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 تحصیلی سوابق 

 نکاتاهم  مقطع

 دکتری

 قتصاد سنجیا -اقتصاد مالی

 
o  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران -1393ورودی سال 

o  اییباطبطپذیرش به عنوان دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه عالمه 

o ی ازرهای اصفهان، شهید چمران اهواز، یزد، قبولی همزمان در دانشگاه
 کرمانشاه، 

o  :18.54معدل دروس 

o  وی انشجدبرگزیده دو دوره جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به عنوان
 پژوهشی -برگزیده آموزشی

o برگزیده طرح شهید احمدی روشن 

خرد اد اقتص، اقتصادسنجی پیشرفته، اقتصاد مالی پیشرفتهدروس گذرانده: برخی 
 کالناقتصاد و 

o  :کودرونق و رها در رژیم های اقتصادی راییتخصیص بهینه داعنوان رساله 
 در بازارهای مالی ایران، رهیافت انتقال رژیم مارکوف

 کارشناسی ارشد

 علوم اقتصادی

o  دانشگاه شهید چمران اهواز -1390ورودی سال 

o  :18.51معدل فارغ التحصیلی 

o هاورودیدر بین هم  رتبه اول 
ش صاد بخو بانکداری، اقتاقتصاد سنجی، اقتصاد پول  :خی دروس گذراندهبر

 عمومی، اقتصاد توسعه، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن.
o  :دار های بورس اوراق بهاشناسایی سیستم مولد دادهعنوان پایان نامه

فاع با د -بینی آن با استفاده از محاسبات نرمتهران، مدل سازی و پیش
 (19.8نمره عالی )

 کارشناسی

 اقتصاد نظری

o  شگاه شهید چمران اهوازدان -1386ورودی سال 

o  17.54: دروسمعدل 

o نفر( 50ها )نفر سوم در بین هم ورودی 

ی ارزیاباقتصاد کالن، اقتصادسنجی، اقتصاد مهندسی) :دروس گذارندهبرخی 
الملل، اقتصاد الملل، تجرات بینهای اقتصادی(، اقتصاد خرد، مالیه بینطرح

 بخش عمومی، اقتصاد توسعه

o گی در دانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوی برگزیده فرهن 

راهنمایی، متوسطه و 

 دانشگاهیپیش

 ریاضی فیزیک

o  (شهید بهشتی )تیزهوشان -1385ورودی سال 

o )تحصیل در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان )سمپاد 

o  17.10: کتبی دیپلممعدل 

o رستان الرستانآموزی شهرییس شورای دانش 
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 سوابق کاری

 سمت شغلی مدت همکاری رکتنام سازمان/ ش 

 اریذمشاور سرمایه گ )در حال همکاری(ماه  24 (OICOشرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ) 1
 استاد ماه 12 استاد مدعو دانشگاه ارشاد 2

 بازار سرمایه تحلیلگر ماه 4 دنیای بورس 3
 شیمسوول گروه پژوه ماه  21 واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد 4

 امور مالی ماه 6 شرکت سپرسنگ 

 هاهای تخصصی و مهارتزمینه 

 ارز، سهام، طال، مسکن( بینی بازارهای مالیپیش( 

 مایابی سبد سهبهینه (Portfolio Optimizationو سبدگردانی ) 

 های مالیهای مالی و محاسبه نسبتصورت 

  شبکه عصبی محاسبات نرمهوش مصنوعی و((ANN)منطق فازی، ع ،( صبی فازیANFISالگوریتم ،)  های ابتکااری و

 مالی و مدیریت ریسکاقتصاد، و کاربرد آن در  فرا ابتکاری )ژنتیک، پرندگان، مورچگان، جهش قورباغه و..(

  های سرمایهگذاری داراییقیمت ،در بازارهای مالی عدم تقارنبررسی(ایCAPM  تئاوری قیمات ،)  گاذاری آربیتاراژ 

(APT)های ریسک شامل،سنجه ، محاسبه انواع  MAD ،VaR ،CVaR ...و 

 بررسی کارایی بازارهای مالیهای زمانی مالی و اقتصادی، بررسی رفتار آشوبناک در سری (MEH) ،...و 

 نرم افزارهای  در تسلط کافیMATLAB ،STATA ،Eviews تسلط نسبی بر و Microfit ، Lisrel ،Oxmetrics ،Rats 

 هار مجالت و کنفرانسلیست مقاالت ارائه شده د 

 پذیرش وضعیت نویسندگان محل چاپ یا ارائه عنوان ردیف

1 

Evaluation and comparison of 

performance of ANFIS and ARIMA in 

forecasting the daily gold prices 

CCCCCCCCCC CC   CC1
Econometrics: Methods 

and Applications- 

Sanandaj Aug. 2012 

M. Zarranezhad, 

Ali Raoofi, 

P.Kiyani 

 2012 پذیرش 

2 
ا استفاده از ب  OPECبینی روند قیمت نفت پیش

 مدل مارکف پنهان و موجک

کنفرانس ملی جهاد اقتصادی 

 91بابلسر 

نژاد، صالح  منصور زراء

ابراهیمی، پویان کیانی، 

 علی رئوفی

 1391 پذیرش 

3 

Analyze the impact of socio-economic 

variables on environmental emission 

Case study: ME and North Africa 

(MENA) 

CCCCCCCCCCCCC  CC1
Conference on 

Environmental Crises 

and its solutions- Kish 

Island Feb. 2013 

Ali Raoofi, 

M.Afghah 
 2013 پذیرش 

4 
مدل  بینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده ازپیش

 میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته فازی

فصلنامه اقتصاد محیط زیست و 

 انرژی دانشگاه عالمه طباطبایی

M. zarranezhad,  P. 

kiyani, Ali Raoofi 
 1392  پذیرش

5 

Assessment and Comparison of linear 

and non-linear Methods for Forecasting 

the Stock Price returns in Tehran Stock 

Exchange 

International Journal of 

Scientific Management 

and Development 

M. Zarranezhad 
A. Raoofi 

O. Bayani 

 2016 پذیرش



  رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی

 

4  

 

 هاادامه مقاالت ارائه شده در مجالت و کنفرانس 

 پذیرش وضعیت نویسندگان محل چاپ یا ارائه عنوان ردیف

6 
ی خطی و هاروشی نیبشیپارزیابی و مقایسه عملکرد 

 نغیرخطی برای بازده روزانه بورس اوراق بهادار تهرا
 

دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 منصور زراء نژاد

 علی رئوفی

 1394 پذیرش

7 
ی بینپذیری قیمت طال و مقایسه پیشبینیارزیابی پیش

 های خطی و غیر خطیروش

 /های کاربردی اقتصادنظریه

 تبریز

 سید عزیز آرمن

 علی رئوفی

 1393 پذیرش 

8 

وجود حافظه بلندمدت در قالب پنجره غلتان 

رونده: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار پیش

 تهران

سازی ریسک و مهندسی مدل

 مالی/ دانشگاه خاتم

 تیمور محمدی

 علی رئوفی

 1396 پذیرش

9 
The Existence of Long Memory 

Property in OPEC Oil Prices 

Asian Economic and 

Social Society 

M. Zarra-Nezhad 

Ali Raoofi 

M.H. Akbarzade 

 2016 پذیرش

10 
بینی بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران با پیش

استفاده از ترکیب تجزیه موجک و شبکه عصبی فازی 

 تطبیقی

های اقتصاد ایران/ پژوهش

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 فیعلی رئو

 تیمور محمدی 

 1396 پذیرش

11 

A study on the effect of entrepreneurship 

on economic growth 
CCCCCCCCCCCCC  CC1

Congress Jean-

Baptiste Say 

Summer School 

Research Network on 

Innovation- 2014 

M. Afghah 

A. Raoofi 

S. Hoshyar 

 پذیرش 

 

2014 

12 

Comparison of Several Combined 

Methods for Forecasting Tehran Stock 

Exchange Index 

International Journal 

of Business 

Forecasting and 

Marketing 

Intelligence 

Ali Raoofi, A. M 

Hojjat, P. kiyani 

 

 پذیرش 

 

2016 

13 
های بازده بررسی وجود روند آشوبی در داده

 نشاخص بورس اوراق بهادار تهرا

اولین همایش بین المللی 

اقتصاد، مدیریت، حسابداری 

 1393 -و علوم اجتماعی

 منصور زراءنژاد

 علی رئوفی

 1393 پذیرش ارائه

14 
های اقتصادی ایاالت متحده بررسی تاثیر تحریم

 2013تا  1990های آمریکا علیه ایران طی سال

اولین همایش بین المللی 

اقتصاد، مدیریت، حسابداری 

 1393 -اجتماعی و علوم

 محسن مهرآرا

 هادی دادآفرید

 علی رئوفی

 1393 پذیرش ارئه

15 
تحلیل تاثیر سطح دموکراسی بر باز بودن تجاری با 

 کشور دنیا( 130استفاده از رهیافت پنل)

کنفرانس ملی جهاد اقتصادی 

 94بابلسر 

 علی رئوفی

 مولود دهقان

 1394 پذیرش

16 

 از قتصادی با استفادهبررسی تاثیر کارآفرینی بر رشد ا

 های تابلوییرویکرد داده

های  فصلنامه پژوهش

های رشد  اقتصادی )پژوهش

تربیت ( / و توسعه پایدار

 مدرس

 سید مرتضی افقه

 علی رئوفی

 سیمین هوشیار

 --- در حال داوری

17 

Evaluation and Predictability of gold 

price: 

Comparison of linear and nonlinear 

prediction methods 

مجله اقتصاد مقداری، 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

A. 

MontazerHojat 

A. Raoofi 

P. Kiyani 
S. Ebrahimi 

 --- در حال داوری

18 
رابطه بین دموکراسی و سطح درآمدهای مالیاتی در 

 کشورهای دموکراتیک و استبدادی

 حسن فرازمند مجله اقتصاد تطبیقی

 علی رئوفی

 زاده سمیرا تقی

 1394 در حال داوری
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 هاادامه مقاالت ارائه شده در مجالت و کنفرانس 

 پذیرش وضعیت نویسندگان محل چاپ یا ارائه عنوان ردیف

19 

Investigating the Relationship between 

Democracy and Inequality of Income 

Distribution: 

(Evidence from 142 countries throughout 

the world) 

Population and 

Development Review 

M. Zarra-Nezhad 

Ali Raoofi 

Salah Ebrahimi 

Poyan Kiyni 

 --- در حال داوری

20 
بررسی وابستگی بین قیمت نفت و شاخص قیمت سهام 

 رویکرد تابع مفصل در بورس اوراق بهادار تهران:

 منصور زرانژاد --

 علی رئوفی

 علی کارگر

برای  آماده 

 ارسال

--- 

21 
 صادرات غیرنفتی بر رشد سازیبررسی تاثیر متنوع

 MENAاقتصادی کشورهای منطقه 

 علی رئوفی --

 صالح نیازی

در حال آماده 

 شدن

--- 

22 
ر های بورس اوراق بهاداشناسایی سیستم مولد داده

 تهران

 منصور زراءنژاد --

 علی رئوفی

 --- آماده ارسال

23 
 سید مرتضی افقه -- ندولت در ایرا یاندازه بر اقتصاد شدن جهانی تاثیر

 علی رئوفی

 --- آماده ارسال

24 
بررسی وابستگی بین متغیرهای کالن اقتصادی و شاخص 

 لرویکرد تابع مفص سهام در بورس اوراق بهادار تهران:

 منصور زرانژاد --

 علی کارگر

 علی رئوفی

آماده  برای 

 ارسال

--- 

25 
ه ک برنامه استراتژیک در یک شرکت پروژفرآیند تدوین ی

 محور در بازار انرژی

یازدهمین کنفرانس بین 

 المللی مدیریت استراتژیک

 عبداهلل صمدی

 علی رئوفی

 1396 پذیرش

 

 های پژوهشی اتمام شده و در حال انجامطرح 

 مجری طرح سازمان عنوان طرح پژوهشی ردیف
سال 

 اجرا
 سمت

های زمینه فرصت گذاری درتهیه نقشه سرمایه 1

 گذاری داخلی و خارجیسرمایه

سازمان امور اقتصادی و دارایی 

 خوزستان

دکتر منصور 

 زراء نژاد
1390 

همکار 

 طرح

بررسی نقش صنایع کوچک در صادرات استان  2

 هاخوزستان و عوامل موثر بر آن

سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 استان خوزستان

دکتر منصور 

 زراء نژاد
1392 

ر همکا

 طرح

گیری اثرات رفاهی ناشی از اجرای طرح اندازه 3

 هاهدفمندسازی یارانه

موسسه عالی آموزش و پژوهش 

 مدیریت و برنامه ریزی

سیاوش 

 محمدپور
1394 

همکار 

 اصلی

: های مختلف اقتصادیاداری در بخش ارزیابی فساد 4

 مطالعه موردی ایران

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 

 ایران

 

سمیه  دکتر

 مردانه
1394 

همکار 

 اصلی

 تحریریه 1394 مهدی پزشکان موسسه دنیای اقتصاد تابان سالنامه جامع آماری 5

 تحریریه 1395 مهدی پزشکان موسسه دنیای اقتصاد تابان سالنامه جامع آماری 6
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 هاادامه مقاالت ارائه شده در مجالت و کنفرانس 

 حمجری طر سازمان عنوان طرح پژوهشی ردیف
سال 

 اجرا
 سمت

 1396 عبداهلل صمدی (OICOشرکت اُیکو ) سند استراتژیک توسعه کسب و کار شرکت اُیکو 7
تحریریه و 

 ناظر

ارتقا سیستم مخابراتی راه آهن جمهوری اسالمی  8

 ایران
 1397 دکتر بیات دانشگاه شریف )بنیاد نخبگان(

همکار 

 اصلی

 

 های تخصصی تالیفیبولتن 

 توضیحات ارفرماک سمت سال عنوان

Doing Business in Iran 2016 عضو تحریریه DMSU فارسی و انگلیسی 

Advertisement and Distribution in 

Iran 
2016 

مسوول بولتن و 

 عضو تحریریه
DMSU فارسی و انگلیسی 

Iran Banking and Industry 2016 عضو تحریریه DMSU فارسی و انگلیسی 

Iran Oil and Gas Industry 2016 

مسوول بولتن و 

 عضو تحریریه
DMSU فارسی و انگلیسی 

Iran Petrochemical Industry 2016 مسوول بولتن DMSU فارسی و انگلیسی 

Iran Automotive & Related 

Industry 
 فارسی و انگلیسی DMSU عضو تحریریه 2016

Organic Food Industry 2016  مسوول بولتن DMSU یسیفارسی و انگل 

Food Trade Industry 2016 مسوول بولتن DMSU فارسی و انگلیسی 

Food Packaging Industry 2016 

مسوول بولتن و 

 عضو تحریریه
DMSU فارسی و انگلیسی 

Packaged Food Industry 2016 

مسوول بولتن و 

 عضو تحریریه
DMSU فارسی و انگلیسی 

Halal Food Industry 2016 

مسوول بولتن و 

 عضو تحریریه
DMSU فارسی و انگلیسی 
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 های تخصصی تالیفیادامه بولتن 

 توضیحات کارفرما سمت سال عنوان

 عضو تحریریه 1394 سالنامه جامع آماری دنیای اقتصاد
شرکت دنیای 

 اقتصاد تابان
 فارسی

 پژوهشگر 1395 های دنیای اقتصادپایگاه داده
واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

 پژوهشگر 1394 «اقتصاد در دوران پساتحریم»بولتن تخصصی 
واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

 1394 بولتن تخصصی راهنمای تجار و بازرگانان
مسوول بولتن و 

 عضو تحریریه

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

 پژوهشگر 1394 بولتن تخصصی صنعت فوالد و صنایع وابسته
العات بازار واحد مط

 دنیای اقتصاد
 فارسی

بازار »بینی بولتن تخصصی تحلیل و پیش

 «مسکن

اسفند 

1393 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

 «بازار ارز»بینی بولتن تخصصی تحلیل و پیش
اسفند 

1393 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

بازار »ینی ببولتن تخصصی تحلیل و پیش

 «سهام

اسفند 

1393 

پژوهشگر و 

 مسوول بولتن

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

اثر کاهش »بینی بولتن تخصصی تحلیل و پیش

 «قیمت نفت بر کسب  و کارها

اسفند 

1393 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

بولتن تخصصی چشم انداز بازار طال در سال 

1394 

اسفند 

1393 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

بولتن »بینی بولتن تخصصی تحلیل و پیش

 «1394 سرنوشت دالر تا پایان

مرداد 

1394 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

 فارسی دنیای اقتصاد پژوهشگر 1394 بولتن تخصصی بازار ارز در پساتحریم

بینی بازار سهام ی تحلیل و پیشبولتن تخصص

 1394تا پایان سال 

دی 

1394 

مسوول بولتن و 

 عضو تحریریه

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

بینی بازار مسکن بولتن تخصصی تحلیل و پیش

 1394تا پایان سال 

دی 

1394 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

بینی بازار ارز تا شبولتن تخصصی تحلیل و پی

 1394پایان سال 

دی 

1394 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی
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 های تخصصی تالیفیادامه بولتن 

 توضیحات کارفرما سمت سال عنوان

انداز بازار سهام در سال بولتن تخصصی چشم

1395 

اسفند 

1394 

مسوول بولتن و 

 عضو تحریریه

واحد مطالعات بازار 

 ی اقتصاددنیا
 فارسی

انداز بازار ارز در سال بولتن تخصصی چشم

1395 

اسفند 

1394 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

انداز بازار طال در سال بولتن تخصصی چشم

1395 

اسفند 

1394 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

سال انداز بازار مسکن در بولتن تخصصی چشم

1395 

اسفند 

1394 
 پژوهشگر

واحد مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد
 فارسی

 

 های تخصصی انجام شدهپروژه 

 توضیحات کارفرما سمت سال عنوان

طرح توجیهی بازیافت امکانسنجی مطالعه 

 الستیک به روش پیرولیز
 کنندهتهیه  1398

-اندازی و بهرهشرکت راه

 برداری صنایع نفت
- 

 در مایع گاز صادرات و ذخیره مخازن احداث

 دوغارون اقتصادی ویژه منطقه
 کنندهتهیه 1398

-اندازی و بهرهشرکت راه

 برداری صنایع نفت
- 

بررسی مطالعات امکانسنجی راه اندازی واحد 

 تولید پلی پروپیلن از گاز مایع
 کنندهتهیه 1396

-اندازی و بهرهشرکت راه

 برداری صنایع نفت
- 

رسی مطالعات امکانسنجی راه اندازی کارگاه بر

 صنعتی در منطقه عسلویه
 کنندهتهیه 1397

-اندازی و بهرهشرکت راه

 برداری صنایع نفت
- 

سند استراتژیک توسعه کسب و کار شرکت 

 اُیکو
 کننده/ ناظرتهیه 1396

-اندازی و بهرهشرکت راه

 برداری صنایع نفت
- 

دی، های فوالپروژه بررسی بازار درب

 اتوماتیک و ابزارآالت درب
 - Frontier Partners پژوهشگر 1394

 - Frontier Partners پژوهشگر 1394 پروژه بررسی بازار طال و جواهرات در ایران

پروژه بررسی بازار فلزات اساسی و کمیاب در 

 کشور فلیپین
 - شخص حقیقی پژوهشگر 1394
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  های تخصصیکنفرانسسخنرانی در 

 "برگزار شده توسط خانه اصناف استان فارس"1398از اقتصاد ایران در سال اندچشم ، 

 " های عددی در مهندسی عمرران کنفرانس ملی روش، "ساله 5بررسی وضعیت مسکن و ساخت و ساز در افق ،

1394 

 " بینی بازارهرا برگرزار شرده توسرط     ، به عنوان کارشناس پیش"1394همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال

 1394یای اقتصاد، دن

 "برگزار شده توسط شورای عالی ارتبرا  برا   ، "ج از کشورهای دانشجویی در تعامل با ایرانیان خارنقش رسانه

 1389 ،ایرانیان خارج از کشور

 روزنامه و مجالت /لیست مقاالت داوری نشده 

  (175فردا، شماره  تجارتشکست مقاومت فلزی ) ها در بازارهای کاالیی شد؟چه عواملی باعث رشد قیمت 

 ( 146)تجارت فردا شماره  بحران مواد اولیه / چرا قیمت فلزات اساسی کاهش یافت؟ 

  ( 145)تجارت فردا شماره  انعکاس دیپلماسی در تراز تجاری /بررسی عملکرد دولت در تجارت خارجی 

  10  ( 141ره )تجارت فردا شما ارتخرد و کالن تج / کاالی اول وارداتی ایران کدامند؟ 10کاالی اول صادراتی و 

 ( 141)تجارت فردا شماره  افت تجارت /چرا حجم تجارت خارجی افت کرد؟ 

 گذاری خرارجی و بررسری رونرد آن در ایرران    های سرمایهایران کجای جهان ایستاده است؟/ مروری بر روش 

 (155)تجارت فردا شماره 

 تجارت فردا شماره ) های داد و ستدکاهش هزینهسته استمیلیارد دالر از صادرات ایران کا 17ها بیش از تحریم

159) 

  (1394آذرماه  10 -)اقتصاد نیوز تداوم کاهش بهای فلزات اساسی در سایه افزایش بهای دالر 

  11 -)اقتصاد نیروز  هامیلیارد دالری صادرات ایران بر اثر تحریم 17ها با تجارت ایران چه کردند؟ کاهش تحریم 

 (1394ماه دی

  سالنامه جرامع  سال خوب بورس /ظریفت سوددهی دارند؟ 95بازارهای احتماال سودده/ کدام بازارها در سال( 

 (170شماره  -تجارت فردا -اقتصاد ایران

  شود )سالنامه جرامع اقتصراد ایرران   تسهیل می 1395موانع تجارت خوب/ آیا تجارت خارجی ایران در سال- 

 (170شماره  -تجارت فردا

 (175تجارت فردا شماره ) شکست مقاومت فلزی / ها در بازارهای کاالیی شد؟چه عواملی باعث رشد قیمت 

 ویژه نامه صنعت، معدن و تجارت( بررسی سهم بخش خصوصی در صنعت معدن و تجارت( 

  تجارت فردا شرماره  1395سال تجارت ایران به کدام سو می رود/ بررسی وضعیت صادرات و واردات ایران در( 

 ، ویژه نامه دولت(190

      واکاوی عملکرد تجارت خارجی ایران در دولت سازندگی، دوره راهگشایی تجاری )تجرارت فرردا، ویرژه نامره

 (1395صنعت، مهرماه 

 عملیرات  )تجارت فردا، ویژه نامره   صنعت دومین بخش با ارزش/ ارزش افزوده بخش صنعت چه وضعیتی دارد؟

 (1396نعت، تیرماه نجات ص

http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=main&story=0748d300-0463-4749-ad5d-d365a4e48640
http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?service=main&story=0748d300-0463-4749-ad5d-d365a4e48640
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 و برگزاری کارگاه دستیاری، سوابق تدریس 

 ردیف
 مؤسسه یادانشگاه نام

 آموزشی
 سال تحصیلی روس تدریس شدهدعنوان

 1391-92 دانشگاه شهید چمران اهواز هااقتصاد مهندسی/ ارزیابی طرح 1

 1391-92 دانشگاه شهید چمران اهواز اقتصاد مدیریت 2

 1391-92 دانشگاه شهید چمران اهواز یپول و بانکدار 3

4 
های کامپیوتری برای آشنایی با بسته

 دانشجویان اقتصاد
 1391-92 دانشگاه شهید چمران اهواز

 1390-91 ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز 2خرد  5

 1390-91 ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران اهواز 1کالن  6

 1392-93 مللی خلیج فارسواحد بین ال -دانشگاه آزاد اسالمی خرد اقتصاد 7

 1392-93 مللی خلیج فارسواحد بین ال -دانشگاه آزاد اسالمی اقتصاد مدیریت و تحلیل ریسک 8

9 
های داده در کارگاه آشنایی با پایگاه

 رشته اقتصاد
 1391-92 دانشگاه شهید چمران اهواز

10 
با  کارگاه آموزش اقتصادسنجی

Eviews 
 1393-1394 دانشگاه خاتم )بانک پاسارگاد(

 1393 -1394 دانشگاه عالمه طباطبایی کارگاه اقتصادسنجی کاربردی 11

 1394 -1395 دانشگاه عالمه طباطبایی Matlabافزار کارگاه آموزشی نرم 12

 1394 -1395 دانشگاه عالمه طباطبایی STATAکارگاه آموزش نرم افزار  13

 1395 -1396 دانشگاه عالمه طباطبایی ICDLگانه 7های رگاه مهارتگا 14

15 
های عصبی مصنوعی و کارگاه شبکه

 کاربرد آن در اقتصاد و علوم مالی
 1395 -1396 قتصادامرجع تخصصی  -هااقتصادی

 1395 -1396 دانشگاه خاتم )بانک پاسارگاد( سنجی پیشرفته کارگاه اقتصاد 16

 1395 -1396 دانشگاه عالمه طباطبایی نجی مقدماتیکارگاه اقتصادس 17

18 
کارگاه شبکه های عصبی مصنوعی و 

 کاربرد آن در اقتصاد و علوم مالی
 1395 -1396 دانشگاه خوارزمی تهران

19 
 STATAکارگاه آموزش نرم افزار 

 )مقدماتی(
 1396 -1397 دانشگاه عالمه طباطبایی

20 
کارگاه شبکه های عصبی مصنوعی و 

 کاربرد آن در اقتصاد و علوم مالی
 1396 -1397 مرکز مالی ایران

21 
کارگاه اقتصادسنجی کاربردی با نرم 

 STATAافزار 
 1396 -1397 دانشگاه عالمه طباطبایی

22 
در  Matlabکارگاه کاربرد نرم افزار 

 اقتصاد و علوم مالی
 1396 -1397 مرکز مالی ایران

23 
آن در  کارگاه هوش مصنوعی و کاربرد

 اقتصاد و مالی
 1396 -1397 مرکز مالی ایران

24 
کارگاه منطق فازی و کاربرد آن در 

 اقتصاد و مالی
 1396 -1397 مرکز مالی ایران
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 کتب ترجمه و تالیف 

 وضعیت مترجمان نویسنده عنوان ردیف

 تالیفدر حال  --- یعلی رئوف کاربرد نرم افزار متلب در اقتصاد و علوم اجتماعی 1

2 
فاده از مدل مارکوف حالت با است -های فضامدل

 سوئیچینگ
 کیم و نیلسون

 تیمور محمدی

 علی رئوفی
 در حال ترجمه

 

 سپری شده یهاها و کارگاهدوره 

 سازمان ارائه دهنده مدرک نام دوره ردیف
 ای کشورسازمان فنی و حرفه دوره مقدماتی کار با رایانه 1
 باشگاه خبرنگاران جوان آموزش خبرنگاریدوره  2
 کارگزاری آگاه دوره آموزش مقدماتی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 3
 واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد دوره تحلیل بنیادی بازار سرمایه 4

 

  و افتخارات هامسئولیتسایر 

  84-85مسئول شورای دانش آموزی دبیرستان 

 84-85 الرستان آموزی شهرستانمسئول شورای دانش 

 84و راهیابی به مسابقات رباتیک کشوری عالمه حلّی  (83)شرکت در مسابقات رباتیک شهرستان 

  85مقام سوم داستان کوتاه شهرستان الر 

 84-85 سازمان پرورش استعدادهای درخشان های انتظاردبیر برگزاری نهمین دوره نمایشگاه جوانه 

 85یشگاه طرح اسوه )با همکاری بسیج دانش آموزی( عضو مرکزی برپایی نما 

  86-87عضو انجمن فارغ التحصیالن سمپاد الرستان 

 88-90 دانشگاه شهید چمران اهواز اقتصاد دانشجویی دبیر انجمن علمی 

 88-90 دانشگاه شهید چمران اهواز و علوم اجتماعی دبیر انجمن علمی دانشکده اقتصاد 

 وازران اهدر دانشگاه شهید چم تبلیغات دومین جشنواره شهید دکتر مصطفی چمران مسئول کمیته روابط عمومی و 

1389 

 گاه ر دانشد گذاری سومین جشنواره شهید دکتر مصطفی چمرانو عضو شورای سیاست و ارتباطات مسئول کمیته مالی

 1390 شهید چمران اهواز

  87-90 اشراقاقتصادی و نشریه فرهنگی، اجتماعی  صاحب امتیازمدیر مسئول و 

 1398-1397 دانشگاه ارشاد دماوند اقتصادسنجی مالی 25

 1398-1397 دانشگاه ارشاد دماوند فرآیندهای تصادفی در مالی 26

 1398-1397 گاه ارشاد دماونددانش اقتصاد کالن 27

 1398-1397 دانشگاه ارشاد دماوند اقتصادسنجی پیشرفته مالی 28

 1398-1397 دانشگاه ارشاد دماوند فرآیندهای تصادفی در مالی 29
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  زار شده )برگ "های دانشجویی در تعامل با ایرانیان خارج از کشورنقش رسانه"مدعو برای سخنرانی در اولین همایش

 1389 توسط شورای عالی ارتباط با ایرانیان خارج از کشور(

 1390آزاداندیشی علوم اسالمی  سخنران مدعو در کرسی 

 1391 در دانشگاه شهید چمران اهواز وزستاندبیر اولین جشنواره دانشجویان اقتصاد خ 

  1393دانشجوی برگزیده دانشگاه عالمه طباطبایی پژوهشی و مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان 

  1395دانشجوی برگزیده دانشگاه عالمه طباطبایی پژوهشی و مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان 


