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 اجرايي شغلي و هايفعاليت
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 مقاالت علمي
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 المللي برقكنفرانس بين
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 ها:تدريس در دانشگاه

 استاد درس مدت برگزاري درس

 نخعيخانم دكتر  نيم سال 4 7اقتصاد خرد

 خانم دكتر بزازان نيم سال 8 8اقتصاد خرد

 خانم دكتر افشاري نيمسال 7 8حل تمرين اقتصاد كالن 

 خانم نونژاد نيم سال 7 9و8رياضيات

 خانم نونژاد نيم سال 7 اقتصاد رياضي

 بخشآقاي دكتر شيرين نيم سال 8 اقتصاد سنجي

 بخشدكتر شيرينآقاي  نيم سال 8 دوره كارشناسي Eviewsكالس آموزش 

 Excelريزي خطي در آموزش حل برنامه

 ريزي اقتصادي()درس برنامه
 خانم دكتر بزازان سالنيم 8

 الزهرا )س( دانشگاه

 اقتصاد(گروه اقتصاد خرد )

اقتصاد(؛ اصول علم اقتصاد )گروه علوم اجتماعي، گروه اقتصاد رياضي ) 

و ماليه  7، اقتصاد بخش عمومي ، اقتصاد خانوادهي و مهندسي(رياضي، فن

 عمومي و خط مشي مالي دولت

از مهرماه 

بهمن تا  7937

7938 



 

 

 

 

 

 شركت در مسابقات

 7951دانشگاه الزهرا )س( با دريافت لوح تقدير و ربع سكه، فروردين كسب عنوان دانشجوي نمونه  .7

در هفته پژوهش در نيمسال اول سال  Laptopكسب عنوان دانشجوي پژوهشگر نمونه با دريافت لوح تقدير و يک  .8

  7958-51تحصيلي 

 چهارمدر قطب و  مسو( و كسب مقام 7958شركت در يازدهمين المپياد دانشجويي اقتصاد دانشجويان سراسر كشور) .9

در مرحله دوم )مرحله اول: غير متمركز و مكان برگزاري در دانشگاه الزهرا)س(، مرحله  77كشوري در مرحله اول و مقام 

 دوم، متمركز و مكان برگزاري در دانشگاه تهران(

 سومقطب و  در دوم( و كسب مقام 7958شركت در دوازدهمين المپياد دانشجويي اقتصاد دانشجويان سراسر كشور) .4

در مرحله دوم )مرحله اول: غير متمركز و مكان برگزاري در دانشگاه الزهرا)س(، مرحله  78كشوري در مرحله اول و مقام 

 دوم، متمركز و مكان برگزاري در دانشگاه تهران(

 7958ششمين همايش مديران مسئول نشريات دانشجويي سراسر كشور، دانشگاه تربيت معلم، ارديبهشت  .8

 57ارديبهشت  كرمانشاه، هاي غرب كشور،قام دوم مسابقات شعر دانشجويان دانشگاهكسب م .1

 و دانشجويي هاي علمي و فرهنگيفعاليت

 
 مركز فعاليت مدت فعاليت عنوان فعاليت

 اداره كل امور فرهنگي دانشگاه الزهرا)س( سال1 مدير مسئول نشريه دريچه

 " سال8 سردبير نشريه دريچه
 " سال1 ن علمي اقتصادعضويت در انجم

 مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه الزهرا)س( سال و نيم8 عضويت در مركز استعدادهاي درخشان

دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشكده 

مديريت و اطالع رساني پزشكي، گروه 

 اقتصاد سالمت

 اقتصادسنجي پيشرفته دوره دكتري

 اقتصادسنجي كاربردي دوره دكتري

 كالن پيشرفته دوره دكتري اقتصاد

 اقتصادسنجي دوره ارشد

 اقتصاد سنجي پيشرفته دوره ارشد

 اقتصاد كالن پيشرفته دوره ارشد

 (7931اقتصاد بخش عمومي دوره دكتري )از مهر 

نيمسال اول 

از و  7939

 7938مهرماه 

 و ادامه دارد

 -دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران

 شمال
 علم اقتصاد، پول، ارز و بانكداري، توسعه اقتصادياقتصاد خرد، كالن، اصول 

از مهرماه 

تيرماه تا  7953

7938 

 علمي كاربردي هايدانشگاه

 برنامه ريزي و بودجه

 اقتصاد ايران

 اقتصاد خرد

 برنامه ريزي و توسعه اقتصادي

 نيمسال دوم

 39-38 

و نيمسال اول 

31-38 



 

 

 مركز فعاليت مدت فعاليت عنوان فعاليت

 در دوره كارشناسي

جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه 

 الزهرا)س(
 51فروردين و ارديبهشت

اداره كل امورفرهنگي دانشگاه الزهرا)س( و خانه 

 ومنشريات دانشجويي وزارت عل

 دانشگاه الزهرا )س( 7955بهار و تابستان  دانشجوي استعدادهاي درخشان

 دانشگاه الزهرا )س(، اداره امور فرهنگي و فوق برنامه 7951 كمک كارشناس )دانشجويي(

مدير مسئول و سردبير نشريه اقتصادي 

 دريچه )دانشجويي(

 دانشگاه الزهرا )س( 7959-7955

 اي تهرانبرق منطقهشركت  7958تابستان  كارورز

 

 

 هامهارت
 STATAو  Eviewsافزار نرم -7

  Photoshopو  (Indesignنشريات ) بنديافزارهاي صفحهكار با نرم -8

  Rو  Dynareو  Matlabافزار نرم -9

 Pythonبرنامه نويسي  -4

 ارآفريني الكترونيک ك -8
 

 


