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گ 1فروردین 1388میرحسین موسويوزارت امور اقتصادي و دارایی- پژوهشکده امور اقتصاديشیوه هاي خصوصی سازي و راههاي تسهیل آن1

گ 2بهمن 1387وزارت امور اقتصادي و داراییوزارت امور اقتصادي و دارایینخستین گزارش اجراي قانون سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی2

گ 3--معاونت آماده سازي سهام و اصالح ساختارسازمان خصوصی سازيوضعیت آماده سازي و واگذاري شرکتهاي زیر مجموعه شرکت نفت3

گ 13774دکتر مسعود حاجی زاده میمنديسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایرانارزیابی سیاست واگذاري سهام دولتی و متعلق به دولت به کارگران4

گ 13875سعیده محمود خانیــخصوصی سازي در ایران5

گ 13886مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازيخالصه عملکرد و برنامه سازمان خصوصی سازي در راستاي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه6

گ 7--مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازيعملکرد اجراي طرح توزیع سهام عدالت7

گ 13868دبیرخانه هیأت عالی واگذاريسازمان خصوصی سازيگزارش نظارتی هیأت عالی واگذاري در زمینه عملکرد سازمان خصوصی سازي در شش ماهه نخست 81386

گ 13869مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازيخالصه عملکرد و برنامه سازمان خصوصی سازي در راستاي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی9

گ 137610مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازيارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازي در ایران10

گ 138811مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازيسومین گزارش عملکرد قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی11

گ 138812مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازيدومین گزارش عملکرد قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی12

گ 139013سازمان خصوصی سازيسازمان خصوصی سازيعملکرد مقایسه اي سازمان خصوصی سازي13

گ 138314سازمان خصوصی سازيسازمان خصوصی سازيخالصه فرآیند خصوصی سازي در راستاي قانون برنامه سوم توسعه و اطالعات عملکرد واگذاري سهام شرکتهاي دولتی و متعلق به دولت14

گ 138215مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازيبررسی مقایسه اي عملکرد سازمان خصوصی سازي در واگذاري شرکتهاي دولتی 1582-80

گ 138616مصطفی علی مددسازمان خصوصی سازيمروري اجمالی بر نقش حسابداران در فرآیند خصوصی سازي16

گ 17آبان 1383--موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاران ایرانخصوصی سازي و واگذاري شرکتهاي دولتی در اقتصاد ایران و درسهایی براي برنامه چهارم توسعه (روشها، تجارب و عملکرد)17

گ 139118سعید شهیاديدبیرخانه تشخیص مصلحت نظامگزارش پژوهشی خصوصی سازي در افق چشم انداز (تجربه ایران و کشورهاي منطقه)18

گروه مدیریت و اقتصاد مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه پروژه چالشها و الزامات اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران19

صنعتی شریف

گ 139219شرکت ملی نفت ایران

مرکز پژوهش، آمار و اطالعات ستاد مرکزي مبازره با قاچاق ستاد مرکزي مبازره با قاچاق کاال و ارزگزارش مدیریتی خصوصی سازي و واگذاري شرکتهاي دولتی، چالشها و اشکاالت موجود20

کاال و ارز

گ 139220

گ 139121معاونت پژوهشی دفتر مطالعات برنامه و بودجهمجلس شوراي اسالمیرهنمودهاي حقوقی برنامه خصوصی سازي21

هفتمین گزارش عملکرد قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی22
وزارت امور اقتصادي و دارایی دبیرخانه شوراي عالی 

اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی

وزارت امور اقتصادي و دارایی دبیرخانه شوراي عالی اجراي 

سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی
گ 22خرداد 1391

گ 139223مرکزتحقیق و توسعه فرابورس ایرانفرابورس ایرانواگذاري معادن23
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گ 139224مرکزتحقیق و توسعه فرابورس ایرانفرابورس ایرانخصوصی سازي از دیدگاه فرابورس ایران24

گ 139225مرکزتحقیق و توسعه فرابورس ایرانفرابورس ایراننقش خصوصی سازي باشگاه ها از طریق ورود به بازار سرمایه در بهبود مشکالت اقتصاد فوتبال ایران25

گ 139226مرکزتحقیق و توسعه فرابورس ایرانفرابورس ایرانواگذاري طرحهاي نیمه تمام26

گ 27----مؤسسه آموزشی تأمین تدبیرسازوکار قیمت گذاري سهام27

گ 28----انجمن مدیران صنایع اصفهانطرح اجرایی اصل 44 قانون اساسی (طرحی براي اجراي عملی واگذاري بنگاههاي دولتی به مردم)28

گ 29مهر 1392واحد: مدیریت سرمایه گذاريکارگزاري پارسیانخصوصی سازي صنعت گاز29

گ 138630سعید شتابیدیوان محاسبات کشورحسابرسی خصوصی سازي (برگرفته از مطالب ارائه شده در کارگاه آموزشی سازمان اکوساي در الهور پاکستان)30

کارگروه برنامه ریزي و مشاوره، مؤسسه فرآوري اطالعات خصوصی سازي (برنامه ریزي ارتباطات، مفاهیم کلی و مقدمات)31

مهندسی دانشگاهی

گ 31----

گ 32مهر 1392مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان خصوصی سازيتحلیل عملکرد برنامه خصوصی سازي در کشور به همراه آسیب شناسی و پیشنهادات اصالحی32

دومین گزارش عملکرد قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی33
وزارت امور اقتصادي و دارایی دبیرخانه شوراي عالی 

اجراي سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی

وزارت امور اقتصادي و دارایی دبیرخانه شوراي عالی اجراي 

سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی
گ 43مهر 1388

گ 33آذر 1387 بورس اوراق بهادار تهران بورس اوراق بهادار تهرانگزارش عملکرد بازار اوراق بهادار34

وزارت امور اقتصادي و دارایی- سازمان بورس و اوراق به کارگیري نهادها و ابزارهاي نوین مالی در مدیریت بحران مالی35

بهادار

گ 34بهار 1388شرکت تأمین سرمایه امین

گ 35فروردین 1386 مدیریت مطالعات و برنامه ریزيسازمان بورس  اوراق بهادارگزارش عملکرد بازار اوراق بهادار36

گ 139136--شرکت پاالیش نفت الوانگزارش عملکرد واحدهاي مختلف شرکت پاالیش نفت الوان37

گ 138737--دبیرخانه کارگروه تحوالت اقتصادي (ریاست جمهوري)گزارش پشتیبان چارچوب کلی طرح تحول اقتصادي (مبانی، چارچوب و رئوس تحوالت)38

گ 138738دکتر پیکارجوپژوهشکده امور اقتصادي و داراییمقدمه اي بر تحلیل استراتژیک رقابت در صنعت بیمه کشور39

گ 39----مؤسسه آموزشی تأمین تدبیرماهیت و اهمیت سرمایه گذاري40

گ 138840کامران صداقتپژوهشکده امور اقتصاديآسیب شناسی الگوي مصرف در ایران41

گ 138741  پژوهشکدة امور اقتصادي  پژوهشکدة امور اقتصاديبررسی اثرات قیمت هاي باالي نفت بر اقتصاد دنیا براساس تقسیم بندي بانک جهانی (با تأکید بر کشورهاي فقیر و کم درآمد)42

گ 138642--موسسه مطالعات آمریکاي شمالی و اروپاي دانشگاه تهرانآموزه هاي تحوالت دولت رفاه در بریتانیا در برنامه ریزي اقتصادي و اجتماعی ایران43

گ 44مهر 1392پژوهشکده صنعتگرپژوهشکده صنعتگرنگاهی نو به بخش عمومی غیر دولتی44

گ 9345-89سازمان خصوصی سازيسازمان خصوصی سازيلیست شرکتهاي قابل واگذاري سال 451389-1393

گ 139346گمرك جمهوري اسالمی ایرانگمرك جمهوري اسالمی ایرانگزارش عملکرد بازرگانی کشور در یک نگاه46

گ 138547سازمان امور اقتصادي و دارایی اصفهانسازمان امور اقتصادي و دارایی اصفهاناستقرار چرخه مدیریت بهره وري در دستگاههاي اداري- اجرایی استان اصفهان گزارش سازمان امور اقتصادي و دارایی اصفهان47
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