اطالعات شخصي
شماره تماس 09144037793 :

نام :رقیه

پست الکترونیکي rogayeh.nazari100@gmail.com :

نام خانوادگي  :نظری
تاريخ تولد 1355 :

سوابق علمي و آموزشي
تحصیالت :
شروع

مقطع

رشته

گرايش

دانشگاه

كارشناسي ارشد

علوم اقتصادی

اقتصاد نظری

واحد تبريز

1378

دكتری

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجي –اقصاد بخش عمومي

علوم تحقیقات تهران

1393

اتمام
1380

سوابق تحصیلي :


عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد  :تحلیل اثر انتظارات عقاليي در تعیین نرخ ارز كشور



عنوان تز دكتری :تاثیر سیاستهای حمايتي بر تحقیق و توسعه( )R&Dدر صنايع با تکنولوژی برتر :مقايسه مدلهای
فضايي در منتخبي از كشورها



ارزيابي طرحهای اقتصادی-اقتصاد مهندسي



بخش عمومي و تحلیل انواع مالیاتها و اثرات اقتصادی



محیط زيست و نقش دولت و بازار در كنترل محیط زيست و اثرات رفاهي آن



اقتصاد سنجي و آمار

سوابق پژوهشي :


مقاله تحلیل اطالعات جديد در بازار ارز مجله تحقیقات اقتصادی



مقاله تامین مالي شکاف بودجه ((دره مرگ)) در تحقیق و توسعه( :)R&Dمقايسه مدل های فضايي در منتخبي از
كشورها (در حال داوری در فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبايي)



مقاله ،تامین مالي فن آوری و تجاری سازی نوآوری :مقايسه مدل های فضايي در منتخبي از كشورها (در حال داوری
در فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور اراک).



مقاله تعامل فضايي حمايتهای مستقیم و حمايتهای غیر مستقیم از تحقیق و توسعه( )R&Dصنايع با فن آوری برتر:
رهیافت مدل های پانل پويای فضايي( در حال داوری در فصلنامه علمي پژوهشي مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد
واحد فیروز كوه).



شركت در سمینار اقتصاد مقاومتي دانشگاه تبريز



تالیف كتاب اقتصاد كالن.برای دانشجويان اقتصاد،مديريت و حسابداری.نشر انتخاب.ناشر كتابهای دانشگاهي



دوره های آموزشي طي شده :
گواهي نامه دوره آموزشي كوتاه مدت مالیات بر ارزش افزوده در دانشگاه تبريز



دوره آموزش نرم افزار End Note



دوره آموزش نرم افزار eviwes



دوره آموزش نرم افزار stata

دوره های آموزشي وكارگاهای طي شده دانشگاهي:


آشنايي با آيین نامه امتحانات



مقاله نويسي به شیوه نوين



آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو



اصول طراحي سواالت امتحاني



آموزش در هزاره سوم

مهارت ها و توانايي ها

مهارت های نرم افزاری
طراحي پیشرفته سیستم های اطالعاتي و نرم افزارهای كاربردی

( Microsoft Excel )professional



(Word, Excel, PowerPoint )Office



Eviwes
Stata
TSP


زبان انگلیسي_ گواهي نامه قبولي در آزمون زبان انگلیسي ٍEPT

سوابق كاری:


عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ممقان از سال 87



مامور به خدمت از سال  90در دانشکاه آزاد اسالمي واحد ايلخجي به مدت دوسال



مسول طرح و بودجه دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايلخچي

سوابق تدريس:


تدريس در دانشگاه آزاد واحد تبريز



تدريس در دانشگاه آزاد واحد آذر شهر



تدريس در دانشگاه آزاد واحد ايلخچي



تدريس در دانشگاه آزاد واحد بستان آباد



تدريس در دانشگاه آزاد باسمنج



تدريس در دانشگاه پیام نور واحد ممقان



تدريس در موسسه رشديه تبريز



تدريس در سما ممقان





