
 

 2از  1 صفحه 
 

  
 : وخيدبايزيد مر

 متولد: سنندج، كردستان، ايران  
  

  :مشاغل فعلي
 نگري ريزي و آينده اقتصاد، برنامه پژوهشگر 

 اي مشاور اقتصادي و توسعه صنعتي و منطقه  
  

  : سوابق تحصيلي
 دانشگاه مريلند آمريكاان، ردانشگاه ته :علم اقتصاد 

 مديريت عالي: دانشگاه تهران و دانشگاه كاليفرنياي جنوبي 

 ريزي اقتصادي ژاپن توسعه اقتصادي (تجربه ژاپن): آژانس برنامه 
  

  
  هاي ثابت مشاغل و مسؤوليت

 ،1384-1380زيست هيئت دولت ( صنعت و محيط  دبير كميسيون امور زيربنايي( 

 1384-1379ارزي ( دبير هيئت امناء حساب ذخيره( 

 1384-1379ريزي كشور ( ت و برنامهيمشاور رئيس سازمان مدير( 

 1379-1365سازمان برنامه و بودجه ( -و بودجه  و هماهنگي برنامه مشاور معاونت اقتصادي( 

 1365-1363وزارت برنامه و بودجه ( -رئيس دفتر اقتصاد كالن( 

  1362-1358بودجه (برنامه و سازمان  -امور صنايع و معادنمدير( 

 1358-1354سازمان برنامه و بودجه ( -معاون مديريت امور صنايع و معادن( 

 1354-1349سازمان برنامه و بودجه ( -ريزي توسعه صنعتي كارشناس برنامه(  
  

  :ها ها و مشاغل موقت و عضويت مسؤوليت
 عضو انجمن اقتصاددانان ايران 

  چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و هاي اول، سوم برنامهعضو ستادهاي 

 رئيس كميته راهبردي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 

 هاي اول تا چهارم توسعه كشور ريزي صنعت، معدن و بازرگاني در برنامه عمراني پنجم و برنامه عضو شوراهاي برنامه 

 هاي امور توليدي، و شوراي تلفيق در برنامه سوم توسعه كشور برنامهريزي اشتغال، شوراي  عضو شوراهاي برنامه 

 فارسي ايران گزيني تخصصي اقتصاد در فرهنگستان زبان عضو گروه واژه 

 م ايرانوهنگستان علنگري فر عضو كميسيون آينده 

 مشاور استاندار كردستان و رئيس هيئت مشاوران توسعه استان كردستان 

 نگري ايران يره انجمن آيندهمد عضو هيئت مؤسس و هيئت 

 عالي غيرانتفاعي توسعه دانش سنندج عضو هيئت مؤسس مؤسسه آموزش 

  
  



 

 2از  2 صفحه 
 

  :سوابق آموزش و تدريس
 عالمه طباطبايي، گاه ارشد): دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد دانش يمدرس اقتصاد صنعتي (كارشناس

 دانشكده علوم انساني دانشگاه تبريز

  دانشكده اقتصاد  ارشد): دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، يگذاري صنعت (كارشناس ريزي و سياست برنامهمدرس 
 دانشگاه مازندران، مجتمع دانشگاهي مهندسي صنايع اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده

 ريزي ايران گذاري صنعتي، مؤسسه برنامه هاي سرمايه اجتماعي طرح -ارزيابي اقتصادي 
 

  :هاي پژوهشي سوابق اجراي طرح
 بخش صنعت و معدن، وزارت نيرو -جامع آب كشور  طرح 

 شرح خدمات، سازمان برنامه و بودجه -طرح جامع انرژي 

 ش صنعت و معدن، سازمان برنامه و بودجهبخ -طرح جامع توسعه استان ايالم 

  و بودجه  برنامهبخش صنعت و معدن، سازمان  -(هرمزگان)ساحلي طرح جامع توسعه استان 

 و معدن، سازمان برنامه و بودجهبخش صنعت  -طرح جامع توسعه استان كردستان 

 بخش صنعت و معدن، سازمان برنامه و بودجه -گلستان طرح جامع توسعه استان 

 فناوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاي اقتصادي در توسعه طرح بررسي نقش سياست 

 وزارت كشاورزيملي در مشاركت زنان روستائي طرح بررسي نوآوري و دانائي ، 

 گذاري استان كردستان، وزارت كار و امور اجتماعي طرح تهيه سند توسعه اشتغال و سرمايه 

 دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام  انداز جمهوري اسالمي ايران، نگري محورهاي كليدي چشم طرح مطالعات آينده 
 

 المللي بين مشاغلها و  مسؤوليت

 هاي ساالنه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي  هاي نمايندگي ايران در اجالس عضويت هيئت
 )UNESCAP( آسيا و اقيانوس آرام

 هاي نمايندگي ايران در مجامع عمومي سازمان توسعه صنعتي ملل متحد عضويت هيئت )UNIDO( 

 اجالس ساالنه رئيس كميته عمومي شماره يك شصتمين UNESCAP) 2004، شانگهاي، جمهوري خلق چين( 

 نايب رئيس كميته عمومي شماره يك، چهل  و نهمين اجالس ساالنه UNESCAP ،) 1993بانكوك، تايلند( 

 چهل و ششمين اجالس ساالنه(راپورتورجنرال)  مخبر UNESCAP ،) 1990بانكوك، تايلند( 

  وزراي صنعت و تكنولوژي كشورهاي عضو دبير اجالسUNESCAP، ) 1992تهران، ايران( 
 

 هاي منتشر شده: آثار و نوشته

 21 نگري (تأليف، ترجمه، مشاركت) در علم اقتصاد، توسعه اقتصادي، توسعه صنعتي و فناوري، آينده يكتاب فارس 

 3 كتاب انگليسي (تأليف، مشاركت) در توسعه صنعتي، توسعه اقتصادي، توسعه صنايع روستائي 

 160 :پژوهي ريزي، آينده ، برنامهاي در اقتصاد، صنعت، فناوري، توسعه روستايي، توسعه منطقه مقاله فارسي 

 6 اقتصادي ايران يشناس ريزي در ايران، صنايع ايران، كتاب وري در ايران، برنامه مقاله انگليسي: بهره 
 


