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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الف) اطالعات فردي
نام :فاطمه

نام خانوادگي :سرخه دهي

نام پدر :عباسعلي

شماره شناسنامه7171 :

محل تولد :تهران

تاريخ تولد7637:

وضعيت تاهل :متاهل

تعداد فرزند7 :

تلفن همراه41720211170:

محل سكونت :تهران

ب) اطالعات تحصيلي




رشته تحصيلي ديپلم :رياضي فيزيك

رشته تحصيلي كارشناسي :اقتصاد نظري.

دانشگاه محل تحصيل :مازندران /عالمه طباطبايي

معدل كارشناسي73 .11 :



رشته تحصيلي كارشناسي ارشد :علوم اقتصادي
دانشگاه محل تحصيل :الزهرا (س)

معدل كارشناسي ارشد73 .31 :

عنوان پايان نامه :اصول بهينه پرداخت يارانه ها در جمهوري اسالمي ايران
نمره پايان نامه 71.21 :



استاد راهنما :آقاي دكتر راغفر

رشته تحصيلي مقطع دكتري :توسعه و برنامه ريزي اقتصادي

دانشگاه محل تحصيل :الزهرا (س)

استاد راهنما  :آقاي دكتر راغفر

معدل دكتري71.01 :
عنوان رساله دكتري :مولفه هاي ايراني يك الگوي توسعه  ،با رويكرد نهادگرايي جديد و با تاكيد بر نقش حقوق مالكيت.

ج) سوابق آموزشي:



تدريس در دانشگاه آزاد واحد تهران  -شمال.



تدريس در پيام نور واحد پاكدشت.



دروس تدريس شده :اقتصاد خرد-اقتصاد كالن 7و  -2كنترل بودجه -ماليه عمومي -امور مالي بينالملل ،اقتصاد توسعه و اقتصاد ايران.
د) سوابق پژوهشي:



چاپ مقاله در مجله علمي – پژوهشي مطالعات راهبردي با عنوان « حقوق مالكيت و توسعه نيافتگي در ايران» در سال .7613



چاپ مقاله در مجله علمي -پژوهشي رفاه اجتماعي با عنوان « شناسايي خانوارهاي نيازمند در طرح هدفمند كردن يارانه ها» در سال .7611



چاپ مقاله در مجله علمي -پژوهشي پژوهشنامه اقتصادي با عنوان « اثر شوكهاي نامتقارن نفتي بر مخارج دولت و سرمايه گذاري» در سال .7612
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چاپ در مجموعه مقاالت و پذيرش مقاله با عنوان « طرحي براي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت بر اساس تجربه توسعه اقتصادي -اجتماعي ژاپن و كره جنوبي» براي ارائه و
سخنراني در سومين همايش الگوي اسالمي ايراني پيشرفت .7616



چاپ در مجموعه مقاالت و پذيرش مقاله با عنوان « اقتصاد مردمي نقطه مشترك اقتصاد مقاومتي و الگوي اسالمي ايراني پيشرفت » براي ارائه در قالب پوستر در پنجمين
همايش الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.7611



چاپ در مجموعه مقاالت و پذيرش مقاله با عنوان « وابستگي به مسير در ايران» براي ارائه در قالب پوستر در ششمين همايش الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.7613



پذيرش مقاله باعنوان « نقش مردمي كردن اقتصاد در اقتصاد مقاومتي و راهكارهاي آن» جهت ارائه و سخنراني و نيز چاپ در كتاب مجموعه مقاالت «همايش ملي اقتصاد
مقاومتي دانشگاه بين المللي امام خميني».



پذيرش مقاله باعنوان « تحريم ،اقتصاد مقاومتي و راهبرد مناسب حمايت از توليد ملي» جهت ارائه و سخنراني و چاپ در مجموعه مقاالت در «همايش ملي اهتمام دانشگاه
علوم اقتصادي».



پذيرش مقاله با عنوان « راهكارها و چالشهاي تحقق سبك زندگي اسالمي به مثابه بستر تحقق اقتصاد مقاومتي» براي ارائه در قالب پوستر و چاپ در مجموعه مقاالت «
همايش ملي سبك زندگي و اقتصاد مقاومتي ،جهاد دانشگاهي استان البرز».



ارائه مقاله با عنوان « نقش شهرداريها و فرهنگسراها در اقتصاد مقاومتي» و سخنراني در «همايش ماليه شهرداري با رويكرد اقتصاد مقاومتي در شهرداري تهران».

سوابق همكاري با صدا و سيما و ساير رسانه ها بعنوان كارشناس اقتصادي:



همكاري و مصاحبه راديويي در راديو گفتگو ،بعنوان كارشناس اقتصادي با موضوع«اقتصامقاومتي».



همكاري با صدا و سيماي مركز اروميه بعنوان كارشناس اقتصادي.



مصاحبه با نشريه تخصصي اقتصاد اسالمي «درآمد» به عنوان كارشناس افتصاد مقاومتي.



چاپ مقاله در روزنامه «رسالت» و « جوان».



انتشار دهها عنوان مقاله در سايتهاي  :برهان ،سياستگذاري ائمه جمعه ،فارس ،و سايتهاي ديگر.

2

3

3

