سوابق علمي CV

 -1اطالعات شخصي:
نام :مهدی
نام خانوادگي :خداپرست مشهدی
مليت :ايراني
تاريخ تولد3111 :
محل تولد :مشهد
آدرس محل كار :دانشگاه فردوسي مشهد؛ دانشكده علوم اداری و اقتصادی ،گروه اقتصاد
تلفن دانشکده 12233881-153 :و 12231181-153
تلفاكس153-12811188 :
همراه شخصي18351338818 :
پست الکترونيكm_khodaparast@um.ac.ir:

 -2مدرك تحصيلي و سال اخذ آن:
ديپلم :ديپلم رياضي سال 3158
ليسانس :اقتصاد سال 3158
فوق ليسانس :اقتصاد سال  ، 3181گرايش توسعه اقتصادی و برنامه ريزی
دكتري :علوم اقتصادی سال  ،3128گرايش اقتصاد ايران و روش شناسي اقتصاد
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 -3مرتبه علمي:
دانشیار پايه 81؛
 -4مشاغل علمي ـ اجرايي:
مدير گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد 3122-3128
عضو هیات علمي دانشگاه فردوسي مشهد -3111تاكنون
معاون آموزشي و پژوهشي مجتمع آموزش عالي شهید هاشمي نژاد مشهد 3111-3182
قائم مقام دانشگاه آزاد ياسوج 3188

 -5دروس تدريس شده
دوره ليسانس :اقتصاد مديريت ،ارزيابي طرحهای اقتصادی ،اقتصاد خرد ،اقتصاد توسعه ،روش تحقیق
دوره فوق ليسانس :اقتصاد مديريت ،ارزيابي طرحها ،توسعه اقتصادی ،برنامه ريزی
دوره دكتري :اقتصاد خرد و سخنران مدعو برای مديريت اقتصاد ايران

 -6عضويت در مجامع و شوراها:
عضو انجمن جامعه شناسي ايران از  3121به بعد
عضو انجمن اقتصاد توسعه منطقه ای از  3122به بعد
عضو كمیته های مختلف برنامه ريزی ،تحصیالت تكمیلي ،پژوهشي
عضو كمیته ارزيابي دروني و بیروني آموزش اقتصاد در دانشگاه فردوسي

 -1داور مجالت علمي ـ پژوهشي و عضويت در هيئت تحريريه:
داور مجله دانش و توسعه؛ دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشكده علوم اداری و اقتصاد
داور مجله اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)؛ دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشكده علوم اداری و اقتصادی
داور مجله پژوهشنامه علوم اقتصادی؛ دانشگاه مازندران ،دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي
داور نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشكده كشاورزی
داور مجله دانش و فناوری؛ دانشگاه فردوسي مشهد ،گروه مديريت
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 -8سوابق پژوهشي:
الف) مقاالت علمي ـ پژوهشي به زبان فارسي:
 - 3خداپرست مشهدی ،مهدی؛ دری ،بهروز (" ،)3112مقايسه نظام فروشگاههای مدرن ( زنجیره ای با نظام فروشگگاههای
سنتي ( خرده فروشي )" ،پژوهشنامه بازرگاني ( ،علمي – پژوهشي ) ،شماره  ، 31زمستان
 - 8خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3128بررسي شگ رايط محیطگي سگرمايه گگياری در فعالیتهگای تجگاری كمتگر مولگد در
مقايسه با سرمايه گياری در صنايع كوچك" ،مجله دانش و توسعه (علمي گ پژوهشي) ،شماره .38
 - 1خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3121حقوق اقتصادی در قانون اساسي" ،مجله دانش و توسعه (علمي گ پژوهشي)،
شماره .31
 - 8خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3121سنجش رضايتمندی بخش خصوصي از مديريت اقتصادی دولت" ،مجله دانش
و توسعه (علمي گ پژوهشي) ،شماره 88
 - 5خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3128بررسي شرايط محیطي سرمايه گياری در فعالیتهای تجاری كمتر مولد در
مقايسه با سرمايه گياری در صنايع كوچك" ،مجله دانش و توسعه (علمي گ پژوهشي)؛ شماره 38
- 8

خداپرست مشهدی ،مهدی؛ محمود هوشمند ،مصطفي سلیمي فر و سارا صمدی (" ،)3128تاثیر حمايت از تامین
حقوق مالكیت فكری بر رشد اقتصادی" ،فصلنامه اقتصاد مقداری (علمي گ پژوهشي) .شماره  8زمستان 3122

- 1

خداپرست مشهدی ،مهدی و نسیم عربیان(" )3121بررسي دوگانه سوز كردن اتومبیلهای عمومي شهر مشهد" ،مجله
توسعه منطقه ای ،سال اول ،شماره  ،3بهار .3181

 - 2خداپرست مشهدی ،مهدی ،محمدعلي فالحي ،مصطفي سلیمي فر و امین حق نژاد (" ،)3128بررسي ارتباط میان اندازه
دولت و رشد اقتصادی در چارچوب يك الگوی تعمیم يافته (مطالعه موردی :كشورهای منتخب عضو اوپك)"،
فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسي های اقتصادی سابق) ،دوره  ،2شماره  ،8تابستان  ،3181صفحات  ،18-88دانشگاه
شهید چمران اهواز
 - 8خداپرست مشهدی ،مهدی" ،)3128( ،الگويي برای معرفي و سنجش اعتماد متقابل در سازمانها" ،مجله مطالعات علوم
اجتماعي ايران" (علمي گ پژوهشي) ،شماره  8زمستان
 - 31خداپرست مشهدی ،مهدی ،مصطفي سلیمي فر و میثم طاهريان(" ،)3122بررسي تغییرات كارآيي در روند برون
سپاری شركت توزيع برق مشهد" ،تائید شده مجله دانش و توسعه ،شماره  ...سال  3181دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشكده علوم اداری و اقتصادی
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 - 33خداپرست مشهدی ،مهدی ،محمدعلي فالحي و امیگر آريانگا (" ،)3122بررسگي مقايسگه ای تگاثیر سگرمايه اجتمگاعي و
آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ايران" ،مجله پژوهشنامه علوم اقتصادی ،دانشگاه مازندران
 - 38خداپرست مشهدی ،مهدی و جالل بخت آزما (" ،)3183بررسي موانع تولید و سرمايه گگياری در بخگش كشگاورزی"
مجله اقتصاد و توسعه كشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دوره  88شماره 3
 - 31خداپرست مشهدی ،مهدی؛ مصطفي سلیميفر ،قاسم احمدی (" ، )3188تحلیل مقايسه ای نظريههای دستمزد سنتي و
دستمزد كارايي در بخش صنعت اقتصاد ايران با استفاده از روش خطي گوک" ه مجله پژوهشهای رشد و توسعه
اقتصادی ،سال سوم ،شماره دهم ،بهار
 - 38خداپرست مشهدی ،مهدی و رضايي ،عبدالحمید و بختآزما ،جالل " ،)3188(،مقايسه سیاستهای تمايل به پرداخت
و نوع سهمیه بندی برای انواع خودروهای بنزين سوز و دوگانه سوز در شهر مشهد" ،مصوب مجله اقتصاد پولي ،مالي
 - 35خداپرست مشهدی ،مهدی ،امین حق نژاد ،محمدعلي فالحي ،و مصطفي سلیمي فر ( ،)3181ارتباط میان رشد اقتصادی
و اندازه دولت در كشورهای منتخب عضو اوپك ،يك تجزيه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تكنیك پانل ديتا؛ مجله
اقتصاد مقداری گ بررسیهای اقتصادی ،دوره  ،2شماره . 8
 - 38خداپرست مشهدی ،مهدی ،امین حق نژاد ،محمدعلي فالحي ،و مصطفي سلیمي فر ( ،)3183بررسي اعتبار قانون واگنر
و ديدگاه كینز برای اقتصاد ايران ،يك تجزيه و تحلیل سری زماني ،پژوهش های رشد و توسعه پايدار گ پژوهش های
اقتصادی ،دوره  38شماره  3صص 338-21
 - 31خداپرست مهدی ،يكتا اشرفي و علي زاهدطلبان ( ،)3188مروری بر مباني انتقادی نظريه تعادل عمومي اقتصاد
نئوكالسیك ،سیاستهای مالي و اقتصادی ،صص 311-333
 - 32خداپرست مشهدی و مصطفي عربي ( ،)8138مقايسه معیارهای رفاه اجتماعي ،توزيع درآمد و فقر خانوارهای روستايي
استان خراسان شمالي طي سالهای  ،3181-3128راهبردهای توسعه روستايي .دروه  3شماره 8؛ 51-15
 - 38خداپرست مشهدی و فرهاد ترحمي ( ،)3181شناسايي بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق
فازی ،اقتصاد و مديريت شهری311-85 :8:8 ،
 - 81خداپرست مشهدی و روح اله نظری و بهرام فتحي دخالت دولت در اقتصاد از منظر انديشمندان مسلمان .فصلنامه
تاريخ81-58 :81:81 ،
 - 83خداپرست مشهدی و آزاده داودی ( ،)3188هزينه های دولت و كاهش فقر و نابرابری ،سیاست های راهبردی و
كالن51-11 :3:8 ،
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:مقاالت در جريان انتشار
 در استان، "بررسي پتانسیل اشتغالزايي بخشهای اقتصاد شهری،)3188(  مهدی، فرهاد و خداپرست مشهدی، ترحمي- 81
،"سیستان و بلوچستان
) "بررسي نقش كیفیت نهادی بر3188( ناهید، محمد علي و رجب زاده مغاني، مهدی؛ فالحي، خداپرست مشهدی- 82
 مجله اقتصاد پولي و مالي،"توسعه مالي در كشورهای منتخب عضو سازمان كنفرانس اسالمي
 " بررسي ارتباط بین فراواني منابع و،)3188(  ناهید، رجب زاده مغاني، مهدی، محمد علي؛ خداپرست مشهدی، فالحي- 88
 مجله اقتصاد،"كشورهای منتخب صادر كننده نفت: مطالعه موردی،توسعه مالي با توجه به شاخص حكمراني خوب
پولي و مالي
: " بررسي عوامل موثر بر توسعه مالي با تاكید بر حكمراني خوب،)3188(  مهدی، يكتا و خداپرست مشهدی، اشرفي- 11
،"مطالعه موردی كشورهای عضو اوپك
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 - 13خداپرست مشهدی ،مهدی و عبدالرحیم كردی ( ،)3188تاثیر فساد بر سرمايه گياری مستقیم خارجي در كشورهای
در حال توسعه ،مطالعات اقتصاد كاربردی
 - 18خداپرست مشهدی ،بهرام فتحي و محمدحسن فطرس ( ،)3188بررسي ساختار تابع هزينه بنگاه دو محصولي گ مطالعه
موردی شركت آب و فاضالب استان مركزی (در حال انتشار)
 - 11خداپرست مشهدی ،يكتا اشرفي و مصطفي سلیمي فر ( ،)3181نقش دولت ها در توسعه مالي :مطالعه موردی
كشورهای عضو اويك ،پژوهش ها و سیاست های اقتصادی .شماره ( 11در حال انتشار)

ب) طرحهاي پژوهشي انجام شده:
 - 3خداپرست مشهدی ،مهدی ( ،)3118بررسي شركتهای تعاوني مصگر

خراسگان ،معاونگت پژوهشگي دانشگگاه فردوسگي

مشهد و اداره كل تعاون خراسان ،مجری؛ خداپرست مشهدی (مرتبه ممتاز )
- 8

خداپرست مشهدی ،مهدی ( " ،)3115بررسي ابزار و تجهیگزات آموزشگي – پژوهشگي موجگود در دانشگگاه فردوسگي
مشهد و ارائه الگوی مناسب" ( ،مرتبه برجسته درجه .) 8

- 1

خداپرست مشهدی ،مهدی ( ،)3115مصطفي كاظمي و محمد لكزيان ؛ "وضعیت نیروی انساني متخصص و پیش بیني
تقاضای آن در بخش صنعت" ،معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد ( ،مرتبه ممتاز)

- 8

خداپرست مشهدی ،مهدی ( ، )3112محمد حسگین مهگدوی ،لطفعلگي پگور ،مصگطفي سگلیمي فگر ،سگعید مرتضگوی،
حجت زاده ،شمس الدين ناظمي؛ " طرح مطالعاتي بررسي بازار كار و تدوين راهكار های توسعه اشتغالهای مولد و زود
بازده  " ،سازمان برنامه و بودجه خراسان و دانشگاه فردوسي مشهد.

- 5

خداپرست مشهدی ،مهدی ( )3111و بهروز دری " ،ارزيابي مطلوبیت اجتماعي فروشگاههای زنجیره ای شهر تهران و
مقايسه آنها با فروشگاههای بخش خصوصي"  ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني

- 8

خداپرست مشهدی ،مهدی ( ،)3112بهروز دری و نقره كار شیرازی " ،مقايسه فروشگاههای مدرن و سنتي در مناطق
 81گانه شهر تهران " ( الگوی تصحیح رفتار )  ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني

 - 1خداپرست مشهدی ،مهدی ( ،)3118دعائي ،مرتضگوی ،بقگائي ،لطیفیگان ،جگوان جعفگری " ،طگرح اشگتغالزائي بگرای
زندانیان پس از اتمام دوره محكومیت "  ،سازمان امور زندانهای خراسان.
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خداپرست مشهدی ،مهدی ( ،)3112محمدعلي فالحي؛ حمید ابريشگمي ،جگوان جعفگری" ،بررسگي حقگوق مصگر
كنندگان و تولید كنندگان در روند توسعه كشگور "  ،موسسگه مطالعگات و پژوهشگهای بازرگگاني  ،مجگری خداپرسگت
مشهدی ،مهدی

- 8

خداپرست مشهدی ،مهدی ( ،)3121رحیم نیا " ،بررسي مسائل برنامه ريزی اسكان مسگافر در شگهر مشگهد"  ،دانشگگاه
فردوسي مشهد و سازمان برنامه و بودجه  ،مجری رحیم نیا

 - 31خداپرست مشهدی ،مهدی ( ،) 3115محمد حسین مهدوی ،صباحي ،سلیمي فر ،عبده تبريگزی ،فالحگي  ،هوشگمند،
لطفعلي پور ،حجت زاده ،و ديگران" دنباله طرح اشگتغالزائي در اسگتان خراسگان " سگازمان برنامگه و بودجگه و دانشگگاه
فردوسي مشهد ؛ مجری محمد حسین مهدوی
 - 33خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3128بررسي شرايط محیطي سرمايه گياری :بازار سهام در مقايسگه بگا بگازار امگالک و
مستغالت" ،رساله دكتری
 - 38خداپرست مشهدی ،مهدی؛ ناظمي ،شمس الدين (" ،)3121شناخت وظايف و مسئولیتهای وزارت نیگرو در حمايگت از
محققین و سازندگان تجهیزات صنعت برق" ،مجری :شمس الدين ناظمي.
 - 31خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3128امكان سنجي روشهای كار در ارتباط با دستگاههای اجرايي در سگطح اسگتان ،بگا
استانداری" ،مجری :خداپرست مشهدی
 - 38خداپرست مشهدی ،مهدی و محمد رضا لطفعلي پور (" ،)3121بررسي و تحلیل مزيتهای نسبي منطقه دانشگاهي شگمال
شرق كشور".
 - 35خداپرست ،مهدی (" ،)3128راهكارهای افزايش میزان اعتماد شهروندان به شهرداری و فعالیتهای مختلف آن" ،مركگز
پژوهشهای شورای اسالمي شهر مشهد.
 - 38خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3121بررسي موانع اجرايي شگدن قگانون جگامع حمايگت از حقگوق معلگولین( :خراسگان
رضوی) ،سازمان بهزيستي خراسان رضوی ،حوزه معاونت توانبخشي.
 - 31خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3128بررسي موانگع تولیگد و سگرمايه گگياری در اسگتان خراسگان شگمالي" ،اسگتانداری
خراسان شمالي ،معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی
 - 32خداپرست ،مهدی (" ،)3125معرفي ابعاد و شاخصهای مديريت موفگق در تعاونیهگا" ،اداره كگل تعگاون اسگتان خراسگان
رضوی.
 - 38خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3125بررسي و تحقیق پیرامون مشگوقها و موانگع محگیط سگرمايه گگياريها در صگنعت و
معدن استان خراسان رضوی" ،اداره كل صنايع خراسان رضوی

صفحة  8از 51
 - 81خداپرست مشهدی ،مهدی ،و همكاران (" ،)3183طگرح ارزيگابي درونگي گگروه اقتصگاد" ،دانشگگاه فردوسگي مشگهد،
معاونت آموزشي
ج ) پايان نامه ها
 - 3طاهريان ،میثم و مهدی خداپرست مشهدی ،)3128(،بررسي تغییرات كارآيي در روند برون سپاری شركت توزيع برق
مشهد ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد
 - 8حق نژاد ،امین و محمدعلي فالحي و مهدی خداپرست مشهدی و مصطفي سگلیمي فگر ( ،)3128بررسگي ارتبگاط میگان
اندازه دولت و رشد اقتصادی در چارچوب يك الگوی تعمیم يافته (مطالعه موردی :كشورهای منتخب عضو اوپك)،
كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد
 - 1عربیان نسیم و مهدی خداپرست ( ،)3122مطالعه منافع خصوصي و اجتماعي ناشي از دوگانه سوز كردن اتومبیل هگای
سواری ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
 - 8آريانا امیر و مهدی خداپرست مشگهدی و محمگدعلي فالحگي ( ،)3122بررسگي مقايسگه ای تگاثیر سگرمايه اجتمگاعي و
آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ايران ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
 - 5صمدی سارا و مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3122تاثیر حمايت از تامین حقگوق مالكیگت فكگری بگر رشگد اقتصگادی،
كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
 - 8صادقي محمد صدرا و مهدی خداپرست مشگهدی و تقگي ابراهیمگي سگاالری ( ،)3181بررسگي امكگان پگييری تگامین
عدالت و كارآيي ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
 - 1احمدی قاسم و مهدی خداپرست مشهدی و مصطفي سلیمي فر ( ،)3181تحلیل و بررسي رابطه بین بهره وری و سطح
دستمزد پرداختي در بخش صنعت ايران ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
 - 2میری علي اكبر و تقي ابراهیمي ساالری و مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3181بررسي روش هگای تگامین مگالي بخگش
انرژی در بانك ملت جهت بهبود وضع موجود و ارائه روشهای نوين ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
 - 8مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3122بررسي وجود حباب عقاليي در بازار سكه طال در ايران ،كارشناسي ارشد دانشگاه
فردوسي مشهد.
- 31خاني فاطمه و مسعود همايوني فر و محمدعلي فالحي و مهگدی خداپرسگت مشگهدی ( ،)3183بررسگي وجگود حبگاب
عقاليي در بازار سكه طال در ايران ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
- 33امیری علي اكبر ،مهدی خداپرست مشهدی و محمدعلي فالحي (،)3183بررسي اثر تورم بر رابطه بین توسعه مگالي و
رشد اقتصادی ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

صفحة  9از 51
- 38ويسي شیما ،مصطفي سلیمي فر ،مهدی خداپرست مشهدی و محمدرضا لطفعلي پور ( ،)3122بررسگي فرضگیه زيسگت
محیطي كوزنتس در سطح استان های كشور ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
- 31عظیمي فاطمه مهدی خداپرست مشهدی و محمدعلي فالحي ( ،)3183بررسي نقگش كیفیگت حكمرانگي بگر صگادرات
صنعتي در كشورهای منتخب منا ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
- 38خیاط سركار محمد و مهدی خداپرست مشهدی و محمدحسین مهدوی عادلي ( ،)3183ارزيابي اقتصادی سواپ نفت
و گاز كشورهای حاشیه دريای خزر از طريق ايران و تاثیر آن بر اقتصگاد ايگران ،كارشناسگي ارشگد دانشگگاه فردوسگي
مشهد.
- 35اشر

زاده شكوفه سادات و مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3183ارزيابي اقتصادی گسترش حیات شهری در ترازهای

زير سطحي بافت پیرامون حرم مطهر ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
- 38موسوی سوداگر ،سید محمد سعید و تقي ابراهیمي و مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3183ارزيابي اقتصادی بكار گیری
تكنولوژی تولید همزمان برق و حرارت ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
- 31اسديان بهنام كاريزک و محمدعلي فالحي و مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188برآورد هزينه های اجتماعي ناشي از
مصر

گازوئیل بر سالمت ساكنان شهر مشهد ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.

- 32رجب زاده مغاني ناهید و محمدعلي فالحي و مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3183بررسي ارتباط بگین فراوانگي منگابع و
توسعه مالي با توجه به شاخص حكمراني خوب :مطالعه موردی كشورهای منتخب صادركننده نفت ،كارشناسي ارشد
دانشگاه فردوسي مشهد.
- 38امانیان ،نیلوفر و مهدی خداپرست مشهدی و امیر ملك زاده ( ،)3181بررسي موانع گسترش نوآوری در پاركهای علم
و فناوری و مراكز رشد دانشگاه فردوسي مشهد :رويكرد هزينه های معگامالتي  ،كارشناسگي ارشگد دانشگگاه فردوسگي
مشهد.
- 81رضايي باغ بیدی راحله و مهدی خداپرست مشهدی و مهدی بهنامگه ( ،)3181بررسگي همگرايگي مولفگه هگای اقتصگاد
دانش بنیان بین استانهای برخوردار و نابرخوردار از شاخصگهای توسگعه انسگاني در ايگران ،.كارشناسگي ارشگد دانشگگاه
فردوسي مشهد.
- 83ايزی زهرا ،و مهدی خداپرست مشهدی و حسن تحصیلي ( ،)3181بررسي تاثیر درآمدهای ناشي از توريسگم بگر رشگد
اقتصادی( بررسي مقايسه ای بین منتخبگي از كشگورهای در حگال توسگعه و توسگعه يافتگه) ،كارشناسگي ارشگد دانشگگاه
فردوسي مشهد.

صفحة  51از 51
- 88نعیمي فريبا و مهدی خداپرست مشهدی و تقي ابراهیمي و وحید سینايي ( ،)3181بررسي تاثیر نفت بر دموكراسگي در
كشورهای منتخب نفت خیز ،كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد.
د) تاليف كتاب –
 - 3رشیدی پیام و مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188حكمراني غیر متمركز در سیستم های اقتصادی پیچیده ،نشگر سگخن
گستر
 - 8مهدی خداپرست مشهدی و بهرام فتحي و محمد رضا گروسي ( ،)3188اقتصاد كسب و كار با رويكردی نگوين بگرای
مديران ،ناشر دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس
د) ترجمه كتب و مقاالت
الف :تالیف کتاب

- 3

خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3118برآيند رقابت" ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني

ب :ترجمه كتب
 - 3ريچارد بك هارد ،وندی پريچارد ،مترجم خداپرست مشهدی ،مهدی ( " ،)3118مديريت تغییرات اساسگي" ،موسسگه
مطالعات و پژوهشهای بازرگاني
 - 8فیلیپ ريپلي  ،حمید صديقي ؛ مترجم خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3112مدلسازی اقتصادی در اقتصاد مديريت " ،
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني.
 - 1بولدمن ،لي ،مترجم خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3188پرستش بازار :بنیادگرايي اقتصادی و ضعف محتوايي آن"،
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .تصويب شده
 - 8فو گ الی توني يو ،مترجمان خداپرسگت مشگهدی و مصگطفي كگريم زاده ( ،)8133افگق هگای جديگد در نظريگه توسگعه
اقتصادی (رويكرد انسان محور) ،در حال انتشار
 - 5الزنر ولفرام ،هنريچ تورستن ،شوارد هنیگ ،مترجمان خداپرست مشهدی ،مهدی و مسعود همايوني فر( ،)8135اقتصاد
خرد پیچیده ،رويكردهای تكاملي ،نهادی ،نئوكالسیك و پیچیده ،در حال انتشار
 - 8ساموئل باولز ،مترجم خداپرست مشهدی مهدی ( ،)8118اقتصاد خرد ،تحلیلي بر رفتار ،نهادها و تكامل ،در حال انتشار

ه :ترجمه مقاالت
 - 3نوردن هنزن ،مترجم خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3118اهدا
علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسي مشهد ،شماره 1

چندگانه در نظريه بنگاه اقتصادی"  ،مجله دانشكده

صفحة  55از 51
 - 8داگالس نورث ،مترجم خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3111نهاد هگا و ثمگره اقتصگادی آنهگا"  ،پژوهشگنامه بازرگگاني
(علمي – پژوهشي )  ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني  ،سال  8شماره .5

و) شركت در سمينارهاي داخلي و بين المللي:
الف :سمينارهاي داخلي
 - 3خداپرست مشهدی ،مهدی ( ،)3111بهینه يابي ظرفیت آموزشي" ،سمینار بگین المللگي آموزشگهای علمگي – كگاربردی
(وزارت فرهنگ و آموزش عالي) ،مجموعه مقاالت جلد .3
 - 8خداپرست مشهدی ،مهدی ( " ،)3111مديريت اقتصادی و امنیت سرمايه گگياريهای عمرانگي در مسگیر اهگدا

توسگعه

كشور" ،مجموعه مقاالت  51سال سابقه برنامه ريزی در ايران  ،سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه عالمه طباطبائي
 - 1خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3111نگاهي اجمالي به سیستم بازاريابي تولیدات روستائي" ،مجله جهگاد (ترويجگي –
پژوهشي ) ،وزارت جهاد سازندگي ،معاونت آموزش و ترويج ،همايش بازاررساني تولیدات كشاورزی.
 - 8خداپرست مشهدی ،مهدی ( " ،)3118مقدمه ای بر پتانسیل يابي اشتغال زنان"( ،مجموعه مقاالت همايش زن  ،تعاون و
اشتغال) ،وزارت تعاون
 - 5خداپرست مشهدی ،مهدی ( " ،)3128حقوق مالكیت و فقرزدايي" ،همايش اقتصاد نهادگرا و رويكگرد آن بگه اقتصگاد
ايران ،دانشكده علوم اداری و اقتصاد ،مجموعه مقاالت اولین سمینار اقتصاد نهادگرايي
 - 8خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3128بررسي شرايط محیطي سرمايه گياری" ،سگخنراني در دانشگكده اقتصگاد و علگوم
اداری دانشگاه فردوسي مشهد ،هفته پژوهش
- 1

سلیمي فر مصطفي ،خداپرست مشهدی ،مهدی و شكوفه سادات اشر

زاده (" ،)3181تحلیل اقتصادی تراز های زير

سطحي حرم مطهر رضوی" ،سي دی توزيع شده؛ تائید شده در مجموعگه مقگاالت همگايش اقتصگاد شگهری شگهرداری
مشهد و دانشگاه فردوسي
 - 2ويسي ،شیما ،مصطفي سلیمي فر ،مهدی خداپرست مشهدی؛ " بررسگي رابطگه میگان درآمگد و میگزان آلگودگي ناشگي از
مصر

سوخت های فسیلي" ،همايش ملي مديريت انرژی در صنايع نفت و انرژی ،سال 8138

 - 8عظیمگگي ،فاطمگگه و خداپرسگگت مشگگهدی ،مهگگدی ( " ،)3183بررسگگي نقگگش كیفیگگت حكمرانگگي بگگر تقاضگگای صگگادرات
محصوالت صنعتي در كشورهای منتخب منا" ،همايش ملي جهاد اقتصادی ،سال 8138
 - 31خیاط مهدی ،خداپرست مشهدی ،مهدی ( "،)3181بررسي منافع اقتصادی و تعیین حگق الزحمگه مناسگب سگواپ نفگت
كشورهای حاشیه دريای خزر از طريق ايران" ،همايش ملي جهاد اقتصادی8133 ،

صفحة  52از 51
 - 33مهدی خداپرست مشهدی ،ايزانلو ،قاسم (" ،)3183ريشه يابي موانع تولید و سرمايه گياری در استان خراسان شمالي"،
ارائه شده در اولین همايش ملي راهكارهای ارتقاء تولید ملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراني ،بجنورد
 - 38خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3188بررسي وضعیت فضای كسب و كار و نقش آن در بهبود سرمايه گياری" ،اولین
همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد بهبود محیط كسب و كار ،اتاق بازرگاني ،صگنايع ،معگادن و كشگاورزی خراسگان
رضوی
 - 31ترحمي ،فرهاد و خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3188تحلیل هزينههای مبادله در اقتصاد ايگران" ،اولگین همگايش ملگي
توسعه پايدار با رويكرد بهبود محیط كسب و كار ،اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزی خراسان رضوی
 - 38خداپرست مشهدی ،مهدی و ايزانلو قاسم (" ،)3188مديريت بخش عمومي :مگانع كلیگدی توسگعه منطقگهای در ايگران"
همايش بهبود فضای كسب و كار در ايران ،وزارت امور اقتصاد و دارايي ،مركز همايشهای بینالمللي صدا و سیما
 - 35ترحمي ،فرهاد و خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3188بررسي جايگاه اقتصاد ايگران در خصگوح حمايگت از سگرمايه
گياران" ،اولین همايش ملي ت وسعه پايدار با رويكرد بهبگود محگیط كسگب و كگار ،اتگاق بازرگگاني ،صگنايع ،معگادن و
كشاورزی خراسان رضوی
 - 38مهدی خداپرست مشهدی ،داودی آزاده و روح اله نظری كارآفريني؛ ( ،)3181كلید توسعه اقتصگادی ،اولگین همگايش
ملي مديريت كسب و كار ،همدان  1بهمن ماه
 - 31قديمي علي رضا و مهدی خداپرسگت مشگهدی ( ،)3181ارائگه پیشگنهادی جگايگزين بگرای افگزايش كگارآيي روشگهای
مشاركت بخش خصوصي گ دولتي در توسعه انرژی های نو و تجديد پيير ،هفتمین كنفگرانس توسگعه نظگام تگامین مگالي در
ايران 38-33 ،اسفند ماه ،تهران
 - 32نیكسا برزگر,مهدی خداپرست مشهدی هفتمین كنفرانس توسعه نظام تامین مالي در ايران اولین همايش ملگي مگديريت
كسب و كار ،سه بهمن ماه ،همدان.
 - 38مهدی خداپرست مشهدی*,فاضله خگادم( )3181سگازمانها و جنگبش هگای بگین المللگي (نمونگه مگورد مطالعگه :ائگتال
بريك)ساختار سیاسي ائتال

بريك ،منافع چین در اين ائتال

و امنیت ملگي ايگران ،اولگین كنفگرانس بگین المللگي اقتصگاد،

مديريت ،حسابداری و علوم اجتماعي 13 ،خرداد ماه
 - 81اعظم ذبیحي*,محمد علي شعباني,مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188بررسي تاثیر عوامل اقتصادی بر سرمايه اجتماعي
در ايران ،همايش ملي اقتصاد ايران 88 ،بهمن ماه ،دانشگاه آزاد الیگودرز
 - 83امیرحسین سعیدی محمدی,مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188ابوذر شهید تامین اجتماعي ،كنگره بین المللي فرهنگگ
و انديشه اسالمي 88 ،بهمن

صفحة  53از 51
 - 88قاسم ايزانلو,مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188مديريت بخش عمومي :چالش استراتژيك توسعه منطقه ای در ايران،
همايش بهبود فضای كسب و كار در ايران 38 ،آبان ماه ،تهران
 - 81اعظم محمدباقری,مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188كاربرد نظريه استروم در استفاده پايدار از منابع مشترک ،سگومین
همايش ملي سالمت محیط زيست و توسعه پايدار 11 .بهمن و  3اسفندماه ،بندرعباس
 - 88اعظم محمدباقری,مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188نقش نهادها در استفاده پايدار از منابع كشاورزی ،اولین همگايش
سراسری كشاورزی و منابع طبیعي پايدار 31 ،بهمن ماه
 - 85فرهاد ترحمي,مهدی خداپرست مشهدی( ،)3188بررسي جايگاه ايران در خصوح حمايت از سرمايه گياران ،همايش
ملي توسعه پايدار ،81و  82آذرماه ،مشهد
 - 88فرهاد ترحمي,مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188بررسي موانع سرمايه گگياری در اقتصگاد ايگران در چگارچوب هزينگه
های مبادله( ،)3121-3181اولین همايش ملي توسعه پايدار 81 ،و  82آذرماه ،مشهد.
 - 81علیرضا باستاني,مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188بررسي آثار عدم تقارن اطالعاتي بر سرمايه گگياری صگندوقهگای
ثروت ملي با تاكید بر صندوق توسعه ملي ،دومین كنفرانس ملي حسابداری ،مديريت مالي و سرمايه گياری ،اول اسفندماه،
گرگان.
 - 82رضا زينل زاده,مهدی خداپرست مشهدی ( )3181تعیین رشته فعالیت های پگر بگازده صگنعتي اسگتان كرمگان بگا هگد
جهت دهي تحقیقات دانشگاهي در اين فعالیت ها ،دومین همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه 82-81 ،فروردين ،كرمان.
 - 88مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188نگاهي به مديريت محیط سرمايه گياریها در اقتصاد ايگران ،همگايش ملگي توسگعه
پايدار با رويكرد بهبود محیط كسب و كار 81 ،و  82آذرماه ،مشهد.
 - 11شیما ويسي,مصطفي سلیمي فر,مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3183بررسي رابطه میان درآمد و میزان آلودگي ناشگي از
مصر

سوخت های فسیلي ،همايش ملي مديريت انرژی در صنايع نفت و انرژی 81 ،آذرماه ،تهران.

 - 13مهدی خداپرست مشهدی,محمدعلي فالحي**,فاطمه عظیمگي( )3183بررسگي نقگش كیفیگت حكمرانگي بگر تقاضگای
صادرات محصوالت صنعتي در كشورهای منتخب منا ،همايش ملي جهاد اقتصادی ،بابلسر دانشگاه مازندران 81 ،آبان ماه
 - 18محمدحسین مهدوی عادلي,مهدی خداپرست مشهدی**,محمد خیاط سگركار*,نیمگا شگاهیني ( ،)3183بررسگي منگافع
اقتصادی و تعیین حق الزحمه مناسب سوآپ نفت كشورهای حاشیه دريای خزر از طريق ايگران ،بررسگي منگافع اقتصگادی و
تعیین حق الزحمه مناسب سوآپ نفت كشورهای حاشیه دريای خزر از طريق ايران ،بابلسر دانشگاه مازندران 81 ،آبان ماه.
 - 11مصطفي سلیمي فر,مهدی خداپرست مشهدی*,شكوفه سادات اشر

زاده ()3181ارزيگابي اقتصگادی گسگترش حیگات

شهری در ترازهای زيرسطحي بافت پیرامون حرم مطهر رضوی ،اولین كنفرانس اقتصاد شهری ايران ،مشهد.
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 - 18مهدی خداپرست مشهدی*,قاسم ايزانلو (،)3183ريشه يابي موانع تولید و سرمايه گياری در اسگتان خراسگان شگمالي،
همايش ملي راهكارهای ارتقاء تولید ملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراني ،بجنورد 85.آذرماه
ب :سمينارهاي بين المللي
 - 3خداپرست مشهدی ،مهدی (" ،)3111بهینه يابي ظرفیت آموزشي" ،سمینار بین المللي آموزشهای علمي – كاربردی (
وزارت فرهنگ و آموزش عالي )  ،مجموعه مقاالت جلد  ، .3تهران
 - 8مهدی خداپرست مشهدی ،)3181( ،نهادها ،حقوق مالكیت ،تعادل و توسعه اقتصادی همه جانبه ( برای همايش كاربرد
روش شناسي توحیدی در پويايي های نهادی بازار برای توسعه)؛ همايش دوساالنه اقتصاد اسالمي و نهمین كنفرانس
بینالمللي اقتصاد اسالمي درآمدی بر روش شناسي توحیدی ،تهران.
 - 1الناز حاجبي,مهدی خداپرست مشهدی ( ،)3188بررسي الگوهای رفتاری مصر

در خانواده ،سومین كنفرانس بین

المللي علوم رفتاری 8 ،اسفند ،جزيره كیش
 -9عاليق علمي ـ پژوهشي
كلیه موضوعات تحقیقي و بینرشتهای در ابعاد:
اقتصاد مديريت ،حقوق و اقتصاد ،مديريت توسعه اقتصادی ،ارزيابي طرحها ،اقتصاد حقوق مالكیت ،مديريت دولتگي ،مگديريت
سرمايه گياريها و امنیت اقتصادی ،مديريت بازاريابي ،اقتصاد خردكاربردی ،تجزيه و تحلیل سیستمها و روشها

 -11مکاتب فکري مورد عالقه:
اقتصاد نهادگرايي
اقتصاد اسالمي
اقتصاد دگرانديش
 - 11جوايز و تشويقات:
 - 3معرفي به عنوان محقق برجسته درجه  8در سطح كشور؛ توسط معاون پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در "طگرح
تحقیقاتي " بررسي ابزار و تجهیزات آموزشي – پژوهشي موجود در دانشگاه فردوسي مشهد و ارائه الگوی مناسب".
 - 8معرفي به عنوان مجری ممتاز در سطح دانشگاه فردوسي ،در جشنواره فردوسي در طرح تحقیقاتي "وضعیت نیروی انسگاني
متخصص و پیش بیني تقاضای آن در بخش صنعت".
 - 1معرفي به عنوان مجری ممتاز در سطح دانشگاه فردوسي؛ در طرح تحقیقاتي "بررسي شركتهای تعاوني مصر

خراسان".
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 - 8معرفي به عنوان استاد نمونه مراكز آموزش عالي وزارت جهاد سازندگي در سطح كشور ،توسط وزير جهاد سازندگي
 - 5معرفي به عنوان استاد موفق در امر تدريس در دانشكده علوم اداری و اقتصادی ،توسط معاونت آموزشي دانشگاه فردوسگي
مشهد.

