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 شرح سوابق تحصیلی، تجربی و تحقیقاتی 

 

 ردی ـات فـمشخص

 علیرضا صالح  نام و نام خانوادگی:

 1344   تاریح تولد:

    علوم اقتصادیی  دکترا : مدرک تحصیلی

 لی  ـصیـ وابق تحــس

 1379ل علوم اقتصادی از دانشگاه تهران، سا  :یدکتر

 1370ریزی و توسعه اقتصادی از دانشگاه تهران، سال برنامه   فوق لیسانس:

 1366اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی، سال   لیسانس:

 شغلی وابق ــس

  21/02/1401منابع و مصارف صندوق توسعه ملی از ون معاعضو هیأت عامل و  . 1

حقوقی . 2 استانهامعاون  امور  و  مجلس  بوی  ،  و  برنامه  کشورسازمان  دیماه    دجه  تا    1400از 

 1401اردیبهشت 

 از  یسازمان برنامه و بودجه کشور در امور نظارت راهبرد سییجمهور و ر  سیی مشاور معاون ر . 3

 1400تا آذر  1399 ید

 1399تا آذر  1398از مهر  یساز یصسازمان خصو سیی ر . 4
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 1398مهر  تا 1395ت عامل و قائم مقام صندوق توسعه ملی از شهریور عضو هیأ . 5

 1394ریزی کشور از اردیبهشت  و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه  استانها  مجلس،امور    معاون . 6

 1395تا شهریور 

 1393از فروردین    کشور  یزیرهو برنام  تیریسازمان مدحقوقی و استانهای    معاون امور مجلس، . 7

                                          1394تا اردیبهشت 

امور  رئ . 8 مجامعاههبنگ یس  و  برنامه  ،ا  نظا معاونت  و  تاریخ ریزی  از  جمهور  رئیس  راهبردی   رت 

 23/1/1393تا  1/8/1392

کمیسیون . 9 امور  اقتصادیرییس  شوراهای  و  نظار  ،ها  و  ریزی  برنامه  رئیس  معاونت  راهبردی  ت 

 1/8/1392تا  1390/ 1/5جمهور از تاریخ 

خصوصی .10 سازمان  ریزی  برنامه  معاون  و  عامل  هیئت  تاریخ  عضو  از  تا   1/2/1389سازی 

1/5/1390 

 1/2/1389تا  2/4/1386ریزی استاندار اصفهان از تاریخ معاون برنامه   .11

تا    1385ن از تاریخ اردیبهشت  ریزی اصفهامعاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه .12

2/4/1386 

 1/2/1385تا  9/3/1383ریزی استان اصفهان از تاریخ رئیس سازمان مدیریت و برنامه .13

تا    16/5/1380یلویه و بویراحمد، از تاریخ  زی استان کهکریرئیس سازمان مدیریت و برنامه .14

8/3/1383 

   1380تا  1378ی کشور، از سال ریز معاون دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه  .15

برنامه .16 گروه  بودجهرئیس  و  برنامه  سازمان  معادن  و  صنایع  امور  دفتر  سال  ورکش  ریزی  از   ،

 1378تا  1375

 1375تا  1367مه و بودجه کشور، از سال کارشناس دفتر امور صنایع و معادن سازمان برنا  .17

 ون )ادامه دارد( کنتا 1395ء دانشگاه علوم پزشکی یزد، از سال عضو هیأت امنا  .18

 تاکنون )ادامه دارد( 1400بهمن ماه عضو هیأت امناء دانشگاه لرستان از   .19
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مع  .20 برنامهنماینده  جمهوراون  رئیس  راهبردی  نظارت  و  از    ریزی  واگذاری  عالی  هیئت  در 

 1393تا  1390تاریخ شهریور ماه 

 1393تا ابتدای سال  1390مسئول دبیرخانه هیئت امناء صندوق توسعه ملی از مرداد ماه  .21

 1384عضو انجمن خبرگان برنامه ریزی کشور از سال  .22

صنایع   .23 امور  دفتر  بودجهنامبر  سازمان  نماینده  و  توسع  ه  دوم  برنامه  صنعت  کمیته  ه  در 

 1372تا  1370از سال  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

بودجه .24 و  برنامه  سازمان  معادن  و  صنایع  امور  دفتر  و    کشور  نماینده  صنعت  های  کمیته  در 

 1379تا  1377سوم توسعه، از سال  معدن برنامه

میسیون مابه التفاوت نرخ ارز در سازمان ک  درکشور  نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی   .25

 1379تا  1377، از سال ایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگانحم

االختیار تجاری جهت  رابط تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نمایندگی تام .26

 1380تا  1378 پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، از سال

برنامهنماینده سازمان مدیر .27 ت  ت قیمت ها در وزار عیین و تثبیتت  ئریزی کشور در هییت و 

   1380 تا 1378بازرگانی، از سال 

 اتی ـالعـاتی و مطـوابق تحقیقــس

، مردادماه  موقعیت جمهوری اسالمی ایران بر ، با تاکیدهای فراروی بازار آینده انرژی جهانچالش . 1

1392 

   1390های دولتی ، دیریت در واگذاری فعالیتتهیه و تدوین چارچوب قراردادهای پیمان م . 2

  1389دوین چارچوب علمی برای شناسایی مناطق کمتر برخوردار ، ت . 3

 1385رمایه ای استان اصفهان، سال های ستدوین الگوی توزیع اعتبارات تملک دارائی . 4

 1386حریم بر اقتصاد کشور، پائیز بررسی اثرات ت . 5

پایدارتدوین شاخص " مجری طرح تحقیقاتی . 6 ه تهران، تحقیقات اقتصادی دانشگا  مؤسسه  ، "های توسعه 

 1382سال 
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 1378به سفارش سازمان نقشه برداری کشور، سال ، اطلس ملی صنعتمسئول تهیه  . 7

بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت خودروسازی  »پژوهشگر در طرح   . 8

 1377ابستان صنایع، تبه سفارش وزارت  «ایران

 1378عیت بورس اوراق بهادار، سال بررسی وض  . 9

 1377)قبل و بعد از انقالب(، سال های توسعه صنعتی در ایران استراتژی .10

 1375تا  1369های کشور ، سال ی بخش صنعتگزارش اقتصاد  تهیه .11

 1375، سال کشور وری در بخش صنعتبهره هایعملکرد شاخص .12

 1374، سال در بخش صنعت و معدن ICORمحاسبه  .13

گذاری در موانع سرمایه " ی اسالمی در طرحهای مجلس شوراهمکاری پژوهشی با مرکز پژوهش .14

 1376سال  "جمهوری اسالمی ایران

 1376کالت نقدینگی بخش صنعت، سال مسائل و مش .15

 1376، سال 1400دن در افق برنامه تصویری از چشم انداز بخش صنعت و مع  .16

 1376(، سال 1344-1375عت و معدن )صنمحاسبه انباشت سرمایه در بخش  .17

 1376نعت در برنامه دوم، سال خش صگزارش عملکرد ب .18

گزارش .19 تهیه  در  بخپشتیبان    هایهمکاری  در  توسعه  سوم  برنامه  تدوین  به  های  شمربوط 

 1377صنعت و بازرگانی، سال 

 منتشر شده   االتــقـم

های سرمایه گذاری در  اولویت "  ت عنوانتح   ،توسعه پایدارو    ه مقاله در همایش ملی ثروت ملیارائ . 1

 1391آذرماه  ،"دار و متوازن ایرانراستای توسعه پای

مقاله . 2 عنوان  چاپ  با  مقایسه  ای  انواع سوختارزیابی  نقل ای  و  در بخش حمل  جایگزین  های 

 1386پائیز  10های اقتصاد انرژی، شماره مجله بررسی

راستای حفاظت از منابع زیست محیطی   اقتصادی در  استفاده از ابزارهایچاپ مقاله ای با عنوان   . 3

 1381یط زیست، زمستان مجله مح
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پیامدهای محیط زیست  ترجمه کتاب   . 4 مه ریزی  انتشارات سازمان مدیریت وبرناتحلیل اقتصادی 

 1384کشور، سال 

مقاله . 5 عنوان  چاپ  با  صنعتی   ای  های  فاضالب  از  ناشی  آب  آلودگی  بر  و مالیات  برنامه   مجله 

   1380، سال 61و  60شماره بودجه 

برن . 6 سمینار  در  مقاله  عنوانارائه  تحت  توسعه،  سوم  فن چشم "  امه  و  علوم  توسعه  و  انداز  ایران  در  آوری 

با همکاری آقای مهندس نادری منش کارشناس دفتر امور صنایع و معادن سازمان برنامه و "جهان

 1376بودجه، سازمان برنامه و بودجه سال 

در   . 7 مقاله  توسعه،  ارائه  و  توسعه  سمینار جمعیت  بر  آن  آثار  و  جمعیت  دانشگاه اقتصادی  رشد 

 1368اصفهان سال 

 آموزشی   بقواــس

 1389-90نیمسال اول  دانشگاه علوم اقتصادی، ،توسعه اقتصادی . 1

 1386-87اقتصاد عمومی، دانشگاه پیام نور اصفهان، نیمسال دوم  . 2

 1386-87ل دوم نور اصفهان، نیمسا  اقتصاد ایران، دانشگاه پیام . 3

 1383-84 پژوهش استان اصفهان، نیمسال دوم های توسعه اقتصادی، مدیریت آموزش ومدل . 4

 های دولتیی، میدیریت آمیوزش و پیژوهش اسیتان فیارس، نیمسیال دوم ریزی در شرکتبودجه . 5

1382-83 

 یلوییه وکاقتصاد خرد، اقتصاد کالن و برنامه ریزی توسعه، مدیریت آموزش و پژوهش اسیتان که . 6

 1381-82تا نیمسال دوم  1380-81ل بویراحمد از نیمسال او

(، دوره آموزشی برای کارشناسان سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچسیتان، 1مدیریت پیمان ) . 7

 1380ابسته به وزارت نیرو، خرداد از طرف دانشکده صنعت آب و برق و

تا نیمسیال دوم   1380-81اول  اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، از نیمسال   . 8

1381-82 

تیا  1380-81اد کالن، دانشگاه آزاد اسیالمی واحید یاسیوج، از نیمسیال اول اقتصاد خرد و اقتص . 9

 1381-82نیمسال دوم سال 
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 1372-1373تصاد ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنوب تهران، سال تحصیلی اق .10

الم، از طیرف ن برنامه و بودجیه اسیتان ایی، دوره آموزشی برای کارشناسان سازمااقتصاد خرد .11

 1376مان برنامه و بودجه کشور سال دفتر آموزش ساز

اقتصاد صنعتی، دوره آموزشی برای کارشناسیان دفتیر امیور صینایع و معیادن از طیرف دفتیر  .12

 1377ان برنامه و بودجه کشور سال آموزش سازم

وره آموزشیی بیرای کارشناسیان های عمرانیی کشیور، دریزی و تجزیه و تحلیل برنامیهبرنامه .13

ان برنامیه و بودجیه کشیور ان مازندارن، از طرف دفتر آموزش سیازمسازمان برنامه و بودجه است

 1378سال 

 


