بسمه تعالی

«مشخصات فردی ،تحصیلی ،اجرائی ،آموزشی ،پژوهشی و  ...دکتر مسعود نیلی»

الف .مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :مسعود نیلی
صادره از :همدان

نام پدر :حسن

وضعیت نظام وظیفه :انجام شده

تاریخ تولد0331/01/52 :
نشانی پست الکترونیکیm.nili@sharif.edu :

ب .سوابق تحصیلی:
 لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شريف (.)0321
 فوق لیسانس برنامهريزي سیستمهاي اقتصادي از دانشگاه صنعتی اصفهان (.)0331
 فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان (.)0335
 دکتري اقتصاد از دانشگاه منچستر انگستان (.)0332

ج .سوابق اجرائی:
 مدير کل دفتر اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه (.)0331- 0333
 معاون امور اقتصادي و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه (.)0333-0331
 رئیس موسسه عالی پژوهش در برنامهريزي و توسعه (.)0332 -0333
 معاون امور اقتصادي و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه (.)0333-0331
 مشاور اقتصادي وزير نفت ( 0331تا .)0331
 مدير گروه اقتصاد دانشکدة مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف ( 0331تا .)0315
 رئیس دانشکدة مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف (.)0333 -0311
 رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي (سال  0315تاکنون).
 مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادي (سال  0315تاکنون).

د -سوابق آموزشی و پژوهشی:
 دانشیار اقتصاد دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف
 تدريس مبانی اقتصاد (در مقطع کارشناسی) ،اقتصاد ايران ،اقتصاد کالن ( )0و ( ،)5اقتصااد سیاسای ،روش
تحقیق و  ...در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري
 راهاندازي گروه اقتصاد و دوره هاي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي و دکتاري علاوم اقتصاادي در دانشاکده
مديريت و اقتصاد شريف
 مسئولیت تدوين و تنظیم برنامة اول توسعة اقتصادي _ اجتماعی _ فرهنگی کشور
 مسئولیت تدوين و تنظیم برنامة سوم توسعة اقتصادي _ اجتماعی _ فرهنگی کشور
 مسئولیت تدوين استراتژي توسعة صنعتی کشور
 طراحی و پیشنهاد ايجاد حساب ذخیرة ارزي
 مدير مسئول نشريه  Money & Economyاز ديماه سال  0331تاکنون
 عمدة عاليق آموزشی و پژوهشی در حوزههاي اقتصاد کالن ،اقتصاد سیاسی ،اقتصاد کشورهاي صاادرکنندة
نفت و اقتصاد ايران

هـ -کتب و آثار منتشره:
 اقتصاد ايران (سال  – )0333مسعود نیلی و همکاران
 استراتژي توسعة صنعتی کشور (سال  – )0335مسعود نیلی و همکاران
 تجربة توسعة صنعتی در جهان (سال  – )0331مسعود نیلی و همکار
 جغرافیاي اقتصادي -صنعتی کشورهاي منتخب جهان (سال  – )0333مسعود نیلی و همکاران
 استراتژي توسعة حوزههاي صنعتی (سال  – )0331مسعود نیلی و همکار
 اقتصاد ايران و معماي توسعه نیافتگی (سال  – )0333مسعود نیلی
 اقتصاد و عدالت اجتماعی (چاپ اول سال  - 0333چاپ سوم سال  – )0311مسعود نیلی و همکاران
 مبانی اقتصاد (چاپ اول  – 0333چاپ دوم  – 0333چاپ سوم  – 0311چاپ چهارم  – )0315مسعود نیلی

 دولت و رشد اقتصادي در ايران (چاپ اول ساال  -0333چااپ دوم ساال  – 0331چااپ ساوم ساال – )0310
مسعود نیلی و همکاران
 ارزيابی پیامدهاي اصالح نظام يارانه انرژي (سال  – )0331مسعود نیلی و همکاران
 نظام گسترش و نوسازي صنعتی (سال  – )0310مسعود نیلی و همکاران
 بهرهوري صنعت ايران (سال  – )0315مسعود نیلی و همکاران
 تحلیل عوامل تأثیرگذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ايران (سال  – )0313مسعود نیلی و همکاران
 مباحثی از اقتصاد کالن پیشرفته (سال  – )0313مسعود نیلی
 کتاب اقتصاد ايران به کدام سو میرود؟ (سال  – )0311مسعود نیلی و همکاران

و -افتخارات:
 انتخاب بهعنوان استاد نمونة آموزشی دانشکده مديريت و اقتصاد از طار دانشاگاه صانعتی شاريف (ساال
تحصیلی )0331-32
 انتخاب بهعنوان استاد نمونة آموزشی دانشکده مديريت و اقتصاد از طار دانشاگاه صانعتی شاريف (ساال
تحصیلی )0311-10
 انتخاب بهعنوان پژوهشگر نمونه در زمینة طرحهاي کاربردي -پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف ()0335
 انتخاب بهعنوان پژوهشگر نمونه در زمینة طرحهاي کاربردي -پژوهشی دانشگاه صنعتی شريف ()0332

http://gsme.sharif.edu/~m.nili
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