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خدانامبه

علیرضا محمدي:یخانوادگنام و نام
و نیروي انسانیگروه پژوهشی اقتصاد کارشناس: سمت

زمینه هاي مورد عالقه تحقیقاتی
نابرابري .1
نیروي انسانی.2
اقتصاد آموزش .3

سوابق تحصیلی
تهران،سمناندانشگاهاقتصادي،علومدکتريدانشجوي 
1380،،شیرازدانشگاهاقتصادي،علومارشدکارشناسی

1376کارشناسی ریاضی، دانشگاه لرستان، 

رساله و پایان نامه تحصیلی
1396دکتري: بررسی نابرابري فرصت دسترسی به آموزش در ایران، دانشگاه سمنان، 

1380کارشناسی ارشد: بررسی نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادي، دانشگاه شیراز، خرداد 

(مجري، همکار، ناظر)تجارب تحقیقاتی
دهنــده: ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتان نقش آموزش و پرورش در رشد تولید، مورد استان فارس. سفارش.1

(مجري)1381فارس، 
وضعیت موجود  و تحلیل اولیه اهداف و شاخصــهاي دســتیابی همگــانی بــه آمــوزش ابتــدایی و راهنمــایی در .2

(همکار طرح)1384ریزي، امهجمهوري اسالمی ایران، سازمان مدیریت و برن
(مجري)1389ارزیابی عملکرد موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، .3
(مجري)1386هاي مجلس شوراي اسالمی، ، مرکز پژوهشبررسی وضعیت حقوق و مزایاي فرهنگیان.4
، پژوهشــگاه سنجی خــودگردانی آنهــاهزینه مراکز راهنمایی و مشاوره و امکان -بررسی وضعیت موجود درآمد.5

(ناظر)1389مطالعات آموزش و پرورش، 
(همکار)1394، شوراي عالی آموزش و پرورش، زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی در آموزش و پرورش.6

، ســازمان پــژوهش و آمــوزانبررسی تأثیر نظام موجود جبران خدمات معلمــان بــر پیشــرفت تحصــیلی دانش.7
(مجري)1395درسی،ریزي برنامه

کتب منتشرشده
1396، ترجمه، انتشارات مدرسه، آموزش و پرورش ایران از نگاه بانک جهانی(آموزش راهی براي کاهش فقر)

شدهمقاالت چاپ
.1381،اداري و اقتصادعلومدانشکده مجله نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادي؛ فصلنامه علمی ترویجی .1
.1385اقتصادي؛ مورد استان فارس، فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت، نقش آموزش در رشد .2
ریزي نیروي انسانی در آموزش و پرورش ایران و مشکالت آن، فصلنامه علمی پژوهشی تعلــیم و ارزشیابی برنامه.3

.1387تربیت، 



2

لــیم و تربیــت، بررسی روند و کشش مخارج آموزش عمومی در سبد مصرفی خانوار، فصلنامه علمی پژوهشــی تع.4
1389.

.1392بررسی تطبیقی حقوق و مزایاي معلمان، فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت،.5

تدریس
تا کنون، 1381تدریس اقتصاد خرد و کالن در دانشگاه آزاد و دانشگاه جامع علمی کاربردي از سال 

به بعد1385تهران، سال 36ي واحد ؛ دانشگاه جامع علمی کاربرد1381دانشگاه آزاد مسجد سلیمان،

همایش و کنفرانس
نقش آموزش و پرورش در رشد اقتصادي، همایش ملی آموزش و پــرورش و توســعه پایــدار، آمــوزش و پــرورش .1

.1383اي یونسکو، مازندران، دفتر منطقه
المللــی اقتصــاد آمــوزش و پــرورش از منظــر اســالم، دفتــر ساختار حقوق و دستمزد معلمان، همایش بینتنوع.2

1389اي آیسسکو، تهران،آبان منطقه

هاتقدیرنامه
همایش ملی آموزش و پرورش و توسعه پایدار

اي اقتصاد آموزش و پرورش کشورهاي اسالمی همایش منطقه
ورشپژوهشگاه مطالعات آموزش و پر

توصیفی)-گزارش هاي علمی (تحلیلی
خانواریآموزش در سبد مصرفگاهیجا

در آموزش و پرورشیانسانيروینيزریبرنامه
آموزش و پرورش از بودجه دولت یواقعسهم
یردولتیبه مدارس غشیبر تحوالت گرامرور
آن در آموزش و پرورشيربکارگیوشدهتماممتیقينظریمبانیبررس
در برنامه سوم توسعهیبا فصل آموزش و پرورش عمومیاز فصول امور اجتماعیبودجه برخیلیتحلسهیمقا

معلمانيایحقوق و مزایبررس
تحول در ساز و کار جبران خدمات معلمانضرورت

 مجامع علمیشوراها و عضویت در
عضو شوراي گروه پژوهشی اقتصاد و نیروي انسانی

ششم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشعضو کمیته تدوین برنامه 

هاي تخصصیدورهشرکت در کارگاه و
2005اي آیسسکو، آوریل دفتر منطقه،یاسالمياقتصاد آموزش و پرورش کشورهاايمنطقهشیشرکت در هما

کو، ، وزارت آموزش و پرورش، یونســ»آوري، تحلیل و استفاده از آمارهاي آموزشیجمع«شرکت در کارگاه آموزشی 
2010نوامبر 


