
 

 

 «مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری شتمینه»داوران  أتبیانیه هی
 ۱۳۹۷آذر  ۲۶ 

 
ورخ م یکشنبهروز با حضور اعضاء در  مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری هشتمین علمیکمیته جلسه 

 .شددر محل پژوهشکده تشکيل ۱۸/09/۱39۷
و  برگزیتده  پژوهشتارا  ی و مستتندا  پژوهشتارا د در متوردنتایج داوری اولیه آثار تألیفپس از بررسی داوران هیئت

 :کردآثار منتخبد رأی خود را به شرح ذیل اعالم 
 

 

در ناارا افاازار  DSGEالگوهااای »عنتتوا  آقایتتا  دکتتتر حستتیی توکلیتتا  و دکتتتر ماتتدی  تتارم بتتا تتتألیفی  کتتتا  .۱

DYNARE»   شد.حوزه پول و بانک انتخا   منتخبکتاب به عنوا 

ماومر توساهه و افاوم ماالر در انران نال مادم تهاادم  »آقای مجید عینیا  با عنتوا   پژوهشی-علمی مقاله .۲
 د.شانتخا  حوزه پول وبانک  مقاله منتخبعنوا  بهاقتصاد مقداری در فصلنامه علمی ت پژوهشی « پونا

 
 ند دشبه شرح ذنل مهرفر  منتخب نظاا بانکرپژوهشگران  .۳
  از بانک اقتصاد نویی  حسیی محسنیدکتر آقای .۱
 از بانک ملت   احسا  عابدی دکتر آقای .۲
 از بانک  ادرا  میثم علی محمدی آقای. 3
 
 ند دپژوهشگران منتخب بانک مرکزی به ترتیب حروف الفبا و به شرح ذنل مهرفر ش .4

 یمحمد اخبارآقای  .۱
 یبازمحمد ییحسآقای  .۲
 پورحسینی محمدرضادکتر آقای  .3
 اده کرباسیبارام جبار زآقای  .4

 
 .انتخا  شدند منتخب پژوهشکده پولی و بانکیپژوهشار هادی حیدری به عنوا  دکتر آقای   .5
 
 د  ندها به شرح ذنل مهرفر شپژوهشگران منتخب بانک .۶
 از بانک مسکی  امیر رضانیدکتر آقای . ۱
 از بانک حکمت ایرانیا   الناز نصیرزادهدکتر خانم . ۲
 از بانک دی  لر سلیمانر بشلرآقای . 3
  از بانک سپه وردیدنیا حاجر شاهخانم . 4

 از بانک ملی  رنمحمد  قبايی جزدکتر آقای . ۵
  از بانک تجار   صمد شفقآقای . ۶
 از بانک پاسارگاد  خانم ملیحه رستمر .۷
 از بانک  نعت و معد   یناله شنانجیبآقای . ۸
 از بانک سرمایه  پوراکبر رحیمرآقای . 9

 از بانک کارآفریی  مهدنه زمردیخانم .  ۱0
 از بانک شار سجادی اله سید خلیلدکتر آقای . ۱۱
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