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تعاليباسوه

 اتفزديوسوابقعلويواجزایيهشخص

 : حغیي سًذینامونامخانوادگي

 : لذرت اهللنامپذر

 hosein.isu85@gmail.com : آدرسالکتزونيکي

سوابقتحصيلي:

 : ریبضی ٍ فیشیه            دیپلن

 5831ٍرٍدی عبل  -تْزاى علیِ الغالمهعبرف اعالهی ٍ التصبد داًؾگبُ اهبم صبدق: پيوستهرشتهتحصيليکارشناسيارشذ

 : التصبد اعالهیارشذگزایشدورهکارشناسي

 53.81 :هعذلکلکارشناسيارشذپيوسته

 .«گذاری در التصبد اعالهی ثب تأویذ ثز اًذیؾِ حىوبی هغلوبى ثٌیبى اخاللی عیبعت» عنواىپایاىناههکارشناسيارشذ:

 علیِ الغالمعلَم التصبدی داًؾگبُ اهبم صبدق :دانشجويدکتزي

 التصبد اعالهی گزایشاصلي:

 التصبد پَلی فزعي:گزایش

 «.خلك پَل اس هٌظز هبلىیت در التصبد اعالهی» :ناههدکتزيعنواىپایاى

حوسههايپژوهشيهوردعالقه

 الگَی اعالهی ایزاًی پیؾزفت.الگَّبی تَععِ، ، زیبت عذالت، التصبد عیبعی ایزاىاخالق ٍ التصبد، ًظ
 

تأليفات

 کتاب 

 ثِ عفبرػ هزوش اعٌبد اًمالة « ًضادّبی هَعَی، ّبؽوی، خبتوی ٍ احوذیدٍلتالتصبد عیبعی » ّوىبر در تألیف وتبة

 .)در دعت چبح( اعالهی

 هقاله 

  ّبیی ثزای التصبد اعالهی گذاری التصبدی اس هٌظز اخالق فضیلت؛ درط هالحظبتی در عیبعت »تألیف همبلِ ثب عٌَاى» ،

 .5801، ثْبر 09ؽوبرُ  پضٍّؾی رٍػ ؽٌبعی علَم اًغبًی،-فصلٌبهِ علویچبح ؽذُ در 

  ِ5809، ثْبر صذا ٍ عیوب تحمیمبتثِ عفبرػ هزوش « جْبد التصبدی ٍ علن هَلذ»تألیف همبل. 

  در دعت « ثٌیبى اخاللی عیبعتگذاری در التصبد اعالهی ثب تأویذ ثز اًذیؾِ حىوبی هغلوبى»تألیف همبلِ ثب عٌَاى(

 داٍری(
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  (.تألیف، )در دعت «طزاحی هىبًیشم ثب هفَْم آسادیثزرعی ًغجت ًظزیِ » تألیف همبلِ ثب عٌَاى 

 هوایش 

  در « ایزاًی پیؾزفت؛ هطبلعِ هَردی: اعتبى وزدعتبى -ای الگَی اعالهیرّبٍردّبی هٌطمِ»ثب عٌَاىهمبلِ ٍ ارائِ تألیف

  ،ّوبیؼ التصبد هٌطمِ ای در وزدعتبى

  تأهلی ثز جبیگبُ هٌبثع طجیعی در الگَی اعالهی ایزاًی پیؾزفت هجتٌی ثز ثیبًبت اهبم » ٍ ارائِ همبلِ ثب عٌَاىتألیف

در ّوبیؼ الگَی اعالهی ایزاًی پیؾزفت داًؾگبُ اهبم (« خویٌی ٍ همبم هعظن رّجزی )هطبلعِ هَردی ًفت ٍ گبس 

 ، علیِ الغالمصبدق 

  چْبردّویي ًؾغت در « صبد اعالهی ثب پبراداین غبلترٍیىزد ثبیغتِ آهَسؽی در هَاجِْ الت»تألیف همبلِ ثب عٌَاى

 .5801، هْزهبُ تخصصی التصبد اعالهی

  در ّوبیؼ  «رٍیىزد ثبیغتِ در هَاجِْ ثب ًظزیبت رلیت در فزآیٌذ تىَیي التصبد اعالهی»همبلِ ثب عٌَاى ٍ ارائِ تألیف

 .5801، اعفٌذ توذى ًَیي اعالهی داًؾگبُ ؽبّذ

 پزوژهها 

  ِهجبًی ًظزی تَععِ هتَاسى »در پزٍصُ « فزٌّگ دٍلتی تَععِ ٍ ًظبم اداری ٍ حىوزاًی هَلَد آى در ایزاى» تألیف همبل

 ثِ عفبرػ ٍسارت وؾَر )هجزی: هحوذ ًعوتی(.«  در ایزاى

  ُ5801، ثِ عفبرػ هزوش گفتوبى اًمالة اعالهی« ّبی التصبد همبٍهتی رصذ ٍ پبیؼ پضٍّؼ»هجزی پزٍص. 

 5809ثَهی،  ّبی التصبدی هجبًی ٍ هذل پضٍّؾیدر پزٍصُ تذٍیي دیذگبُ ّبی التصبدی رّجزی ثِ عفبرػ هزوش  ّوىبر. 

 ثِ عفبرػ ٍسارت صٌبیع. )ثخؼ صٌبیع ؽیویبیی( عولىزد ٍ ٍضعیت صٌبیع وؾَر ّوىبر در پزٍصُ ثزرعی 

  ُهجزی:  برػ هزوش هلی جْبًی ؽذىثِ عف« ّبی درعی ٍ آهَسؽیجْبًی ؽذى ٍ التصبد در ثزًبهِ»ّوىبر در پزٍص(

 .هصطفی عویعی ًغت(

  ُّبی التصبدی ثَهی، وبرفزهب: عبسهبى  ، هجزی: هزوش تحمیمبت هجبًی ٍ هذل«ًظزیِ التصبد همبٍهتی»ّوىبر در پزٍص

  پذافٌذ غیزعبهل وؾَر.

 تزجوه 

  در دعت چبح(.در ٌّذثَن التصبد اًزصی « تخویي ٍ تعزیف: ثبسگؾتی اثز »تزجوِ همبلِ ثب عٌَاى( 

  ِدٍ همبلِ اس هجوَعِ همبالت وتبة تزجو« METHODOLOGY, MICROECONOMIC AND KEYNES » در

 دعت چبح

 

 هایادداشتبزخي

 .ضزٍرت اعتمالل التصبدی ثزای هصَى هبًذى اس تْذیذّبی التصبدی، هبٌّبهِ پذافٌذ التصبدی، ؽوبرُ اٍل 

 همبٍهتی، هبٌّبهِ پذافٌذ التصبدی، ؽوبرُ پٌجن. جبیگبُ هؾبروت هزدم در عیبعت ّبی ولی التصبد 
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  ُّفتنوؾبٍرسی، ؽْزًؾیٌی، هبؽیي ٍ ًفت در ایزاى، هبٌّبهِ پذافٌذ التصبدی، ؽوبر. 

 ِگذاری در ٍضعیت جٌگ التصبدی، هبٌّبهِ پذافٌذ التصبدی، ؽوبرُ ًْن. تأثیز هجبرسُ ثب هفبعذ التصبدی ثز اهٌیت عزهبی 

 ِهبٌّبهِ پذافٌذ التصبدی، ؽوبرُ دّن.ای،  عزًَؽت تَلیذ هلی پظ اس هذاوزات ّغت 

 .ثزرعی ٍ ارسیبثی عولیبتی عیبعت ّبی ولی التصبد همبٍهتی، هبٌّبهِ پذافٌذ التصبدی، ؽوبرُ ّفذّن 

 5801ّبی اعتمالل التصبدی یه اًمالة ٍالعی، ضویوِ رٍسًبهِ جَاى، ثْوي  دؽَاری. 

  5801هحزٍهیت در گفتوبى اًمالة، ضویوِ رٍسًبهِ جَاى، ثْوي فمزسدایی ٍ رفع.  

 هايآهوسشيوپژوهشيگذرانذهشذهدورهبزخياس

 33تبثغتبى  -دٍرُ التصبد اعالهی داًؾگبُ اهبم صبدق علیِ الغالم 

 ُ33تبثغتبى  -ًفت ٍ اًزصی)هصجبح( داًؾگبُ اهبم صبدق علیِ الغالمالتصبد ی دٍر 

  الغالم علیِهذلغبسی التصبد ایزاى داًؾگبُ اهبم صبدق دفتز « عیغتن دایٌبهیه»دٍرُ آهَسؽی . 

 همذهبتی دٍرُ آهَسؽی تعبدل عوَهی هحبعجِ پذیز (CGE) داًؾگبُ اهبم ، پیؾزفتِ، دفتز هذل عبسی داًؾىذُ التصبد

 .5830تبثغتبى  الغالم علیِصبدق 

 

 بزخيسوابقاجزایي

  03ّبی هجلظ ؽَرای اعالهی اس عبل  پضٍّؼپضٍّؾگز هزوش. 

 تبوٌَى. 01عبل  اس« هجبًی ٍ هذل ّبی التصبدی ثَهی هزوش تحمیمبت» هذیز پضٍّؼ  

  تبوٌَى 30اس عبل  «هجبًی ٍ هذل ّبی التصبدی ثَهیهزوش تحمیمبت  »پضٍّؾگز. 

 تب  08،  اس عبل  الغالم علیِ داًؾگبُ اهبم صبدق هغئَل دفتز فلغفِ التصبد ٍ عذالت داًؾىذُ هعبرف اعالهی ٍ التصبد

01. 

 30-09عبل  - الغالم علیِ داًؾگبُ اهبم صبدق دثیز اًجوي علوی داًؾجَیبى هعبرف اعالهی ٍ التصبد 

 01ٍ   08عبل  در الغالم علیِدر داًؾگبُ اهبم صبدق  عوَهیط ٍتذریظ در . 

  ِ5802، عبل  2حلیتذریظ درط التصبد دٍرُ دثیزعتبى، دثیزعتبى عاله. 

  5801در دٍرُ آهَسؽی تزثیت هتفىز التصبد همبٍهتی، پبییش « رٍػ ؽٌبعی  التصبد»تذریظ درط. 

 ِتبوٌَى 05اس عبل  الغالم علیِ گز گشیٌؼ داًؾگبُ اهبم صبدق هصبحج. 

  عبل 1در اعتبى ّوذاى ثِ هذت  الغالم علیِهحمك گشیٌؼ داًؾگبُ اهبم صبدق . 

  الغالم علیِعزگزٍُ درط اًذیؾِ اعالهی )آثبر ؽْیذ هطْزی( داًؾگبُ اهبم صبدق  

  الغالم علیِعزگزٍُ درط تذثز ٍ تفغیز لزآى وزین داًؾگبُ اهبم صبدق 
 

 33عبل - الغالم علیٍِ اًزصی ٍاحذ عیبعی ثغیج داًؾجَیی داًؾگبُ اهبم صبدق  عضَ وبرگزٍُ ًفت 
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 30عبل - الغالم علیِبًی ثغیج داًؾجَیی داًؾگبُ اهبم صبدق هعبًٍت رصذ ًیزٍ ٍاحذ ًیزٍی اًغ 

  33پبییش  - الغالم علیِهغئَل فزٌّگی اردٍی هؾْذ همذط داًؾگبُ اهبم صبدق 

  31عبل – الغالم علیِدفتز هطبلعبت فزٌّگی ٍاحذ فزٌّگی ثغیج داًؾجَیی داًؾگبُ اهبم صبدق هغئَل 

  31عبل  - الغالم علیِداًؾگبُ اهبم صبدق ثغیج داًؾجَیی هعبًٍت هطبلعبت فزٌّگی ّیأت هیثبق ثب ؽْذاء. 


