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 بسمه تعالي

 (cvشرح حال)

 مشخصات:   

 30/6/1358تاريخ تولد:      نام خانوادگي: محمدي                         نام: مرتضي                       

 گرايش اقتصاد پولي()مقطع تحصيلي: دكتري علوم اقتصادي

E-Mail: drmohammadi1358@gmail.com 

 09151736166همراه:                      051-44410104محل کار:        :  شماره تماس 

 ( سوابق تحصيلي:1

 شهر محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل گرايش تحصيلي مقطع تحصيلي 

 مشهد دوسيدانشگاه فر اقتصاد كشاورزي كارشناسي 1

 تهران دانشگاه عالمه طباطبايي علوم اقتصادي كارشناسي ارشد 2

 تهران دانشگاه  عالمه طباطبايي اقتصاد پولي دكتري 3

 

 ( سوابق كاري2

 سمت زمان حضور مدت حضور محل حضور محل فعاليت 

 كارشناس تحقيق و توسعه 1382-1381 سال1 تهران شهرداري تهران 1

 كارشناس اقتصادي 1384-1382 سال2 تهران وزارت بازرگاني)دفتر اقتصاد كالن( 3

  هيات علمي 1399-1385 سال14 سبزوار اسالمي واحد سبزواردانشگاه آزاد  4

 معاون اداري و مالي 1393-1389 سال4 سبزوار دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار 5

 مدير گروه  مديريت و اقتصاد 1396-1394 سال 3 سبزوار دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار 6

 عضو شوراي پزوهشي دانشگاه 1399-1395 سال 3 سبزوار دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار 7

 سال 4 سبزوار دانشگاه آزاد اسالمي واحد سبزوار 8
اقتصاد دانش  بودجه و عضو شوراي 1394-1399

 بنيان دانشگاه

 هيات علمي تمام وقت تاكنون 1399 سال1 سبزوار دانشگاه حکيم سبزواري 9
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 سوابق پژوهشي:(3

ف
ردي

 

 سمت محل و سال اجرا موضوع فعاليتعنوان 

1 
پايان نامه 

 كارشناسي ارشد

هدف گذاري تورم در كشورهاي در حال توسعه و قابليت 

 اجراي آن در اقتصاد ايران
 مجري 1384 -دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه

 رساله دكتري 2
آزمون اعتبار رهيافت پولي نرخ ارز در بازارهاي رسمي و 

 در ايرانغير رسمي ارز 
 مجري 1389دانشگاه عالمه طباطبايي 

 طرح تحقيقاتي 3
بهترين  بررسي  روشهاي مختلف قيمت گذاري و انتخاب

 اي شهروندروش براي فروشگاه زنجيره
 مجري 1382 شركت خدمات كااليي شهروند

 طرح تحقيقاتي 4
پيش بيني فروش  در فرشگاههاي شهروند با استفاده از 

 سريهاي زمانيهاي مدل
 مجري 1382 شركت خدمات كااليي شهروند

 طرح تحقيقاتي 5
بررسي راهکارهاي ارتقاء جايگاه حمل و نقل ايران در 

 (cisكشورهاي مشترك المنافع)
 مجري 1383 پژوهشکده حمل و نقل

 مجري 1384 موسسه مطالعات بازرگاني بررسي وضعيت صنايع چوب وكاغذ در ايران طرح تحقيقاتي 6

 طرح تحقيقاتي 7
جهاني شدن و تاٌثير آن بر اشتغال بخش صنعت در اقتصاد 

 ايران
 مجري 1386 دانشگاه آزاد واحد سبزوار

 طرح تحقيقاتي 8
بررسي عوامل موثر بر نرخ ارز و ترازپرداختها در اقتصاد 

 ايران
 مجري 1388 دانشگاه آزاد واحد سبزوار

 طرح تحقيقاتي 9
و كار در ايران و  تطبيقي شاخص هاي كسبمطالعه 

 چگونگي تقويت آن در بخش تعاون
 مجري 1388 وزارت تعاون

 طرح تحقيقاتي 10
معيار علمي براي تعيين شهريه دانشجويان براساس كشش 

 قيمتي و شاخص هاي اقتصاد كالن
 مجري 1393 دانشگاه آزاد واحد سبزوار

 مقاله 11

 پژوهشي -علمي

انتخاب خط مشي شركت هاي فعال در عوامل موثر بر 

 صنايع غذايي ايران در كسب مزيت رقابتي
 فصلنامه انجمن اقتصاد كشاورزي ايران

 نويسنده

 دوم

 مقاله 12

 پژوهشي -علمي

بررسي عوامل موثر بر نرخ ارز و ترازپرداختها در اقتصاد 

 ايران

 فصلنامه علمي پژوهشي

 اقتصاد مقداري

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 13

 پژوهشي -علمي

تاثير متغيرهاي منتخب اقتصاد كالن بر نوسات قيمت 

 محصوالت كشاورزي در بورس كاالي ايران

فصلنامه علمي پزوهشي اقتصاد كشاورزي و 

 توسعه

نويسنده 

 مسوول
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 مقاله 14

 پژوهشي -علمي

عوامل موثر بر انتخاب راهبرد ترفيع  فروش در مراحل 

 مختلف چرخه عمر محصول

فصلنامه علمي پزوهشي اقتصاد كشاورزي و 

 توسعه

 نويسنده

 دوم

 مقاله 15

 پژوهشي -علمي
 شناسايي حباب قيمتي در بازار گوشت مرغ و گاو

فصلنامه علمي پزوهشي اقتصاد كشاورزي و 

 توسعه

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 16

 پژوهشي -علمي

بررسي عوامل موثر بر رشد توليد سرانه در گروه هاي 

مختلف درآمدي در جهان با تاكيد بر شاخص هاي 

 حکمراني

 پژوهشي-فصلنامه علمي

 تحقيقات مدل سازي اقتصادي

 نويسنده

 دوم

 مقاله 17

 پژوهشي -علمي

بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي كشورهاي عض 

 همکاري اقتصادي با تاكيد بر نقش تعرفه

 پژوهشي-فصلنامه علمي

 ايرانپژوهش هاي اقتصادي 

 نويسنده

 دوم

 مقاله 18

 پژوهشي -علمي
 عوامل اثر كذار بر سطح مصرف محصوالت لبني

 پژوهشي-فصلنامه علمي

 تحقيقات اقتصاد كشاورزي

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 19

 پژوهشي -علمي

بررسي اثر نااطميناني نرخ ارز واقعي بر تجارت خارجي 

 محصوالت كشاورزي در ايران

 پژوهشي-علميفصلنامه 

 تحقيقات اقتصاد كشاورزي

 نويسنده

 دوم

 مقاله 20

 پژوهشي -علمي

رابطه ارزش ويژه برند مبتني بر ديدگاه مالي و عملکرد 

 شركت در صنعت مواد غذايي

پژوهشي نوآوري در علوم و -فصلنامه علمي

 فن آوري غذايي

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 21

 پژوهشي -علمي

انتخاب اولويت استراتژيک در شركت هاي عوامل موثر بر 

 صنايع غذايي ايران

پژوهشي نوآوري در علوم و -فصلنامه علمي

 فن آوري غذايي

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 22

 پژوهشي -علمي

ارزش گذاري اقتصادي منطقه حفاظت شده بينالود با روش 

 آزمون انتخاب و الجيت شرطي

فصلنامه علمي پزوهشي اقتصاد  و توسعه 

 كشاورزي 

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 23

 پژوهشي -علمي

شرايط محيط كسب و كار و تاثير آن بر كارايي شركت 

 هاي بيمه ايران

فصلنامه پژوهش هاي بيمه دانشگاه عالمه 

 طباطبايي

نويسنده 

 مسوول

 تاليف كتاب 24
بندي شده با نرم اقتصادسنجي داده هاي مقطعي و طبقه 

 STATA  افزار
 دانشگاه آزاد اسالمي

نويسنده 

 اول

 دانشگاه آزاد اسالمي اصول موفقيت در كسب و كار تاليف كتاب 25
نويسنده 

 اول

 دانشگاه آزاد اسالمي 21مدیریت منابع انسانی در قرن  ترجمه كتاب 26
نويسنده 

 اول

 ISIمقاله 27
The Relationship between International 

Transfers and the Development of Banking 

Sector 

 

International journal of Business 

Management 

 

نويسنده 

 اول

 مقاله 28

 همايش
 پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل هاي سري زماني

سومين همايش ملي مديريت و حسابداري 

 ايران

نويسنده 

 مسوول
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 مقاله 29

 همايش

تاثير اهرم مالي، رشد دارايي ها و نسبت قيمت به سود بر 

 بازده دارايي ها

مديريت و حسابداري  مليسومين همايش 

 ايران

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 30

 همايش

رابطه بين سود سهام پرداختي، جريان هاي نقدي و رشد 

 شركت

سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي 

دانشگاه كاربردي در مديريت و حسابداري 

 شهيد بهشتي

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 31

 همايش

تاثير سرمايه اجتماعي بر ميزان نگه داشت وجه نقد در 

 شركت

چهارمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي 

كاربردي در مديريت و حسابداري دانشگاه 

 تهرانتربيت مدرس 

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 32

 همايش

اثر صحت و افق زماني پيش بيني سود هر سهم بر نقد 

 شوندگي سهام

سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي 

كاربردي در مديريت و حسابداري دانشگاه 

 شهيد بهشتي

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 33

 همايش

معامالتي تاثير معيارهاي حاكميت شركتي بر متوسط چرخه 

 سهام

سومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي 

كاربردي در مديريت و حسابداري دانشگاه 

 شهيد بهشتي

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 34

 همايش 
 تاثير سرمايه اجتماعي بر عملکرد مالي شركت ها

كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري 

 دانشگاه تهران

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 35

 همايش
 تاثير محافظه كاري شرطي بر پايداري و نوسانات سود

كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري 

 دانشگاه تهران

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 36

 همايش 

ساختار مالکيت، تاكيد بر سرمايه گذاري استراتژيک و اثر 

 متقابل آن دو بر بازده و ريسک سهام

اقتصاد، سومين كنفرانس ملي ساالنه 

مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 37

 همايش 

افشاي داوطلبانه مسئوليت پذيري اجتماعي، كيفيت سود و 

 حق الزحمه حسابرسي

سومين كنفرانس ملي ساالنه اقتصاد، 

مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 38

 همايش 

عملکرد اجتماعي و عملکرد مالي)مقايسه فرضيه مديريت 

 خوب با فرضيه هزينه هاي خصوصي(

سومين كنفرانس ملي ساالنه اقتصاد، 

مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 39

 همايش 

كيفيت ادراك شده، ويژگي هاي مشتري و بانک بر رضايت 

خدمات بانکي با توجه به نقش تعديل گر اعتماد مندي از 

 مشتريان

سومين كنفرانس ملي ساالنه اقتصاد، 

مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 40

 همايش 

مالکيت خانوادگي، حاكميت شركتي و انتخاب حسابرس 

 مشهور

سومين كنفرانس ملي ساالنه اقتصاد، 

حسابداري دانشگاه شهيد چمران مديريت و 

 اهواز

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 41

 همايش 
 حاميت شركتي و كارايي قيمت سهام

سومين كنفرانس ملي ساالنه اقتصاد، 

مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

نويسنده 

 مسوول
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 مقاله 42

 همايش 
 تامين مالي، اظهار نظر حسابرس و مديريت سود

كنفرانس ملي ساالنه اقتصاد، سومين 

مديريت و حسابداري دانشگاه شهيد چمران 

 اهواز

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 43

 همايش 

اثر تعديلي محدوديت مالي و چرخه عملياتي بر رابطه بين 

 نوسان پذيري بازده سهام و اقالم تعهدي سرمايه در گردش

دومين همايش ملي اقتصاد مقاومتي، توليد و 

اشتغال با رويکرد حمايت از كسب و كار 

 ايراني

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 44

 همايش

رابطه بين اقالم تعهدي غيرمنتظره از مدل تعهدي مبتني بر 

 سرمايه گذاري با مديريت سود

دومين همايش ملي اقتصاد مقاومتي، توليد و 

اشتغال با رويکرد حمايت از كسب و كار 

 ايراني

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 45

 همايش
 نوسان پذيري بازده سهام و اقالم تعهدي سرمايه در گردش 

دومين همايش ملي اقتصاد مقاومتي، توليد و 

اشتغال با رويکرد حمايت از كسب و كار 

 ايراني

نويسنده 

 مسوول

 مقاله 46

 همايش 

هزينه هاي تحقيق و توسعه، نقدينگي، توان مالي و پيش 

 بيني ارزش شركت

كنفرانس بين المللي مديريت، سومين 

 حسابداري و حسابرسي پويا

نويسنده 

 مسوول

47 International 

Conference 

The relationship between capital structure 

and ration on return of assets in Tehran 

stock exchange 

Management, Economics, 

Accounting and Humanities at 

the beginning of Third 

Millennium 

 سندهينو

 مسوول

48 International 

Conference 
Forecasting Stock Price using Time Series 

Model 

Management, Economics, 

Accounting and Humanities at 

the beginning of Third 

Millennium 

 سندهينو

 مسوول

49 International 

Conference 
Effect accuracy and time horizon forecast 

earnings per share on stock liquidity 

3rd International conference on 

applied researches in 

Management and Accounting 

 سندهينو

 مسوول

50 International 

Conference 
The relationship between dividend 

payments and cash flows 

3rd International conference on 

applied researches in 

Management and Accounting 

 سندهينو

 مسوول

51 International 

Conference 

The effect of corporate governance index 

on turnover, liquidity ratio and amihud 

estimate as stock liquidity indicators 

3rd International conference on 

applied researches in 

Management and Accounting 

 سندهينو

 مسوول

52 International 

Conference 
The effect of Social capital on the 

company` cash holdings 

4rd International conference on 

researches in applied 

Management and Accounting 

 سندهينو

 مسوول

53 International 

Conference 

The effect of conditional conservatism on 

sustainability and volatility of interest in 

Tehran stock exchange 

 International conference on 

Management and Accounting 

 سندهينو

 مسوول
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54 International 

Conference 
Social capital impact on the financial 

performance of companies  

 International conference on 

Management and Accounting 

 سندهينو

 مسوول

55 International 

Conference 

Research and development costs, liquidity, 

financial strength and company value 

prediction 

3rd International conference on 

Management, Accounting and 

Dynamic Audit 

 سندهينو

 مسوول

 

 ( سوابق تدريس: 4
کاا ندر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دروس كليهتدریس • صاااد  داارد و اقت صاااد   -: اقت

لاالمالیه بین -المللتجارت بین -های اقتصادیارزیابی طرح -اقتصاد بخش عمومی ساا ه -الم صاااد تو  -اقت

 اقتصاد اس می و...-اقتصاد سنجی-اقتصاد صن تی –اقتصاد مدیریت  -مالیه عمومی -ریپول و ارز بانکدا

 در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حسابرسی به رشته حسابداری دروس مربوط  •

 مانند: دروس مربوط  رشته های مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی در مقطع ارشد •

ماادیریت-مدیریت طرح های توس ه-مدیریت بازاریابی ساارمایه -مدیریت مالی و اقتصاد  پااول و   -بااازار 

 و .... یسازمان های پولی و مال

 دروس مربوط  رشته های حقوق اقتصادی و حقوق مالی اقتصادی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد •

 اقتصاد درد وک ن  -اقتصادصن تی -اقتصادسنجی -دانشگاه پیام نور سبزوار : اقتصاد مهندسی •

 ک ناقتصاد دردو -آشنایی با بورس -دسیاقتصاد مهن -دانه صن ت و م دن سبزوار: اقتصاد برای مدیران •

صاااد: یساابزوار حکیمدانشگاه  • لاام اقت بااانی ع ساا ه -م صاااد تو ساای -اقت صاااد مهند یاا -اقت صااول بازار  -ابیا

  -حقوق و اقتصاد -کارآفرینی

 


