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  مشخصات -پدیدآور  -عنوان   شماره رسالھ  ردیف

تاثیر درآمدھاي نفتي بر انواع درآمدھاي مالیاتي در کشور ھاي در حال توسعھ نفتي   ٢٠۶۴  ١
بھ راھنمایي حسین عباسي نژاد؛ بھ مشاوره حمید  -نگارش: امید ذوالفقاري. /منتخب

کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ اقتصاد توسعھ و  -ابریشمي.
 .٩٨ -١٣٩٧برنامھ ریزي) ؛ 

  

 /ارزیابي اثرات رشد بانکداري اسالمي بر تامین مالي بنگاه ھاي کوچک و متوسط  ٢٠۶۵  ٢
کارشناسي ارشد (دانشگاه  -بھ راھنمایي حسین عباسي نژاد. -نگارش: فرزین احمدپور مقدم.

 .٩٨ -١٣٩٧تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ بانکداري اسالمي) ؛ 

  

آسیب شناسي قراردادھاي سواپ ارزي بانک ھاي مرکزي و طراحي مدل بومي براي   ٢٠۶۶  ٣
 -بھ راھنمایي سجاد برخورداري دورباش. -نگارنده: مرتضي رحیمي. /کشور ایران

 .٩٨ -١٣٩٧کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ علوم اقتصادي) ؛ 

  

بھ  -نگارش: مھناز کریم پور. WTI/ بررسي اثر سھم نفت شیل بر نوسانات قیمت   ٢٠۶٧  ۴
کارشناسي ارشد  - مروتي، نفیسھ بھرادمھر. راھنمایي مجید احمدیان؛ بھ مشاوره محمد

 .٩٨ -١٣٩٧(دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ اقتصاد انرژي) ؛ 

  

 /بررسي راھکارھاي نجات صندوق ھاي بازنشستگي ایران از بحرانھاي مالي موجود  ٢٠۶٨  ۵
تھران، کارشناسي ارشد (دانشگاه  -بھ راھنمایي الیاس نادران. - نگارش: بھاره عامریون.

 .٩٨ -١٣٩٧دانشکده اقتصاد، رشتھ علوم اقتصادي) ؛ 

  

تخمین مدل ایستاي ورود ایرالین ھاي ایران بھ مسیرھاي پروازي داخلي با درنظر گرفتن   ٢٠۶٩  ۶
بھ راھنمایي محمد حسین  -نگارنده: محمد لشگر بلوکي. /نقش وسایل نقلیھ ي جایگزین

کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ علوم اقتصادي) ؛  -دھقاني.
٩٨ -١٣٩٧. 

  

 /آسیب شناسي آزاد سازي قیمت فراورده ھاي یارانھ اي نفت؛ مطالعھ موردي بنزین  ٢٠٧٠  ٧
کارشناسي ارشد (دانشگاه  -بھ راھنمایي جعفر عبادي. -نگارش: امیر علي کمالي راد.

 .٩٨ -١٣٩٧تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ علوم اقتصادي) ؛ 

  

مدلسازي ارتباط نامتقارن قیمت نفت و تورم در کشورھاي صادر کننده و وارد کننده نفت   ٢٠٧١  ٨
 -بھ راھنمایي علي طیب نیا. -زھرا علي اکبري. نگارش: /با استفاده از داده ھاي پاتل

 .٩٩ -١٣٩٨کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ علوم اقتصادي) ؛ 

  



  شخصاتم -پدیدآور  -عنوان   شماره رسالھ  ردیف

ارائھ مدل معتبر محاسبھ حجم اقتصاد دانش بنیان با ترکیب رویکردھاي "کل بھ جزء" و   ٢٠٧٢  ٩
بھ راھنمایي حسین عباسي نژاد؛ بھ  -نگارش: کریم زاھدي خوزاني. /"جزء بھ کل"

کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد،  -مشاوره حمیدابریشمي، تیمور رحماني.
 .٩٨ -١٣٩٧رشتھ علوم اقتصادي) ؛ 

  

بھ  -.نگارش: مجید اسماعیلي /تاثیر منابع طبیعي بر رشد اقتصادي در کشورھاي اسالمي  ٢٠٧٣  ١٠
کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ  - راھنمایي حسین عباسي نژاد.

 .٩٨ -١٣٩٧اقتصاد اسالمي) ؛ 

  

  

 /بررسي موانع رشد بانکداري اسالمي و تاثیر آن بر رشد و توسعھ اقتصادي افغانستان  ٢٠٧۴  ١١
 -؛ بھ مشاوره حمید ابریشمي.بھ راھنمایي ابوالقاسم توحید نیا -نگارش:  احمد ضیا اکبري.

 .٩٨ -١٣٩٧کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ بانکداري اسالمي) ؛ 

  

بھ  - نگارش: سید محمد موسوي بایگي. /اثر حذف یارانھ بنزین بر رفاه خانوار در ایران  ٢٠٧۵  ١٢
کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ  -راھنمایي علیرضا اوریوئي.

 .٩٩ -١٣٩٨توسعھ اقتصادي و برنامھ ریزي) ؛ 

  

 -نگارش: نرگس سادات میریان. /فرھنگ سازي مصرف تولید داخل، چالش ھا و راھکارھا  ٢٠٧۶  ١٣
کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ علوم  -بھ راھنمایي الیاس نادران.

 .٩٨ -١٣٩٧اقتصادي) ؛ 

  

تحلیل اقتصادي، اجتماعي زیست محیطي تصفیھ فاضالب و بھ کارگیري آن ( مطالعھ   ٢٠٧٧  ١۴
 - بھ راھنمایي قھرمان عبدلي. -یھ کسائي.نگارش: مرض /موردي تصفیھ خانھ جنوب تھران)

 .٩٩ -١٣٩٨کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ اقتصاد انرژي) ؛ 

  

بررسي رمز ارزھاي دیجیتال از دیدگاه اسالمي ( مطالعھ موردي بیت کوین، اتریوم و   ٢٠٨٨  ١۵
کارشناسي ارشد  -بھ راھنمایي حمید ابریشمي. -نگارش: محمد حسین رحماني. /ریپل)

 .٩٨ -١٣٩٧(دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، رشتھ اقتصاد اسالمي) ؛ 

  

بھ  - نگارش: محمد فندرسکي. /ارزیابي اقتصادي پروژه ھاي تزریق گاز بھ میادین نفتي  ٢٠٧٩  ١۶
رشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده اقتصاد، کا -راھنمایي سجاد برخورداري دورباش.

 .٩٩ -١٣٩٨رشتھ اقتصاد انرژي) ؛ 

  



  شخصاتم -پدیدآور  -عنوان   شماره رسالھ  ردیف

نقش بانک ھاي مرکزي در توسعھ مالي( مطالعھ موردي:کشورھاي منتخب عضو سازمان   ٢٠٨٠  ١٧
کارشناسي  -بھ راھنمایي حسین عباسي نژاد. -نگارش:حامد حمید زاده. /کنفرانس اسالمي)

 .٩٩ -١٣٩٨، دانشکده اقتصاد، رشتھ بانکداري اسالمي) ؛ ارشد (دانشگاه تھران

  

نگارش:  /پیش بیني تقاضاي برق در سطح استان ھا با استفاده از مدل خاکستري  ٢٠٨١  ١٨
کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران،  -بھ راھنمایي وحید ماجد. -حمیدرضا معروف خاني.

 .٩٨ -١٣٩٧دانشکده اقتصاد، رشتھ علوم اقتصادي) ؛ 

  

نگارش:  /تعییین قاعده بھینھ پولي و مالي براي اقتصاد ایران؛ رھیافت نظریھ بازي ھا  ٢٠٨٢  ١٩
کارشناسي ارشد (دانشگاه تھران، دانشکده  -بھ راھنمایي قھرمان عبدلي. -فرزاد محسن پور.

  .٩۴ -١٣٩٣اقتصاد، رشتھ علوم اقتصادي) ؛ 

 

  

 


