بسمه تعالی

 -1هؾخصات فزدي :
ًام ٍ ًام خاًَادگی :هحوذهْذي واظوی
تاریخ تَلذ1369 :
هحل تَلذً :جف آباد
پغت الىتزًٍیىیmo.kazemy@isu.ac.ir :
Mmkazemi69@gmail.com

 -2عَابك تحصیلی :
همطغ تحصیلی

رؽتِ تحصیلی

هذت تحصیل

گزایؼ

دیپلن

ػلَم ریاضی ٍ فیشیه

اس

تا

ًام ٍاحذ آهَسؽی

هؼذل

17.74

لیغاًظ

هؼارف اعالهی ٍ التصاد

87

91

فَق لیغاًظ

هؼارف اعالهی ٍ التصاد

92

94

داًؾگاُ اهام صادق ػلیِ
الغالم
داًؾگاُ اهام صادق ػلیِ
الغالم

16.8

16.32
در

دوتزا

التصاد ًظزي

ػلَم التصادي

داًؾگاُ اصفْاى

95

حال
تحصیل

 -3عَابك ػلوی :
ردیف
1

عال

ػٌَاى
اخذ هذرن هجَس تذریظ درٍط هؼارف( تفغیز هَضَػی لزآى-تفغیز
هَضَػی ًْچالبالغِ) اس ًْاد ًوایٌذگی همام هؼظن رّبزي در داًؾگاُّا
1

96

هالحظات
هذرن هَجَد اعت

2
2
3
4
5

تذریظ ٍ 18احذ درط تفغیز هَضَػی لزآى در داًؾگاُ
همالِ ػلوی تزٍیجی با ػٌَاى « هفَْم ؽٌاعی هبٌاي ًظام التصاد اعالهی ٍ
اعتخزاج آى در همایغِاي تطبیمی با التصاد هتؼارف
همالِ ػلوی تزٍیجی با ػٌَاى« ٍارد وزدى هذرًیتِ بِ ایزاى :هأهَریت
ّاي ًظاهی ارٍپایی ّا بزاي ایزاى ػْذ لاجار
تذٍیي یه وتاب در سهیٌِ هؤعغات خیزیِ

96-95

آباد

97

هذارن هَجَد اعت

94

گَاّی پذیزػ هَجَد اعت

97-96

ّوىاري در تذٍیي وتاب التصاد عٌجی

هىاى :داًؾگاُ آساد ٍاحذ ًجف-

در هزحلِ ي ٍیزاعتاري ٍ آهادُ
بزاي چاپ اعت

93

هذارن هَجَد اعت

6

ّوىاري در تذٍیي وتاب التصاد خیزیِ

97

ّوىاري با دوتز طغیاًی

7

ّوىاري در تزجوِ وتاب هزبَط بِ التصاد بْذاؽت ٍ درهاى

88

هذارن هَجَد اعت

8

داراي هذرن سباى اًگلیغی  MSRTبا ًوزُي  62اس 100

94

هذرن هَجَد اعت

9

تذٍیي گشارػ با ػٌَاى « یاراًِي حاهلّاي اًزصي»

96

هتي گشارػ هَجَد اعت

97

هتي گشارؽات هَجَد اعت

10

تذٍیي گشارػ در حیطِي تٌظینگزي؛ ّوىاري با اًذیؾىذُ هطالؼات
حاوویت ٍ عیاعتگذاري داًؾگاُ ؽزیف

هزبَط بِ درط ًظامّاي
11

92

تزجوِ همالِ «اخالق ٍ هالىیت خصَصی»

التصادي
دوتز احوذ ؽؼباًی

12
13

14

15

تحمیك با ػٌَاى«تبییي وارآهذي عاسٍوار اًفال در اعتفادُ اس درآهذّاي
ًفتی در همایغِ با رٍػّاي فؼلی»

91

تحمیك التصاد عٌجی با هَضَع ػَاهل هؤثز بز خالص صادرات

90

ّوىاري در طزح هطالؼاتی باًىذاري اعالهی ( ربا در باًه ّاي تْزاى اس

92
سهغتاى

دیذگاُ هؾتزیاى)
تحمیك با ػٌَاى«تبییي هشایاي پیادُ عاسي لَاػذ حمَلی هزبَط بِ اًفال
در صزف درآهذّاي ًفتی (تحلیل همایغِ اي با رٍػ وًٌَی)»

2

91

هزبَط بِ درط التصاد بیيالولل
دوتز حغي حیذري
هزبَط بِ درط التصاد عٌجی ()1
دوتز ؽَال پَر
هزبَط بِ درط التصاد ایزاى بزاي
هزوش پضٍّؼ ّاي هجلظ -دوتز
احغاى خاًذٍسي
هزبَط بِ درط التصاد تَعؼِ
دوتز هحوذّادي ساّذيٍفا

 -4ؽزوت در دٍرُ ّا:
سهاى ٍ هذت

ردیف

ػٌَاى

1

ؽزوت در ّوایؼ بیي الوللی اًزصي

92

2

دٍرُ غزب ؽٌاعی ( ٍالؼصز )

88

3

دٍرُي آؽٌایی با ًزم افشار spss

---

دٍرُ

ؽزوت در جلغات آؽٌایی با اًذیؾِ ّاي التصادي
4

همام هؼظن رّبزي

در طَل
یه تزم

( دوتز ػادل پیغاهی)
5

هىاى

ؽزوت در دٍرُي آؽٌایی با هٌابغ اعالهی بِ سباى
ػزبی

---

 2رٍس
14
رٍس
1رٍس

92
یه
تزم

پضٍّؾگاُ ًیزٍ
بغیج داًؾجَیی داًؾگاُ
اهام صادق ػلیِ الغالم –
اردٍگاُ ؽْیذ هحالتی
داًؾگاُ اهام صادق

ػلیِ الغالم

داًؾگاُ اهام صادق ػلیِ
الغالم
داًؾگاُ اهام صادق

ػلیِ الغالم

سیز ًظز دوتز الجَردي
سیز ًظز داًؾىذُ هؼارف

6

ؽزوت در دٍرُي سباى اًگلیغی()listening

----

یه
تزم

اعالهی ٍ التصاد داًؾگاُ
اهام صادق
ٍ اعتاد بخؼ سباى آلاي
ؽاّیٌی

ؽزوت در دٍرُي هؾاٍرُي تحصیلی ٍ اػطاي
7

----

گَاّی
هذارن هَجَد اعت
ًؾغت ػلوی «ّن اًذیؾی ًخبگاى جَاى ػلَم

8

97/7/19

اًغاًی اعالهی
(هذارن هَجَد اعت)

9

ؽزوت در وارگاُ رٍػ تذریظ بزگشار ؽذُ تَعط
ًْاد همام هؼظن رّبزي در داًؾگاُّا

3

96

یه
رٍسُ
یه
رٍسُ
یه
رٍسُ

سیز ًظز ادارُي راٌّوایی
ٍ ارتباطات داًؾگاُ اهام
صادق

ػلیِ الغالم

داًؾگاُ اهام صادق

ػلیِ الغالم

 -5عَابك اجزایی :
ردیف

ػٌَاى

هالحظات

1

ّوىاري با عزپزعتی الاهتگاُّاي داًؾگاُ اهام صادق

عال ّاي 92 ٍ91

2

ّوىاري با ادارُي تزبیت بذًی داًؾگاُ اهام صادق در جْت بزگشاري ٍرسػ صبحگاّی

عالْاي 91ٍ90

3

ّوىاري پارُ ٍلت با داًؾگاُ آساد ٍاحذ الىتزًٍیىی در سهیٌِ ي بزگشاري آسهَى ّا

عالْاي 96-95

 -6هْارت ّاي تخصصی:
هیشاى تغلط

ًام هْارت
همذهاتی

آؽٌایی با ًزم افشار التصادي ایَیَس

خَب دراًگلیغی ٍ هتَعط در ػزبی

تزجوِ هٌابغ اًگلیغی ٍ ػزبی
آؽٌایی با ًزم افشار Spss

همذهاتی

هْارت تایپ عزیغ فارعی ٍ اًگلیغی

حزفِاي

 .7ػالیك پضٍّؾی ٍ حَسُّاي هطالؼاتی:
اقتصاد اسالمی
اقتصاد ایران در زمیىه وفت ي گاز
معارف اسالمی (بحثهای اودیشهای ماوىد :مباحث شهید مطهری ي همچىیه پژيهشهای قرآوی)

4

