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   یالت رسمیتحص
 20از  16، با معدل 1354رستان فرصت، تهران، ی، دبیاضیپلم متوسطه در رشته ریدرجه د. 

 سانس یدرجه لB.A. از  3./2تهران، با معدل  یو اجتماع یاسیده علوم سک، دانشیاسیدر رشته علوم س
4 ،1357-1354. 

 سانس یدرجه فوق لM.Sc. راز، ی، دانشگاه شيو توسعه اقتصاد يزیر در رشته اقتصاد با تخصص برنامه
 .1358-1361، 4از  78/3با درجه ممتاز و معدل 

 یصصتخ يتراکدرجه د .Ph.D با  ی، دانشگاه آزاد اسالمیدر رشته اقتصاد با تخصص اقتصادسنج
 ی، با درجه عال1364-1368نوشاتل، سوئیس،  ،(Neuchatel University)دانشگاه نوشاتل  يارکهم

 .20از  18و معدل 

 درجه فوق دکتراPost-Doctoral  آتن، یونان. 1393جامعه و آکادمی علمی و فنی جهانی،  از ، 
World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 

  
  یو تجرب یتخصص يشهایگرا

 یاقتصادسنج  
 ياقتصاد يزیر برنامه 
 اتیق درعملیتحق 
 یاضیآمار ر 
 ياربردکات یاضیر 
 يز عددیآنال 
 یاضیر يالگوها 
 وتریامپک یو علم یمحاسبات يافزارها نرم 
 ستمیز سیآنال 
 رهیآمار چند متغ 
 یاضیر يزیر برنامه 
 الملل نیاقتصاد ب 
 یاقتصاد پول 
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 اقتصاد توسعه 
 حقوق اسالم 
 یفلسفه اسالم 
 یاقتصاد اسالم 
 بانکداري اسالمی 

 
  یلیمکت يها دوره

 .1355، لندن، انگلستان، Davies's School of Englishدر  یسیزبان انگل یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -1

، يزیر برنامه يوتر، دفتر پژوهش و آموزش روشهایامپک یاصول و مبان یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -2
 .100از  95و نمره  ی، با درجه عال1363سازمان برنامه و بودجه، 

 يوتر، دفتر پژوهش و آموزش روشهایامپک یسیبرنامه نو یاصول و مبان یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -3
 .100از  90و نمره  ی، با درجه عال1363، سازمان برنامه و بودجه، يزیر برنامه

، سازمان يزیر برنامه يها، دفتر پژوهش و آموزش روشها نترل برنامهکزبان  یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -4
 .20از  5/18و نمره  ی، با درجه عال1363برنامه و بودجه، 

، يزیر برنامه يفرترن، دفتر پژوهش و آموزش روشها یسیزبان برنامه نو یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -5
 .100از  91و نمره  ی، با درجه عال1364برنامه و بودجه، سازمان 

، سازمان يزیر برنامه ي، دفتر پژوهش و آموزش روشهایخط يزیر برنامه یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -6
 .100از  93و نمره  ی، با درجه عال1361برنامه و بودجه، 

، سازمان يزیر برنامه ينترل پروژه، دفتر پژوهش و آموزش روشهاکستم یس یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -7
 .100از  93و نمره  ی، با درجه عال1361برنامه و بودجه، 

سازمان  يزیر برنامه ي، دفتر پژوهش و آموزش روشهایت شناسیجمع یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -8
ار خوب و ی، با درجه بس1361دانشگاه تهران،  یعلوم اجتماع ةدکدانش يارکبرنامه و بودجه با هم

 .100از  92نمره 

سازمان  يزیر برنامه ي، دفتر پژوهش و آموزش روشهایمل يحسابدار یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -9
 .ی، با درجه عال1362ران، یز آمار اکمر يارکبرنامه و بودجه با هم
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، يزیر برنامه يشرفته، دفتر پژوهش و آموزش روشهایات پیق در عملیتحق یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -10
 .100از  60، با درجه متوسط و نمره 1363 سازمان برنامه و بودجه،

، 1370، یل مالیه تحلیو تجز يزیر برنامه (Financial Programming) یآموزش ةدور ۀنامیگواه  -11
 .(International Monetary Fund)پول  یالملل نیصندوق ب

 .1392، مددکاري رضا، (Joomla) جومال، (CMS)سیستم مدیریت محتوا   -12

  
  يارکسوابق 

قات دفتر سازمان برنامه و بودجه استان یو مسئول واحد پژوهش و تحق يزیر برنامهارشناس ک  -1
 .1361-1362، معاونت امور مناطق، سازمان برنامه و بودجه، يزکمر

، معاونت امور مناطق، سازمان برنامه و بودجه، يا منطقه يزیر ، دفتر برنامهيزیر ارشناس برنامهک  -2
1369-1362. 

 .1368-1374، ي، معاونت امور اقتصادیو دارائ يوزارت امور اقتصاد، يمشاور امور اقتصاد  -3

 .1368-1373، یو دارائ ي، وزارت امور اقتصاديوتر معاونت امور اقتصادیامپکز کسرپرست مر  -4

، وزارت امور يوتر معاونت امور اقتصادیامپکز ک، مرياطالعات و آمار اقتصاد کسرپرست بان  -5
 .1368-1373، یو دارائ ياقتصاد

، وزارت امور یاتیستم مالیردن سکزه یوتریامپکته یمکدر  ییو دارا ير امور اقتصادیو منصوب وزعض  -6
 .1370، یو دارائ ياقتصاد

 .1373، ین اجتماعیسازمان تأم یت مالیوضع یبررس يدر شورا ییو دارا ير امور اقتصادیوز ةندینما  -7

 .نونکتا-1373، يو عضو جلسات خبرگان اقتصاد یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکمشاور مر  -8

- 1375، ياست جمهوری، نهاد ریکقات استراتژیز تحقک، مرينولوژکمشاور معاونت اقتصاد و ت  -9
1374. 

و  ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀمجل یس اقتصاد داخلیر سرویه و دبیریئت تحریعضو ه  -10
 .1379-1377ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیبان

ت نورد و لوله اهواز؛ کت نورد و لوله اهواز، شرکشر يو اقتصاد يدیو مشاور تول یلگر مالیتحل  -11
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 .1380-1381اهواز، 

ن مشاور گنو. ی. مهندسیپارس جنوب يم منطقۀ گازیش حوزة نفوذ مستقیآما یمشاور پروژة مطالعات  -12
 .1381تهران، 

 یمل کبان يگذار هیت سرماکساختمان و صنعت وابسته به شر يگذار هیت سرماکشر یمشاور مال  -13
  .1382ران. یا

 يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهشالملل  نیر گروه ارز و بیو مد یپژوهش یئت علمیعضو ه  -14
 .1381-1384. رانیا

 .1384ران، یا یمل کن، بانکساختمان و مس يه گذاریت سرماک، شریمشاور مال  -15

  .1389 -1383. ی، وزارت بازرگانیبازرگان يمؤسسۀ مطالعات و پژوهشهامشاور   -16

 .1385ن، کمس کن، بانکمس کدة بانکپژوهش یمالمشاور   -17

 . 1385اطالعات،  يوزارت ارتباطات و فناورپژوهشگاه مخابرات، ده پست، کپژوهش یمالمشاور   -18

 .1386-1393ران،یا یمل ک. بانراستینت کمشار يدارکبان یران، در طراحیا یمل کمشاور بان  -19

 .1389، يانرژ یالملل نی، موسسه مطالعات بيمشاور اقتصاد  -20

ن یمهندسملت،  کبان يت راهبردیرین برنامه و استقرار نظام مدیپروژه تدو، ارشد يمشاور اقتصاد  -21
 .1389-1390 ،یاس ارغوانیمشاور 

 .1389ران،یقرض الحسنه مهر ا کانداز. بان قرضه پس یگواه یابزار مال ی، در طراحیمشاور مال  -22

(عتف).  يقات و فناوریعلوم، تحق یعال ي، شورایبازرگانو اقتصاد  ،تیریون مدیسیمکعضو   -23
 .1389-...وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. 

 .1394اندازي بانکداري مشارکت راستین. بانک انصار،  مشاور بانک انصار، راه  -24

 ... . -1399مشاورین نظارت راستین، رئیس هیئت مدیره شرکت بازرسی فنی و   -25

 ....  -1399 بانکداري راستین. بانک ملی ایران، اجرايمشاور بانک ملی ایران،   -26
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 یقاتیتحق يها پروژه
ون برآورد خسارات یسیمکو  یتو روانشناسیستی، انیلیاز جنگ تحم یناش یبرآورد خسارات روان  -27

 .1364سازمان برنامه و بودجه،  یلیجنگ تحم

شور، وزارت برنامه و بودجه، کمناطق محروم  ییششم طرح شناسا ۀمرحل یکت و اجراء فاز یهدا  -28
 .1365معاونت امور مناطق، 

شور، وزارت برنامه و بودجه، کمناطق محروم  ییششم طرح شناسا ۀت و اجراء فاز دوم مرحلیهدا  -29
 .1366معاونت امور مناطق، 

ن در یزم يساز ن در طرح آمادهیمت قطعات زمیتعداد و ق ۀو محاسب یاضیر يالگو یمسئول طراح  -30
 .1367، ين و شهرسازک، وزارت مسين مشاور نویهمجوار آستارا، مهندس كشهر

، يوتر معاونت امور اقتصادیامپکز ک، مرياطالعات و آمار اقتصاد کبان یقاتیمسئول طرح تحق  -31
 .1368-1373، یو دارائ يوزارت امور اقتصاد

ن مشاور نقش، یشور، مهندسک ينماها در شهرهایتعداد س ۀو محاسب یاضیر يالگو یمسئول طراح  -32
 .1367، ی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیفاراب یینمایاد سیبن

 يمعاونت امور اقتصاد IBM-TSP به Univac-TSP يافزار ل بسته نرمیتبد یقاتیطرح تحق يمجر  -33
 .1369-1370، یو دارائ يوزارت امور اقتصاد

در  ياقتصاد يها تیت فعالیمناسب جهت تثب يو ارز یپول ياستهایس یقاتیطرح تحق یار اصلکهم  -34
 .یو دارائ ي، وزارت امور اقتصادي، معاونت امور اقتصاد1370-1371ران مرحله اول، یا

در  ياقتصاد يها تیت فعالیمناسب جهت تثب يو ارز یپول ياستهایس یقاتیطرح تحق یار اصلکهم  -35
 .یو دارائ ي، وزارت امور اقتصاديمعاونت امور اقتصاد، 1371-1372ران مرحله دوم، یا

 يان اجراکام یمقدمات یات بر ارزش افزوده و بررسیبر مال یلیتحل یقاتیطرح تحق یار اصلکهم  -36
 .یو دارائ ي، وزارت امور اقتصادي، معاونت امور اقتصاد1371-1372ران، یآن در اقتصاد ا

اربرد آن در کمان و یر يفضاها يرو يریالت تصویتبد یقاتیطرح تحق یار اصلکهم  -37
 .1371-1372ر، یبکر یام یوتر دانشگاه صنعتیامپکو  یاضیده رک، دانشياقتصاد يها يزیر برنامه

در جهان، دانشگاه امام  ینظام يها نهیهز يبرآورد آثار اقتصاد یقاتیطرح تحق ینظارت علم  -38



 دآبادیژن بیب    یو تجرب ی، پژوهشیلیخالصه سوابق تحص

   9صفحه 

 .1373، ین، سپاه پاسداران انقالب اسالمیحس

آثار  یبررس یقاتیطرح تحق یاضیر يالگو یو طراح يتجار يالگوها یمسئول بخش بررس  -39
ت یریتجارت بر بخش صنعت، سازمان مد یران در سازمان جهانیا یاسالم يت جمهوریعضو
 .1374-1375ع، ی، وزارت صنایصنعت

ها و  متیبر ق یتورم ۀیر مالیثأدگاه تیاز د 1375سال  ۀبودج ۀحیال یبررس یقاتیمسئول طرح تحق  -40
، یاال و خدمات، وزارت بازرگانکع یمت و توزیو نظارت بر ق یدولت، سازمان بازرس یساختار مال

1374. 

ران مؤسسه یا در يگذار متیاست قیرد سکعمل یابیو ارز یخیل تاریتحل یقاتیناظر طرح تحق  -41
اال و خدمات، کع یمت و توزیو نظارت بر ق یدانشگاه تهران، سازمان بازرس يقات اقتصادیتحق

 .1375، یوزارت بازرگان

 ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀران، مؤسسیالن اک یاقتصادسنج يالگو یقاتیطرح تحق يمجر  -42
 .1375ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر

، کیو بان یقات پولیتحق ۀران، مؤسسیا یمل يزه حسابهایوتریامپکستم یس یقاتیطرح تحق يمجر  -43
 .1375ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان

 ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀران، مؤسسیا یزه آمار پولیوتریامپکستم یس یقاتیطرح تحق يمجر  -44
 .1375ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر

 يمجلس شورا يز پژوهشهاک، مرياقتصاد يها ف شاخصیشناخت و تعر یقاتیطرح تحق يمجر  -45
 .1375، یاسالم

مان فارس و یعام س یت سهامکمان شریت سیوضع يساز هیشب يبرا یالگوئ یقاتیطرح تحق يمجر  -46
 .1377-1378مان فارس و خوزستان، یعام س یت سهامکخوزستان. شر

وتر دانشگاه یامپکو  یاضیده رکشور، دانشک یکتوسعه انفورمات ياستراتژ یقاتیمشاور طرح تحق  -47
  .1377-1378ر، یبکر یام یصنعت

نه یآن و مصرف به يمت گذاریران و قیگاز ا ینه صادراتیبه ين بازارهاییتع یقاتیر طرح تحقیمد  -48
  .1379، يانرژ یالملل نیران، مؤسسه مطالعات بیا یگاز در اقتصاد مل
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 ۀ، مؤسسیلیمکت ياستهایر سیو سا یپول يارذگ نترل بازار ارز آزاد با هدفک یقاتیر طرح تحقیمد  -49
 .1379ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق

ت نورد و لوله اهواز، اهواز، کت نورد و لوله اهواز. شرکه شریش سرمایطرح افزار پروژه یمد  -50
1380. 

، کیو بان یدة پولکران، پژوهشیالن اک یاقتصادسنج يالگو 5ش یرایو یقاتیطرح تحق يمجر  -51
 .1381-1382ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان

دفتر . »مانیسصنعت بر  یجهانران به سازمان تجارت یآثار الحاق ا« یقاتیر پروژه تحقیمد  -52
  تهران. 1382-1383ر، یبکریام یمان، دانشگاه صنعتیقات سیتحقو  يزیر برنامه

ع و یوزارت صنا یع معدنیسفارش: دفتر صنا». رانیمان ایمت سیاقتصاد ق« یقاتیر پروژه تحقیمد  -53
ر، دفتر یبکریام یمان فارس و خوزستان، دانشگاه صنعتیعام س یت سهامکت: شریمعادن، با حما

 ، تهران.1383مان. آبانیقات سیو تحق يزیر برنامه

 یر و انجمن صنفیبکریام ی، دانشگاه صنعت»رانیمان اینار اقتصاد سیسم« یتۀ علمیمکر یدب  -54
 ، تهران. 1384مهرماه  5مان، ینندگان صنعت سکدیتول

، یاساس ياالهاکاز  یمت برخیدر نوسانات ق یمیل اثرات تقویتحل« یقاتیتحقمسؤول طرح ر یمد  -55
، مؤسسه مطالعات و »مت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغیانه قیماه يها : دادهيمطالعه مورد

 .1384، یبازرگان يپژوهشها

تدوین راهبردهاي بلندمدت آمایش «از پروژة » ایران و جهان وضع موجود بازرگانی«بخش  يمجر  -56
 .1387، یبازرگان ي، مؤسسه مطالعات و پژوهشها»سرزمین بازرگانی

 ي، مؤسسه مطالعات و پژوهشها»يا منطقه يران و رقبایا یت رقابتیمز« یقاتیر مسؤول طرح تحقیمد  -57
 .1387، یبازرگان

قات و یران، موسسه تحقیا یمل ک. باندر سود و زیان راستینت کمشار يدارکطرح بان يمجر  -58
 .1386-1393 ران،یا یمل کبان يزیر برنامه

منتخب، گروه مهندسان و  يشورهاک ی، اجتماعیاسی، سياقتصادت یوضع یطرح بررس يمجر  -59
 ، تهران.1388-1389ون، یکآ یالملل نیاران بکمانیپ
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 .1389-1390، یاس ارغوانین مشاور یملت، مهندس کبان یجامع مال يطراح الگو  -60

مرکز ی، با همکاري وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماع، نظام جامع اطالعات بازار کار یطراح  -61
-1395، نیپژوهان دانش راست نینو یمرکز پژوهشو  سازان ندهیآ يراهبرد تیریمد یپژوهش
1394. 

  
  تجربه کار با کامپیوتر 

 تا کنون. 1358هاي عامل مختلف از  با سیستم Mainframeو  PCکار با کامپیوترهاي 
 هاي عامل کار با سیستم : 

 Mainframe: MVS (Multiple Virtual Storage) 
 Mainframe: OS/VS (Operating System / Virtual System) 
 PC: MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) 
 PC: OS/2 (Operating System 2) 
 PC: Windows (all versions) 

 :تسلط به زبانهاي 
 FORTRAN (FORmula TRANsformation) 
 BASIC Language 
 JCL (Job Control Language) 
 HTML (HyperText Markup Language) 
 Joomla (CMS) Web Design 
 Wordpress (CMS) Web Design 

 هاي کامپیوتري: پروژه 
 افزاري  تبدیل کد بستۀ نرمUnivac-TSP  بهIBM-TSP  هاي  خط برنامه 18000با حدود

 فورترن و اسمبلی.
  ابداع و کد سریعترین الگوریتم رگرسیون ساده نرمL1 فورترن. به زبان 
  ابداع و کد سریعترین الگوریتم رگرسیون مرکب نرمL1 .به زبان فورترن 
  سیستم کامپیوتري کامل حسابهاي ملی ایران به زبانExcel  16به حجم حدود MB. 
 هاي ایران به زبان  سیستم کامپیوتري حساب ترازپرداختExcel. 
  سیستم کامپیوتري حسابهاي پولی ایران به زبانExcel.  
  سیستم کامپیوتري بودجه عمومی دولت به زبانExcel.  
  بانک آمار نرخ روزانه اسعار خارجی به زبانExcel. 
  بانک آمار اقتصاد کالن ایران به زبانLotus. 
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 افزار بانک اطالعات کالن اقتصاد ایران،  نرمEconData به زبانFox-Pro .  
 بینی و ارزیابی آماري الگوهاي اقتصادسنجی به زبان  هاي آنالیز شوك، پیش برنامهEviews.  
  بانک اطالعات تحلیلی کارخانۀ سیمان آبیک به زبانExcel. 
  برنامه تحلیل ساختار مالی شرکت نورد و لوله اهواز به زبانExcel. 
  برنامه پنجساله تولیدي شرکت نورد و لوله اهواز به زبان.Excel 
  برنامه محاسبه بهاي تمام شده کاالي فروش رفته شرکت نورد و لوله اهواز به زبانExcel. 
 هاي مختلف کامپیوتر. صدها برنامۀ کاربردي به زبان 
  طراحی و اجراي سایت تصوف ایرانhttp://www.sufism.ir/  
 بیدآباد  طراحی و اجراي سایت شخصی/bidabad.irhttp://www.  
  مدیریت طراحی و اجراي سایت تعاون نیکوکاري تابندهhttp://www.madadkari.org/  

  
 محاسباتی و صفحه گسترده نظیر:افزاري آماري، ریاضی،  هاي نرم ها و بسته تسلط به برنامه  

 SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 
 SPSS-PC (Statstical Package for Social Sciences for PC) 
 SSP (Scientific Subroutine Package) 
 TSP (Time Series Processor) 
 Micro-TSP (Micro Time Series Processor) 
 MathCAD (Mathematical Computer Aided Design) 
 MathLab (Mathematics Labratory) 
 MPSX (Mathematical Programming System Extended) 
 ISPF (Integrated System Programming Facility) 
 LINPACK (Linear System Package) 
 EINPACK (Eigen System Package) 
 Lotus-123 (Spreadsheet) 
 Quatro-Pro (Spreadsheet) 
 E78+ (Terminal Emulation Programs) 
 EViews (Econometric Views) 
 MS-Office (Microsoft Office) 
 Adobe Suite CS6 
 ABC-Flowchart (Flowcharting) 
 StatGraph (Statistical Graphics) 

  
 س یتدر

 كارا ينولوژکتو تیستی، ان1361، یکترونکسانس برق و الیل ةدور یکترونکال ياربردکات یاضیر. 

http://www.sufism.ir/
http://www.madadkari.org/
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 كارا ينولوژکتو تیستی، ان1361، یکترونکسانس برق و الیل ةبرق دور یفن یسیانگل. 
 واحد تهران. ی، دانشگاه آزاد اسالم1365سانس اقتصاد، یفوق ل ةاقتصاد دور ياربردکات یاضیر 
 یآزاد اسالم ، دانشگاه1369ع، یصنا یسانس مهندسیفوق ل ةدور یزمان يها يسر ینیب شیز و پیآنال 

 واحد جنوب.
 ز.یواحد تبر ی، دانشگاه آزاد اسالم1371سانس اقتصاد، یفوق ل ةدور یعموم یاقتصادسنج 
 تهران. ی، دانشگاه عالمه طباطبائ1372سانس اقتصاد، یل ةدور یعموم یاقتصادسنج 
  كواحد ارا ی، دانشگاه آزاد اسالم1372سانس اقتصاد، یفوق ل ةدور 1اقتصاد خرد. 
 كواحد ارا ی، دانشگاه آزاد اسالم1372سانس اقتصاد، یفوق ل ةدور 2خرد  اقتصاد. 
 كواحد ارا ی، دانشگاه آزاد اسالم1373سانس اقتصاد، یفوق ل ةدور یعموم یاقتصادسنج. 
  كواحد ارا ی، دانشگاه آزاد اسالم1373سانس اقتصاد، یفوق ل ةدور 2اقتصاد خرد. 
 و  یلیمکالت تی، واحد تحص1374ستمها، یس يزیر برنامهسانس یفوق ل ةدور ينظر یاقتصادسنج

 تهران. یدانشگاه آزاد اسالم يترکقات دیتحق یعال ةدور
 ةو دور یلیمکالت تی، واحد تحص1374، ياقتصاد ۀسانس توسعیفوق ل ةدور ينظر یاقتصادسنج 

 تهران. یدانشگاه آزاد اسالم يترکقات دیتحق یعال
 و  یلیمکالت تی، واحد تحص1375ستمها، یس يزیر سانس برنامهیفوق ل ةدور ينظر یاقتصادسنج

 تهران. یدانشگاه آزاد اسالم يترکقات دیتحق یعال ةدور
 ةو دور یلیمکالت تی، واحد تحص1375، ياقتصاد ۀسانس توسعیفوق ل ةدور ينظر یاقتصادسنج 

 تهران. یدانشگاه آزاد اسالم يترکقات دیتحق یعال
 ام نور، تهران.یدانشگاه پ یلیمکالت تی، واحد تحص1388اقتصاد،  يترکدورة د ينظر یاقتصادسنج 
  ،1389بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، اداره آموزش، بانک ملی ایران. 
  ،1390بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، اداره آموزش، بانک ملی ایران. 
  ،1389، دانشگاه صنعتی امیرکبیرکارگاه آموزشی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین. 
  کارگاه آموزشی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، سازمان مدیریت صنعتی، موسسه

 .1391تحقیقاتی نوین پژوهان 
  ،1389کارگاه آموزشی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، بانک سینا. 
  ،1390کارگاه آموزشی بانکداري راستین، بانک رفاه کارگران. 
  ،1390کارگاه آموزشی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، بانک مسکن. 
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  ،کارگاه آموزشی الگوي اقتصادسنجی کالن ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران
1392. 

  ،1392بانکداري راستین، بانک تجارت. 
 1392اري راستین، بانک انصار، بانکد. 
  کارگاه آموزشی عقود و ابزارهاي مالی مشارکتی بانکداري راستین، موسسه تحقیقاتی نوین

 .1393خرداد  پژوهان، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران،
  1393بانکداري راستین، بانک قرض الحسنه مهر ایران، دي. 
  ،1394بهار و تابستان بانکداري راستین، بانک انصار. 
  ،کارگاه آموزشی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، موسسه تحقیقاتی نوین پژوهان

 .1394بانک صادرات، مرداد 
 پژوهشکده پولی و ي، رفع مشکالت بانکدار یاتیحل عمل کشور و و راه ینظام بانک یشناس بیآس

 .1396 آذر بانکی، بانک مرکزي ایران،
 درس: »تحلیل و بررسی انواع خدمات بانکداري اسالمی بر اساس نظریات دکتر بیدآباد«: وبینار ،

مباحث پیشرفته در بانکداري اسالمی، مقطع دکتري، دانشکدة معارف اسالمی و مدیریت، دانشگاه 
 ، تهران.1400 اردیبهشت 6امام صادق، 

 
  ها ان نامهیپا یسرپرست

سانس یفوق ل ۀد مختلف، رسالیبا مالحظات توابع تول رانیالن اک يه گذاریبرآورد تابع سرما  -1
 .1372واحد تهران،  یاصل، دانشگاه آزاد اسالم یاقتصاد، فرهاد ثواب

، دانشگاه آزاد ین اربابیسانس اقتصاد، فرزیران، رساله فوق لیدر ا یتابع پس انداز بخش خصوص  -2
 .1373ز، یواحد تبر یاسالم

، دانشگاه آزاد یمیسانس اقتصاد، داود نعیرساله فوق لران، یدر ا یتابع مصرف بخش خصوص  -3
 .1373ز، یواحد تبر یاسالم

ه یسانس اقتصاد، مرضیران، رساله فوق لید غالت در ایبرآورد توابع تول یاقتصادسنج يم الگویتنظ  -4
 .1376قات، تهران، یواحد علوم و تحق یصراف زاده، دانشگاه آزاد اسالم

 یکنکها با استفاده از ت ر بخشیسا ةمت تمام شدیبر ق ياقتصادبخش  یکمت یر قییاثر تغ یبررس  -5
واحد  ی، دانشگاه آزاد اسالمیسانس اقتصاد، شهرزاد رضا تهرانیستانده، رساله فوق ل -جدول داده
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 .1377قات، تهران، یعلوم و تحق
 يترک، رساله ديزدیس یال خوشنوی، سهيالن اقتصادک يرهایاهش ارزش پول بر متغکاثرات   -6

  .1378قات، تهران، ی، واحد علوم و تحقیاقتصاد، دانشگاه آزاد اسالم
ان، یعامل يد مهدی، سیت ملیشور در برخورد با تورم، با توجه به علل و نقش آن در امنک ياستراتژ  -7

 .1379، تهران، یدفاع مل ی، دانشگاه عالیکت استراتژیریده مدکاقتصاد، دانش يترکرساله د
سانس یران، رسالۀ فوق لیدر ا یکترونکال يدارکو بان یسنّت يدارکخدمات بان يا سهیمقا یبررس  -8

واحد تهران  ،ی، دانشگاه آزاد اسالميدة اقتصاد و حسابدارک، دانشفرد ياریاقتصاد، محمود اله
 .1382ز، کمر

 سانسیران. رساله فوق لیا یبر تجارت خارجر آن یو تأث يدالر در معامالت ارز ورو بای ینیگزیجا  -9
 .1383قات، تهران، یواحد علوم و تحق ،ی، دانشگاه آزاد اسالمیاقتصاد، آرزو زمان

واحد  ،یارجو، دانشگاه آزاد اسالمیکز پیامبکاقتصاد،  يترکنفت، رسالۀ د یمت جهانیق ینیب شیپ  -10
 .1385قات، تهران، یعلوم و تحق

 ،ی، دانشگاه آزاد اسالمیعیاقتصاد، مهناز رب يترک، رسالۀ درانیدر ا رابطۀ نرخ بهره و نرخ ارز  -11
 .1385قات، تهران، یواحد علوم و تحق

، دانشگاه الزهرا، تهران، یگانیتا شایاقتصاد، ب يترک، رسالۀ دکعضو اپ يشورهاکان یدر م یهمزمان  -12
1385. 

ان، دانشگاه آزاد یجیریسانس اقتصاد، منوچهر شیران، رساله فوق لیع درآمد در ایر تورم بر توزیتأث  -13
 .1387قات، تهران، یواحد علوم و تحق ،یاسالم

اصل، دانشگاه  یاقتصاد، فرهاد ثواب يترکسبد سهام، رسالۀ د يساز نهیتز در بهیوکه ماریم نظریتعم  -14
 .1387قات، تهران، یواحد علوم و تحق ،یآزاد اسالم

اقتصاد، سانس یران، رساله فوق لیدر ا 1385تا  1345 يها و تورم در فاصله سال ینگیرابطه رشد نقد  -15
 .1387، دانشگاه الزهرا، تهران، اسفند ینیده فاطمه الحسیس

 
  یبه زبان فارس يریتحرتب و مقاالت ک

ها  شهرستان يهمگن) در طبقه بند يها گروه ي(روش طبقه بند یسونومکز تیآنالبیژن بیدآباد،   -16
امور مناطق، ، معاونت يزک، دفتر سازمان برنامه و بودجه استان مريا منطقه يزیر جهت برنامه

 .1362، كسازمان برنامه و بودجه، ارا
http://www.bidabad.ir/doc/taxonomy.pdf  

http://www.bidabad.ir/doc/taxonomy.pdf
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ت، دفتر یمحروم يو شاخصها یاستان یص اعتبارات عمرانیتخص یعدم همبستگبیژن بیدآباد،   -17
 .1362، كمعاونت امور مناطق، سازمان برنامه و بودجه، ارا، يزکسازمان برنامه و بودجه استان مر

توسعه  يجاد شاخصهای) در ایاصل يها جاد مولفهیامپوننتز (روش اکپال ینسیز پریآنالبیژن بیدآباد،   -18
، معاونت امور مناطق، سازمان برنامه و يا منطقه يزیر ، دفتر برنامهيا منطقه يزیر جهت برنامه

 .1362بودجه، تهران، 
http://www.bidabad.ir/doc/principal-comp.pdf  

 يها تیاولو يمم بر مبنایاپت يریم گیهدف (پروسه تصم يزیر برنامهتاب) ک(بیژن بیدآباد،   -19
امور مناطق، سازمان برنامه ، معاونت يا منطقه يزیر وتر، دفتر برنامهیامپکمتفاوت) و روش حل آن با 

 .1368، کیرود ۀ. چاپ دوم، چاپخان1363و بودجه، تهران، 
http://www.bidabad.ir/doc/goal-programming.pdf  
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-
%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81-
%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-
%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-
%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-
%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85/  

) و یدودوئ يرهایمم با متغیاپت يریم گی(پروسه تصم یک -صفر يزیر برنامهتاب) ک(بیژن بیدآباد،   -20
، معاونت امور مناطق، سازمان برنامه و بودجه، يا منطقه يزیر وتر، دفتر برنامهیامپکروش حل آن با 

 .1368، کیرود ۀ. چاپ دوم، چاپخان1363تهران، 
http://www.bidabad.ir/doc/zero-one.pdf  
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-
%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1-
%DB%8C%DA%A9/  

هدف، دفتر  يزیر با استفاده از روش برنامه 1381سال  يع برایصنا یابی انکمبیژن بیدآباد،   -21
 .1363برنامه و بودجه، تهران، ، معاونت امور مناطق، سازمان يا منطقه يزیر برنامه

، دفتر 1365-1381 يران دورنمایا يرشد و توسعه اقتصاد يوهایآلترنات يالگوبیژن بیدآباد،   -22
 .1363، معاونت امور مناطق، سازمان برنامه و بودجه، تهران، يا منطقه يزیر برنامه

http://www.bidabad.ir/doc/growth-alternatives.pdf  
 يت (الگویجمع يایپو يالگوبیژن بیدآباد، مرتضی ثابت قدم، مسعود صادقی، شهرزاد داور،   -23

، وزارت برنامه و يا منطقه يزیر ران)، دفتربرنامهیا یتیتحوالت جمع ینیب شیل و پیتحل یاضیر
 .1367بودجه، تهران، 

http://www.bidabad.ir/doc/olgooye-pouyaye-jameeyat.pdf  
 يو تعداد قطعات در طرحها یحیترج يها متیمحاسبه همزمان ق یاضیر يالگوبیژن بیدآباد،   -24

http://www.bidabad.ir/doc/principal-comp.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/goal-programming.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.bidabad.ir/doc/zero-one.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://www.bidabad.ir/doc/growth-alternatives.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/olgooye-pouyaye-jameeyat.pdf
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تابستان  2، شماره یدانشگاه آزاد اسالمت، یریاقتصاد و مد ۀن، مجلیزم يساز آماده یرانتفاعیغ
 .38-49، صفحات 1368

http://www.bidabad.ir/doc/amadeh-sazi-zamin.pdf  
مه (فصلنا تیری، مجله اقتصاد و مديت اقتصادیبودجه و تثب يسرکارز  ۀبازار دوگانبیژن بیدآباد،   -25

 .23-29، صفحات 1369بهار  4، شماره ی، دانشگاه آزاد اسالمآینده پژوهی مدیریت)
http://www.bidabad.ir/doc/bazare-doganeh-arz.pdf  
http://jmfr.srbiau.ac.ir/article_7302_498778554add68f75371e5294b787ab6.pdf  

ت، دانشگاه آزاد یریاقتصاد و مد ۀالن مهاجرت و تجارت، مجلک -ل خرد یتحل بیژن بیدآباد،  -26
 .59-68، صفحات 1369زمستان  7شماره ، یاسالم

http://www.bidabad.ir/doc/mohajerat-tejarat.pdf   
ب گسسته و برازش یتقر يتمهایشنهاد الگوریوسته (پیگسسته و پ L1نرم  يها ونیرگرسبیژن بیدآباد،   -27

 یعال ةدور یلیمکالت تی، چاپ شده توسط واحد تحصيترکد ۀرسال ۀز). ترجمکه تمریرو ۀوستیپ
 .1369، ی، دانشگاه آزاد اسالميترکقات دیتحقعلوم و 

http://www.bidabad.ir/doc/L1-norm-thesis-fa.pdf   
ران و یتورم در ا ین پولییتباکبر کمیجانی، بیژن بیدآباد، فرهاد خداداد کاشی، محسن نظري،   -28

 يجمهور یفرهنگ یاجتماع يحصول اهداف برنامه اول پنجساله توسعه اقتصاد يریانپذکام
. چاپ مجدد در 1369 یو دارائ ي، وزارت امور اقتصاديمعاونت امور اقتصاد ،رانیا یاسالم
 1 ة، شمارییو دارا ي، وزارت امور اقتصادي، معاونت امور اقتصادياقتصاد ۀمجل يها شماره

 1372مرداد  3 ة، شمار13-25صفحات  1372خرداد  2 ة، شمار25-46صفحات  1372بهشت یارد
 .2-16صفحات 

http://www.bidabad.ir/doc/tabeene-poli-tavarom.pdf   
حصول اهداف برنامه  يریان پذکاماکبر کمیجانی، بیژن بیدآباد، مریم کیهانی، فریبا شیرخانی،   -29

 یران در بخش تجارت خارجیا یاسالم يجمهور ی، فرهنگی، اجتماعيپنجساله اول توسعه اقتصاد
 ۀمجل يها . چاپ مجدد در شماره1369 یو دارائ ي، وزارت امور اقتصاديمعاونت امور اقتصاد

صفحات  1372مهر  4 ة، شمارییو دارا ي، وزارت امور اقتصادي، معاونت امور اقتصادياقتصاد
 .25-33صفحات  1372 يد 6 ة، شمار9-26صفحات  1372آبان  5 ة، شمار40-33

http://www.bidabad.ir/doc/barnameh-tejarat.pdf   
اکبر کمیجانی، بیژن بیدآباد، رویا طباطبایی، یوسف فرجی، فیروزه شکرآبی، کوروش معدلت.   -30

معاونت امور  ،اول ۀگزارش مرحل ،رانیدر ا ياقتصاد يتهایت فعالیمناسب جهت تثب یپول ياستهایس
، ي. چاپ مجدد توسط معاونت امور اقتصاد1370 یو دارائ ي، وزارت امور اقتصادياقتصاد

http://www.bidabad.ir/doc/amadeh-sazi-zamin.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bazare-doganeh-arz.pdf
http://jmfr.srbiau.ac.ir/article_7302_498778554add68f75371e5294b787ab6.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mohajerat-tejarat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/L1-norm-thesis-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/tabeene-poli-tavarom.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/barnameh-tejarat.pdf
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، معاونت امور ياقتصاد ۀمجل يها . چاپ مجدد در شماره1373، یو دارائ يوزارت امور اقتصاد
 1375آذر 5 ة، شمار2-14صفحات  1375آبان  4 ة، شمارییو دارا ي، وزارت امور اقتصادياقتصاد

  .2-7صفحات  1375اسفند  7 ة، شمار2-9صفحات  1375 يد 6 ة، شمار2-12صفحات 
http://www.bidabad.ir/doc/siyasathayepooli-vol1.pdf   

د بر شاخص یارز و حذف سوبس يل نرخ برابریر تعدیتاثبیژن بیدآباد، ناهید کلباسی انارکی،   -31
 .1371 ییو دارا ي، وزارت امور اقتصادياونت امور اقتصادها و بودجه دولت، مع متیق

http://www.bidabad.ir/doc/tadeele-arz.pdf   
ر، معاونت امور یب پذیت از اقشار آسیطرح حما ییات سازمان اجرایلکشنهاد یپبیژن بیدآباد،   -32

 .1371 یو دارائ يامور اقتصاد، وزارت ياقتصاد
http://www.bidabad.ir/doc/koliat-sazeman.pdf   

اکبر کمیجانی، بیژن بیدآباد، زهرا عابدي، فریبا فهیم یحیایی، محمد عیسی زاده، فریبا شیرخانی،   -33
 ،رانیآن در اقتصاد ا يان اجراکام یمقدمات یارزش افزوده و بررسات بر یبر مال یلیتحلتاب) ک(

. چاپ مجدد 1371، یو دارائ ي، وزارت امور اقتصادياول، معاونت امور اقتصاد ۀگزارش مرحل
 .1374، یو دارائ يوزارت امور اقتصاد يتوسط معاونت امور اقتصاد

http://www.bidabad.ir/doc/malyat-vat.pdf   
اکبر کمیجانی، بیژن بیدآباد، رویا طباطبایی، جاوید بهرامی، کوروش معدلت، فیروزه شکرآبی،   -34

 ۀگزارش مرحلران، یدر ا ياقتصاد يتهایت فعالیمناسب جهت تثب يو ارز یپول ياستهایستاب) ک(
. چاپ مجدد توسط معاونت 1371 یو دارائ ي، وزارت امور اقتصاديمعاونت امور اقتصاد ،دوم

ها و  پژوهش ۀق در مجلین تحقیا ۀ. خالص1374، یو دارائ يوزارت امور اقتصاد يامور اقتصاد
و  1 ةسال سوم شمار یو دارائ ي، وزارت امور اقتصادي، معاونت امور اقتصادياقتصاد يها استیس
 آمده است. 30-71صفحات  1374ز و زمستان یپائ 2

http://www.bidabad.ir/doc/siyasathaye-pooli-vol2.pdf  
گذشته و رد کعمل یران (بررسیدولت در ا یها و ساختار مال متیبر ق یه تورمیاثر مالبیژن بیدآباد،   -35

ران)، یا یاسالم يجمهور یو فرهنگ ی، اجتماعيبرنامه دوم توسعه اقتصاد يوهایل سناریتحل
ها و  پژوهش ۀ. چاپ مجدد در مجل1373، یو دارائ ي، وزارت امور اقتصاديمعاونت امور اقتصاد

و  1 ةسال سوم شمار یو دارائ ي، وزارت امور اقتصادي، معاونت امور اقتصادياقتصاد يها استیس
 .72-94صفحات  1374ز و زمستان یپائ 2

http://www.bidabad.ir/doc/maliyeh-tavaromi.pdf  
و  ی، اجتماعيالن برنامه دوم توسعه اقتصادک یمکان حصول اهداف کام یبررسبیژن بیدآباد،   -36

و  ي، وزارت امور اقتصاديران در بخش دولت، معاونت امور اقتصادیا یاسالم يجمهور یفرهنگ

http://www.bidabad.ir/doc/siyasathayepooli-vol1.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/tadeele-arz.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/koliat-sazeman.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/malyat-vat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/siyasathaye-pooli-vol2.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/maliyeh-tavaromi.pdf
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 .1373، یدارائ
http://www.bidabad.ir/doc/barnameh-dolat.pdf  

 يپژوهشهاز کمر ۀران، مجلس و پژوهش، مجلیدر ا کیدهه تحوالت نظام بان یکبیژن بیدآباد،   -37
، يژه برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادیو 1373شماره نهم سال دوم خرداد  یاسالم يمجلس شورا

 .17-52ران، صفحات یا یاسالم يجمهور ی، فرهنگیاجتماع
http://www.bidabad.ir/doc/yek-daheh-tahavolat.pdf  

مناسب  یپول ياستهایرامون سیافته پیپژوهش  يبر الگوها يمروربیژن بیدآباد، اکبر کمیجانی،   -38
 ی، فرهنگی، اجتماعيپنجساله دوم توسعه اقتصاد ۀدر برنام ياقتصاد يتهایت فعالیجهت تثب
شماره  یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکمر ۀران، مجلس و پژوهش، مجلیا یاسالم يجمهور

 يجمهور ی، فرهنگی، اجتماعيژه برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادیو 1373نهم سال دوم خرداد 
 .59-95ران، صفحات یا یاسالم

http://www.bidabad.ir/doc/siyasathaye-pooli-banameh-dovom.pdf  
 یو فرهنگ ی، اجتماعيالن برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادک یمکسنجش اهداف بیژن بیدآباد،   -39

 .1373 ییو دارا ي، وزارت امور اقتصاديران، معاونت امور اقتصادیا یاسالم يجمهور
 يها رتیو مغا یو مال ي، ارزیپول يها ها با بخش کارتباط اجزاء منابع و مصارف بانبیژن بیدآباد،   -40

، وزارت امور ي، معاونت امور اقتصاديزکمر کو تراز نامه بان يموجود در گزارش اقتصاد
 .1373، یو دارائ ياقتصاد

http://www.bidabad.ir/doc/moqayerat.pdf  
مجلس  يز پژوهشهاکران، مریدر ا يگذاره یبر موانع سرما يو مرور يت اقتصادیامنبیژن بیدآباد،   -41

 . 2400617د گزارش ک، 1374، یاسالم يشورا
 ۀو ترازنام يگزارش اقتصاد یو مال ي، ارزیپول يها در حسابها یناهمخوان یبرخبیژن بیدآباد،   -42

 ياست جمهورینهاد ر یکقات استراتژیز تحقک، مرينولوژک، معاونت اقتصاد و تيزکمر کبان
1374. 

http://www.bidabad.ir/doc/moqayerat.pdf  
. معاونت اقتصاد و یکقات استراتژیز تحقکت مریفعال ةگاه و نحویبه جا ینگاهبیژن بیدآباد،   -43

 .1374، ياست جمهوری، نهاد ریکقات استراتژیز تحقکمر ينولوژکت
بودجه را  يسرک د عمالًیق انتشار پول جدیبودجه از طر يسرک ین مالیمأا تیآبیژن بیدآباد،   -44

ران، معاونت اقتصاد و یالن اکمسائل اقتصاد  ۀاز مجموع 1 ةد؟ گزارش شمارینما یبرطرف م
د نظر و چاپ مجدد ی. تجد1374، ياست جمهوری، نهاد ریکقات استراتژیز تحقک، مرينولوژکت

http://www.bidabad.ir/doc/barnameh-dolat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/yek-daheh-tahavolat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/siyasathaye-pooli-banameh-dovom.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/moqayerat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/moqayerat.pdf


 دآبادیژن بیب    یو تجرب ی، پژوهشیلیخالصه سوابق تحص

   20صفحه 

 يها تازه ۀدر مجل »دیق انتشار پول جدیبودجه از طر يسرکن یتأم يامدهایپ«آن تحت عنوان: 
 يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام

 . 15-12، صفحات 1377، آذر 73 ةران، شماریا یاسالم
 رانیدر ا ياقتصاداهش رشد کسبب  ینگیاهش رشد نقدکاهش تورم در اثر کا یآبیژن بیدآباد،   -45

، ينولوژکران، معاونت اقتصاد و تیالن اکمسائل اقتصاد  ۀاز مجموع 2 ةشود؟ گزارش شمار یم
د نظر و چاپ مجدد تحت عنوان: ی. تجد1374، ياست جمهوری، نهاد ریکقات استراتژیز تحقکمر
. کیو بان ياقتصاد ،یعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »رانید در ایو تول ینگیرابطه حجم نقد«

، 1377، بهمن 74 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀمؤسس
 . 8-6صفحات 

ز دارد؟ ین يگرید یعلت اساس ینگیش حجم نقدیر از افزایران به غیا تورم در ایآبیژن بیدآباد،   -46
ز ک، مرينولوژکاقتصاد و تران، معاونت یالن اکمسائل اقتصاد  ۀاز مجموع 3 ةگزارش شمار

د نظر و چاپ مجدد تحت عنوان: ی. تجد1374، ياست جمهوری، نهاد ریکقات استراتژیتحق
، یعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »رانیها در ا متیق یو سطح عموم ینگیرابطه حجم نقد«

 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ياقتصاد
 . 7-4، صفحات 1378بهشت ی، ارد76

باشند؟ گزارش  یم یافک ینگینترل حجم نقدکدر  يزکمر کبان یپول يا ابزارهایآبیژن بیدآباد،   -47
قات یز تحقک، مرينولوژکران، معاونت اقتصاد و تیالن اکمسائل اقتصاد  ۀاز مجموع 4 ةشمار

 يابزارها« :نظر و چاپ مجدد آن تحت عنواند ی. تجد1374، ياست جمهوری، نهاد ریکاستراتژ
و  ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »ینگینترل حجم نقدکو  يزکمر کبان یپول
ور یشهر 80 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیبان

 .8-11، صفحات 1378
بوده  ینگیش مداوم نقدیل افزایبدل یر رسمیارز بازار غ ينرخ برابر ش مداومیا افزایآبیژن بیدآباد،   -48

ز ک، مرينولوژکران، معاونت اقتصاد و تیالن اکمسائل اقتصاد  ۀاز مجموع 5 ةاست؟ گزارش شمار
د نظر و چاپ مجدد آن تحت عنوان ی. تجد1374، ياست جمهوری، نهاد ریکقات استراتژیتحق
، یعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »ینگیبا حجم نقد یر رسمیارز بازار غ يارتباط نرخ برابر«

 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ياقتصاد
 .49-46، صفحات 1378ر ی، ت78
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 ۀاز مجموع 6 ةباشد؟ گزارش شمار یم ران قابل اغماضیه از ایزان خروج سرمایا میآبیژن بیدآباد،   -49
است ی، نهاد ریکقات استراتژیز تحقک، مرينولوژکران، معاونت اقتصاد و تیالن اکمسائل اقتصاد 

 .1374، يجمهور
از  7 ةمجدد دارد؟ گزارش شمار يزیر از به برنامهیشور نک یا بخش آموزشیآبیژن بیدآباد،   -50

، نهاد یکقات استراتژیز تحقک، مرينولوژکران، معاونت اقتصاد و تیالن اکمسائل اقتصاد  ۀمجموع
شور به کاز بخش آموزش ین«د نظر و چاپ مجدد تحت عنوان: ی. تجد1374، ياست جمهوریر

قات یتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »مجدد يزیر برنامه
، 1377، بهمن 74 ةران، قسمت اول در شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یپول

 . 15-11، صفحات 1378بهشت ی، ارد76 ة، قسمت دوم درشمار16-13صفحات 
را  یبخش خصوص يه گذاریش سرمایتوان انتظار افزا یم يت اقتصادیا بدون امنیآبیژن بیدآباد،   -51

، ينولوژکران، معاونت اقتصاد و تیالن اکمسائل اقتصاد  ۀاز مجموع 8 ةداشت؟ گزارش شمار
 .1375، ياست جمهوری، نهاد ریکاستراتژقات یز تحقکمر

ها و ساختار  متیبر ق یتورم ۀیر مالیثأدگاه تیاز د 1375سال  ۀبودج ۀحیال یبررسبیژن بیدآباد،   -52
 .1374، یاال و خدمات، وزارت بازرگانکع یمت و توزیو نظارت بر ق یدولت، سازمان بازرس یمال

http://www.bidabad.ir/doc/barasi-layehe-budget.pdf  
ن روند واردات و صادرات در بخش صنعت و ییتب يبرا یمدل اقتصادسنج یطراحبیژن بیدآباد،   -53

تجارت بر  یران در سازمان جهانیا یاسالم يت جمهوریآثار عضو یبررس«ج حاصله در: یارائه نتا
 .1375 يع، دی، وزارت صنایت صنعتیری، سازمان مد»بخش صنعت

http://www.bidabad.ir/doc/wto-sanat-model.pdf  
نفرانس کن یشده در ششمران، ارائه ینترل تورم در اک يبرا ياست هدف گذاریسبیژن بیدآباد،   -54

و  یپول ياستهاینفرانس سکن ی، مجموعه مقاالت ششم1375بهشت ی، ارديو ارز یپول ياستهایس
، 21-57ران، صفحات یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولی، مؤسسه تحقيارز

ق یطر مت ازینترل قک«ن یاز آن تحت عناو ییها د نظر و چاپ مجدد بخشی. تجد1375تابستان 
 ياست هدف گذاریشورها در مورد سکاز  یر برخیاخ يها تجربه«و  »یتورم يهدف گذار

و  یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »یتورم
 .22-27و  10-14، صفحات 1378، مرداد 79 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیبان

http://www.bidabad.ir/doc/hadafgozari-tavarom.pdf  
ز ک، مرياقتصاد يف شاخصهایشناخت و تعربیژن بیدآباد، فرزین اربابی و فرانک بیدآباد،   -55

http://www.bidabad.ir/doc/barasi-layehe-budget.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/wto-sanat-model.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/hadafgozari-tavarom.pdf
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 .2401652 د گزارشک، 1375، مهر ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يپژوهشها
http://www.bidabad.ir/doc/shakhes.pdf  

ز ک)، مر17، شماره (1376بودجه دولت سال  ۀحیال يارز يها رآمون تبصرهیپبیژن بیدآباد،   -56
. 1601971د گزارش ک، 1375 ي، دياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يپژوهشها

در  يزیر بودجه يها تیبه عدم شفاف ینگاه«از آن تحت عنوان:  ید نظر و چاپ مجدد بخشیتجد
، کیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »رانیا
 . 9-6، صفحات 1377، اسفند 75 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر کبان

، یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکران، مریه از ایو فرار سرما يت اقتصادیعدم امنبیژن بیدآباد،   -57
از  ید نظر و چاپ مجدد بخشیتجد .2402097د گزارش ک، 1375، بهمن ياقتصاد يهایدفتر بررس

 ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »يه گذاریدر رشد سرما يت اقتصادینقش امن«آن تحت عنوان: 
ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم

 . 11-7، صفحات 1377، آذر 73 ةشمار
مجلس  يز پژوهشهاک)، مر1، شماره (1377بودجه سال  ۀبخشنام يهایژگیبر و يمروربیژن بیدآباد،   -58

 .1602767گزارش د ک، 1376، مهر ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يشورا
)، 20، شماره (1377بودجه سال  ۀحیال ةسند بودجه، دربار یکات یلکبر  يمروربیژن بیدآباد،   -59

د گزارش ک، 1376، آذر ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکمر
 ۀدر مجل »رانیدر ا يزیر معضالت بودجه یبرخ«د نظر و چاپ تحت عنوان ی. تجد1602912

 يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه
 . 15-10، صفحات 1378ر ی، ت78 ةران، شماریا یاسالم يجمهور

)، 38، شماره (1377بودجه سال  ۀحیال يدر خصوص مسائل ارز 29 ةبر تبصر يمروربیژن بیدآباد،   -60
د گزارش ک، 1376، آذر ياقتصاد يهای، دفتر بررسیماسال يمجلس شورا يز پژوهشهاکمر

1602966. 
، دفتر یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاک، مر1376بودجه سال  يسرکرآمون یپبیژن بیدآباد،   -61

 .1376، ياقتصاد يهایبررس
 يز پژوهشهاک)، مر49، شماره (1377بودجه سال  ۀحیدر ال يبه مسائل ارز ینگاهبیژن بیدآباد،   -62

د نظر و ی. تجد1602990د گزارش ک، 1376 ي، دياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا
جهت  يو اقتصاد ی، مالی، پوليارز يلزوم ارائه حسابها«از آن تحت عنوان:  یچاپ مجدد بخش

http://www.bidabad.ir/doc/shakhes.pdf
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و  یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »دولت ۀبودج
 . 19-17، صفحات 1378، خرداد 77 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیبان

ز ک، مريدر خصوص مسائل ارز 1377حه و قانون بودجه سال یال یهمسنجبیژن بیدآباد،   -63
 .1376، اسفند ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يپژوهشها

ز کمر یش پژوهشیدر هما ی، متن سخنران1377بودجه سال  ۀحیال يارز يها تبصرهبیژن بیدآباد،   -64
، تهران. یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاک، مر1376 يد 8، یاسالم يمجلس شورا يپژوهشها

 .191-197، صفحات 23مجلس و پژوهش، شماره  ۀچاپ شده در مجل
، ی، اجتماعيقتصادپنجساله اول و دوم توسعه ا يها ق در برنامهیعدم توف يها شهیربیژن بیدآباد،   -65

 يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکران، مریا یاسالم يجمهور یفرهنگ
د نظر و چاپ مجدد آن تحت عنوان: ی. تجد2403859د گزارش ک، 1377، آذر ياقتصاد

و  ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »اول و دوم يها در برنامه یمعضالت اساس«
، خرداد 77 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیبان

 . 12-8، صفحات 1378
 یاسالم يجمهور ی، فرهنگی، اجتماعيسوم توسعه اقتصاد ۀبرنام ۀمطالع يروشهابیژن بیدآباد،   -66

گزارش د ک، 1377، ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکران، مریا
2403314. 

به  1378بودجه سال  ۀحیم الیهنگام تقد ياست جمهورینطق ر یاجمال یبررسبیژن بیدآباد،   -67
 .1377، ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاک، مریاسالم يمجلس شورا

امروز، ام یپ یفرهنگ-یاجتماع-ياقتصاد ۀم. ماهنامیدار يش رویتر پ سخت یسالبیژن بیدآباد،   -68
 ینگاه« :د نظر و چاپ مجدد آن تحت عنوانی. تجد24-25، صفحات 1378ن ی، فرورد29 ةشمار

، یعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »ندهیانداز آ ران و چشمیا يوتاه به اوضاع اقتصادک
 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ياقتصاد

 .4-7، صفحات 1378ور یشهر 80
 يز پژوهشهاک. مریاسیس يها نظام يریب پذیبه آس یستمینگرش س یکبر  يا باچهیدبیژن بیدآباد،   -69

د نظر و ی. تجد2404382د گزارش ک، 1377ر ی، تياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا
 ۀدر مجل »ستمهایه سیاز نگاه نظر یاسیس ينظامها يریپذ بیآس«چاپ مجدد آن تحت عنوان: 

 يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه
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 .72-75، صفحات 1378، بهمن 85 ةران، شماریا یاسالم يجمهور
http://www.bidabad.ir/doc/asibpaziri-nezamha.pdf  

 .1378. یاسیس يها ستمیس یمال ینندگکشبیژن بیدآباد،   -70
http://www.bidabad.ir/doc/shekanandegi-mali.pdf  

 ۀ، مجلیاسعار خارج یر رسمیاست فروش ارز در بازار غیاثرات س یاجمال یبررسبیژن بیدآباد،   -71
 يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه

 .4-6، صفحات 1378 يد 84 ةران، شماریا یاسالم يجمهور
مجلس  يز پژوهشهاکو تورم. مر ياریکو نقش آن در حل معصالت ب یاقتصاد تعاونبیژن بیدآباد،   -72

د نظر و ی. تجد2404615د گزارش ک، 1378، خرداد ياقتصاد يهایفتر بررس، دیاسالم يشورا
 ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »رانیبخش تعاون در اقتصاد ا«چاپ مجدد آن تحت عنوان: 

ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم
 .8-10صفحات ، 1379ن ی، فرورد87 ةشمار

 ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀالت آن، مجلکاز مش یو برخ یرنفتیروند صادرات غبیژن بیدآباد،   -73
ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم

 .52-54، صفحات 1378، مهر 81 ةشمار
 ی، فرهنگی، اجتماعيپنجساله سوم توسعه اقتصادحه برنامه یبه ساختار ال ینگاهبیژن بیدآباد،   -74

 يمجلس شورا يز پژوهشهاکن، مریشیپ يها ن برنامهیق آن با قوانیران و تطبیا یاسالم يجمهور
حه برنامه یال«د نظر و چاپ مجدد آن تحت عنوان: ی. تجد1378، ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم

و  ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »نیشیپ يها ن برنامهیپنجساله سوم و قوان
، آذر 83 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیبان

  .6-9، صفحات 1378
حه برنامه پنجساله سوم توسعه یت الیریو مد يبه فصل اصالح ساختار ادار ینگاهبیژن بیدآباد،   -75

، یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکران، مریا یاسالم يجمهور یفرهنگ، ی، اجتماعياقتصاد
 ياصالح ساختار ادار«د نظر و چاپ مجدد آن تحت عنوان: ی. تجد1378، ياقتصاد يهایدفتر بررس

. کیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀدر مجل »حه برنامه پنجساله سومیت الیریو مد
، 1378، آذر 83 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀمؤسس

 .10-11صفحات 
 ی، فرهنگی، اجتماعيحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادیدر ال یرنفتیصادرات غبیژن بیدآباد،   -76

http://www.bidabad.ir/doc/asibpaziri-nezamha.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/shekanandegi-mali.pdf
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. 1378، ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکران، مریا یاسالم يجمهور
 ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀو چاپ مجدد آن در مجل د نظریتجد
 ۀ، صفح1378، بهمن 85 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق
58. 

، يحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادینو و نقاط قوت ال يهایژگیو یبرخبیژن بیدآباد،   -77
، دفتر یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکران، مریا یاسالم يجمهور یفرهنگ، یاجتماع
، یعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀد نظر و چاپ مجدد آن در مجلی. تجد1378، ياقتصاد يهایبررس

 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ياقتصاد
 .4-5، صفحات 1378بهمن  85

 ی، فرهنگی، اجتماعيحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادیدر ال يت اقتصادیامنبیژن بیدآباد،   -78
. 1378، ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکران، مریا یاسالم يجمهور
 ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀد نظر و چاپ مجدد آن در مجلیتجد
 .5، صفحه 1379خرداد  89 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق

، يحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادینه استان در الیهز-به نظام درآمد ینگاهبیژن بیدآباد،   -79
، دفتر یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکران، مریا یاسالم يجمهور ی، فرهنگیاجتماع
 ۀد نظر و چاپ مجدد آن در مجلی. تجد1378، 5404920د گزارش ک، ياقتصاد يهایبررس
 يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه

 .6-7، صفحات 1378، بهمن 85 ةران، شماریا یاسالم يجمهور
ران، مجموعه یارز در ا ين بازار موازییتب يبرا ییالگوال خوشنویس یزدي، بیژن بیدآباد، سهی  -80

 يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولی، مؤسسه تحقيو ارز یپول ياستهاینفرانس سکن یمقاالت نهم
، )”3( يارز ياستهایس“. چاپ مجدد در 1378، 187-208ران، صفحات، یا یاسالم يجمهور

 يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ، مؤسسيبروجرد یمیرضا رحین شده توسط علیتدو
 .247-270، صفحات 1379ران، بهار یا یاسالم يجمهور

http://www.bidabad.ir/doc/bazar-movazi-arz.pdf  
با قانون بودجه سال  1379بودجه سال  ۀحیالها و ساختار  نهیدرآمدها، هز یهمسنجبیژن بیدآباد،   -81

د نظر و ی. تجد1378، ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاک، مر1378
 ۀدر مجل »1379بودجه سال  ۀحیها و ساختار ال نهیدرآمدها، هز«چاپ مجدد آن تحت عنوان: 

http://www.bidabad.ir/doc/bazar-movazi-arz.pdf
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 يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه
  .6-8، صفحات 1378، اسفند 86 ةران، شماریا یاسالم يجمهور

سال  ۀبودج ۀحیدر ال یدولت يتهاکشر ۀدولت و بودج یعموم ۀبودج یاجمال یسربربیژن بیدآباد،   -82
د نظر و ی. تجد1378، ياقتصاد يهای، دفتر بررسیاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاک، مر1379
 یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀمجدد آن در مجل چاپ
  .4-5، صفحات 1378، اسفند 86 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان

 ۀران، ماهنامیاقتصاد ا ۀ؟ مجلیا فروپاشیشدن، رشد  یران بعد از جهانیصنعت ابیژن بیدآباد،   -83
  .24-26، صفحات 1378 ي، د12ژه، سال دوم، شماره یالملل، گزارش و نیب یو مال ياقتصاد

 يز پژوهشهاک، مريپنجم قانونگذار ةدور يمصوبات اقتصاد یلک يسمت و سوبیژن بیدآباد،   -84
 ۀد نظر و چاپ مجدد آن در مجلی. تجد1378، دفتر برنامه و بودجه، یاسالم يمجلس شورا

 يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ي، اقتصادیمعل ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه
  .4-5، صفحات 1379، خرداد 89 ةران، شماریا یاسالم يجمهور

، یعلم ۀاقتصاد، ماهنام يها تازه ۀاز مظاهر اقتصاد پنهان، مجل یوتاه به برخک ینگاهبیژن بیدآباد،   -85
 ةران، شماریا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق ۀ. مؤسسکیو بان ياقتصاد

  .11-13، صفحات 1379ن یفرورد 87
ر اقتصاد ا بیجبیژن بیدآباد،   -86 الملل، سال دوم،  نیب یو مال ياقتصاد ۀران، ماهنامیاقتصاد ا ۀران، مجلیب

  .4-7، صفحات 1379، نوروز 14شماره 
الملل، سال  نیب یو مال ياقتصاد ۀران، ماهنامیاقتصاد ا ۀمشت دالر، مجل یکبه خاطر بیژن بیدآباد،   -87

  .41-42، صفحات 1379، خرداد 16دوم، شماره 
الملل،  نیب یو مال ياقتصاد ۀران، ماهنامیاقتصاد ا ۀبا قدرت پول، مجل يم سازیتصمبیژن بیدآباد،   -88

  .42-45، صفحات 1379، خرداد 16سال دوم، شماره 
 يز پژوهشهاکچندماهه بودجه دولت، مر یمال يل گزارشهایتحل يبرا یدستورالعملبیژن بیدآباد،   -89

  .1379، دفتر برنامه و بودجه، یاسالم يمجلس شورا
و  کران، مجله بانیدر نظام بودجه ا یمال یانضباط یبدون ربا و ب يدارکات بانیعملبیژن بیدآباد،   -90

  . 16-22، صفحات 1379ور ی، شهر11اقتصاد، شماره 
 .یو فقه يران از ابعاد اقتصادیاها در  ارانهیبه  یلک ینگاهبیژن بیدآباد،   -91

http://www.bidabad.ir/doc/yaraneh.pdf  

http://www.bidabad.ir/doc/yaraneh.pdf
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مصوبات  ی(همسنج 1380حه بودجه ینه استان در الیهز -نظام درآمدبیژن بیدآباد، فرزین اربابی،   -92
، دفتر یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکمر)، 1380حه بودجه یقانون برنامه سوم توسعه و ال

  .1379، 160-5908د گزارش کبرنامه و بودجه، 
 1380حه بودجه یدر ال ياقتصاد يتهایردن فعالک یم انحصارات و رقابتیتنظمجلل، بیژن بیدآباد،   -93

مجلس  يز پژوهشهاک)، مر1380حه بودجه یمصوبات قانون برنامه سوم توسعه و ال ی(همسنج
  .1379، 160-5906د گزارش ک، دفتر برنامه و بودجه، یاسالم يشورا

 ی(همسنج 1380حه بودجه یدر ال یدولت يتهاکت شریریسهام و مد يواگذارمجلل، بیژن بیدآباد،   -94
، یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاک)، مر1380حه بودجه یمصوبات قانون برنامه سوم توسعه و ال

  .1379، 160-5903د گزارش کدفتر برنامه و بودجه، 
مصوبات قانون  ی(همسنج 1380حه بودجه یدر ال یدولت يتهاکشر یساماندهپناهی، بیژن بیدآباد،   -95

، دفتر برنامه و یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاک)، مر1380حه بودجه یبرنامه سوم توسعه و ال
 .1379، 160-5895د گزارش کبودجه، 

فوق العاده در  یاهواز به مجمع عمومت نورد و لوله کره شریات مدیگزارش هبیژن بیدآباد،   -96
بهشت یت نورد و لوله اهواز؛ اهواز، اردکش اول؛ شریرایت. وکه شریش سرمایه افزایخصوص توج

1380. 
فوق العاده در  یت نورد و لوله اهواز به مجمع عمومکره شریات مدیگزارش هبیژن بیدآباد،   -97

نورد و لوله اهواز؛ اهواز، مرداد ت کش دوم؛ شریرایت. وکه شریش سرمایه افزایخصوص توج
1380. 

 ران،یگاز ا یصادرات ين بازارهاییتعبیژن بیدآباد، پیمان قربانی، شهروز ابوالحسینی، افشین جوان.   -98
 .1380.تهران يمؤسسه مطالعات انرژ

http://www.bidabad.ir/doc/gaz-export.pdf  
لوله اهواز و ارائه ت نورد و کشر یو سازمان ي، اقتصاديدیساختار تول یبررسبیژن بیدآباد،   -99

ت نورد کات و برش تختال. شریلکنه، جلد اول، یاهش هزکو  یش بازدهیافزا اجرایی يارهاکراه
 .1380و لوله اهواز؛ اهواز، 

ت نورد و لوله اهواز و ارائه کشر یو سازمان ي، اقتصاديدیساختار تول یبررسبیژن بیدآباد،   -100
ت ک. شرين ورودیو توز ینه، جلد دوم، هوارسانیاهش هزکو  یش بازدهیافزا اجرایی يارهاکراه

 .1380نورد و لوله اهواز؛ اهواز، 

http://www.bidabad.ir/doc/gaz-export.pdf
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ت کش اول. شریرای، و1381-1385ت نورد و لوله اهواز کد پنجساله شریبرنامه تولبیژن بیدآباد،   -101
 .1380اهواز؛ اهواز، نورد و لوله 

ت کش دوم. شریرای، و1381-1385ت نورد و لوله اهواز کد پنجساله شریبرنامه تولبیژن بیدآباد،   -102
 .1380نورد و لوله اهواز؛ اهواز، 

گاز  يها و لوله یفاضالب کدوجداره سب يها د لولهیطرح تول ياقتصاد -یه فنیتوجبیژن بیدآباد،   -103
 . مازندران.1380مازندران. 

حۀ یش الیمجموعه مقاالت هما، به برنامۀ چهارم یو نگاه نیشیپ يها برنامه ینیبازببیژن بیدآباد،   -104
ت مدرس، ی، گروه اقصاد، دانشگاه تربید، معاونت پژوهشیج اساتیبرنامۀ چهارم توسعه، سازمان بس

 .85-120صفحات 1383ور یشهر 5
http://www.bidabad.ir/doc/4thplanseminar.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/bazbini-barnameh-chaharom.pdf  

 ین موانع در بازرگانیا یتجارت و ناهمسوئ یدر سازمان جهان يا رتعرفهیموانع غبیژن بیدآباد،   -105
 .28-44، صفحات 1386 ي، د1ماهنامه آغاز، سال اول، شماره  .1381، رانیا یخارج

http://www.bidabad.ir/doc/Nontarif-barrier-maghaleh.pdf  
، منتشر همقال 40ران، مجموعۀ یدر ا يالن اقتصادک يهایاستگذاریمسائل ستاب) ک(بیژن بیدآباد،   -106

  شده در:
http://www.bidabad.ir/doc/ketab-eghtesade-kalan.pdf  

ران، یدر ساختار اقتصاد ا ياقتصاد يریگ میز تصمکو مرا یمال ينهادها یشناس گونهبیژن بیدآباد،   -107
در  یمال ينقش نهادها، يو ارز یپول ياستهاینفرانس ساالنۀ سکن یزدهمیس مجموعه مقاالت

 يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهشران، یتجربۀ ا -انداز رد و چشمک: عمليتوسعه اقتصاد
 تهران.، 391-446صفحات ، 1382بهشت یارد 30-31ران، یا یاسالم يجمهور

http://www.bidabad.ir/doc/nahadhayeh-mali.pdf  
 یبر بازرگان یران به سازمان تجارت جهانیاز الحاق ا یر تعرفه ناشییاثر تغ آثاربیژن بیدآباد،   -108

 ، تهران.1382، یصنعت يها تیرشته فعال یخارج
http://www.bidabad.ir/doc/wtosanat.pdf  

 یپژوهش -یفصلنامۀ علم. شورکاشتغال ش یافزا يارذگ هدفو  ها بخش یاشتغالزائبیژن بیدآباد،   -109
سال دوازدهم، ، يشاورزکو اقتصاد  يزیر برنامه يو توسعه، مؤسسه پژوهشها يشاورزکاقتصاد 
 تهران.، 137-135صفحات ، 1383، تابستان 46شمارة 

http://www.bidabad.ir/doc/employment.pdf  
مجموعۀ . رانیاقتصاد ا كشور و صنعت محرّک یتوسعۀ صنعت ياستراتژ يها چالشبیژن بیدآباد،   -110

http://www.bidabad.ir/doc/4thplanseminar.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bazbini-barnameh-chaharom.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Nontarif-barrier-maghaleh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/ketab-eghtesade-kalan.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/nahadhayeh-mali.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/wtosanat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/employment.pdf
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د ک شور.ک یتوسعۀ صنعت ياستراتژطرح خالصه مطالعات  یابینقد و ارز یارگاه پژوهشکمقاالت 
ص مصلحت نظام، ی، مجمع تشخیکقات استراتژیز تحقکمر ژه،ی، دفتر مشاور و2200549گزارش 

اقتصاد  كو صنعت محرّ یتوسعۀ صنعت ياستراتژ«تحت عنوان: ، تهران. چاپ مجدد 1382آذر  9
. 41-71، صفحات 1382، زمستان 30، شمارة یکقات استراتژیز تحقکۀ مری، نشر»راهبرد«در  »رانیا

 تهران. ،ص مصلحت نظامی، مجمع تشخیکقات استراتژیتحقز کمر
http://www.bidabad.ir/doc/Indstrategy-fa.pdf 
http://www.csr.ir/Rahbord/ZFa/PDF/rahbord30/2-1.pdf  

ت کشرموج،  یساختمان يگذار هیپروژة سرما ياقتصاد یابیو ارزش یمالل یتحلبیژن بیدآباد،   -111
 .1382ران. اسفند یا یمل کبان يگذار هیت سرماکساختمان و صنعت وابسته به شر يگذار هیسرما

ت ک، شریباجید یساختمان يگذار هیپروژة سرما ياقتصاد یابیو ارزش یل مالیتحلبیژن بیدآباد،   -112
 .1382ران. اسفند یا یمل کبان يگذار هیت سرماکساختمان و صنعت وابسته به شر يگذار هیسرما

ت کبخارست، شر یساختمان يگذار هیپروژة سرما ياقتصاد یابیو ارزش یل مالیتحلبیژن بیدآباد،   -113
 .1382ران. اسفند یا یمل کبان يگذار هیت سرماکساختمان و صنعت وابسته به شر يگذار هیسرما

 یاسالم يآهن جمهور ستاره جنوب با راه يارگزارکت کمشار ياقتصاد یابیارزشبیژن بیدآباد،   -114
بهشت یستاره جنوب. تهران، ارد يارگزارکبورس فلزات. سازمان بلند.  د واگن لبهیران در خریا

1383.  
، تورم يدیتحد ياستهایو س یپول يگذار نترل بازار آزاد ارز با هدفکتاب) ک(بیژن بیدآباد،   -115

 ، تهران.1386ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهش
control.pdf-/doc/exchangebidabad.irhttp://www.   

، تورم يدیتحد ياستهایو س یپول يگذار نترل بازار آزاد ارز با هدفک(مقاله) بیژن بیدآباد،   -116
 ، تهران.1384ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهش

fa.pdf-paper-arz-/doc/controlbidabad.irhttp://www.  
، 58و اقتصاد، شماره  کران، بانیبر اقتصاد ا کیالت بانیاهش نرخ بهرة تسهکاثر بیژن بیدآباد،   -117

ن اجالس یمجموعه مقاالت نخستدنظر در یچاپ مجدد با تجد .45-52، صص 1384خرداد 
 24-28تهران، ، یکقات استراتژیز تحقک، مریصنعت مل يها دها و فرصتیتهد یتخصص

 .41-63صفحات ، 1384بهشت یارد
http://www.bidabad.ir/doc/executivesummary7-maghaleh.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/executivesummary7.pdf  

وسته در یپ یفیک يرهایکاربرد متغاهللا محمدي و احمد جعفري صمیمی،  روحبیژن بیدآباد،   -118
 .1385تهران، ، يکرد فازیبا رو یاقتصادسنج يالگوها

http://www.bidabad.ir/doc/Indstrategy-fa.pdf
http://www.csr.ir/Rahbord/ZFa/PDF/rahbord30/2-1.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/executivesummary7-maghaleh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/executivesummary7.pdf
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http://www.bidabad.ir/doc/fuzzy-paper-1.pdf  
فصلنامه پژوهشنامه ، بینی قیمت جهانی نفت خام سازي و پیش شبیهبیژن بیدآباد، کامبیز پیکارجو.   -119

 .83-117، صفحات 1386، سال هفتم، شمارة چهارم، زمستان يده امور اقتصادک، پژوهشياقتصاد
http://www.bidabad.ir/doc/oil-price-forecast-2.pdf  

اصالح ساختار اقتصاد  يازهاین شیران (پیو الحاق ا یسازمان تجارت جهانتاب) ک(بیژن بیدآباد،   -120
 .1387شور)، ک

http://www.bidabad.ir/doc/wto-iran-ketab.pdf  
 .1387 .یسازمان تجارت جهانو  يساز یجهانبیژن بیدآباد،   -121

http://www.bidabad.ir/doc/globlization-wto.pdf  
 1387. یسازمان تجارت جهان يها موافقتنامهبیژن بیدآباد،   -122

http://www.bidabad.ir/doc/wto-agreements.pdf  
ۀ یمجدد و توسعۀ نظر یابی(ارزران یرابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد امهناز ربیعی. بیژن بیدآباد،   -123

 . 67-96)، صفحات 32 یاپی) پ1(( 9، 1388بهار  ،يپژوهشنامه اقتصادپول)،  يمقدار
http://www.bidabad.ir/doc/nerkhe-arz-bahreh-1.pdf  
https://joer.atu.ac.ir/article_2908_12990f96f1184dbbfd3910ebceb3dadb.pdf?lang=en  

و ارائه ن کمس کعوامل مؤثر بر منابع و مصارف بان یبررسبیژن بیدآباد، سید ابوالفضل دلقندي،   -124
 .1385ن، کمس کز پژوهش و توسعه، بانکمدل مربوطه، بخش دوم، مر

بیژن بیدآباد، رحمان سعادت، جمشید عینالی، زهرا آقاجانی، الهام پیروز، سمیرا گلکاران مقدم،   -125
شور (نقاط ک يها استان یبازرگان يازهاینهدیه وجدانی طهرانی، بیتا نوروزي، بهرام امیراحمدیان. 

، یبازرگان ي. مؤسسه مطالعات و پژوهشها1922ها)، شماره  ها و چالش صتقوت، ضعف، فر
 ، تهران.1385، مهر یوزارت بازرگان

الملل، سال نهم،  نیب یو مال يران، ماهنامۀ اقتصادی، مجلۀ اقتصاد ايا ارانهیاصابت بیژن بیدآباد،   -126
 .17، صفحۀ 1385 ي، د95شماره 

هزار تنی نورد شرکت ذوب آهن  500کارخانه  اقتصادي -ارزیابی فنی(کتاب) بیژن بیدآباد،   -127
  ، تهران.1385ن مشاور برسو، یت مهندسکشرگمبرون، 

خودپرداز. مجموعه  يها دستگاه یاتیعمل کسیت ریریمدبیژن بیدآباد، محمود الهیاري فرد.   -128
 .، تهران1386بهشت یارد 24-25، یکترونکال يدارکبان ینفرانس جهانکن یاولمقاالت 

http://www.bidabad.ir/doc/risk_management_in_e_banking.pdf  
، یکقات استراتژیز تحقک، مرکیالت بانیاهش نرخ بهرة تسهکاست یس یبررسبیژن بیدآباد،   -129

، 1386و اقتصاد، مهر  کماهنامه بانچاپ مجدد در:  ران.ی، تهران، ا1386، خرداد ياست جمهوریر

http://www.bidabad.ir/doc/fuzzy-paper-1.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/oil-price-forecast-2.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/wto-iran-ketab.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/globlization-wto.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/wto-agreements.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/nerkhe-arz-bahreh-1.pdf
https://joer.atu.ac.ir/article_2908_12990f96f1184dbbfd3910ebceb3dadb.pdf?lang=en
http://www.bidabad.ir/doc/risk_management_in_e_banking.pdf
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 .18-37، صفحات 85شماره 
http://www.bidabad.ir/doc/barrasi-kaheshe-nerkhe-bahreh.pdf  

فصلنامه پژوهشنامه ، کاُپ يادوار تجار یهمزمان یبررسبیژن بیدآباد، بیتا شایگانی، زهرا افشاري،   -130
 .153-180، صفحات 1387، سال هشتم، شمارة دوم، تابستان يده امور اقتصادک، پژوهشياقتصاد
 ران.یتهران، ا

http://www.bidabad.ir/doc/hamzamani-opec.pdf  
تدوین راهبردهاي «از پروژة » ایران و جهان وضع موجود بازرگانی« اهللا محمدي روحبیژن بیدآباد،   -131

، وزارت 1387، یبازرگان ي. مؤسسه مطالعات و پژوهشها»بلندمدت آمایش سرزمین بازرگانی
 ، تهران.یبازرگان

http://www.bidabad.ir/doc/bazargani-iran-va-jahan.pdf  
در  یدولت يساختمانها يزید بر ممکیساختمان با تأ يانرژ يزیستم ممیسآرش قشمی، بیژن بیدآباد،   -132

، یبازرگان يمصرف، موسسه مطالعات و پژوهشها يش اصالح الگویمجموعه مقاالت هماران، یا
 ، تهران.515-541صفحات ، 1388مرداد  4، یوزارت بازرگان

http://www.bidabad.ir/doc/energy_auditing.pdf  
 يز پژوهشهاک. مريزیر برنامه یشناس حه برنامه پنجم از لحاظ روشیال یلک یبررسبیژن بیدآباد،   -133

 .1389مجلس، تهران، 
http://www.bidabad.ir/doc/layehe-baranameh-panjom.pdf 

 ي، موسسه مطالعات و پژوهشهاار مضاعفکو  يور رابطه بهره ينظر یبررسبیژن بیدآباد،   -134
 ، تهران.1389، یوزارت بازرگان، یبازرگان

http://www.bidabad.ir/doc/bahrevari-kare-mozaaf.pdf 
 . مجله توسعهيساز منیا يها وهیو ش يور س بر بهرهیترومغناطکعوارض امواج البیژن بیدآباد،   -135

ایران،  صنعتی تجهیزات و تأسیسات پیمانکار هاي شرکت صنفی انجمن نشریه وتجهیزات تأسیسات
. 64-79، صفحات 81مسلسل  شماره 28 جدید شماره دوره 1390 قسمت اول در شماره بهار

 .54-57، صفحات 82مسلسل  شماره 29شماره جدید دوره 1390قسمت دوم در شماره تابستان 
http://www.bidabad.ir/doc/electromagnetic-bahrevari.pdf 

از میزگرد  ییها صنعت احداث، بخش يها تکشر ياریکده بیعوامل و آثار پدبیژن بیدآباد،   -136
سات و یهاي پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی ایران، مجلۀ توسعه تأسانجمن صنفی شرکت

، 1388ز ی، پائ22شور است، شماره ک يبستر اقتصادراد از ید، بخش اول: ایزات، دوره جدیتجه
، 1388، زمستان 22شور، شماره کدر  یود تورمکبروز ر ینیب شی. بخش دوم: پ26-31صفحات 
 .23-25صفحات 

http://www.bidabad.ir/doc/barrasi-kaheshe-nerkhe-bahreh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/hamzamani-opec.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bazargani-iran-va-jahan.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/energy_auditing.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/layehe-baranameh-panjom.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bahrevari-kare-mozaaf.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/electromagnetic-bahrevari.pdf
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 ، تهران.1391) در ایران، PPPآزمون نظریه توازن قدرت خرید (بیژن بیدآباد، محمود الهیاري فرد.  -137
http://www.bidabad.ir/doc/ppp-paper-fa.pdf 

 ، تهران.1391در ایران،  افزایش نرخ ارزها و  طرح هدفمندسازي یارانهبیژن بیدآباد،   -138
http://www.bidabad.ir/doc/hadfmani-yaraneha.pdf  

 ، تهران.1391، اجراییایثار حاکمیت و احیاي حکومت، بسته سیاستی راهکارهاي بیژن بیدآباد،   -139
http://www.bidabad.ir/doc/ithare-hakemiyat.pdf  

هاي اصالح بخش عمومی در ایران (تشکیالت، مالیه عمومی، برنامه، بودجه و  راهکاربیژن بیدآباد،   -140
  نظارت)

http://www.bidabad.ir/doc/eslahe-bakhshe-omoomi.pdf  
هاي خودپرداز (محاسبات سال  دستگاهمدیریت ریسک عملیاتی بیژن بیدآباد، محمود الهیاري فرد.   -141

 ، تهران.1393). پژوهشنامه بانک مسکن، فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن، 1392
http://www.bidabad.ir/doc/risk_management_in_e_banking-92.pdf  

شر بر ارزش افزوده، بیژن بی  -142 1394دآباد، اصالح نظام مالیاتی از طریق مالیات ع.  
http://www.bidabad.ir/doc/tithe-VAT-fa.pdf  

نظام جامع اطالعات  یطراحگزارش تفصیلی (کتاب) پیمان درخشان، رؤیا قربانی،  بیژن بیدآباد،  -143
 ندهیآ يراهبرد تیریمد یمرکز پژوهشی، با همکاري وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماع، بازار کار

 .، تهران1395، نیپژوهان دانش راست نینو یمرکز پژوهشو  سازان
http://www.bidabad.ir/doc/LMIS-detailed.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/LMIS-detailed.ppt 

 .، تهران1395، نظام جامع اطالعات بازار کار یطراحمحمد عباسلو، پیمان درخشان،  بیژن بیدآباد،  -144
http://www.bidabad.ir/doc/LMIS-paper-fa.pdf  

، نخستین سیو امواج الکترومغناط تهیسیاز الکتر یناش يها یاقتصاد سبز و آلودگ بیژن بیدآباد،  -145
آموزش علمی و همایش ملی بانکداري و محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست و مرکز 

  ، تهران.1395دي  19کاربردي بانک تجارت، 
http://www.bidabad.ir/doc/green-economy-emf-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/green-economy-emf-fa.ppt 

شناسی نظري و روش کار اجرایی در آمایش سرزمین با تأکید بر  روش(کتاب) بیژن بیدآباد،    -146
انتشارات نوین  ، تهران.1384اي. مهندسین مشاور گنو.  گذاري بزرگ منطقه هاي سرمایه پروژه

 ، تهران.1396پژوهان، 
http://www.bidabad.ir/doc/amayesh-1.pdf  
http://pub.npdr.ir/product/%D8%B1%D9%88%D8%B4-
%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-
%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1-

http://www.bidabad.ir/doc/ppp-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/hadfmani-yaraneha.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/ithare-hakemiyat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/eslahe-bakhshe-omoomi.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/risk_management_in_e_banking-92.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/tithe-VAT-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/LMIS-detailed.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/LMIS-detailed.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/LMIS-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/green-economy-emf-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/green-economy-emf-fa.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/amayesh-1.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D8%B1%D9%88%D8%B4
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%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4/ 

انتشارات نوین پژوهان،  بیژن بیدآباد، (کتاب) معادالت تفاضلی (دیفرانس) و ثبات پویاي تعادل.  -147
 .1397تهران، 

http://www.bidabad.ir/doc/difference-equations.pdf  
http://pub.npdr.ir/product/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-
%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D9%8A-
%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-
%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88/ 

بر  یو نظارت مبتن یبازرس یکتاب مبان ،یگانیگلپا یرزاق يدیمحمدرضا عم دآباد،یب ژنیب  -148
و  یفن ی)، شرکت بازرسیبازرس اتیکل 1(جلد  17020 یس يا يآ -زویا -رانیاستاندارد ا

  .، تهران1400 ن،ینظارت راست نیمشاور
http://www.bidabad.ir/koliat-bazresi.pdf  

در  ییاجرا يها ها و روش مجموعۀ دستورالعمل ،یگانیگلپا یرزاق يدیمحمدرضا عم دآباد،یب ژنیب  -149
 یس يا يآ -زویا -رانیبر استاندارد ا یمبتن ن،ینظارت راست نیو مشاور یفن یشرکت بازرس

 .، تهران1400 ن،ینظارت راست نیو مشاور یفن ی، شرکت بازرس17020
http://www.bidabad.ir/instruction-bazresi.pdf  

ارائۀ خدمات در شرکت  تیفینظامنامۀ ک ،یگانیگلپا یرزاق يدیمحمدرضا عم دآباد،یب ژنیب  -150
سال  17020 یس يا يا  زوی: ارانیا یبر استاندارد مل ی(مبتن نینظارت راست نیو مشاور یفن یبازرس
 .، تهران1400 ن،ینظارت راست نیو مشاور یفن ی)، شرکت بازرس1392

http://www.bidabad.ir/nezamnameh-bazresi.pdf  
 

  رانیالن اک یاقتصادسنج يتب و مقاالت درباره الگوک
 يجمهور يزکمر کالن بانک یاقتصادسنج يالگوبیژن بیدآباد، فرزین اربابی، فرانک بیدآباد،   -151

 یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیم، مؤسسه تحقیکش یرایران، ویا یاسالم
 .1375ران، مرداد یا

 یقات پولیتحقش دوم،مؤسسه یرایران، ویالن اک یاقتصادسنج يالگوبیژن بیدآباد، فرانک بیدآباد،   -152
 .1375ران، آذر یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان

ش سوم، جلد اول مستندات یرایران، ویالن اک یاقتصادسنج يالگوبیژن بیدآباد، فرانک بیدآباد،   -153
 .1375ران، بهمن یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیالگو، مؤسسه تحق یاصل

ج یش سوم، جلد دوم نتایرایران، ویالن اک یاقتصادسنج يالگوبیژن بیدآباد، فرانک بیدآباد،   -154

http://www.bidabad.ir/doc/difference-equations.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://www.bidabad.ir/koliat-bazresi.pdf
http://www.bidabad.ir/instruction-bazresi.pdf
http://www.bidabad.ir/nezamnameh-bazresi.pdf
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 یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیالگو، مؤسسه تحق ینیب شیو پ يساز هیشب
 .1375ران، بهمن یا

، یلیمستندات تفصش چهارم، یرایران، ویالن اک یاقتصادسنج يالگوبیژن بیدآباد، فرانک بیدآباد،   -155
 .1375ران، اسفند یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیمؤسسه تحق

http://www.bidabad.ir/doc/mac-model-ver4-detail.pdf  
ش مدل ی، ارائه شده به هماینیب شیو پ يساز هیران: شبیالن اک یاقتصادسنج يالگوبیژن بیدآباد،   -156

ترمحمد جعفر کران، گرد آورنده: دیاقتصاد ا يران. چاپ شده در مدل سازیاقتصاد ا يبرا يساز
 .1377، 232-127ران، صفحات یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانيمجرد، معاونت اقتصاد

http://www.bidabad.ir/doc/mac-model-ver4-kholaseh.pdf  
ش چهارم، مؤسسه یرایران، ویالن اک یاقتصادسنج يتاب) الگوک(بیژن بیدآباد، فرانک بیدآباد،   -157

 .1376ران، مرداد یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولیتحق
http://www.bidabad.ir/doc/mac-model-ver4-ketab.pdf  

، يالن برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادک یاقتصادسنج يالگو یاجمال یبررسبیژن بیدآباد،   -158
، دفتر یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکران، مریا یاسالم يجمهور ی، فرهنگیاجتماع
، یاقتصاد، ماهنامۀ علم يها د نظر و چاپ مجدد آن در مجلۀ تازهی. تجد1378، ياقتصاد يهایبررس

ران، شمارة یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولی. مؤسسۀ تحقکیو بان ياقتصاد
 .4-7، صفحات 1379ن ی، فرورد87

 ک، بانکیو بان یدة پولکسازمان ملل متحد، پژوهش Linkروژة بانکهاي اطالعاتی پبیژن بیدآباد،   -159
 ، تهران.1382ران، فروردین یا یاسالم يجمهور يزکمر

http://www.bidabad.ir/doc/databank-link.pdf  
  .رانیا یمل يستم حسابهایاطالعات و نرم افزار اصالح س کبانبیژن بیدآباد،   -160

http://www.bidabad.ir/doc/SNA131.xlsx  
 .رانیا ياطالعات ترازپرداختها کبانبیژن بیدآباد،   -161

http://www.bidabad.ir/doc/databop12.xls  
 .رانیا یالن پولکاطالعات  کبانبیژن بیدآباد،   -162

http://www.bidabad.ir/doc/m2det12.xls  
 .رانیاطالعات بودجه ا کبانبیژن بیدآباد،   -163

http://www.bidabad.ir/doc/databud7.xls  
 يالگو يبرا یزمان-يران خالصه آمار سریالن اقتصاد اک ياطالعات آمار کبانبیژن بیدآباد،   -164

 ران.یالن اک یاقتصادسنج
http://www.bidabad.ir/doc/allchk41.xls  

http://www.bidabad.ir/doc/mac-model-ver4-detail.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mac-model-ver4-kholaseh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mac-model-ver4-ketab.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/databank-link.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/SNA131.xlsx
http://www.bidabad.ir/doc/databop12.xls
http://www.bidabad.ir/doc/m2det12.xls
http://www.bidabad.ir/doc/databud7.xls
http://www.bidabad.ir/doc/allchk41.xls
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دة ک، پژوهشیش پنجم، مستندات اصلیرایران، ویالن اک یاقتصادسنج يتاب) الگوک(بیژن بیدآباد،   -165
 .1382ران، اسفند یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یپول

http://www.bidabad.ir/doc/model5book.pdf  
، یلیش پنجم، مستندات تفصیرایران، ویالن اک یاقتصادسنج يالگوتاب) ک(بیژن بیدآباد،   -166

 .1382ران، اسفند یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهش
، کیو بان یدة پولکش پنجم، پژوهشیرایران، ویالن اک یاقتصادسنج يات الگویلکبیژن بیدآباد،   -167

 .1383بهشت یران، اردیا یاسالم يجمهور يزکمر کبان
/doc/model5koliat.pdfbidabad.irhttp://www.  

، کیو بان یدة پولکش پنجم، پژوهشیرایران، ویالن اک یاقتصادسنج يخالصه الگوبیژن بیدآباد،   -168
دة کماهانه پژوهشنفرانس ک. ارائه شده در 1383بهشت یران، اردیا یاسالم يجمهور يزکمر کبان
 یاسالم يجمهور يزکمر کبان». رانیالن اک یاقتصادسنج يالگو«تحت عنوان:  کیو بان یپول
 ، تهران.1383بهشت یارد 23ران، یا

http://www.bidabad.ir/doc/model5kholaseh.pdf  
 يالگو يساز هیران (شبیبر اقتصاد ا کیالت بانیاهش نرخ بهرة تسهکتاب) اثر ک(بیژن بیدآباد،   -169

ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکران)، پژوهشیالن اک یاقتصادسنج
1383. 

interestrate7.pdf-/doc/ketabebidabad.irhttp://www. 
، کیو بان یدة پولک، پژوهش0/6ش یرایران، ویالن اک یاقتصادسنج ياز الگو یشمائبیژن بیدآباد،   -170

، 1383ماهانه سال  يها ی، تهران. مجموعه سخنران1383ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان
. خالصه در 271-309صفحات ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهش

 يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولک. پژوهشکیو بان ي، اقتصادیاقتصاد، ماهنامۀ علم يها مجلۀ تازه
  .109-112، صفحات 1383، اسفند 106ران، شمارة یا یاسالم يجمهور

http://www.bidabad.ir/doc/model6shema.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/mac6present.ppt  

  
  مانیتب و مقاالت درباره اقتصاد سک

مان فارس و یعام س یت سهامک، شریکمان آبیارخانه سک يساختار اقتصاد یبررسبیژن بیدآباد،   -171
 .1378خوزستان، آبان 

http://www.bidabad.ir/doc/karkhaneh-abyek.pdf  
. مجموعه مقاالت یکمان آبیارخانۀ سکد در یتول يها نهیو هز يساختار اقتصادبیژن بیدآباد،   -172

http://www.bidabad.ir/doc/model5book.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/model5kholaseh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/model6shema.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mac6present.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/karkhaneh-abyek.pdf
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مهر  12-13 تهران، مانیت سکس شرین سال تأسیمان، به مناسبت پنجاهمیس یالملل نیش بیهما
ر و دانشگاه علم و صنعت، تهران، یبکریام یدانشگاه صنعت يارکمان تهران با همیت سک، شر1383

 .581-600جلد دوم، صفحات 
http://www.bidabad.ir/doc/abyekfunction.pdf  

 یالملل نیش بیمجموعه مقاالت همامان. یارخانۀ سک يل اقتصادیتحل يها روشبیژن بیدآباد،   -173
مان یت سک، شر1383مهر  12-13 مان تهران،یت سکس شرین سال تأسیمان، به مناسبت پنجاهمیس

ر و دانشگاه علم و صنعت، تهران، جلد دوم، صفحات یبکریام یدانشگاه صنعت يارکتهران با هم
531-503. 

http://www.bidabad.ir/doc/abyekanalysis.pdf  
ع و یوزارت صنا یع معدنی: دفتر صناران، سفارشیمان ایمت سیتاب) اقتصاد قک(بیژن بیدآباد،   -174

ر، دفتر یبکریام یمان فارس و خوزستان، دانشگاه صنعتیعام س یت سهامکت: شریمعادن، با حما
، چاپ 1383آبان  مان فارس و خوزستان،یعام س یت سهامکشرمان. یقات سیو تحق يزیر برنامه

 تهران.، 1384نور،  یتیگ يهنر ینشر موسسه فرهنگمان، یان صنعت سیارفرماک یانجمن صنف
http://www.bidabad.ir/doc/price-cement.pdf  

ت کمان، شریبر صنعت س یران در سازمان تجارت جهانیت ایآثار عضو(کتاب) بیژن بیدآباد،   -175
ر. یبکریام یمان دانشگاه صنعتیقات سیو تحق يزیر مان فارس و خوزستان، دفتر برنامهیعام س یسهام

 .1383تهران 
  ران.یمان ایس صنعت يجلد اول: ساختار اقتصاد

http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl1.pdf  
 مان جهان.یجلد دوم: س(کتاب) بیژن بیدآباد،   -176

http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl2.pdf  
 ران. یو ا یجلد سوم: سازمان تجارت جهان(کتاب) بیژن بیدآباد،   -177

http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl3.pdf  
 .یالملل نیو معاهدات ب یشورها و سازمان تجارت جهانکمان یجلد چهارم: س(کتاب) بیژن بیدآباد،   -178

http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl4.pdf  
مان یس یخارج یدر بازرگان کیو گمر يا رتعرفهیجلد پنجم: تعرفه و موانع غ(کتاب) بیژن بیدآباد،   -179

 .یران و سازمان تجارت جهانیا
http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl5.pdf  

بر صنعت  یران به سازمان تجارت جهانیالحاق ا یمکجلد ششم: آثار (کتاب) بیژن بیدآباد،   -180
 مان.یس

http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl6.pdf  

http://www.bidabad.ir/doc/abyekfunction.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/abyekanalysis.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/price-cement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl1.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl2.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl3.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl4.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl5.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl6.pdf
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مان یدربارة صنعت س یاستیس يها هیو توص يریگ جهیجلد هفتم: خالصه و نت(کتاب) بیژن بیدآباد،   -181
 .یران به سازمان تجارت جهانیدر ارتباط با الحاق ا

http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl7.pdf  
نشر مان، یان صنعت سیارفرماک یانجمن صنفران و جهان. یمان ایاقتصاد س(کتاب) بیژن بیدآباد،   -182

 .1384نور، تهران.  یتیگ يهنر یموسسه فرهنگ
http://www.bidabad.ir/doc/eqtesade-cement-ketab.pdf  

مجموعه مقاالت و ران و اروپا. یمان در ایست و صنعت سیط زیمحعباس اطمینان، بیژن بیدآباد،   -183
قات یو تحق يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بیبن یران، تدویمان اینار اقتصاد سین سمیاول يها یسخنران

 5 ،317-350صفحات مان، یان صنعت سیارفرماک یر و انجمن صنفیبکریام یمان دانشگاه صنعتیس
 ، نشر علم عمران، تهران.1384مهر 

http://www.bidabad.ir/doc/mohitezist-cement.pdf  
اهش تعرفه بر کاثر  یعدم تعادل و بررس يایتعدیل پو يالگوناهید کلباسی انارکی، بیژن بیدآباد،   -184

ن یران، تدویمان اینار اقتصاد سین سمیاول يها یمجموعه مقاالت و سخنرانران. یمان ایتجارت س
 یر و انجمن صنفیبکریام یدانشگاه صنعتمان یقات سیو تحق يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بیب
 ، نشر علم عمران، تهران.1384مهر  5 ،245-266صفحات مان، یان صنعت سیارفرماک

http://www.bidabad.ir/doc/tarif-change-cement.pdf  
 يها ی. مجموعه مقاالت و سخنرانمانیس يها پروژه ینگیگردش نقدمهناز ربیعی، بیژن بیدآباد،   -185

مان دانشگاه یقات سیو تحق يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بین بیران، تدویمان اینار اقتصاد سین سمیاول
، نشر 1384مهر  5 ،299-316صفحات مان، یان صنعت سیارفرماک یر و انجمن صنفیبکریام یصنعت

مان، ماهنامه علمی، فنی، اقتصادي، سال سیزدهم، یمجدد در ماهنامه س چاپ علم عمران، تهران.
 .72-80 صفحات  ،1386، تیر 106شماره 

http://www.bidabad.ir/doc/gardesh-naghdinegi-cement.pdf  
مجموعه مقاالت و مان، ید سیتول (DRC) ینۀ منابع داخلیهزنژاد.  مجید اسماعیلبیژن بیدآباد،   -186

قات یو تحق يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بین بیران، تدویمان اینار اقتصاد سین سمیاول يها یسخنران
 5 ،267-294صفحات مان، یان صنعت سیارفرماک یر و انجمن صنفیبکریام یمان دانشگاه صنعتیس

 نشر علم عمران، تهران. ،1384مهر 
http://www.bidabad.ir/doc/drc-cement.pdf  

مجموعه ران و جهان، یمان در ایس يانداز عرضه و تقاضا چشمحسین حشمتی موالئی، بیژن بیدآباد،   -187
و  يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بین بیران، تدویا مانینار اقتصاد سین سمیاول يها یمقاالت و سخنران

- 78صفحات مان، یان صنعت سیارفرماک یر و انجمن صنفیبکریام یمان دانشگاه صنعتیقات سیتحق

http://www.bidabad.ir/doc/Cement-WTO-fasl7.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/eqtesade-cement-ketab.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mohitezist-cement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/tarif-change-cement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gardesh-naghdinegi-cement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/drc-cement.pdf
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 ، نشر علم عمران، تهران.1384مهر  5 ،29
http://www.bidabad.ir/doc/cheshmandaze-cement.pdf  

 يها یمجموعه مقاالت و سخنرانمان، یمت سیق يآزادساز یاقتصادسنج يساز هیشببیژن بیدآباد،   -188
مان دانشگاه یقات سیو تحق يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بین بیران، تدویمان اینار اقتصاد سین سمیاول

، نشر 1384مهر  5 ،121-144صفحات مان، یان صنعت سیارفرماک یر و انجمن صنفیبکریام یصنعت
ماهنامه علمی، فنی، اقتصادي، سال دوازدهم، مان، یماهنامه سچاپ مجدد در  علم عمران، تهران.

 .50-59 صفحات  ،1384، بهمن و اسفند 102شماره 
 http://www.bidabad.ir/doc/azadsazi-gheymat-cement.pdf  

مجموعه مقاالت و مان، یمت سیو ق يگذار هیسرما یارتباط بازده. نژاد مجید اسماعیلبیژن بیدآباد،   -189
قات یو تحق يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بین بیران، تدویمان اینار اقتصاد سین سمیاول يها یسخنران

 5 ،179-197صفحات مان، یان صنعت سیارفرماک یر و انجمن صنفیبکریام یمان دانشگاه صنعتیس
 ، نشر علم عمران، تهران.1384مهر 

http://www.bidabad.ir/doc/gheymat-bazdehiement.pdf  
مان. مجموعه مقاالت و یس یالملل نیو ب یاقتصاد حمل و نقل داخلبیژن بیدآباد، عمادالدین مردانی،   -190

قات یو تحق يزیر دآباد، دفتر برنامهیژن بین بیران، تدویمان اینار اقتصاد سین سمیاول يها یسخنران
 5 ،351-396مان، صفحات یان صنعت سیارفرماک یر و انجمن صنفیبکریام یمان دانشگاه صنعتیس

 ، نشر علم عمران، تهران.1384مهر 
http://www.bidabad.ir/doc/transport-cement.pdf  

نار اقتصاد ین سمیارائه شده در اول يها ین: مجموعه مقاالت و سخنرانیتاب) تدوک(بیژن بیدآباد،   -191
ر و انجمن یبکریام یمان دانشگاه صنعتیقات سیو تحق يزیر دفتر برنامه، 1384مهر  5ران، یمان ایس

 نشر علم عمران، تهران. مان، یان صنعت سیارفرماک یصنف
http://www.bidabad.ir/doc/proceeding-cement.pdf  

 ياراکتز ـ شارپ و مرزیووکه ماریتوسعه نظرفرهاد ثوابی اصل، بیژن بیدآباد، حمید شهرستانی،   -192
دار یرشد و توسعه پا يبورس تهران. پژوهشها یمانیس يها تک: شريد مطالعه موردیجد

 . 43-60، صفحات 1389، تابستان 2، سال دهم، شماره ی) فصلنامه علوم انسانياقتصاد ي(پژوهشها
http://www.bidabad.ir/doc/markowitz-sharp-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/markowitz-sharp-fa.ppt  

سهام.  سبد يساز نهیتز در بهیوکه ماریم نظریفرهاد ثوابی اصل، بیژن بیدآباد، تعم حمید شهرستانی،  -193
 . 207-229، صفحات 39شماره  ،1389زمستان  ،اقتصادينامه پژوهش

http://www.bidabad.ir/doc/markowitz-fa.pdf 

http://www.bidabad.ir/doc/cheshmandaze-cement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/azadsazi-gheymat-cement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gheymat-bazdehiement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/transport-cement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/proceeding-cement.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/markowitz-sharp-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/markowitz-sharp-fa.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/markowitz-fa.pdf
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الگوي مالی تحلیل اقتصادي کارخانۀ سیمان، بیژن بیدآباد، مهشید شرافتی و روح اهللا محمدي،   -194
1393 . 

http://www.bidabad.ir/doc/abyekanalysis-short-fa.pdf 
  
  یمه در اقتصاد اسالمیه، بی، ماليدارکدرباره بانتب و مقاالت ک

و  يگذار هیو سرما یمصرف يربا در وامها ياقتصاد -یل فقهیتحلعبدالرضا هرسینی. بیژن بیدآباد،   -195
، یش دوساالنه اقتصاد اسالمیام شارع. ارائه شده به هماکشف احکفقه متداول در  يهایاستک

هاي:  چاپ مجدد در مجله بانک و اقتصاد شماره .1382ت مدرس، یدة اقتصاد، دانشگاه تربکپژوهش
 1389شهریور : 109 ؛36-41صفحات:  1389مرداد : 108 ؛38-42صفحات:  1389خرداد  :106

  .42-44صفحات:  1389آذر : 112 ؛34-38صفحات:  1389آبان : 111 ؛34-38صفحات: 
http://www.bidabad.ir/doc/reba-fa.pdf  

 يرربویو غ يت ربویماه ینیو بازب يرربویغ کبان یت سهامکشرعبدالرضا هرسینی. بیژن بیدآباد،   -196
ۀ اقتصاد ینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همایمتداول. مجموعه مقاالت سوم کیات بانیعمل

ت مدرس، یدة اقتصاد، دانشگاه تربک، پژوهش1382 يد 3-4، »رانیرد اقتصاد اکو عمل یاسالم
 ، تهران.193-224صفحات 

http://www.bidabad.ir/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/sherkatbank.ppt 

مجموعه  .یومت اسالمکوة حیش يها یژگیمه و ویانواع ب ياقتصاد -یل فقهیتحلبیژن بیدآباد،   -197
مقاالت هشتمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی: اخالق در اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران، 

 تهران.، 1393اردیبهشت  17 دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد،
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pptx  

ه، یامام يایفقه پومت در اصول کح يه اسالم و بنایدر مال یاتیۀ مالینرخ و پابیژن بیدآباد،   -198
 .1382ن یران، فروردیا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهش

http://www.bidabad.ir/doc/nerkh-va-payeh-malyat.pdf  
ها و  (مولفه يش اسالم و توسعه اقتصادیمقاالت همامجموعه ه اسالم، یه در مالیعشربیژن بیدآباد،   -199

 .405-484، صفحات ان، تهر1384اسفند ماه  3)، یمبان
http://www.bidabad.ir/doc/malyat-oshr.pdf  

 یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولک، پژوهشیاسالم یه عمومیمالبیژن بیدآباد،   -200
 ، تهران.1383ران، یا

http://www.bidabad.ir/doc/malyat.pdf  

http://www.bidabad.ir/doc/abyekanalysis-short-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/reba-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/sherkatbank.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/nerkh-va-payeh-malyat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/malyat-oshr.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/malyat.pdf
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ش ین همایمجموعه مقاالت چهارم .1384. تهران، یاسالم یۀ عمومینه در مالیهزبیژن بیدآباد،   -201
- 364، صفحات یاقتصاد اسالم يارهاکران و راهیاقتصاد ا ي، چالشهایدوساالنه اقتصاد اسالم

و اقتصاد،  کماهنامه بانچاپ مجدد در  ، تهران.1384آبان  25-26ت مدرس، ی، دانشگاه ترب303
، )62-66صفحات  69(شماره  بهشتیارد )،55-59صفحات  ،68(شماره  نیفرورد، 1385سال 

 .)68-74، صفحات 71(شماره ر یو ت) 66-72، صفحات 70(شماره خرداد 
islam.pdf-/doc/expendbidabad.irhttp://www.   

بر بسترهاي سخت افزاري تجارت و بانکداري  يمرورمحمود الهیاري فرد، بیژن بیدآباد،   -202
 .الکترونیک

http://www.bidabad.ir/doc/sakhtafzare-ebanking.pdf  
ران. یافزاري تجارت و بانکداري الکترونیک در ا بسترهاي سختمحمود الهیاري فرد، بیژن بیدآباد،   -203

، 47ران، سال پانزدهم، شماره یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان یتخصص -یه علمیروند، نشر
 .63-100، صفحات 1385بهشت یزمستان، چاپ ارد

http://www.bidabad.ir/doc/sakht-ebank.pdf  
 ران.یافزاري تجارت و بانکداري الکترونیک در ا بسترهاي نرممحمود الهیاري فرد، بیژن بیدآباد،   -204

http://www.bidabad.ir/doc/narm-ebank.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/narm-ebank-revised.pdf  

 یمدرن و سنت يدارکدر بان کیتمام شده خدمات بان يبهامحمود الهیاري فرد، بیژن بیدآباد،   -205
ها، تنگناها،  شرفتی، پیکیترونکش تجارت الین همایران). مجموعه مقاالت سومیا یمل ک(بان

، صفحات یوزارت بازرگان يو امور اقتصاد يزیر ، معاونت برنامه1384خرداد  10-11راهبردها، 
 .1381محاسبات سال  .، تهران357-331

http://www.bidabad.ir/doc/baha-bank-1381.pdf  
 یمدرن و سنت يدارکدر بان کیتمام شده خدمات بان يبهامحمود الهیاري فرد، بیژن بیدآباد،   -206

 . 1383ران)، محاسبات سال یا یمل ک(بان
http://www.bidabad.ir/doc/baha-bank-1383.pdf 

 کیتمام شده خدمات بان يو بها يور ن بر بهرهینو يدارکآثار بانمحمود الهیاري فرد.بیژن بیدآباد،   -207
 . 1385ران)، محاسبات سال یا یمل کبان ي(مطالعه مورد

http://www.bidabad.ir/doc/baha-bank-1385.pdf  
ت در کار مشارکاطالعات و ارتباطات در تحقق سازو يفناور فرد ،محمود الهیاريبیژن بیدآباد،   -208

ن، سال یاقتصاد و تجارت نو یپژوهش -یفصلنامۀ علم)، یاسالم يدارک) (بانPLSان (یسود و ز
چاپ مجدد در مجموعه مقاالت کنفرانس ملی  .1-37، صفحات 1384اول، شمارة سوم، زمستان 

http://www.bidabad.ir/doc/sakhtafzare-ebanking.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/sakht-ebank.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/narm-ebank.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/narm-ebank-revised.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/baha-bank-1381.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/baha-bank-1383.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/baha-bank-1385.pdf


 دآبادیژن بیب    یو تجرب ی، پژوهشیلیخالصه سوابق تحص

   41صفحه 

 ، تهران.1392بهمن  8-9توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،
http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/Pls_it-fa.pdf  

 يدارک) در بانALM( یو بده یت دارائیریمد ینسب یارائک محمود الهیاري فرد،بیژن بیدآباد،   -209
، 1387ن، سال سوم، شمارة دوازدهم، بهار یاقتصاد و تجارت نو یپژوهش -یفصلنامۀ علم ،یاسالم

 .109-128صفحات 
http://www.bidabad.ir/doc/alm-farsi.pdf 

نفیسی زیده ژینا آقابیگی، مهستی نعیمی، آذرنگ امیراستوار، سعید صالحیان، سعید بیژن بیدآباد،   -210
پور، سعید شیخانی، محمود الهیاري فرد، محمد  بري، بیژن حسین سرایی، علیرضا مهدیزاده چله

راستین ان یت در سود و زکمشار يدارکبان یلیطرح تفص(کتاب)  پور، نادیا خلیلی والئی. صفایی
(PLS) ،1387ران، یا یمل ک، بانيزیر قات و برنامهیاداره تحق. 

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-pls.pdf  
ان یت در سود و زکمشار يدارکبان یاتیعملار کسازومحمود الهیاري فرد، بیژن بیدآباد،   -211

ارائه . یالملل نیب یارائکره با یپذ یت و گواهکمشار یگواه یمال يابزارها ی، معرف)PLS(راستین
ران، یتوسعه صادرات ا ک، بان1387مهر  27و صادرات،  کیش خدمات بانین همایبه دومشده 
مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک چاپ مجدد در  ران.یا ،تهران
  .، تهران1392بهمن  8-9انصار،

http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt 
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-revised.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Banking-4-revised.pptx  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-tamine-mali.ppt  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-3.ppt 
http://www.bidabad.ir/doc/pls-mfs-jfs-instructions-93.pptx  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-novin-pajoohan.ppt  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-8-12-saat.ppt  

ره در یت/پذکمشار یمعامالت گواه یکیترونکچارچوب بازار البیژن بیدآباد، محمد صفائی پور،   -212
آذر  3-4، یکیترونکش تجارت الین همای. پنجم(PLS)ان یت در سود و زکقالب طرح مشار

 ، تهران.ی، وزارت بازرگان1387
http://www.bidabad.ir/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf  
http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=18
2 

ز هاي ناشی ا بهبود تدریجی بازدهی بانکداري نوین و آسیبمحمود الهیاري فرد، بیژن بیدآباد،   -213
المللی  به سومین کنفرانس بینارائه شده ران). یا یمل کبان يتراکنشهاي ناموفق (مطالعه مورد

http://prd.moc.gov.ir/jnec/farsi/3rd/Article2.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Pls_it-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/alm-farsi.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-pls.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-Export-Deveopment-Bank-2.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-Banking-revised.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Banking-4-revised.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/pls-tamine-mali.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/pls-3.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/pls-mfs-jfs-instructions-93.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/pls-novin-pajoohan.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/pls-8-12-saat.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/charchoobe-bazare-electronic-pls.pdf
http://www.ecommerce.gov.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=43&ItemID=18
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  ران.ی، ا، تهران1388مرداد  19و 18الکترونیک، تهران بانکداري 
http://www.bidabad.ir/doc/e-banking-efficiency-over-time.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/e-banking-efficiency-over-time.pptx  

، 1388تصاد، آذر و اق ک. مجله بانياقتصاد يها بدون ربا در برابر بحران يدارکبانبیژن بیدآباد،   -214
 .22-27، صفحات 103شماره 

مجموعه مقاالت . (PLS)ان یت در سود و زکمشار يحسابداربیژن بیدآباد، محمود اللهیاري فرد.   -215
 ، تهران.1392بهمن  8-9کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،

http://www.bidabad.ir/doc/PLS-accounting-fa.pdf  
 و اقتصاد اخالق.راستین ان یت در سود و زکمشار يدارکبا بان يت ادوار تجاریتثببیژن بیدآباد،   -216

کشور با تأکید بر نقش بانک، هاي تأمین مالی در  مجموعه مقاالت همایش بررسی ابعاد و روش
، وزارت امور اقتصادي و دارایی، دانشگاه پیام نور و 134-167بیمه و بازارهاي سرمایه، صفحات 

 ،7دوره  ،1392 تابستان ،یاقتصاد مال فصلنامهچاپ شده در  .1390تیر 28بانک ملی ایران، تهران، 
 .37-72ات صفح ،24شماره 

http://ecj.iauctb.ac.ir/article_512498.html  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt 

مجموعه مقاالت اطالعات.  يبر فناور یمبتن يرربویغ ین مالیتامبیژن بیدآباد، محمود الهیاري فرد،   -217
گروه ، 1389اسفند  1ت یبهمن لغا 30ران. یدر ا ین مالیتوسعه نظام تأم یالملل نینفرانس بکن یسوم
-89ف، صفحات یشر یدانشگاه صنعت ينولوژکز مطالعات تکمر يگذار هیو سرما یت مالیریمد
 8-9مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،چاپ مجدد  .69

 ، تهران.1392بهمن 
http://www.bidabad.ir/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf  

ژینا آقابیگی، آذرنگ امیراستوار، ابوالفضل هزاوه، علیرضا شفیعی، سعید نفیسی زبده بیژن بیدآباد،   -218
پور، سید علی حسینی، اکبر شالی،  داودي، بیژن حسین زاده، علی حیات سرائی، علیرضا مهدي

اله زاده، مهستی  پور، علی کوثري، باقر عین رد، محمد صفاییمحمد کاشفی، محمود الهیاري ف
، (MFS)مضاربه  یت مالکمشار یلیطرح تفص(کتاب)  نعیمی، نادیا خلیلی والئی، شاکري.

 . 1389ران، تهران یا یمل کبان، (PLS) و زیانت در سود کمشار يدارکستم بانیرسیز
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-mfs.pdf  

ژینا آقابیگی، آذرنگ امیراستوار، ابوالفضل هزاوه، علیرضا شفیعی، سعید نفیسی زبده بیژن بیدآباد،   -219
حسینی، اکبر شالی،  پور، سید علی داودي، بیژن حسین زاده، علی حیات سرائی، علیرضا مهدي

http://www.bidabad.ir/doc/e-banking-efficiency-over-time.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/e-banking-efficiency-over-time.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-accounting-fa.pdf
http://ecj.iauctb.ac.ir/article_512498.html
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/non-usury-finance-it-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-mfs.pdf
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اله زاده، مجید  پور، علی کوثري، باقر عین محمد کاشفی، محمود الهیاري فرد، محمد صفایی
جعاله  یت مالکمشار یلیطرح تفص(کتاب)  ناصري، مهستی نعیمی، نادیا خلیلی والئی، شاکري.

(JFS)و زیانت در سود کمشار يدارکستم بانیرسی، ز (PLS)1389تهران ران، یا یمل ک، بان. 
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-jfs.pdf  

 یپول ي) و ابزارهايو ارز یالی(ر يرربویاوراق قرضه غمحمود اللهیاري فرد، بیژن بیدآباد،   -220
 ین مالیتوسعه نظام تأم یالملل نینفرانس بکن یمجموعه مقاالت سومبدون ربا،  يزکمر يدارکبان

ز مطالعات کمر يگذار هیو سرما یت مالیری، گروه مد1389اسفند  1ت یبهمن لغا 30ران. یدر ا
 .517-540ف، صفحات یشر یدانشگاه صنعت ينولوژکت

http://www.bidabad.ir/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf  
  .1389، یستگکرة ورشیۀ زنجیمه و نظریببیژن بیدآباد،   -221

http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-varshekastegi.pdf  
 .1389، يمه اجباریب يـ اقتصاد یل فقهیتحلبیژن بیدآباد،   -222

http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-ejbari.pdf  
 .1389، ینیتأم يها مهیب يـ اقتصاد یل فقهیتحلبیژن بیدآباد،   -223

http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-tamini.pdf  
امیر عباس سیاهپوش، مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر بیژن بیدآباد،   -224

 کانداز، بان قرض الحسنه پس یگواه یلیطرح تفص(کتاب)  .شریفی، امیر شمس، شهرام اکبرزاده
 .1389ران، یقرض الحسنه مهر ا

http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt  

 یمال تکمشار يها ستمیرسی) و زPLSان (یت در سود و زکمشار يدارکبان بر ینگاهبیژن بیدآباد،   -225
، 114، شماره 1390و اقتصاد، مرداد  کمجله بان). JFSجعاله ( یمال تکمشار) و MFSمضاربه (
 .20-26صفحات 

http://www.bidabad.ir/doc/negahi-bar-pls-mfs-jfs.pdf  
مجموعه مقاالت همایش ملی  اوراق قرضه بدون ربا، یحقوقفقهی و  یبررسبیژن بیدآباد،   -226

بانک قرض ، 1390آذر  22بانکداري اسالمی در تأمین مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.الحسنه مهر ایران و 

http://www.bidabad.ir/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt  

مجموعه مقاالت همایش ملی بانکداري  ،(SQC)انداز  قرض الحسنه پس یگواهبیژن بیدآباد،   -227
بانک قرض الحسنه مهر ، 1390آذر  22اسالمی در تأمین مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-jfs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Islamic-banking-bond-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-varshekastegi.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-ejbari.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh-tamini.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh-bi-vam.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/negahi-bar-pls-mfs-jfs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/legal-analysis-of-non-usury-bonds.ppt
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 دانشگاه تربیت مدرس، تهران.ایران و 
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-paper.ppt  

و اصالح  ین مالیبا ابزار نو يادوار ياقتصاد ياز نوسانات و بحرانها يریجلوگبیژن بیدآباد،   -228
 .1389، کیساختار بان

http://www.bidabad.ir/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf  
ت در کمشار يدارکالت بانکیسازمان و تش، مسعود صفرزاده نساجی، ژینا آقابیگیبیژن بیدآباد،   -229

 .1389ران، یا یمل کدر بان (PLS)ان یسود و ز
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-organization.pdf  

در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن،  .1389، (MFS)مضاربه  یت مالکمشاربیژن بیدآباد،   -230
 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.

http://www.bidabad.ir/doc/mfs-paper-fa.pdf 
، سال فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکنپویش،  .(JFS)جعاله  یت مالکمشاربیژن بیدآباد،   -231

 .98-121، صفحات 1392دوم، شماره ششم، تابستان 
http://www.bidabad.ir/doc/jfs-paper-fa.pdf 

هاي  مجموعه مقاالت همایش بررسی ابعاد و روش، کیراهبرد تحول ساختار بانبیژن بیدآباد،    -232
، وزارت 93-132تأکید بر نقش بانک، بیمه و بازارهاي سرمایه، صفحات تأمین مالی در کشور با 

 .1390تیر 28امور اقتصادي و دارایی، دانشگاه پیام نور و بانک ملی ایران، تهران، 
http://www.bidabad.ir/doc/rahborde-tahavole-bank.pdf  

مجموعه مقاالت بیست و چهارمین همایش )، يو ارز یالیاوراق خزانه بدون ربا (ربیژن بیدآباد،   -233
 .1393خرداد  25-26هاي پولی و ارزي، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي،  ساالنه سیاست

http://conf.mbri.ac.ir/conf24/userfiles/file/rooz-2/dr-bidabad.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pptx 

مهدي مهان، محمد آزادانی، فردین محمدي، محمدعلی براتی، پروین قربانی مقدم، بیژن بیدآباد،   -234
ن مشاور یملت، مهندس کبان یزمان يپارچه سریک یاطالعات کبان ساختن(کتاب) نسا بهتاجی،  گل
 .1389، یاس ارغوانی

مهدي مهان، محمد آزادانی، فردین محمدي، محمدعلی براتی، پروین قربانی مقدم، بیژن بیدآباد،   -235
، یاس ارغوانین مشاور یملت، مهندس کبان یزمان يپارچه سریک یاطالعات کباننسا بهتاجی،  گل

1389. 
مهدي مهان، محمد آزادانی، فردین محمدي، محمدعلی براتی، پروین قربانی مقدم، بیدآباد،  بیژن  -236

http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-paper.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/bohran-va-abzare-mali.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/PLS-organization.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mfs-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/jfs-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rahborde-tahavole-bank.pdf
http://conf.mbri.ac.ir/conf24/userfiles/file/rooz-2/dr-bidabad.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pptx
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ان و یبلندمدت اقالم ترازنامه و سود و ز يروندها یل و بررسیتحل(کتاب)  نسا بهتاجی، گل
 .1389، یاس ارغوانین مشاور یملت، مهندس کبان یمال يها نسبت

آزادانی، فردین محمدي، محمدعلی براتی، پروین قربانی مقدم، مهدي مهان، محمد بیژن بیدآباد،   -237
در  کت بانیوضع ینیب شیملت و پ کان بانیترازنامه و سود و ز يمدلساز(کتاب)  نسا بهتاجی، گل
 .1389، یاس ارغوانین مشاور یملت)، مهندس کبان یجامع مال یاقتصادسنج ينده (الگویآ

، 2ملت، ویرایش  کبان یجامع مال یاقتصادسنج يالگو (کتاب) فردین محمدي،بیژن بیدآباد،   -238
 .1390، یاس ارغوانین مشاور یمهندس

پویش، فصلنامه علمی ، راستین (PLS)ان یت در سود و زکمشار ین مالیتأم یابیبازاربیژن بیدآباد،   -239
 .88-99، صفحات 1392و کاربردي بانک مسکن، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 

http://www.bidabad.ir/doc/pls-marketing.pdf  
 يق الگوهایبا تلف یان بانکیمشتر ياعتبار يبند دستهاهللا محمدي و طاهره نورسته،  روحبیژن بیدآباد،   -240

 ، تهران.1390، يبند و خوشه يفاز ی، سلسله مراتبیمفهوم
http://www.bidabad.ir/doc/customer-ranking.pdf  

امیر عباس سیاهپوش، مهتاب میرزایی قاضی، سمیه الجبوري، زینب غالمی، امیر بیژن بیدآباد،   -241
انداز با  قرض الحسنه پس یگواه یلیطرح تفص(کتاب)  .شریفی، امیر شمس، شهرام اکبرزاده

 .1390ران، یقرض الحسنه مهر ا کاز حق وام، بانیامت یگواه
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf  

ت کمشار يدارکستم بانیرسی، ز(IFS)مقاسطه  یت مالکمشار یلیطرح تفص(کتاب) بیژن بیدآباد،   -242
 .1390ران، تهران یا یمل کریزي، بان . اداره تحقیقات و برنامه(PLS)ان راستین یدر سود و ز

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-ifs.pdf  
ت کمشار يدارکستم بانیرسی، ز(RFS)اجاره  یت مالکمشار یلیطرح تفص(کتاب) بیژن بیدآباد،   -243

 .1390ران، تهران یا یمل کریزي، بان . اداره تحقیقات و برنامه(PLS)ان راستین یدر سود و ز
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rfs.pdf  

در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن،  .1390، (IFS)مقاسطه  یمالت کمشاربیژن بیدآباد،   -244
 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.

http://www.bidabad.ir/doc/ifs-paper-fa.pdf 
مجموعه ، در بانکداري راستیناطات و ارتبهاي مبتنی بر فنآوري اطالعات  زیرسیستمبیژن بیدآباد،    -245

. 1390آبان  29-30مقاالت همایش ملی خدمات الکترونیکی تحولی نوین در توسعه پایدار، 
 دانشگاه الزهرا، تهران.

http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.pdf  

http://www.bidabad.ir/doc/pls-marketing.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/customer-ranking.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-tarh-ba-vam.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-ifs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rfs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/ifs-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.pdf
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http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.ppt  
امنیت تعامالت بانکی مبتنی بر فناوري اطالعات در بانکداري راستین، مجله بانک و بیژن بیدآباد،   -246

 .37-40صفحات:  1390: آذر 116اقتصاد شماره: 
http://www.bank-eghtesad.com/Article4.htm  
http://www.bidabad.ir/doc/amniyat-taamolat-banki.pdf  

 .1390، و بانکداري قرض الحسنهتکافل اجتماعی راستین اهللا محمدي،  روحبیژن بیدآباد،   -247
http://www.bidabad.ir/doc/takaful-qarzulhasane.pdf  

در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن،  .1390، (RFS) مالی اجاره مشارکتبیژن بیدآباد،   -248
 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.

http://www.bidabad.ir/doc/rfs-paper-fa.pdf  
شفافیت مالی، حکمرانی و افشاي اطالعات بانکی در بانکداري راستین و پیشنهاد بیژن بیدآباد،   -249

 .24-34صفحات:  1390: اسفند 117مجله بانک و اقتصاد شماره: مقررات الزم براي ارتقاء آن، 
 8-9مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،چاپ مجدد در 

، 1392، اسفند 2پ مجدد در حقوق و اقتصاد، ماهنامه علوم انسانی، شماره چا ، تهران.1392بهمن 
 .58-77صفحات 

http://www.bidabad.ir/doc/shafafiyat.pdf  
مالی) در بیژن بیدآباد، شفافیت مالی، حاکمیت شرکتی و افشاي اطالعات مجري (متقاضی منابع   -250

 .1394بانکداري راستین. تهران، 
http://www.bidabad.ir/doc/transparency-entrepreneur-fa.pdf  

اجزاي سیستم یکپارچه بانکداري مشارکت در سود و زیان بیژن بیدآباد، محمد صفائی پور.   -251
المللی بانکداري  ، مجموعه مقاالت اولین همایش بینستین، نگرش مدیریت عملیات و فرآیندهارا

- بهمن 30، 76-126جلد اول مجموعه مقاالت فارسی، صفحات هاي پرداخت،  الکترونیک و نظام
 ، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران، تهران.1390اسفند  1

http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.ppt  

ارائه در بانکداري راستین،  (IWP)پروتکل برداشت بین بانکی بیژن بیدآباد، محمود الهیاري فرد.   -252
دانشگاه صنعتی نوشیروانی  (IKT2012) شده در چهارمین کنفرانس فناوري اطالعات و دانش

 ، بابل، ایران.1391خرداد  2-4بابل، 
http://www.bidabad.ir/doc/iwp-paper-fa.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/iwp-1.ppt  

، زیرسیستم بانکداري (RTS)تکافل اجتماعی راستین  (کتاب) طرح تفصیلیبیژن بیدآباد،   -253
 .1391ریزي، بانک ملی ایران.  ). اداره تحقیقات و برنامهPLSمشارکت در سود و زیان راستین (

http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.ppt
http://www.bank-eghtesad.com/Article4.htm
http://www.bidabad.ir/doc/amniyat-taamolat-banki.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/takaful-qarzulhasane.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rfs-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/shafafiyat.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/transparency-entrepreneur-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/iwp-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/iwp-1.ppt
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http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rst.pdf  
در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن،  .1391، (RST)تکافل اجتماعی راستین بیژن بیدآباد،   -254

 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.
http://www.bidabad.ir/doc/rst-paper-fa.pdf  

 .1391) در بانکداري راستین، MSSتبدیل دارائی به اوراق بهادار (بیژن بیدآباد،   -255
http://www.bidabad.ir/doc/mss-paper-fa.pdf 

، زیرسیستم بانکداري مشارکت در (BFS)تأمین مالی امانی  (کتاب) طرح تفصیلیبیژن بیدآباد،    -256
 .1391ریزي، بانک ملی ایران.  ). اداره تحقیقات و برنامهPLSسود و زیان راستین (

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-bfs.pdf  
در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن،  .1391، (BFS) مشارکت مالی امانیبیژن بیدآباد،   -257

 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.
http://www.bidabad.ir/doc/bfs-paper-fa.pdf  

، زیرسیستم بانکداري مشارکت (RPS)تأمین شخصی راستین  تفصیلی(کتاب) طرح بیژن بیدآباد،   -258
 .1391ریزي، بانک ملی ایران.  ). اداره تحقیقات و برنامهPLSدر سود و زیان راستین (

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rps.pdf  
در نوبت چاپ در پژوهشنامه بانک مسکن،  .1391، (RPS)ین شخصی راستین تأمبیژن بیدآباد،   -259

 فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن.
http://www.bidabad.ir/doc/rps-paper-fa.pdf  

 .1391، (JSCVC) شرکت سهامی با سرمایه متغیربیژن بیدآباد،   -260
http://www.bidabad.ir/doc/vjsc-paper-fa.pdf 

 .1391نحوه جلوگیري از اسراف منابع بانکی در بانکداري راستین، بیژن بیدآباد،   -261
http://www.bidabad.ir/doc/esraf-bank-resource-fa.pdf 

پژوهشنامه بانک ، (PLS)سیستم پایه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین بیژن بیدآباد،   -262
، صفحات 1391مسکن، فصلنامه علمی و کاربردي بانک مسکن، سال اول، شماره چهارم، تابستان 

63-25. 
http://www.bidabad.ir/doc/pls-base-fa.pdf  

 .1391شمائی از بانکداري راستین، بیژن بیدآباد،   -263
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-glance-fa.pdf  

، شهریور 119مجله بانک و اقتصاد، شماره هاي کلی بانکداري راستین،  ویژگیبیژن بیدآباد،   -264
 .18-32، صفحات 1391

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-general.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-general.ppt 

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rst.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rst-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mss-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-bfs.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/bfs-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rps.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rps-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/vjsc-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/esraf-bank-resource-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/pls-base-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-glance-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-general.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-general.ppt
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فرد، مریم  سعید عبداللهی، آذرنگ امیراستوار، اسکندر پردل، محمود الهیاريبیژن بیدآباد،   -265
زم االجراي بانک در بانکداري مقررات پیشنهادي اجراي مفاد اسناد الحیدري، علیرضا شفیعی. 

مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی،  .1391راستین، بانک ملی ایران، 
 ، تهران.1392بهمن  8-9بانک انصار،

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-ejraye-asnad.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-ejraye-asnad.pptx  

مریم  فرد، اسکندر پردل، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاريبیژن بیدآباد،   -266
پیشنویس الیحه قانونی بانکداري راستین، (کتاب) علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز، حیدري، 

 .1391بانک ملی ایران، 
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-banking-bill.pdf 

مریم  فرد، اسکندر پردل، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاريبیژن بیدآباد،   -267
بانکداري  اجرایینامه  پیشنویس آئین(کتاب) حیدري، علیرضا شفیعی، محمدعلی پوربهروز، 

 .1391راستین، بانک ملی ایران، 
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-banking-regulation.pdf 

بانکداري مرکزي و سیاستگذاري پولی در ایران، ارائه شده در کانون بیژن بیدآباد،   -268
مجله بانک و اقتصاد،  .1391مهر  10آموختگان اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران،  دانش

 .18-32، صفحات 1392، مرداد 132شماره 
http://www.bidabad.ir/doc/siasat-pooli.pdf  

نامه اتاق ، رانیدر ا يو تحول بانکدار نیراست يانکدارب ،محمود اللهیاري فردبیژن بیدآباد،   -269
 . 11-12، صفحات 81شماره  ،سال هشتاد و پنجم ،1392مهر  ،یبازرگان

https://www.bidabad.ir /doc/rastin-bank-change.pdf  
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1053820  

بانکداري )، سیستم مکمل MLD(کتاب) طرح تفصیلی سیستم کشف پولشوئی (بیژن بیدآباد،   -270
 .1392ریزي، بانک ملی ایران.  راستین. اداره تحقیقات و برنامه

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-mld.pdf  
 .MLD ،(1392سیستم کشف پولشوئی (بیژن بیدآباد،   -271

http://www.bidabad.ir/doc/mld-paper-fa.pdf  
اداره  االجرا و مکمل بانکداري راستین براي اصالح نظام بانکی، هاي الزم پروژهبیژن بیدآباد،   -272

 .1392 بانک ملی ایران،ریزي،  تحقیقات و برنامه
http://www.bidabad.ir/doc/projects-rastin-banking-fa.pdf  

نظري اجمالی بر بانکداري راستین، سیستم نوین بانکداري اسالمی عملیاتی، اداره بیژن بیدآباد،   -273

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-ejraye-asnad.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-ejraye-asnad.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-banking-bill.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-banking-regulation.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/siasat-pooli.pdf
https://www.bidabad.ir
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1053820
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-mld.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mld-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/projects-rastin-banking-fa.pdf
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 .1392ریزي، بانک ملی ایران،  تحقیقات و برنامه
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-bird-eye-view-fa.pdf  

، سیستم مکمل بانکداري راستین، اداره تحقیقات و (RCM) بازار گواهی راستینبیژن بیدآباد،   -274
 .1392ریزي، بانک ملی ایران،  برنامه

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-rcm-fa.pdf  
مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداري راستین (مدیریت دانش در پیوند و هرس بیژن بیدآباد،   -275

 ت،یریاقتصاد و مد یالملل نیکنفرانس ب نیدهمارائه شده در فرآیندها و آموزش استاد شاگرد)، 
 .1396 بهشتیارد 20 ،النیرشت، گ ی،دانشگاه آزاد اسالم

http://www.bidabad.ir/doc/change-banking-fa.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/change-banking-fa.pptx  

 .1392شیوه عملیاتی اوراق مبادله راستین، بیژن بیدآباد،   -276
http://www.bidabad.ir/doc/rsb-operations-fa.pdf 

گذار و مجري براساس قضیه اولر در بانکداري  توزیع سود مشارکت بین سپردهبیژن بیدآباد،   -277
بهمن  8-9مجموعه مقاالت کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار،، راستین
 ، تهران.1392

http://www.bidabad.ir/doc/profit-distribution-euler-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/profit-distribution-euler-fa.ppt 

کنفرانس مجموعه مقاالت ابزارهاي مالی مشتقه و قرضه نوین در بانکداري راستین، بیژن بیدآباد،   -278
 ، تهران.1392بهمن  8-9،ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، بانک انصار

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-derivatives-fa.pdf 
 .1392، نیراست يدارکمه در بانیمحصوالت ببیژن بیدآباد،   -279

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-insurance-fa.pdf 
 .1392 حسابداري مشارکت راستین،محمود الهیاري فرد، بیژن بیدآباد،   -280

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-mosharekat-accounting-fa.pdf 
اي، حسابرسی،  بانکداري اخالقی عملیاتی در بانکداري راستین (اخالق حرفهبیژن بیدآباد،   -281

 .1392عملیات)،  بازرسی، کنترل، پایش و صیانت
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-ethic-banking-fa.pdf 

جلد اول: مباحث ی، اتیعمل یاسالم يبانکدار نینو ستمیس(کتاب) بانکداري راستین، بیژن بیدآباد،   -282
 .1395، دانش راستین نظري. مؤسسه نوین پژوهان

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-1-fa.pdf 
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7
%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-
%D8%AC%D9%84%D8%AF-1/  

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-bird-eye-view-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-rcm-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/change-banking-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/change-banking-fa.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/rsb-operations-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/profit-distribution-euler-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/profit-distribution-euler-fa.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-derivatives-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-insurance-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-mosharekat-accounting-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-ethic-banking-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-1-fa.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7
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جلد دوم: مباحث عملیاتی،  اسالمی يبانکدار نوین سیستم(کتاب) بانکداري راستین، بیژن بیدآباد،   -283
 .1395، دانش راستین نوین پژوهانکاربردي. 

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-2-fa.pdf 
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7
%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-
%D8%AC%D9%84%D8%AF-2-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-
%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7/  

جلد سوم: عملیاتی،  اسالمی يبانکدار نوین سیستم(کتاب) بانکداري راستین،  بیژن بیدآباد،  -284
 .1395، دانش راستین نوین پژوهانمباحث اجرایی. 

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-3-fa.pdf 
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7
%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-
%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-
%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
%D8%A7-2/  

بررسی فقهی و حقوقی مقررات بانکداري بدون ربا در ایران و پیشنهاد الیحه و بیژن بیدآباد،   -285
. مجموعه مقاالت اولین سمینار از سلسله سمینارهاي تخصصی بانکداري راستین اجرایینامه  آئین

قوانین و مقررات «نقد و بررسی قوانین، مقررات و نظام بانکداري ایران با رویکرد اسالمی با عنوان 
، موسسه نوین پژوهان و پژوهشکده پولی و بانکی 1393خرداد  28، »ا عملیات بانکداريمرتبط ب

 .بانک مرکزي
http://www.bidabad.ir/doc/jurist-legal-banking-fa.pdf 

پور،  ل، سعید عبداللهی، شهرام مهرپویا، علی حسینیفرد، اسکندر پرد بیژن بیدآباد، محمود الهیاري  -286
مدیریت ). اداره کل RCF(کتاب) طرح تفصیلی تأمین مالی جمعی راستین ( معصومه خالصیان

 .1393ریزي، بانک ملی ایران.  برنامهریسک و 
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rcf.pdf  

پور،  فرد، اسکندر پردل، سعید عبداللهی، شهرام مهرپویا، علی حسینی بیژن بیدآباد، محمود الهیاري  -287
). اداره کل مدیریت RGFمعصومه خالصیان (کتاب) طرح تفصیلی تأمین مالی گروهی راستین (

 .1393ریزي، بانک ملی ایران.  ریسک و برنامه
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rgf.pdf  

، مجموعه مقاالت چهارمین همایش ساالنه (RCF)بیژن بیدآباد، تأمین مالی جمعی راستین   -288
 .1393بهمن  6-7هاي پرداخت،  بانکداري الکترونیک و نظام

http://www.bidabad.ir/doc/rcf-paper-fa.pdf  

http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-2-fa.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7
http://www.bidabad.ir/doc/rastin-bank-3-fa.pdf
http://pub.npdr.ir/product/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7
http://www.bidabad.ir/doc/jurist-legal-banking-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rcf.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-rgf.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rcf-paper-fa.pdf
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http://www.bidabad.ir/doc/rcf-paper-fa.pptx  
 .RGF .(1393بیژن بیدآباد، تأمین مالی گروهی راستین (  -289

http://www.bidabad.ir/doc/rgf-paper-fa.pdf  
  .1393در بانکداري راستین،  (SCC)بیژن بیدآباد، تهاتر تعهدات پشت سرهم   -290

http://www.bidabad.ir/doc/scc-paper-fa.pdf  
  .1393، (RSD)بیژن بیدآباد، سپرده مبادله راستین   -291

http://www.bidabad.ir/doc/rsd-paper-fa.pdf  
  .1393، (RSC)بیژن بیدآباد، کارت مبادله راستین   -292

http://www.bidabad.ir/doc/rsc-paper-fa.pdf  
، نخستین همایش ملی بانکداري سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداري راستینبیژن بیدآباد،   -293

بردي بانکداري و محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست و مرکز آموزش علمی و کار
 ، تهران.1395دي  19بانک تجارت، 

http://www.bidabad.ir/doc/green-rastin-banking-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/green-rastin-banking-fa.ppt 

مجموعه مقاالت دومین کنفرانس بیژن بیدآباد، راه حل عملیاتی رفع مشکالت بانکداري کشور،   -294
ملی رویکرد بانکداري اسالمی در تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راغب 

  .، اصفهان1395بهمن  27اصفهانی، 
http://www.bidabad.ir/doc/Iran-Banking-Reform-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/Iran-Banking-Reform-fa.pptx 

مشارکت  يخط ترازنامه در حسابدار ریاقالم ز يبیژن بیدآباد، حسابداري فرد، محمود الهیار  -295
  .، تهران1395، نیراست

http://www.bidabad.ir/doc/off-balance-rastin-accounting-fa.pdf 
نرخ بهره بر سطح  یرخطیغ ریتاث یبررس ،دآبادیب ژنیب، مقدم ياهللا اکبر تیبی، خدابخش عباس   -296

هاي کاربردي اقتصاد، سال هشتم،  فصلنامه نظریه، میانتقال مال ونیرگرس کردیرو ها، متیق یعموم
 .267-294، صفحات 1400، تابستان 2شماره 

http://www.bidabad.ir/doc/interest-price-relation-fa.pdf  
https://dx.doi.org/10.22034/ecoj.2021.43669.2801  
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=108232&_au=Bijan++Bidabad&lang=fa  

 
 
  و نیکوکاري تب و مقاالت درباره اقتصاد اخالقک

ننده)، مجموعه کد یننده و تولکرفتار مصرف  ی(بررس اسراف در اقتصاد اخالقبیژن بیدآباد،   -297
، وزارت یبازرگان يمصرف، موسسه مطالعات و پژوهشها يش اصالح الگویمقاالت هما

http://www.bidabad.ir/doc/rcf-paper-fa.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/rgf-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/scc-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rsd-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rsc-paper-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/green-rastin-banking-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/green-rastin-banking-fa.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/Iran-Banking-Reform-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Iran-Banking-Reform-fa.pptx
http://www.bidabad.ir/doc/off-balance-rastin-accounting-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/interest-price-relation-fa.pdf
https://dx.doi.org/10.22034/ecoj.2021.43669.2801
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/?_action=article&au=108232&_au=Bijan++Bidabad&lang=fa
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 ، تهران.49-76، صفحات 1388مرداد  4، یبازرگان
http://www.bidabad.ir/doc/esraf-eghtesade-akhlagh.pdf  

، صفحات 94، شماره 1387و اقتصاد، مهر  که باناهناماسراف و اقتصاد اخالق، م بیژن بیدآباد،  -298
64-61. 

 .1388، تعادل در اقتصاد اخالقبیژن بیدآباد،   -299
http://www.bidabad.ir/doc/taadol-eghtesade-akhlagh.pdf  

 .1388، له اجتماع و اقتصاد اخالقکشابیژن بیدآباد،   -300
http://www.bidabad.ir/doc/shakeleh-ejtema-eghtesade-akhlagh.pdf  

 يش اصالح الگویدار، مجموعه مقاالت همایو توسعه پا ر در اقتصاد اخالقیتبذبیژن بیدآباد،   -301
، صفحات 1388مرداد  4، ی، وزارت بازرگانیبازرگان يمصرف، موسسه مطالعات و پژوهشها

 ، تهران.400-377
http://www.bidabad.ir/doc/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf  

 .1388، علم یروش شناس یعرفان یمبانبیژن بیدآباد،   -302
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-ravesh-shenasi-elm.pdf  

، شماره 1388و اقتصاد، بهمن  کو اسراف در غذا. مجله بان یگرسنگ یده جهانیپدبیژن بیدآباد،   -303
 .59-63، صفحات 104

http://www.bidabad.ir/doc/gorosnegi/padideh-gorosnegi.pdf 
 .1389، نئوکالسیکتعادل در اقتصاد اخالق و اقتصاد بیژن بیدآباد،   -304

http://www.bidabad.ir/doc/taadol-akhlaq-neoclassic.pdf  
، 1394بیژن بیدآباد، مسائل اجرایی مؤسسات مددکاري، خیریه و نیکوکاري، مددکاري رضا،   -305

 تهران.
http://www.bidabad.ir/doc/social-work-problems-fa.pdf 

ب تعاون  (کتاب)بیژن بیدآباد،   -306 سیستم تعاون نیکوکاري تابنده (سامانه یکپارچه تحت وِ
  ، تهران.1394نیکوکاري)، مددکاري رضا، 

http://www.bidabad.ir/doc/detailed-Tabandeh-Co-Philanthropy.pdf  
بیژن بیدآباد، فعالیت مؤسسات مددکاري و خیریه در چارچوب نهاد حقوقی تعاون نیکوکاري،   -307

 ، تهران.1394مددکاري رضا، 
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Social-Work-fa.pdf  

 ) نهاد تعاون نیکوکاري، مددکاري رضا، تهران.1394بیژن بیدآباد، (  -308
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-fa.pdf  

 ، تهران.1394بیژن بیدآباد، کلیات سیستم تعاون نیکوکاري تابنده، مددکاري رضا،   -309

http://www.bidabad.ir/doc/esraf-eghtesade-akhlagh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/taadol-eghtesade-akhlagh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/shakeleh-ejtema-eghtesade-akhlagh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/toseeh-payedar-eghtesade-akhlagh.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-ravesh-shenasi-elm.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/gorosnegi/padideh-gorosnegi.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/taadol-akhlaq-neoclassic.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/social-work-problems-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/detailed-Tabandeh-Co-Philanthropy.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Social-Work-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-fa.pdf
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http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-System-general-fa.pdf 

آوري و توزیع در تعاون نیکوکاري تابنده، مددکاري رضا،  هاي جمع بیژن بیدآباد، زیرسیستم  -310
 ، تهران.1394

http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Collect-Distribute-Sub-fa.pdf 
، 1394هاي تأمین و تجهیز در تعاون نیکوکاري تابنده، مددکاري رضا،  بیژن بیدآباد، زیرسیستم  -311

 تهران.
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Provision-Equipping-Sub-fa.pdf 

، 1394، مددکاري رضا، هاي مساعدت مالی در تعاون نیکوکاري تابنده بیژن بیدآباد، زیرسیستم  -312
 تهران.

http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Financial-Aids-Sub-fa.pdf 
 ، تهران. 1394بنده، مددکاري رضا، هاي اشتغالزایی در تعاون نیکوکاري تا بیژن بیدآباد، زیرسیستم  -313

http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Employment-Sub-fa.pdf  

 ، تهران.1394مددکاري رضا، هاي آموزشی در تعاون نیکوکاري تابنده،  بیژن بیدآباد، زیرسیستم  -314
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Education-Sub-fa.pdf  

تابنده، مددکاري هاي مشاوره و بهداشت اجتماعی در تعاون نیکوکاري  بیژن بیدآباد، زیرسیستم  -315
 ، تهران.1394رضا، 

http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Counselling-Social-Care-Sub-
fa.pdf  

 ، تهران.1395و اخالقی حقوق مالکیت فکري،  بازبینی فقهی، حقوقیبیژن بیدآباد،   -316
http://www.bidabad.ir/doc/intellectual-property-right-ethic-fa.pdf 

 ، تهران.1396ی، در عرفان و تصوف اسالم يا اخالق حرفه نیو مواز یمبان بیژن بیدآباد،  -317
http://www.bidabad.ir/doc/professional-ethics-sufi-fa.pdf 

 
 

   یعرفانتب و مقاالت ک
د  يالد جناب آقاین سال میصدمیکمناسبت ه ن، بیادنامۀ راستیتاب) ک(بیژن بیدآباد،   -318 حاج محم

، يگناباد یشاهیسلطانعل یالله ل سلسلۀ نعمتیخ جلی، شیش رونقعلین ملقّب به درویخان راست
م یرای، و1379ش اول یرایو 1380ش دو. 

د خان راست يشرح حاالت و احوال جناب آقاتاب) ک(بیژن بیدآباد،   -319 ش ین ملقّب به درویحاج محم
 .1381، يگناباد یشاهیلسلطانع یالله ل سلسلۀ نعمتیخ جلی، شیرونقعل

http://www.bidabad.ir/doc/rastin11.pdf  

http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-System-general-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Collect-Distribute-Sub-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Provision-Equipping-Sub-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Financial-Aids-Sub-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Employment-Sub-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Education-Sub-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/Tabandeh-Co-Philanthropy-Counselling-Social-Care-Sub
http://www.bidabad.ir/doc/intellectual-property-right-ethic-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/professional-ethics-sufi-fa.pdf
http://www.bidabad.ir/doc/rastin11.pdf
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 یم الهکین حیخ عمادالدیحاج ش يشرح حاالت و احوال جناب آقاتاب) ک(بیژن بیدآباد،   -320
، یتعلی) ملقّب به هدايسبزوار يشرق مرحوم حاج ملّا هادبزرگ لسوف یفل یجل سل(ن يسبزوار

 .1381، يگناباد یشاهیسلطانعل یالله ل سلسلۀ نعمتیخ جلیش
http://www.bidabad.ir/doc/emad20-eslah.pdf  

ش یملقّب به درو یوسف مردانیحاج  يشرح حاالت و احوال جناب آقاتاب) ک(بیژن بیدآباد،   -321
 .1381، يگناباد یشاهیسلطانعل یالله ل سلسلۀ نعمتیخ جلی، شیصدقعل

در قرن  يگناباد یشاهیسلطانعل یالله سلسلۀ نعمت يعرفا یاخالق -یدستورات عرفانبیژن بیدآباد،   -322
 .1381گذشته، تهران، 

 .تهران ،1381ات معاصر، یاضیت در رینهایۀ بیو نظر یشاه ثانیحضرت نورعلبیژن بیدآباد،   -323
http://www.bidabad.ir/doc/infinity.pdf  

 .تهران ،1381معاصر،  یکزیت در فیۀ نسبیو نظر یشاه ثانیحضرت نورعلبیژن بیدآباد،   -324
http://www.bidabad.ir/doc/relativity.pdf  

، 1383معاصر،  یاضیو ر یکزیات فیبا نظر یشاه ثانیات حضرت نورعلیتطابق نظربیژن بیدآباد،   -325
  .تهران

infinity.pdf-/doc/relativitybidabad.irhttp://www.  
مت در عرفان و تصوف کدگاه حید ازالملل  نیم روابط بیتنظ يبرا یطرح اصولبیژن بیدآباد،   -326

  .1389، یاسالم
http://www.bidabad.ir/doc/international-relations-fa.pdf  

، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیاز د یالملل عموم نیاصول حقوق ببیژن بیدآباد،   -327
1389.  

http://www.bidabad.ir/doc/inter-public-law-fa.pdf  
  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیاز د یاست خارجیاصول سبیژن بیدآباد،   -328

http://www.bidabad.ir/doc/foreign-policy-fa.pdf  
  .1389 ،یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیاز د یپلماسیاصول دبیژن بیدآباد،   -329

http://www.bidabad.ir/doc/diplomacy-fa.pdf  
  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیاز د یحقوق عمومبیژن بیدآباد،   -330

http://www.bidabad.ir/doc/hoqooqe-omoomi.pdf  
 . 1389، یعرفان و تصوف اسالم مت درکدگاه حیاز د يحقوق فردبیژن بیدآباد،   -331

 http://www.bidabad.ir/doc/hoqooqe-fardi.pdf  
  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیفلسفه حقوق از دبیژن بیدآباد،   -332

http://www.bidabad.ir/doc/falsafeh-hoqooq.pdf  
  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیحقوق جزا از دبیژن بیدآباد،   -333
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http://www.bidabad.ir/doc/hoqooqe-jaza.pdf  
  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیاسالم از د يحدود در حقوق جزابیژن بیدآباد،   -334

http://www.bidabad.ir/doc/hudood.pdf  
مت در عرفان و کدگاه حیاسالم از د يرات در حقوق جزایات و تعزیقصاص، دبیژن بیدآباد،   -335

 .1389، یتصوف اسالم
http://www.bidabad.ir/doc/qesas-diat-tazirat.pdf  

  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیومت از دکاست و حیسبیژن بیدآباد،   -336
http://www.bidabad.ir/doc/siasat-va-hokoomat.pdf  

  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیومت از دکن و حیدبیژن بیدآباد،   -337
http://www.bidabad.ir/doc/din-va-hokoomat.pdf  

  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیومت از دکت و حیوالبیژن بیدآباد،   -338
http://www.bidabad.ir/doc/velayat-va-hokoomat.pdf  

  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیاز د یامور عموماداره بیژن بیدآباد،   -339
http://www.bidabad.ir/doc/edareh-omoore-omoomi.pdf  

  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیاز د یتحوالت اجتماعبیژن بیدآباد،   -340
http://www.bidabad.ir/doc/tahavolate-ejtemaee.pdf  

  .1389، امبران، عرفا و اهل تصوفیقتل پ یخیده تاریپدبیژن بیدآباد،   -341
http://www.bidabad.ir/doc/qatle-payambaran.pdf  

  .1389، یمت در عرفان و تصوف اسالمکعقل و حبیژن بیدآباد،   -342
http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf  

  .1389، یومت اسالمکوه حیشبیژن بیدآباد،   -343
http://www.bidabad.ir/doc/shiveh-hokoomat-eslami.pdf  

، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیالملل از د نیون تجارت بینوانسکشنهاد یپبیژن بیدآباد،   -344
1390. 

http://www.bidabad.ir/doc/convention-trade.pdf 
، یمت در عرفان و تصوف اسالمکدگاه حیدر اسالم از د يدار بردهبیژن بیدآباد، مهدي طباطبایی،   -345

1390. 
http://www.bidabad.ir/doc/bardedari-erfan-fa.pdf  

مت در عرفان و کدگاه حیالملل در اسالم از د نیخالصه اصول روابط ب(کتاب) بیژن بیدآباد،   -346
 .1386، )یپلماسیو د یاست خارجی، سیالملل عموم نی(حقوق ب یتصوف اسالم

http://www.bidabad.ir/doc/inter-rel-kholaseh-fa.pdf  
چاپ خالصه مقاله  .1392مالکیت از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسالمی، بیژن بیدآباد،   -347

، 1392، آذر 1تحت عنوان حقوق مالکیت فردي، در حقوق و اقتصاد، ماهنامه علوم انسانی، شماره 
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 .54-57صفحات 
http://www.bidabad.ir/doc/ownership-fa.pdf  

مت در کدگاه حیمبتنی بر د یه عمومیمال یالملل نیون بینوانسکشنهاد اصول کلی یپبیژن بیدآباد،   -348
 .1392، یعرفان و تصوف اسالم

http://www.bidabad.ir/doc/public-finance-convention-fa.pdf  
 .1393هاي تصوف اسالمی،  الملل مبتنی بر آموزه نپیشنویس اعالمیۀ روابط بیبیژن بیدآباد،   -349

http://www.bidabad.ir/doc/inter-rel-declaration-fa.pdf 
350-  1393شناسی)،  ه به انرژي (تطابقی از عرفان با فیزیک و زیستبیژن بیدآباد، تبدیل ماد. 

http://www.bidabad.ir/doc/Matter-to-Energy-fa.pdf  
، یحکمت در عرفان و تصوف اسالم دگاهیاز د یمملکت يقوا یاسیس یجامعه شناسبیژن بیدآباد،   -351

 .تهران، 1393
http://www.bidabad.ir/doc/powers-sociology.pdf  

 .1396، کیالکترون یصیانتخابات تخل ندیبا فرآ یبیژن بیدآباد، بهبود تحقق دموکراس  -352
http://www.bidabad.ir/doc/extractionary-election-fa.pdf  

 .1396بیژن بیدآباد، قطعنامه مرد و زن در حقوق اسالم،   -353
 http://www.bidabad.ir/doc/man-resolution-paper-fa.pdf 

 .1396، تصوف یو کارکرد اجتماع تیترب ندیبیژن بیدآباد، فرآ  -354
http://www.bidabad.ir/doc/social-functioning-sufi-paper-fa.pdf  

 .1396، یعرفان یدرمان در روانشناس يمحتوافرانک بیدآباد، بیژن بیدآباد،   -355
http://www.bidabad.ir/doc/psychotherapy-content-sufi-paper-fa.pdf  

 .1396، یعرفان یرمان در روانشناسد ندیفرآفرانک بیدآباد، بیژن بیدآباد،   -356
http://www.bidabad.ir/doc/psychotherapy-process-sufi-paper-fa.pdf  

 .1396، یعرفان یدر روانشناس یروان یشناس بیآسفرانک بیدآباد، بیژن بیدآباد،   -357
http://www.bidabad.ir/doc/psychopathology-sufi-paper-fa.pdf 

 .1396، یعرفان یروانشناس هینظرفرانک بیدآباد، بیژن بیدآباد،   -358
http://www.bidabad.ir/doc/psychology-sufi-paper-fa.pdf  

 .1396، یعرفان یدر روانشناس ریرابطۀ درمانگر و درمانپذفرانک بیدآباد، بیژن بیدآباد،   -359
http://www.bidabad.ir/doc/psychotherapist-psychopath-sufi-paper-fa.pdf  

 .1396، یعرفان یدر روانشناس تیشخص هینظرفرانک بیدآباد، بیژن بیدآباد،   -360
http://www.bidabad.ir/doc/personality-sufi-paper-fa.pdf 

 .1397، تابنده یشناس جامعه هینظر یاضیر انیو ب يتصوف به علوم رفتار دگاهیدبیدآباد،  بیژن  -361
http://www.bidabad.ir/doc/tabandeh-sociology-fa.pdf  

مبانی عرفانی  -1جلد  – یعرفان و تصوف اسالم یاجتماع ینیجهان ب ،، (کتاب)بیژن بیدآباد  -362
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 .1396از دیدگاه حکمت،  سبزشناسی علم، اخالق، اقتصاد  روشدر اسالم،  اقتصاد اخالق
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-akhlaq.pdf 

مبانی عرفانی  -2جلد  – یعرفان و تصوف اسالم یاجتماع ینیجهان ب ،، (کتاب)بیژن بیدآباد  -363
پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک اقتصاد اسالمی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت. 

 .1383مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf  

مبانی عرفانی  -3جلد  – یعرفان و تصوف اسالم یاجتماع ینیجهان ب ،، (کتاب)بیژن بیدآباد  -364
 .هاي سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حکمت الملل در اسالم، بررسی موافقتنامه تجارت بین

1390. 
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-trade.pdf  

مبانی عرفانی روابط  -4جلد  – یعرفان و تصوف اسالم یاجتماع ینیجهان ب ،، (کتاب)بیژن بیدآباد  -365
 .1384الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی از دیدگاه حکمت،  الملل اسالمی، حقوق بین بین

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf 
مبانی عرفانی علوم  -5جلد  – یعرفان و تصوف اسالم یاجتماع ینیجهان ب(کتاب)،  بیژن بیدآباد،  -366

 .1388حکومت، والیت از دیدگاه حکمت، سیاسی در اسالم، سیاست، 
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

مبانی عرفانی  -6جلد  – یعرفان و تصوف اسالم یاجتماع ینیجهان ب(کتاب)،  بیژن بیدآباد،  -367
 .1388اساسی در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومی از دیدگاه حکمت، حقوق 

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-hoquqe-asasi.pdf  
مبانی عرفانی  -7جلد  – یعرفان و تصوف اسالم یاجتماع ینیجهان ب(کتاب)،  بیژن بیدآباد،  -368

 .1388هاي حقوقی، حقوق جزا از دیدگاه حکمت،  حقوق در اسالم، حقوق تطبیقی، نظام
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf  

مبانی عرفانی  -8جلد  – یعرفان و تصوف اسالم یاجتماع ینیجهان ب(کتاب)،  بیژن بیدآباد،  -369
 .1396، تصوف از دیدگاه حکمت یو کارکرد اجتماع یعرفان یروانشناس ،در اسالم یروانشناس

http://www.bidabad.ir/doc/psychology-sufism-fa.pdf 
 یعرفان یمبان -9جلد  – یعرفان و تصوف اسالم یاجتماع ینیجهان ب(کتاب)،  بیژن بیدآباد،  -370

خانواده، فرهنگ، اقشار و تحوالت  ،یعلم یشناس جامعه یشناس در اسالم، روش یشناس جامعه
 .1401حکمت،  دگاهیاز د ،یاجتماع

http://www.bidabad.ir/doc/mabani-sociology.pdf  
. مجموعه دآبادیب ژنیطاب ثراه، ب یثان شاهیتابنده رضاعل نیحاج سلطانحس يحضرت آقا  -371

متن  یمۀ باقطاب ثراه و ترج یثان شاهیتابنده رضاعل نیحاج سلطانحس يحضرت آقا يها ترجمه
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عادة فی مقامات العبادة، تألریتفس د ب يحضرت آقا فی: بیان الس يگناباد یدختیحاج ملّا سلطانمحم 
ل،  ،یبه فارس یطاب ثراه، ترجمه از زبان عرب شاهیلسلطانع تهران1400جلد او ،. 

http://www.bidabad.ir/tarjomeh-bayanosaadeh.pdf 
. مجموعه دآبادیب ژنیطاب ثراه، ب یثان شاهیتابنده رضاعل نیحاج سلطانحس يحضرت آقا  -372

متن  یطاب ثراه و ترجمۀ باق یثان شاهیتابنده رضاعل نیحاج سلطانحس يحضرت آقا يها ترجمه
عادة فی مقامات العبادة، تألریتفس د ب يحضرت آقا فی: بیان الس يگناباد یدختیحاج ملّا سلطانمحم 

 .، تهران1400، مودجلد  ،یبه فارس یطاب ثراه، ترجمه از زبان عرب شاهیلسلطانع
http://www.bidabad.ir/tarjomeh-bayanosaadeh.pdf 

. مجموعه دآبادیب ژنیطاب ثراه، ب یثان شاهیتابنده رضاعل نیحاج سلطانحس يحضرت آقا  -373
متن  یطاب ثراه و ترجمۀ باق یثان شاهیتابنده رضاعل نیحاج سلطانحس يحضرت آقا يها ترجمه

عادة فی مقامات العبادة، تألریتفس د ب يحضرت آقا فی: بیان الس يگناباد یدختیحاج ملّا سلطانمحم 
 .، تهران1400، موسجلد  ،یبه فارس یطاب ثراه، ترجمه از زبان عرب شاهیلسلطانع

http://www.bidabad.ir/tarjomeh-bayanosaadeh.pdf 
. مجموعه دآبادیب ژنیطاب ثراه، ب یثان شاهیتابنده رضاعل نیحاج سلطانحس يحضرت آقا  -374

متن  یطاب ثراه و ترجمۀ باق یثان شاهیتابنده رضاعل نیحاج سلطانحس يحضرت آقا يها ترجمه
عادة فی مقامات العبادة، تألریتفس د ب يحضرت آقا فی: بیان الس يگناباد یدختیحاج ملّا سلطانمحم 

 .، تهران1400، چهارمجلد  ،یبه فارس یطاب ثراه، ترجمه از زبان عرب شاهیلسلطانع
http://www.bidabad.ir/tarjomeh-bayanosaadeh.pdf 

 ، تهران.1400بیژن بیدآباد. ترجمۀ راستین قرآن کریم (به فارسی)،   -375
http://www.bidabad.ir/quran-rastin.pdf  

 ، تهران.1401، یحکمت در عرفان و تصوف اسالم دگاهیاز د يقانونگذار يمبادبیژن بیدآباد.   -376
http://www.bidabad.ir/mabadi-ghanoongozari-fa.pdf  

  شورهاکت یوضع یبررس
سیرالئون،  يو اقتصاد ی، اجتماعیاسیبر اوضاع س يمرور(کتاب)  محمدي،اهللا  روحبیژن بیدآباد،   -377

 ، تهران.1388ون، یکآ یالملل نیاران بکمانیگروه مهندسان و پ
http://www.bidabad.ir/doc/country/Sierraleone.pdf  

بوتسوآنا،  يو اقتصاد ی، اجتماعیاسیبر اوضاع س يمرور(کتاب)  اهللا محمدي، روحبیژن بیدآباد،   -378
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  یها در مجامع علم یسخنران
دانشگاه آزاد )، يترکقات (دیتحق یدورة عال، »روش حداقل قدرمطلق خطا«تحت عنوان:  یسخنران  -1

 .1366تهران، ، یاسالم
در  »مربوطه يو روشها  L1نرم يبر مبنا يآمار يلهایتحل یالملل نینفرانس بکن یاول«در  یسخنران  -2

  .Least absolute error estimation I تحت عنوان: 1367 ،سیسوئ ، نوشاتل،نوشاتلدانشگاه 
در  »مربوطه يو روشها L1نرم  يبر مبنا يآمار يلهایتحل یالملل نینفرانس بکن یاول«در  یسخنران  -3

  .Least absolute error estimation II تحت عنوان: 1367س یسوئنوشاتل،  ،نوشاتلدانشگاه 
 تحت عنوان:  1367راز یشور در شک یاضیز رینفرانس آنالکن یدر سوم یسخنران  -4

A proposed algorithm for least absolute error estimation I. 
 تحت عنوان:  1367راز یشور در شک یاضیز رینفرانس آنالکن یدر سوم یسخنران  -5

A proposed algorithm for least absolute error estimation II. 
 تحت عنوان:  1367ا یدر استرال یجامعه اقتصادسنج یدر گردهمائ یسخنران  -6

Functional form for estimating the Lorenz curve. 
، يمعاونت امور اقتصاد، »يت اقتصادیبودجه و تثب يسرکبازار دوگانه ارز «: تحت عنوان یسخنران  -7

 .1369تهران، ، یو دارائ يوزارت امور اقتصاد
، »رانیدر ا ياقتصاد يتهایت فعالیمناسب جهت تثب يو ارز یپول ياستهایس«تحت عنوان:  یسخنران  -8

، وزارت امور يمعونت امور اقتصاد ران،یا يل اقتصادیرامون مسائل تعدیپ یاشکنکنار یسم
 .1371ر ماه یت 9-11تهران،  ،یو دارائ ياقتصاد

و  ی، پولیمال ياستهایس یبررس«رو تحت عنوان: یدر مجتمع آموزش و پژوهش وزارت ن یسخنران  -9
 .1374ر ماه یز، تیتبر »رانیدر ا يارز

 يبرا ياست هدف گذاریس«تحت عنوان:  يو ارز یپول ياستهاینفرانس سکن یدر ششم یسخنران  -10
 ک، بانکیو بان یقات پولی، تهران، مؤسسه تحق1375بهشت یارد 25-26، »رانینترل تورم در اک
 ران. یا یاسالم يجمهور يزکمر

ران، یالن اک یاقتصادسنج يالگو«ران تحت عنوان: یاقتصاد ا يبرا يش مدل سازیدر هما یسخنران  -11
مرداد  11ران، تهران، یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان، ي. معاونت اقتصاد»ینیب شیو پ يساز هیشب

1376. 
 يها تبصره«تحت عنوان:  یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاکمر یش پژوهشیهما در یسخنران  -12

 ، تهران.یاسالم يمجلس شورا يز پژوهشهاک، مر1376 يد 8، »1377بودجه سال  ۀحیال يارز



 دآبادیژن بیب    یو تجرب ی، پژوهشیلیخالصه سوابق تحص

   81صفحه 

 ين بازار موازییتب يبرا ییالگو«تحت عنوان:  يو ارز یپول ياستهاینفرانس سکن یدر نهم یسخنران  -13
 يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یقات پولی، مؤسسه تحق1378بهشت یارد 29-28، »رانیارز در ا
 ران، تهران. یا یاسالم

 یبررس«تحت عنوان:  »مان فارس و خوزستانیعام س یت سهامکرد شرکعمل«ناریدر سم یسخنران  -14
عام  یت سهامک، شر1378ریت 21-22، »یکمان آبیس ۀارخانک ۀرد گذشتکو عمل يساختار اقتصاد

 مان فارس و خوزستان، تهران. یس
تجارت  یت در سازمان جهانیران و عضویا يش راهبرد توسعۀ اقتصادیهما یتۀ علمیمکعضو   -15

 ، تهران.1381، یبازرگان يها)، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشها ها و چالش (فرصت
ت یران و عضویا يش راهبرد توسعۀ اقتصادیدر هما کیو بان یدة پولکار پژوهشیندة تام االختینما  -16

 ، تهران.1381ها)،  ها و چالش تجارت (فرصت یدر سازمان جهان
 ينقش نهادها«تحت عنوان:  يو ارز یپول ياستهاینفرانس ساالنۀ سکن یزدهمیس یتۀ علمیمکعضو   -17

-31ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان، کیو بان یدة پولکپژوهش ،»يدر توسعۀ اقتصاد یمال
 ، تهران.1382بهشت یارد 30

 یشناس گونه«تحت عنوان:  يو ارز یپول ياستهاینفرانس ساالنۀ سکن یزدهمیدر س یسخنران  -18
، کیو بان یدة پولک، پژوهش»رانیدر ساختار اقتصاد ا ياقتصاد يریگ میز تصمکو مرا یمال ينهادها

 ، تهران.1382بهشت یارد 30-31ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان
شور ک یتوسعۀ صنعت ياستراتژ یخالصه طرح مطالعات یابینقد و ارز یارگاه پژوهشکدر  یسخنران  -19

ز کران. مریاقتصاد ا كشور و صنعت محرّک یتوسعۀ صنعت ياستراتژ يها تحت عنوان چالش
 ، تهران.1382آذر  9ص مصلحت نظام، ی، مجمع تشخیکقات استراتژیتحق

رد اقتصاد کو عمل یۀ اقتصاد اسالمینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همایدر سوم یسخنران  -20
ات یعمل يرربویو غ يت ربویماه ینیو بازب يرربویغ کبان یت سهامکشر«تحت عنوان: » رانیا
 ، تهران.1382 يد 3-4ت مدرس. یدة اقتصاد، دانشگاه تربکپژوهش». متداول کیبان

 ، تحت عنوان: 2004مارس  14-17ا، یمان اروپا در بارسلون اسپانیسنفرانس کن یدر چهارم یسخنران  -21
Effects of Iran's WTO accession on the cement industry. 

الن ک یاقتصادسنج يالگو«تحت عنوان:  کیو بان یدة پولکنفرانس ماهانه پژوهشکدر  یسخنران  -22
  ، تهران.1383بهشت یارد 23ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر کبان». ش پنجمیرایران، ویا

/doc/macpresent1.pptbidabad.irhttp://www.  
، 2004سپتامبر  9-10 یاسالم ین مالیو تأم يدارکبان یالملل نینفرانس بکن یدر دوم یسخنران  -23
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 تحت عنوان: يمالز -واال لمپورکدانشگاه موناش، 
Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and 
contemporary jurisprudence shortages in exploring legislator commandments.  

مان تهران، یت سکس شرین سال تأسیبه مناسبت پنجاهممان، یس یالملل نیش بیدر هما یسخنران  -24
با  مان تهرانیت سک، شر1383مهر  12-13». مانیارخانۀ سک ياقتصادل یروش تحل«تحت عنوان: 

  .تهرانر و دانشگاه علم و صنعت، یبکریام یدانشگاه صنعت يارکهم
conference.ppt-/doc/tehrancementbidabad.irhttp://www.  

 يالگو«تحت عنوان:  کیو بان یدة پولکنفرانس ماهانه پژوهشکن یازدهمیدر  یسخنران  -25
 يجمهور يزکمر کبان، کیبان و یدة پولکپژوهش». ش ششمیرایران، ویالن اک یاقتصادسنج

 ، تهران.1383اسفند  11ران، یا یاسالم
http://www.bidabad.ir/doc/mac6present.ppt 

اثر  یعدم تعادل و بررس يایتعدیل پو يالگو«عنوان:  تران تحیمان اینار اقتصاد سیدر سم یسخنران  -26
 ر، تهران.یبکریام ی، دانشگاه صنعت1384مهر  5». رانیمان ایاهش تعرفه بر تجارت سک

مت یق يآزادساز یاقتصادسنج يساز هیشب«ران تحت عنوان: یمان اینار اقتصاد سیدر سم یسخنران  -27
 ر، تهران.یبکریام ی، دانشگاه صنعت1384مهر  5ران، یمان اینار اقتصاد سی. ارائه شده در سم»مانیس

 يدارکبان ییار اجراکو صادرات، تحت عنوان: سازو کیش خدمات بانین همایدر دوم یسخنران  -28
 ران.یران، تهران، ایتوسعه صادرات ا ک، بان1387مهر  PLS .(27ان (یت در سود و زکمشار

 4مصرف،  ياصالح الگو يارهاکها و راه استیالزامات، س یش بررسین همایدر اول یسخنران  -29
ننده، موسسه کدیننده و تولک، تحت عنوان اسراف و اقتصاد اخالق، رفتار مصرف 1388مرداد 

 ، تهران.ی، وزارت بازرگانیبازرگان يمطالعات و پژوهشها
http://www.bidabad.ir/doc/esraf-eghtesade-akhlagh.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/esraf-eghtesade-akhlagh.ppt  

و اسراف در غذا، دانشگاه آزاد  یگرسنگ یده جهانیاسراف، تحت عنوان: پد شیدر هما یسخنران  -30
 ران. ی، مرودشت، ا1388آذر  24مرودشت، 

http://www.bidabad.ir/doc/gorosnegi/padideh-gorosnegi.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/gorosnegi/toseh-paydar-va-gorosnegi.pptx 
http://www.bidabad.ir/doc/gorosnegi/video_2.wmv 

مصرف،  ياصالح الگو يارهاکها و راه استیالزامات، س یش بررسین همایاول یتۀ علمیمکعضو   -31
 ، تهران.ی، وزارت بازرگانیبازرگان ي، موسسه مطالعات و پژوهشها1388مرداد  4

 ي، موسسه مطالعات و پژوهشها1389مت تمام شده، یاهش قک یش ملیهما یتۀ علمیمکعضو   -32
 ، تهران.ی، وزارت بازرگانیبازرگان

http://www.bidabad.ir/doc/mac6present.ppt
http://www.bidabad.ir/doc/esraf-eghtesade-akhlagh.pdf
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هاي تأمین مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و  همایش بررسی ابعاد و روشدر  یسخنران  -33
ان و اقتصاد یت در سود و زکمشار يدارکبا بان يت ادوار تجاریتحت عنوان: تثب بازارهاي سرمایه،

تهران،  .1390تیر 28وزارت امور اقتصادي و دارایی، دانشگاه پیام نور و بانک ملی ایران، اخالق. 
 ران. یا

http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/pls-business-cycles.ppt  

سخنرانی در همایش ملی خدمات الکترونیکی تحولی نوین در توسعه پایدار، تحت عنوان:   -34
. 1390آبان  29-30هاي مبتنی بر فنآوري اطالعات و ارتباطات در بانکداري راستین.  زیرسیستم

 دانشگاه الزهرا، تهران.
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/Rastin-Bank-IT.ppt 

ت سخنرانی در همایش ملی بانکداري اسالمی در تأمین مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، تح  -35
، بانک قرض الحسنه مهر ایران و 1390آذر  22، (SQC)انداز  الحسنه پس عنوان: گواهی قرض

  دانشگاه تربیت مدرس.
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarzulhasana-pasandaz.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/gavahi-qarz-paper.ppt  

هاي پرداخت، تحت عنوان:  المللی بانکداري الکترونیک و نظام سخنرانی در اولین همایش بین  -36
مدیریت عملیات و  اجزاي سیستم یکپارچه بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، نگرش

 ، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران، تهران.1390اسفند  1-بهمن 30فرآیندها،
http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/ajza-system-rastin.ppt  

پروتکل  تحت عنوان: (IKT2012)چهارمین کنفرانس فناوري اطالعات و دانش سخنرانی در   -37
خرداد  2-4بابل،  در بانکداري راستین، دانشگاه صنعتی نوشیروانی (IWP)برداشت بین بانکی 

 ، بابل، ایران.1391
http://www.bidabad.ir/doc/iwp-paper-fa.pdf  
http://www.bidabad.ir/doc/iwp-1.ppt 

آموختگان اقتصاد، تحت عنوان: بانکداري مرکزي و سیاستگذاري پولی  دانشسخنرانی در کانون   -38
 ، تهران.1391مهر  10در ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 

http://www.bidabad.ir/doc/siasat-pooli.pdf  
 

سخنرانی در کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تحت عنوان: توزیع سود مشارکت بین   -39
، 1392بهمن  8-9گذار و مجري براساس قضیه اولر در بانکداري راستین، بانک انصار، سپرده
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 تهران.
http://www.bidabad.ir/doc/profit-distribution-euler-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/profit-distribution-euler-fa.ppt 

ک مرکزي بانسخنرانی تحت عنوان: الگوي اقتصادسنجی کالن ایران، پژوهشکده پولی و بانکی،   -40
 ، تهران.1392بهمن  20ایران،

http://www.bidabad.ir/doc/mac6present.ppt  
 ،یومت اسالمکوه حیش يها یژگیمه و ویانواع ب يـ اقتصاد یل فقهیسخنرانی تحت عنوان: تحل  -41

اخالق در اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران، دانشگاه تربیت هشتمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی: 
 ، تهران.1393اردیبهشت  17مدرس، پژوهشکده اقتصاد،

http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pptx 

سخنرانی تحت عنوان: اوراق خزانه بدون ربا (ریالی و ارزي)، در بیست و چهارمین همایش   -42
خرداد  25-26هاي پولی و ارزي، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران،  ساالنه سیاست

 ، تهران.1393
http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/interest-free-t-bond-fa.pptx 

، نخستین همایش اري راستینبانکداري سبز و تأمین مالی پایدار در بانکدسخنرانی تحت عنوان:   -43
ملی بانکداري و محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست و مرکز آموزش علمی و کاربردي 

 ، تهران.1395دي  19بانک تجارت، 
http://www.bidabad.ir/doc/green-rastin-banking-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/green-rastin-banking-fa.ppt 

، سیو امواج الکترومغناط تهیسیاز الکتر یناش يها یسخنرانی تحت عنوان: اقتصاد سبز و آلودگ  -44
ملی بانکداري و محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست و مرکز آموزش نخستین همایش 

 ، تهران.1395دي  19علمی و کاربردي بانک تجارت، 
http://www.bidabad.ir/doc/green-economy-emf-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/green-economy-emf-fa.ppt  

و راه حل عملیاتی رفع مشکالت  شناسی نظام بانکی کشور آسیبسخنرانی تحت عنوان:   -45
 تهران. ،1396 آذر 22 پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران، ،بانکداري

http://www.bidabad.ir/doc/Iran-Banking-Reform-fa.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/Iran-Banking-Reform-fa.pptx 
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  ها رنامهیقات و تقدیتشو
و  یراز، اداره خدمات آموزشیسانس دانشگاه شیفوق ل يها لیممتاز بودن در فارغ التحص نامهیگواه  -1

 .1362راز یدانشگاه ش یلیتحص كمدار
 .1364-1368، یاقتصاد، دانشگاه آزاد اسالم يتراکد ةدور یلیافت بورس تحصیدر  -2
نفرانس کن یاول«در  یت و سخنرانکس و شریسوئ شورکجهت اعزام به  یالت مسافرتیافت تسهیدر  -3

 .1366 یتوسط دانشگاه آزاد اسالم »مربوطه يو روشها  L1نرم يبرمبنا يآمار يلهایتحل یالملل نیب
 یتر عبداهللا جاسبکتوسط د یدانشگاه آزاد اسالم يتراکان دیممتاز بودن در دانشجو نامهیگواه  -4

 .یاست دانشگاه آزاد اسالمیر
 »مربوطه يو روشها L1نرم يبرمبنا يآمار يلهایتحل یالملل نینفرانس بکن یاول«ت در یگزارش موفق  -5

 .1366 یاست گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمیآزاده ر فیتر شرکس توسط دیدر سوئ
 ين امور مناطق و امور اقتصادینترل پروژه توسط معاونکستم یقنامه احراز رتبه اول در دوره سیتشو  -6

 .1362وزارت برنامه و بودجه، 
 ين امور مناطق و امور اقتصادیتوسط معاون یخط يزیر قنامه احراز رتبه سوم در دوره برنامهیتشو  -7

 .1361وزارت برنامه و بودجه، 
توسط  یقاتیجهت انجام امور تحق یلیبرآورد خسارات جنگ تحم يون اقتصادیسیمک نامهریتقد  -8

 .1364ون، یسیمکسرپرست 
 يزیر همگن) جهت برنامه يها گروه ي(روش طبقه بند یسونومکز تیآنال«از نوشتن مقاله  نامهریتقد  -9

 .1362توسط معاون امور مناطق وزارت برنامه و بودجه،  »يا منطقه
تحوالت  ینیب شیل و پیتحل یاضیر يت (الگویجمع يایپو يالگو«از نوشتن مقاله  نامهریتقد  -10

 .1367بودجه، ر برنامه و یتوسط وز »شور)ک یتیجمع
مناطق محروم  یطرح شناسائ 6مرحله  2فاز  یقاتیت امور تحقیو هدا یاضیر یاز طراح نامهریتقد  -11

 .1367توسط معاون امور مناطق وزارت برنامه و بودجه، 
س سازمان برنامه و بودجه استان یتوسط رئ كبا سازمان برنامه و بودجه ارا يارکاز هم نامهریتقد  -12

 .1363، يزکمر
 .1360راز، یتر بهرام دادگستر استاد دانشگاه شکه نامه دیو توص نامهقیتشو  -13
 .1363، يزکس سازمان برنامه و بودجه استان مرینامه رئ هیتوص  -14
ف و کمار يها رهیزنج يشور با استفاده از تئورک یتیتحوالت جمع ینیب شیه مقاله پیاز ته نامهریتقد  -15
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نار یس ستاد سمیوزارت برنامه و بودجه و رئ یت و توسعه توسط معاون فنینار جمعیت در سمکشر
 .1367ت و توسعه، یجمع

اربرد آن در کهمگن) و  يها گروه ي(روش طبقه بند يسونوکز تیآنال« مقالهه یاز ته نامهریتقد  -16
 .1362سازمان برنامه و بودجه،  يا منطقه يزیر ر دفتر برنامهیتوسط مد »يا منطقه يزیر برنامه

متفاوت و روش  يتهایمم با اولویاپت يریگ میهدف (پروسه تصم يزیر برنامه«تاب ک يبرا نامهریتقد  -17
 یات وعلوم انسانیده ادبکس دانشیو رئ يشهر يزیر ر گروه برنامهیتوسط مد »وتر)یامپکحل آن با 
 .1363ز، یدانشگاه تبر

 سیرئ ینینائ يد نوریتر محمد سعکتوسط د یت شناسیدر احراز رتبه دوم دوره جمع نامهقیتشو  -18
 .1362، يزیر برنامه يدفتر پژوهش و آموزش روشها

س یرئ ینینائ يد نوریتر محمد سعکنترل پروژه توسط دکستم یدر احراز رتبه اول دوره س نامهقیتشو  -19
 .1362بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه،  يزیر برنامه يدفتر پژوهش و آموزش روشها

 ینینائ يد نوریتر محمد سعکتوسط د یخط يزیر در احراز رتبه سوم در دوره برنامه نامهقیتشو  -20
 .1362بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه،  يزیر برنامه يس دفتر بهبود روشهایرئ

ز یتر پروکتوسط د يت اقتصادیبودجه و تثب يسرکبازار دوگانه ارز  یبابت سخنران نامهقیتشو  -21
 .1369، یو دارائ يوزارت امور اقتصاد يمعاون امور اقتصاد يداود

تر محسن نوربخش کتوسط د »رانیتورم در اقتصاد ا ین پولییتب« یقیبابت گزارش تحق نامهریتقد  -22
 .1369، یو دارائ ير امور اقتصادیوز

در  ياقتصاد يتهایت فعالیمناسب جهت تثب يوارز یپول ياستهایس« یقیاز بابت طرح تحق نامهریتقد  -23
 .1371، یو دارائ يوزارت امور اقتصاد يمعاونت امور اقتصاد يز داودیتر پروکتوسط د »رانیا

است هدف یس«تحت عنوان:  يو ارز یپول ياستهاینفرانس سکن یدر ششم یسخنران يبرا نامهریتقد  -24
 یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهش، »رانینترل تورم در اک يبرا يگذار

 .1375بهشت یاردران، یا
ش مدل یدر هما »ینیب شیو پ يساز هیران: شبیالن اک یاقتصادسنج يالگو« یسخنران يبرا رنامهیقدت  -25

 .1376ران، مرداد یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانيران، معاونت اقتصادیاقتصاد ا يبرا يساز
تحت عنوان:  ،يو ارز یپول ياستهاینفرانس سکن یدر نهم یر از بابت سخنرانیق و تقدیتشو  -26

 يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهش، »رانیارز در ا ين بازار موازییتب يبرا ییالگو«
 .، تهران1378بهشت یاردران، یا یاسالم
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تحت  يو ارز یپول ياستهاینفرانس ساالنۀ سکن یزدهمیدر س یر از بابت سخنرانیق و تقدیتشو  -27
، »رانیدر ساختار اقتصاد ا ياقتصاد يریگ میز تصمکو مرا یمال ينهادها یشناس گونه«عنوان: 
 ، تهران.1382بهشت یارد 30-31ران، یا یاسالم يجمهور يزکمر ک، بانکیو بان یدة پولکپژوهش

 یخالصه طرح مطالعات یابینقد و ارز یارگاه پژوهشکدر  یر از بابت سخنرانیق و تقدیتشو  -28
شور و صنعت ک یتوسعۀ صنعت ياستراتژ يها چالششور تحت عنوان: ک یتوسعۀ صنعت ياستراتژ

، 1382آذر  9مصلحت نظام،  صی، مجمع تشخیکقات استراتژیز تحقکران. مریاقتصاد ا كمحرّ
 تهران.

 یۀ اقتصاد اسالمینظر« یش دوساالنۀ اقتصاد اسالمین همایدر سوم یر از بابت سخنرانیق و تقدیتشو  -29
و  يت ربویماه ینیو بازب يرربویغ کبان یسهام تکشر«تحت عنوان: » رانیرد اقتصاد اکو عمل

، يآور قات و فنیر علوم، تحقیوز یقیتر جعفر توفکتوسط د». متداول کیات بانیعمل يرربویغ
 ، تهران.1382 يد 3-4ت مدرس. یدة اقتصاد، دانشگاه تربکپژوهش

اروپا در  مانینفرانس سکن یدر چهارم ین مقاله و سخنرانیادبود اولیزة یافت جایق و دریتشو  -30
 ، تحت عنوان:2004مارس  14-17ا، یبارسلون اسپان

Effects of Iran's WTO accession on the cement industry 
ش یدهندگان مقالۀ برتر در هما مان اعطاء شده به ارائهیشگامان صنعت سیافت لوح سپاس پیدر  -31

روش «ن: یواتهران، تحت عنمان یت سکس شرین سال تأسیبه مناسبت پنجاهممان، یس یالملل نیب
. »یکمان آبیارخانۀ سکد در یتول يها نهیو هز يساختار اقتصاد«و  »مانیارخانۀ سک يل اقتصادیتحل
ر و دانشگاه علم و یبکریام یدانشگاه صنعت يارکبا هم مان تهرانیت سک، شر1383مهر  13-12

 تهران، مان تهرانیت سکعامل شر ریمد کمهندس اتابتوسط  .، تهرانصنعت
ن یبه مناسبت پنجاهممان، یس یالملل نیش بیدر هما یارائه مقالۀ و سخنران يافت لوح سپاس برایدر  -32

 12-13». مانیارخانۀ سک يل اقتصادیروش تحل«مان تهران، تحت عنوان: یت سکس شریسال تأس
 ر و دانشگاه علم و صنعت،یبکریام یدانشگاه صنعت يارکمان تهران با همیت سک، شر1383مهر 

 مان تهران، تهران.یت سکعامل شر ریمد کتوسط مهندس اتاب تهران.
 یمل ک(بان یمدرن و سنت يدارکدر بان کیتمام شده خدمات بان يمقالۀ بها ير برایق و تقدیتشو  -33

، یکیترونکش تجارت الین همایفرد. مجموعه مقاالت سوم ياریمحمود اله يارکران). با همیا
وزارت  يو امور اقتصاد يزیر ، معاونت برنامه1384خرداد  10-11ها، تنگناها، راهبردها،  شرفتیپ

 .، تهرانیبازرگان



 دآبادیژن بیب    یو تجرب ی، پژوهشیلیخالصه سوابق تحص

   88صفحه 

عباس  يارکران و اروپا. با همیمان در ایست و صنعت سیط زیمقالۀ مح ير برایق و تقدیتشو  -34
 ر، تهران.یبکریام ی، دانشگاه صنعت1384مهر  5ران، یمان اینار اقتصاد سینان، ارائه شده در سمیاطم

اهش تعرفه بر تجارت کاثر  یعدم تعادل و بررس يایتعدیل پو يمقالۀ الگو ير برایتقد ق ویتشو  -35
مهر  5ران، یمان اینار اقتصاد سی، ارائه شده در سمکیانار یلباسکد یناه يارکران. با همیمان ایس

 ر، تهران.یبکریام ی، دانشگاه صنعت1384
، ارائه شده یعیمهناز رب يارکمان. با همیس يها پروژه ینگیمقالۀ گردش نقد ير برایق و تقدیتشو  -36

 ر، تهران.یبکریام ی، دانشگاه صنعت1384مهر  5ران، یمان اینار اقتصاد سیدر سم
نژاد.  لید اسماعیمج يارکمان، با همید سیتول (DRC) ینۀ منابع داخلیمقالۀ هز ير برایق و تقدیتشو  -37

 ر، تهران.یبکریام یدانشگاه صنعت، 1384مهر  5ران، یمان اینار اقتصاد سیارائه شده در سم
ن یحس يارکران و جهان، با همیمان در ایس يانداز عرضه و تقاضا مقالۀ چشم ير برایق و تقدیتشو  -38

ر، یبکریام ی، دانشگاه صنعت1384مهر  5ران، یمان اینار اقتصاد سی. ارائه شده در سمیموالئ یحشمت
 تهران.

نار یمان. ارائه شده در سمیمت سیق يآزادساز یسنجاقتصاد يساز هیمقالۀ شب ير برایق و تقدیتشو  -39
 ر، تهران.یبکریام ی، دانشگاه صنعت1384مهر  5ران، یمان ایاقتصاد س

د یمج يارکمان، با همیمت سیو ق يگذار هیسرما یمقالۀ ارتباط بازده ير برایق و تقدیتشو  -40
ر، یبکریام یدانشگاه صنعت، 1384مهر  5ران، یمان اینار اقتصاد سینژاد. ارائه شده در سم لیاسماع
 تهران.

ن یعمادالد يارکمان. با همیس یالملل نیو ب یمقالۀ اقتصاد حمل و نقل داخل ير برایق و تقدیتشو  -41
 ر، تهران.یبکریام ی، دانشگاه صنعت1384مهر  5ران، یمان اینار اقتصاد سی. ارائه شده در سمیمردان

ران، توسط معاون امور یتاب سال اک یزه جهانیجا یرخانه علمیبا دب يارکدر همر یق و تقدیتشو  -42
تاب سال ک یزة جهانین دورة جایبه مناسبت چهاردهم یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یفرهنگ

 تهران. ،ی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم1385ران. یا
س ی، توسط رئ1388خرداد  4، یرقابت يش توسعه فضاین همایبا اول يارکر در همیق و تقدیتشو  -43

وزارت  ،یبازرگان ي، موسسه مطالعات و پژوهشهایبازرگان يمطالعات و پژوهشها موسسه
 .، تهرانیبازرگان

ن یننده، اولکدیننده و تولکر در ارائه مقاله: اسراف و اقتصاد اخالق، رفتار مصرف یق و تقدیتشو  -44
، توسط 1388مرداد  4مصرف،  ياصالح الگو يارهاکها و راه استیالزامات، س یش بررسیهما
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، وزارت یبازرگان ي، موسسه مطالعات و پژوهشهایبازرگان يس موسسه مطالعات و پژوهشهایرئ
 ، تهران.یبازرگان

ن یننده، اولکدیننده و تولکر در ارائه مقاله: اسراف و اقتصاد اخالق، رفتار مصرف یق و تقدیتشو  -45
، توسط 1388مرداد  4مصرف،  ياصالح الگو يارهاکها و راه استیالزامات، س یش بررسیهما
، وزارت یبازرگان ي، موسسه مطالعات و پژوهشهایبازرگان يس موسسه مطالعات و پژوهشهایرئ

 ، تهران.یبازرگان
ان و اقتصاد یت در سود و زکمشار يدارکبا بان يت ادوار تجاریتثبر در ارائه مقاله: یق و تقدیتشو  -46

مالی در کشور با تأکید بر نقش بانک، بیمه و  هاي تأمین همایش بررسی ابعاد و روشدر اخالق 
 28وزارت امور اقتصادي و دارایی، دانشگاه پیام نور و بانک ملی ایران، . بازارهاي سرمایه

توسط رئیس دانشگاه پیام نور، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادي و تهران، ایران،  .1390تیر
 دارائی، مدیر عامل بانک ملی ایران.

در همایش ملی بانکداري  (SQC)انداز  الحسنه پس ر در ارائه مقاله: گواهی قرضیو تقد قیتشو  -47
، بانک قرض الحسنه مهر 1390آذر  22اسالمی در تأمین مالی (با تأکید بر بانکداري اسالمی)، 

 الحسنه مهر ایران. ایران و دانشگاه تربیت مدرس، توسط مدیرعامل بانک قرض
هاي مبتنی بر فنآوري اطالعات و ارتباطات در بانکداري  زیرسیستممقاله: ر در ارائه یق و تقدیتشو  -48

. 1390آبان  29-30راستین. همایش ملی خدمات الکترونیکی تحولی نوین در توسعه پایدار، 
 دانشگاه الزهرا، تهران.

راستین، ر در ارائه مقاله: اجزاي سیستم یکپارچه بانکداري مشارکت در سود و زیان یق و تقدیتشو  -49
المللی  پور. اولین همایش بین یمحمد صفائ يارک، با همنگرش مدیریت عملیات و فرآیندها

، پژوهشکده پولی و بانکی، 1390اسفند  1-بهمن 30هاي پرداخت،  بانکداري الکترونیک و نظام
 بانک مرکزي ایران، تهران.

، توسط رئیس اداره 1391 اردیبهشت 12تشویق و تقدیر براي ارتقاء دانش کارکنان بانک ملی،   -50
 کل آموزش بانک ملی ایران، تهران.

در بانکداري راستین. چهارمین  (IWP)ر در ارائه مقاله: پروتکل برداشت بین بانکی یق و تقدیتشو  -51
خرداد  2-4دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،  (IKT2012)کنفرانس فناوري اطالعات و دانش 

 ، بابل، ایران.1391
آموختگان اقتصاد، تحت عنوان: بانکداري مرکزي و  تشویق و تقدیر بابت سخنرانی در کانون دانش  -52
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  .1391مهر  10سیاستگذاري پولی در ایران، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، 
تشویق و تقدیر بابت سخنرانی در کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی، تحت عنوان: توزیع   -53

 8-9گذار و مجري براساس قضیه اولر در بانکداري راستین، بانک انصار، ن سپردهسود مشارکت بی
 ، تهران.1392بهمن 

تشویق بابت سخنرانی در پژوهشکده پولی و بانکی، تحت عنوان: الگوي اقتصادسنجی کالن ایران،   -54
 ، تهران.1392بهمن  20بانک مرکزي ایران،

و  آموزش و پژوهش پولشکسوتان عرصه تشویق و تقدیر، مراسم بزرگداشت و تقدیر از پی  -55
 .1392اسفند  20بانک تجارت، کاربردي  –توسط ریاست مرکز آموزشی علمی ، داريبانک

کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و کمیته علمی در مشارکت و عضویت تشویق و تقدیر بابت   -56
 تهران.، 1392بهمن  8-9 ،و دبیر کنفرانس بانک انصاروسط مدیرعامل بانکی، ت

ومت کوه حیش يها یژگیمه و ویانواع ب يـ اقتصاد یل فقهیتقدیر بابت سخنرانی تحت عنوان: تحل  -57
، هشتمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی: اخالق در اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران، یاسالم

 ، تهران.1393اردیبهشت  17دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد،
تحت عنوان: اوراق خزانه بدون ربا (ریالی و ارزي)، در بیست و چهارمین بابت سخنرانی  قدیرت  -58

 25-26هاي پولی و ارزي، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران،  همایش ساالنه سیاست
 ، تهران.1393خرداد 

، در چهارمین همایش ساالنه بانکداري )RCF(تقدیر بابت مقاله تأمین مالی جمعی راستین   -59
 .1393بهمن  6-7هاي پرداخت،  الکترونیک و نظام

کارگاه آموزشی بانکداري مشارکت در سود و زیان راستین، موسسه تقدیر و تشویق بابت   -60
 .1394تحقیقاتی نوین پژوهان، بانک صادرات، مرداد 

در نهمین همایش دوساالنه » نظام بانکی در ایران و اقتصاد اسالمی«تقدیر بابت شرکت در میزگرد   -61
آذر  4، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد،»اقتصاد اسالمی و اقتصاد ایران«اقتصاد اسالمی: 

 ، تهران.1394
و امواج  تهیسیاز الکتر یناش يها یاقتصاد سبز و آلودگ تقدیر بابت سخنرانی تحت عنوان:  -62

محیط زیست ، نخستین همایش ملی بانکداري و محیط زیست، سازمان حفاظت از سیالکترومغناط
 ، تهران.1395دي  19و مرکز آموزش علمی و کاربردي بانک تجارت، 

، نخستین بانکداري سبز و تأمین مالی پایدار در بانکداري راستین تقدیر بابت سخنرانی تحت عنوان:  -63
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همایش ملی بانکداري و محیط زیست، سازمان حفاظت از محیط زیست و مرکز آموزش علمی و 
 ، تهران.1395دي  19 کاربردي بانک تجارت،

ارائه شده در راه حل عملیاتی رفع مشکالت بانکداري کشور،  تقدیر بابت سخنرانی تحت عنوان:  -64
دومین کنفرانس ملی رویکرد بانکداري اسالمی در تحقق اقتصاد مقاومتی، مؤسسه آموزش عالی 

  .، اصفهان1395بهمن  27غیرانتفاعی راغب اصفهانی، 
مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداري راستین (مدیریت دانش  عنوان: تقدیر بابت سخنرانی تحت  -65

 یالملل نیکنفرانس ب نیدهمارائه شده در در پیوند و هرس فرآیندها و آموزش استاد شاگرد)، 
 .1396 بهشتیارد 20 ،النیرشت، گ ی،دانشگاه آزاد اسالم ت،یریاقتصاد و مد

پژوهشکده پولی و بانکی،  سی نظام بانکی کشور،شنا آسیبسخنرانی تحت عنوان: تشویق بابت   -66
 ، تهران.1396 آذر 22 بانک مرکزي ایران،

  
 


