 مشخصات فردی

علی رئوفی
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 5سال سابقه کاری در زمینه مشاوره سرمایه گذاری (واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد -اتاق بازرگانی ایران)
عضو بنیاد ملی نخبگان و تایید صالحیت شده برای دریافت جوایز تحصیلی بنیاد در امور پژوهشی
پذیرش در مقطع دکترا به صورت استعداد درخشان و قبولی همزمان در  3دانشگاه دیگر
دارای مدرک زبان MSRT
رتبه سوم در بین دانشجویان ورودی کارشناسی و رتبه دوم در بین دانشجویان ارشد
چاپ و انتشار  2مقاله در ژورنالهای  98 ،ISIمقاله در مجالت علمی -پژوهشی داخلی و  1مقاله در
کنفرانسهای بینالمللی و ملی
برگزیده بنیاد ملی نخبگان برای دریافت جوایز تحصیلی در مقطع دکتری (دو دوره)
بیش از  9888نفر ساعت تدریس در دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی و کارگاههای آموزشی

 تدریس و دستیار استاد در  8دانشگاه و مرکز آموزش عالی (دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه شهید چمران
اهواز ،دانشگاه خاتم (بانک پاسارگاد) و دانشگاه آزاد واحد خلیج فارس )

1



رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی

 سوابق تحصیلی
مقطع

دکتری
اقتصاد مالی -اقتصاد سنجی

کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی

کارشناسی
اقتصاد نظری

راهنمایی ،متوسطه و
پیشدانشگاهی

اهم نکات
 oورودی سال  -9515دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
 oپذیرش به عنوان دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه عالمه طباطبایی
 oقبولی همزمان در دانشگاههای اصفهان ،شهید چمران اهواز ،یزد ،رازی
کرمانشاه،
 oمعدل دروس90.38 :
 oبرگزیده دو دوره جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان به عنوان دانشجوی
برگزیده آموزشی -پژوهشی
برخی دروس گذرانده :اقتصادسنجی پیشرفته ،اقتصاد مالی پیشرفته ،اقتصاد خرد
و اقتصاد کالن
 oعنوان رساله :در حال تصویب پروپوزال
 oورودی سال  -9518دانشگاه شهید چمران اهواز
 oمعدل فارغ التحصیلی90.39 :
 oرتبه اول در بین هم ورودیها
برخی دروس گذرانده :اقتصاد سنجی ،اقتصاد پول و بانکداری ،اقتصاد بخش
عمومی ،اقتصاد توسعه ،اقتصاد خرد ،اقتصاد کالن.
 oعنوان پایان نامه :شناسایی سیستم مولد دادههای بورس اوراق بهادار
تهران ،مدل سازی و پیشبینی آن با استفاده از محاسبات نرم -دفاع با
نمره عالی ()91.0
 oورودی سال  -9506دانشگاه شهید چمران اهواز
 oمعدل دروس95.38 :
 oنفر سوم در بین هم ورودیها ( 38نفر)
برخی دروس گذارنده :اقتصاد کالن ،اقتصادسنجی ،اقتصاد مهندسی(ارزیابی
طرحهای اقتصادی) ،اقتصاد خرد ،مالیه بینالملل ،تجرات بینالملل ،اقتصاد
بخش عمومی ،اقتصاد توسعه
 oدانشجوی برگزیده فرهنگی در دانشگاه شهید چمران اهواز
o
o
o
o

ورودی سال  -9503شهید بهشتی (تیزهوشان)
تحصیل در سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)
معدل کتبی دیپلم95.98 :
رییس شورای دانشآموزی شهرستان الرستان

ریاضی فیزیک
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رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی



 سوابق کاری
نام سازمان /شرکت

مدت همکاری

سمت شغلی

9

واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد

 21ماه (در حال همکاری)

مسوول گروه پژوهشی

5

شرکت سپرسنگ

 6ماه

امور مالی

 زمینههای تخصصی و مهارتها
 تخصصصد در زمینه مساسصصبات نرا (شصصام رو

های شصصبکه عصصصبیط منطز ،ازیط عصصصبی ،ازی ()ANFISط

الگوریتمهای ابتکاری و ،را ابتکاری (ژنتیکط پرندگانط مورچگانط جهش قورباغه و.)..
 پیشبینی بازارهای مالی (ارزط سهااط طالط مسکن)
 بهینهیابی سبد سهاا ( )Portfolio Optimizationو سبدگردانی
 آشنایی با صورتهای مالی و مساسبه نسبتهای مالی
 بررسصی عدا تقارن در بازارهای مالیط قیمتگذاری داراییهای سرمایهای( )CAPMط تئوری قیمتگذاری آربیتراژ
()APT
 بررسی ر،تار آشوبناک در سریهای زمانی مالی و اقتصادیط بررسی کارایی بازارهای مالیط و...
 تسلط کا،ی روی نرا ا،زارهای  MATLABو STATAط  Eviewsو  S-plusو  Gretlو تسلط نسبی بر  Microfitط Lisrelط
Oxmetricsط Rats

 لیست مقاالت ارائه شده در مجالت و کنفرانسها
ردیف

1

2

9

4

5

6

عنوان

محل چاپ یا ارائه

نویسندگان

وضعیت

پذیرش

Evaluation and comparison of
performance of ANFIS and
ARIMA in forecasting the daily
gold prices

1st International
Conference on
Econometrics: Methods
and ApplicationsSanandaj Aug. 2012
کنفرانس ملی جهاد اقتصادی
بابلسر 11

M. Zarranezhad,
Ali Raoofi,
P.Kiyani

پذیرش

2112

Analyze the impact of socioeconomic variables on
environmental emission
Case study: ME and North Africa
)(MENA
پیشبینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده از
مدل میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته
فازی

1st International
Conference on
Environmental Crises
and its solutions- Kish
Island Feb. 2013
فصلنامه اقتصاد محیط زیست و
انرژی دانشگاه عالمه طباطبایی

Assessment and Comparison of
linear and non-linear Methods for
Forecasting the Stock Price
returns in Tehran Stock Exchange
ارزیابی و مقایسه عملکرد پیشبینی روشهای
خطی و غیرخطی برای بازده روزانه بورس
اوراق بهادار تهران

Iranian Journal of
Economic Studies (Shiraz
)uni.

M. zarranezhad,
P. kiyani, S.
Ebrahimi, Ali
Raoofi
M. Zarranezhad
A. Raoofi
O. Bayani

دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی
دانشگاه فردوسی مشهد

منصور زراء نژاد
علی رئوفی

پیشبینی روند قیمت نفت  OPECبا
استفاده از موجک و مدل مارکف پنهان

منصور زراء نژاد ،صالح
ابراهیمی ،پویان کیانی،
علی رئوفی
Ali Raoofi,
M.Afghah

پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش

پذیرش

1911

2119

1912

---

1919
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رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی

 ادامه مقاالت ارائه شده در مجالت و کنفرانسها
ردیف

عنوان

محل چاپ یا ارائه

نویسندگان

وضعیت

پذیرش

7

ارزیابی پیشبینیپذیری قیمت طال و مقایسه
پیشبینی روشهای خطی و غیر خطی

فصلنامه پژوهش های اقتصادی
کاربردی /تبریز

سید عزیز آرمن
علی رئوفی

پذیرش

1912

A study on the effect of
entrepreneurship on economic
growth

1st International
Congress Jean-Baptiste
Say
Summer School
Research Network on
Innovation- 2014
International Journal of
Business Forecasting
and Marketing
Intelligence
اولین همایش بین المللی اقتصاد،
مدیریت ،حسابداری و علوم
اجتماعی1919 -

M. Afghah
A. Raoofi
S. Hoshyar

پذیرش

2114

8

1

Comparison of Several
Combined Methods for
Forecasting Tehran Stock
Exchange Index

Ali Raoofi, A. M
Hojjat, P. kiyani

پذیرش

منصور زراءنژاد
علی رئوفی

پذیرش
ارائه

11

بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی ایاالت
متحده آمریکا علیه ایران طی سالهای
 1111تا 2119

اولین همایش بین المللی اقتصاد،
مدیریت ،حسابداری و علوم
اجتماعی1919 -

محسن مهرآرا
هادی دادآفرید
علی رئوفی

پذیرش ارئه

11

بررسی وجود روند آشوبی در دادههای
بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران

2116

1919

1919

12

بررسی وجود حافظه بلندمدت در سری
زمانی بازده بورس اوراق بهادار تهران

فصلنامه پژوهش های اقتصادی
کاربردی /تبریز

تیمور محمدی
علی رئوفی

در حال
داوری

1915

19

تحلیل تاثیر سطح دموکراسی بر باز بودن
تجاری با استفاده از رهیافت پنل( 191کشور
دنیا)

کنفرانس ملی جهاد اقتصادی
بابلسر 14

علی رئوفی
مولود دهقان

پذیرش

1914

بررسی تاثیر کارآفرینی بر رشد اقتصادی با
استفاده از رویکرد دادههای تابلویی

فصلنامه پژوهش های اقتصادی
(پژوهش های رشد و توسعه
پایدار)  /تربیت مدرس

سید مرتضی افقه
علی رئوفی
سیمین هوشیار

در حال
داوری

پیشبینی بازده شاخص بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از ترکیب تجزیه
موجک و شبکه عصبی فازی تطبیقی

مدلسازی اقتصادی

تیمور محمدی
علی رئوفی

در حال
داوری

The Existence of Long Memory

Asian Journal of
Economic Modelling

Evaluation and Predictability of
gold price:
Comparison of linear and
nonlinear prediction methods
رابطه بین دموکراسی و سطح درآمدهای
مالیاتی در کشورهای دموکراتیک و استبدادی

مجله اقتصاد مقداری ،دانشگاه
شهید چمران اهواز

M. Zarra-Nezhad
Ali Raoofi
M.H. Akbarzade
A. MontazerHojat
A. Raoofi
P. Kiyani
S. Ebrahimi
حسن فرازمند
علی رئوفی
سمیرا تقی زاده

آماده ارسال

14

15

16

17

18

Property in OPEC Oil Prices

بررسی وابستگی بین قیمت نفت و شاخص
11

قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران:
رویکرد تابع مفصل

مجله اقتصاد تطبیقی

--

منصور زرانژاد
علی رئوفی
علی کارگر

در حال
داوری
در حال
داوری
آماده برای
ارسال

---

---

2116
---

1914

---
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رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی

 ادامه مقاالت ارائه شده در مجالت و کنفرانسها
ردیف

عنوان

محل چاپ یا ارائه

نویسندگان

وضعیت

پذیرش

21

مقایسه عملکرد انواع شبکههای عصبی در پیش-
بینی شاخص بورس اوراق بهادار

--

منصور زرانژاد
علی رئوفی

در حال
آماده شدن

---

21

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

---

22

بررسی تاثیر متنوعسازی صادرات غیرنفتی
بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه MENA

--

علی رئوفی
صالح نیازی

در حال
آماده شدن

29

شناسایی سیستم مولد دادههای بورس اوراق
بهادار تهران

--

منصور زراءنژاد
علی رئوفی

آماده ارسال

24

تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازهی دولت در
ایران

--

سید مرتضی افقه
علی رئوفی

آماده ارسال

---

بررسی وابستگی بین متغیرهای کالن اقتصادی و

--

منصور زرانژاد
علی کارگر
علی رئوفی

آماده برای
ارسال

---

شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار

25

تهران :رویکرد تابع مفصل

-----

 طرحهای پژوهشی اتمام شده و در حال انجام
ردیف
1
2

9

4

5

عنوان طرح پژوهشی

سازمان

تهیه نقشه سرمایهگذاری در زمینه

سازمان امور اقتصادی و

فرصتهای سرمایهگذاری داخلی و خارجی

دارایی خوزستان

بررسی نقش صنایع کوچک در صادرات

سازمان صنعت ،معدن و

استان خوزستان و عوامل موثر بر آنها

تجارت استان خوزستان

اندازهگیری اثرات رفاهی ناشی از اجرای
طرح هدفمندسازی یارانهها
ارزیابی فساد اداری در بخشهای مختلف
اقتصادی  :مطالعه موردی ایران
سالنامه جامع آماری

مجری طرح

سال اجرا

سمت

دکتر منصور زراء نژاد

1911

همکار طرح

دکتر منصور زراء نژاد

1912

همکار طرح

موسسه عالی آموزش و
پژوهش مدیریت و برنامه

سیاوش محمدپور

1914

همکار اصلی

ریزی
اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران
موسسه دنیای اقتصاد
تابان

دکتر سمیه مردانه

1914

همکار اصلی

مهدی پزشکان

1914

تحریریه

5



رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی

 بولتنهای تخصصی تالیفی
عنوان

سال

سمت

Doing Business in Iran

2016

عضو تحریریه

Advertisement and Distribution in
Iran

مسوول بولتن و
عضو تحریریه

Iran Banking and Industry

Iran Oil and Gas Industry

2016

Iran Petrochemical Industry

2016

Industry

واحد مطالعات بازار
دنیای اقتصاد
واحد مطالعات بازار

2016

2016

Iran Automotive & Related

کارفرما

2016

Organic Food Industry

2016

Food Trade Industry

2016

Food Packaging Industry

2016

Packaged Food Industry

2016

Halal Food Industry

2016

عضو تحریریه

دنیای اقتصاد
واحد مطالعات بازار
دنیای اقتصاد

مسوول بولتن و

واحد مطالعات بازار

عضو تحریریه

دنیای اقتصاد

مسوول بولتن و

واحد مطالعات بازار

عضو تحریریه

دنیای اقتصاد

عضو تحریریه

واحد مطالعات بازار
دنیای اقتصاد

مسوول بولتن و

واحد مطالعات بازار

عضو تحریریه

دنیای اقتصاد

مسوول بولتن و

واحد مطالعات بازار

عضو تحریریه

دنیای اقتصاد

مسوول بولتن و

واحد مطالعات بازار

عضو تحریریه

دنیای اقتصاد

مسوول بولتن و

واحد مطالعات بازار

عضو تحریریه

دنیای اقتصاد

مسوول بولتن و

واحد مطالعات بازار

عضو تحریریه

دنیای اقتصاد

توضیحات
فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

فارسی و انگلیسی

6



رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی

 ادامه بولتنهای تخصصی تالیفی
عنوان

سال

سمت

سالنامه جامع آماری دنیای اقتصاد

4931

عضو تحریریه

پایگاه دادههای دنیای اقتصاد

4931

پژوهشگر

بولتن تخصصی «اقتصاد در دوران پساتحریم»

4931

پژوهشگر

بولتن تخصصی راهنمای تجار و بازرگانان

4931

بولتن تخصصی صنعت فوالد و صنایع وابسته

4931

بولتن تخصصی تحلیل و پیشبینی «بازار

اسفند

مسکن»

4939

بولتن تخصصی تحلیل و پیشبینی «بازار ارز»

اسفند
4939

کارفرما
شرکت دنیای
اقتصاد تابان
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد

مسوول بولتن و

واحد مطالعات

عضو تحریریه

بازار دنیای اقتصاد

پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر

واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد

بولتن تخصصی تحلیل و پیشبینی «بازار

اسفند

پژوهشگر و

واحد مطالعات

سهام»

4939

مسوول بولتن

بازار دنیای اقتصاد

بولتن تخصصی تحلیل و پیشبینی «اثر

اسفند

کاهش قیمت نفت بر کسب و کارها»

4939

بولتن تخصصی چشم انداز بازار طال در سال

اسفند

4931

4939

بولتن تخصصی تحلیل و پیشبینی «بولتن

مرداد

سرنوشت دالر تا پایان »4931

4931

بولتن تخصصی بازار ارز در پساتحریم

مرداد
4931

پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر

واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد

توضیحات
فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی
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رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی

 ادامه بولتنهای تخصصی تالیفی
عنوان

سال

سمت

کارفرما

بولتن تخصصی تحلیل و پیشبینی بازار سهام

دی

مسوول بولتن و

واحد مطالعات

تا پایان سال 4931

4931

عضو تحریریه

بازار دنیای اقتصاد

بولتن تخصصی تحلیل و پیشبینی بازار

دی

مسکن تا پایان سال 4931

4931

بولتن تخصصی تحلیل و پیشبینی بازار ارز تا

دی

پایان سال 4931

4931

پژوهشگر

پژوهشگر

واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد

بولتن تخصصی چشمانداز بازار سهام در سال

اسفند

مسوول بولتن و

واحد مطالعات

4931

4931

عضو تحریریه

بازار دنیای اقتصاد

بولتن تخصصی چشمانداز بازار ارز در سال

اسفند

4931

4931

بولتن تخصصی چشمانداز بازار طال در سال

اسفند

4931

4931

بولتن تخصصی چشمانداز بازار مسکن در

اسفند

سال 4931

4931

پژوهشگر

پژوهشگر

پژوهشگر

واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد
واحد مطالعات
بازار دنیای اقتصاد

توضیحات
فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

 پروژههای تخصصی انجام شده
عنوان
پروژه بررسی بازار دربهای فوالدی،
اتوماتیک و ابزارآالت درب
پروژه بررسی بازار طال و جواهرات در ایران
پروژه بررسی بازار فلزات اساسی و کمیاب در
کشور فلیپین

سال

سمت

کارفرما

توضیحات

4931

پژوهشگر

Frontier
Partners

-

4931

پژوهشگر

Frontier
Partners

-

4931

پژوهشگر

شخص حقیقی

-
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رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی

 سخنرانی در کنفرانسهای تخصصی


"نقش رسانههای دانشجویی در تعامل با ایرانیان خارج از کشور" ،برگزار شده توسط شورای عالی ارتباط با
ایرانیان خارج از کشور4933 ،



"همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال  ،"4931به عنوان کارشناس پیشبینی بازارهابرگزار شده توسط دنیای
اقتصاد4931 ،



"بررسی وضعیت مسکن و ساخت و ساز در افق  1ساله" ،کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران،
4931

 لیست مقاالت داوری نشده


چه عواملی باعث رشد قیمتها در بازارهای کاالیی شد؟ شکست مقاومت فلزی (تجارت فردا ،شماره )471



چرا قیمت فلزات اساسی کاهش یافت؟  /بحران مواد اولیه (تجارت فردا شماره ) 411



بررسی عملکرد دولت در تجارت خارجی /انعکاس دیپلماسی در تراز تجاری (تجارت فردا شماره ) 411



 41کاالی اول صادراتی و  41کاالی اول وارداتی ایران کدامند؟  /خرد و کالن تجارت (تجارت فردا شماره ) 414



چرا حجم تجارت خارجی افت کرد؟ /افت تجارت (تجارت فردا شماره ) 414



ایران کجای جهان ایستاده است؟ /مروری بر روشهای سرمایهگذاری خارجی و بررسی روند آن در ایران
(تجارت فردا شماره )411



تحریمها بیش از  47میلیارد دالر از صادرات ایران کاسته استکاهش هزینههای داد و ستد (تجارت فردا شماره
)413



تداوم کاهش بهای فلزات اساسی در سایه افزایش بهای دالر (اقتصاد نیوز 41 -آذرماه )4931



تحریمها با تجارت ایران چه کردند؟ کاهش  47میلیارد دالری صادرات ایران بر اثر تحریمها (اقتصاد نیوز44 -
دیماه )4931



بازارهای احتماال سودده /کدام بازارها در سال  31ظریفت سوددهی دارند؟ /سال خوب بورس (سالنامه جامع
اقتصاد ایران -تجارت فردا -شماره )471



موانع تجارت خوب /آیا تجارت خارجی ایران در سال  4931تسهیل میشود (سالنامه جامع اقتصاد ایران-
تجارت فردا -شماره )471



چه عواملی باعث رشد قیمتها در بازارهای کاالیی شد؟  /شکست مقاومت فلزی (تجارت فردا شماره )471



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



تجارت ایران به کدام سو می رود /بررسی وضعیت صادرات و واردات ایران در سال ( 4931تجارت فردا شماره
 ،431ویژه نامه دولت)



واکاوی عملکرد تجارت خارجی ایران در دولت سازندگی ،دوره راهگشایی تجاری (تجارت فردا ،ویژه نامه
صنعت ،مهرماه )4931
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رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی

 سوابق تدریس ،دستیاری و برگزاری کارگاه
ردیف

نام دانشگاهیا مؤسسه
آموزشی

عنواندروس تدریس شده

سال تحصیلی

4

اقتصاد مهندسی /ارزیابی طرحها

دانشگاه شهید چمران اهواز

1911-12

2

اقتصاد مدیریت

دانشگاه شهید چمران اهواز

1911-12

9

پول و بانکداری

دانشگاه شهید چمران اهواز

1911-12

1

آشنایی با بستههای کامپیوتری برای
دانشجویان اقتصاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

1911-12

1

خرد 2

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید
چمران اهواز

1911-11

1

کالن 1

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید
چمران اهواز

1911-11

7

اقتصاد خرد

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد بین المللی
خلیج فارس

1912-19

3

اقتصاد مدیریت و تحلیل ریسک

دانشگاه آزاد اسالمی -واحد بین المللی
خلیج فارس

1912-19

3

کارگاه آشنایی با پایگاههای داده در
رشته اقتصاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

1911-12

41

کارگاه آموزش اقتصادسنجی با

دانشگاه خاتم (بانک پاسارگاد)

1919-1914

Eviews
44

کارگاه اقتصادسنجی کاربردی

دانشگاه عالمه طباطبایی

1919 -1914

42

کارگاه آموزشی نرمافزار Matlab
کارگاه آموزش نرم افزار STATA
گارگاه مهارتهای 7گانه ICDL

دانشگاه عالمه طباطبایی

1914 -1915

دانشگاه عالمه طباطبایی

1914 -1915

دانشگاه عالمه طباطبایی

1915 -1916

41

کارگاه شبکههای عصبی مصنوعی و
کاربرد آن در اقتصاد و علوم مالی

اقتصادیها -مرجع تخصصی اقتصاد

1915 -1916

41

کارگاه اقتصاد سنجی پیشرفته

دانشگاه خاتم (بانک پاسارگاد)

1915 -1916

47

کارگاه اقتصادسنجی مقدماتی

دانشگاه عالمه طباطبایی

1915 -1916

49
41

 کتب ترجمه و تالیف
ردیف

عنوان

نویسنده

مترجمان

وضعیت

2

کاربرد نرم افزار متلب در اقتصاد و علوم اجتماعی

علی رئوفی

---

در حال تالیف

9

مدلهای فضا -حالت با استفاده از مدل مارکوف
سوئیچینگ

کیم و نیلسون

تیمور محمدی
علی رئوفی

در حال ترجمه

11

رزومه علمی و حرفه ای علی رئوفی



 دورهها و کارگاهها سپری شده
ردیف

نام دوره

سازمان ارائه دهنده مدرک

1

دوره مقدماتی کار با رایانه

سازمان فنی و حرفهای کشور

2

دوره آموزش خبرنگاری

باشگاه خبرنگاران جوان

9

دوره آموزش مقدماتی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

کارگزاری آگاه

4

دوره تحلیل بنیادی بازار سرمایه

واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد

 مسئولیتها و افتخارات


مسئول شورای دانش آموزی دبیرستان 84-85



مسئول شورای دانشآموزی شهرستان الرستان 84-85



شرکت در مسابقات رباتیک شهرستان( )89و راهیابی به مسابقات رباتیک کشوری عالمه حلّی 84



مقام سوم داستان کوتاه شهرستان الر 85



دبیر برگزاری نهمین دوره نمایشگاه جوانههای انتظار سازمان پرورش استعدادهای درخشان 84-85



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



عضو انجمن فارغ التحصیالن سمپاد الرستان 86-87



دبیر انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز 88-11



دبیر انجمن علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 88-11



مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات دومین جشنواره شهید دکتر مصطفی چمران در دانشگاه شهید چمران اهواز 1981



مسئول کمیته مالی و ارتباطات و عضو شورای سیاستگذاری سومین جشنواره شهید دکتر مصطفی چمران در دانشگاه
شهید چمران اهواز 1911



مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی اشراق 87-11



مدعو برای سخنرانی در اولین همایش "نقش رسانههای دانشجویی در تعامل با ایرانیان خارج از کشور" (برگزار شده توسط
شورای عالی ارتباط با ایرانیان خارج از کشور) 1981



سخنران مدعو در کرسی آزاداندیشی علوم اسالمی 1911



دبیر اولین جشنواره دانشجویان اقتصاد خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز 1911



دانشجوی برگزیده دانشگاه عالمه طباطبایی پژوهشی و مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان 1919



دانشجوی برگزیده دانشگاه عالمه طباطبایی پژوهشی و مشمول دریافت جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان 1915

11

