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 شخصی اطالعات                                                       
 ؛ اصفهان١٣۵٢اردیبهشت  ٢۵ تاریخ و محل تولد: 

 ایرانی ملیت: 

 فرزند) سهمتاهل (با  وضعیت تاهل: 

  فارسی؛ انگلیسی زبان: 

 اطالعات تماس                                                          
 ١١٣۶۵-١١١۵۵تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، ص. پ.  آدرس پستی: 

ال�ه، خ شهید تیموری، دانشکده مدیریت و  تهران، خ آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، خ حبیب  محل:  
 اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

  ٠٢١ – ۶۶٠۴٩١٩۵ فن: تل 

  ٠٢١ – ۶۶٠۴٩۴٩۶ فاکس: 

 http://gsme.sahrif.edu/~ffatemi صفحه شخصی: 

 ffatemi@sharif.edu ایمیل: 
  mi@gmail.comfarfate 

 اطالعات تحصیلی                                                          
 ، لندن، انگلستان (UCL)دانشگاه کالج لندن  ٨٨ خرداد – ٨۴مهر  
 اقتصاددکترای   

 ، کلچستر، انگلستان (University of Essex) دانشگاه اسکس ٨۴شهریور  – ٨٢مهر   
 اقتصاددروس دوره تحصیالت تکمیلی در   

  ، تهران، ایران(IRPD)ریزی و توسعه  موسسه عالی پژوهش در برنامه ٧۶خرداد  – ٧٣مهر  
 های اقتصادی و اجتماعی ستمکارشناسی ارشد مهندسی سی  

 اصفهان، ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان ٧٣شهریور  – ۶٩مهر  
  مهندسی برق (الکترونیک) کارشناسی  
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 استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف –سید فرشاد فاطمی اردستانی 

 سوابق شغلی                                                          
 دانشگاه صنعتی شریف ؛دانشکده مدیریت و اقتصاداستادیار اقتصاد؛  تا کنون ٨٨مهر  
 :های اجرایی مسئولیت   

 تا كنون) ٩٢ آذرر گروه اقتصاد (یمد
 ) ٩٢بهشت یارد - ٩٠معاون تحصیالت تکمیلی (اردیبهشت 

 )٩١دی  – ٨٩مدیر دوره کارشناسی ارشد اقتصاد (بهمن 

 ریزی و توسعه مربی اقتصاد؛ موسسه عالی پژوهش در برنامه ٨٢خرداد  - ٧٨بهمن 

 ریزی، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان  کارشناس برنامه ٧٨بهمن  – ٧۶مرداد  

 ای سوابق حرفه سایر                                                          
 و شورای رقابت به معرفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عض   ١٣٩۴   - 

 مدیر کمیته اقتصادی ستاد مطالعاتی طرح نجات دریاچه ارومیه ١٣٩۴ -  

 یبانك مركز یو بانك یپژوهشکده پول یمعاون پژوهش ١٣٩٢  -١٣٩۴ 

 ی شرکت انرژی سپهرمدیر پورتفو ١٣٨٩ 

  عالئق آموزشی و تحقیقاتی                                                          
 های صنعتی؛ نظریه بازی؛ نظریه قرارداد؛ طراحی مکانیزم؛ اقتصاد اطالعات اقتصاد خرد؛ سازمان

 و مشاوره های پژوهشی طرح                                                          
بخشی با هدف افزایش رقابت در حمل کننده  بررسی لزوم تشکیل نهاد تنظیممجری طرح پژوهشی  ١٣٩۶ - 

 مرکز ملی رقابت به سفارشو نقل ریلی 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن به سفارش تدوین مقاالت سیاستی  اقتصادی مجری طرح پژوهشی  ١٣٩۵ - 
 و کشاورزی ایران

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرانعضو شورای پژوهشی  ١٣٩۵ - 

چارچوبِ دستیابی به رشد در مجموعه  سازی آزادسازی و خصوصیمجری طرح پژوهشی  ١٣٩۴ - ١٣٩۵    
به سفارش موسسه عالی گرایی  مدت؛ با محوریت برون زا در آینده میان اقتصادی پایدار و اشتغال

 ریزی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه

 تهرانمعادن و کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، عضو شورای مشورتی اقتصادی  ١٣٩۴ - 

(تسهیل رقابت و منع  ۴۴های کلی اصل  بررسی فصل نهم قانون اجرای سیاستطرح  یمجر ١٣٩٣ 
 رانیا یبه سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزانحصار) 

 شرکت به پخشتحلیل مالی شعب مدیر پروژه  ١٣٩١ 

به سفارش اتاق بازرگانی،  پذیری بخش صنعت در ایران عوامل موثر بر رقابت پروژه همکار ارشد ١٣٨٩ - ٩٠ 
 تهران یو كشاورزمعادن  صنایع،

 گذاری دارو در کشور عضو کمیته بازنگری نظام قیمت ١٣٨٩ 
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 استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف –سید فرشاد فاطمی اردستانی 

 مشاور در طراحی مدل کسب و کار گروه صنعتی انتخاب ١٣٨٨ 

ران باردار در هند به های پیش از بارداری بر رفتار ماد مشاور پروژه بررسی میزان تاثیر آموزش ١٣٨٨ 
 Gates foundation با پشتیبانی مالی  PATHسفارش 

کمک به  در طول دوره تحصیل دکترا از جمله پژوهشی برای پروژهای مختلف تحقیقاتیدستیار  ١٣٨۴ – ٨٧ 
 Dr. Matthew Harding (Stanford)  و Prof. V. Bhaksar (UCL) اساتید  

استراتژی توسعه صنعتی ایران به سفارش وزارت صنایع در دو پروژه:  عضو تیم پژوهشی تدوین ١٣٨٠ – ٨٢ 
مطالعه منابع تامین مالی بخش  -٢مطالعه قوانین مالیاتی و پیشنهاد اصالحات مورد نیاز و  -١

 صنعت و ارزیابی عملکرد مالی بخش

ی اطالعات سازمان ها در دفتر توسعه فناور ها و روش مشاور طراحی، ارزیابی و توسعه سیستم ١٣٧٩ – ٨١ 
 منطقه آزاد کیش

ای شهروند، به طور خاص مدیر  های زنجیره ارائه مشاوره در طراحی سیستم برای شرکت فروشگاه ١٣٧٩ – ٨١ 
 طرح تدوین یک مدل فرانشیز

استان  ۵ای  ریزی منطقه مدیر مطالعه اقتصادی منطقه زاگرس به عنوان بخشی از طرح برنامه ١٣٧٨ – ٨٠ 
 م، کرمانشاه، کردستان و لرستان در وزارت مسکن و شهرسازیهمدان، ایال

کارشناس ارشد طرح مطالعاتی جامع بازنگری صنعت داروسازی ایرن به سفارش وزارت  ١٣٧٩ – ٨٠ 
 های داروسازی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش ارزیابی عملکرد شرکت

تک در دو بخش ارزیابی مالی و محیط اقتصادی ریزی استراتژیک شرکت ایری مدیر مطالعات برنامه ١٣٧٩ 
 و شرایط بازار

 مدیر مطالعه ساختار بازار و عملکرد مالی گروه دامپروری بنیاد در طرح مطالعه استراتژیک ١٣٧٩ 

مشاور طرح مطالعه محیط اقتصاد کالن و ساختار بازار در طرح مطالعات استراتژیک شرکت  ١٣٧٧  - ٧٨ 
 پارس الکتریک

  سازی برای اقتصاد استان اصفهان  طراحی مدل شبیه ١٣٧٧ – ٧٨ 

 رود اصفهان های اطالعاتی مدیریت برای کارنجات زاینده کننده تیم طراحی سیستم هماهنگ ١٣٧۶ – ٧٨ 

 افتخارات                                                           
 استاد نمونه آموزشی دانشگاه صنعتی شریف ١٣٩١

١٣٨۶ UCL Studentships Award 

 ول آزمون اعزام دکترای رتبه ا ١٣٨٠

 ریزی و توسعه آموختگان موسسه عالی پژوهش در برنامه رتبه دوم در بین دانش ١٣٧۶

 ریزی و توسعه رتبه اول آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد موسسه عالی پژوهش در برنامه ١٣٧٣

  فیزیک -ها در گروه آموزشی ریاضی کشوری در آزمون ورودی دانشگاه ۵۴رتبه  ١٣۶٩
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