دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط  مجازی گندم و بهره وری آب در ایران،بررسی میزان آب

 1394 زیست و کشاورزی ایران،

 دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی سیاست حمایت قیمتی و ریسک عملکرد بر تولید گندم در ایران،  اتبررسی اثر

 1394 زی ایران،پژوهش های محیط زیست و کشاور

 پژوهشی -مقاالت علمی

 پذیرش برای چاپ1395،، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایراناثرات ممانعت از ورود گندم بر روی جریان تجارت آب مجازی ، 

 پذیرش، داوری برای 1395فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه،، ارزیابی آثار رفاهی خودکفایی پایدار در بازار گندم ایران 

 ISIمقاالت 

 Wheat Self-Sufficiency, Water Restriction and Virtual Water Trade in Iran. Networks and Spatial 

Economics, 2016, Under review 

 فعالیت های  پژهشی

 1394،بررسی الگوی مصرف شیر در ایران 

  1393، ارزش گذاری مشروطروش ارزش گذاری اقتصادی منطقه گردشگری آبشار آسیاب خرابه)شهرستان جلفا( با استفاده از 

 

 ای ی حرفهمهارتها

 

 مهارت های نرم افزاری

  آشنایی با نرم افزارGAMS 

  آشنایی با نرم افزار Eviews 

  آشنایی با نرم افزارMicrofit 

   آشنایی با نرم افزارStata 

  آشنایی با نرم افزارExcel ،Word ،Powerpoint 

  آشنایی با نرم افزارComfar 

  آشنایی با نرم افزارHoloo 

 آشنایی با زبان های خارجی 

 ترجمه متون انگلیسی و مقاالت علمی 

 

 


