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 "بسم اهلل الرحمن الرحیم " 

 
 

 

 

 مشخصات فردی
 

 

 نام ونام خانوادگی: حمیده ترابی
torabi2280@yahoo.com پست الکترونیک:      

   

 

 سوابق تحصیلی
  
 

 تهران  10آموز ممتاز از دبیرستان نمونه مردمی فاطمیه منطقه دیپلم ریاضی و فیزیک با عنوان دانش 

  با عنوان دانشجوی ممتاز و استعداد درخشان   )ره(عالمه طباطباییکارشناسی آمار از دانشگاه 

 ؛)ره(دانشیییگاه عالمیییه طباطبیییاییاز  (کیییاربردیاجتماعی)  –اقتصیییادی  کارشناسیییی ارشییید آمیییار 

هییا از دییید فنییاوری نامییه: ارا ییه روشییی آمییاری بییرای ارزیییابی عملکییرد سییازمان موضییوپ پایییان

 اطالعات به همراه یک مطالعه موردی 

 مرکییز تیصیییالت تکمیلییی دانشییگاه پیییام  ریاضیییاقتصییاد گییرایش  یاقتصییادعلییوم ی رشییته دکتییر

و  موضییوپ رسییاله: بییرآورد تییابق ارزی اقتصییادی کییار خییانگیدفییاپ بییا درجییه عییالی؛ ؛ نییور تهییران

 ارا ه نتایج آن به صورت زنده در سیمای جمهوری اسالمی ایران
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 پژوهشی -های علمیسوابق تدریس و فعالیت
 
 

  خییوارزمی، )س(الزهییرا ،)ره(طباطبییاییعالمییه  هییایدانشییگاهتییدرید در بیییش از ده سییا  سییابقه ،

 جامق علمی کاربردی غیرانتفاعی دختران آ  طه وفنی دختران شریعتی، 

 عضویت در انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی  

 ره(دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباییهای علمی سابقه عضویت در انجمن(  

  لیف کتاب أدر ت)ره( سابقه همکاری با اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

  پژوهشییی –فصییلنامه علمی  شییده درچاپ)مسییتجرا از رسییاله دکتری( پژوهشییی –دارنده مقاله علمی 

برآورد ارزی اقتصادی کار  عنوان مقاله: ؛1398تابستان  ؛)ره(دانشگاه شهیدبهشتی اقتصاد و الگوسازیِ

 گری و روی ارزی افزودهخانگی با استفاده از رهیافت استون

  در فصییلنامه علمی پژوهشیییشییده ( چاپمسییتجرا از رسییاله دکتری)پژوهشییی –دارنده مقاله علمی 

عنوان مقاله: الگوی تجصییییم زمان کار خانگی در  ؛1397پاییز ؛ دانشیییگاه تبریز های کاربردینظریه

 شهری روستایی ایرانمناطق 

 شییده در فصییلنامه علمی چاپنامه کارشییناسییی ارشیید( مسییتجرا از پایان)پژوهشییی -دارنده مقاله علمی

یت فردا پژوهشیییی هار؛ مدیر مان؛ 1390ب یابی عملکرد سییییاز له: ارز قا ناوری عنوان م های مبتنی بر ف

 (ITاطالعات)

 مرکز وقت اقتصادی معاون همکاری پژوهشکده آمار ایران با از سوی  شدهمعرفی دارای طرح پژوهشی

حسییاب اقماری ؛ عنوان طرح پژوهشییی: دکتر علیپور پژوهشییکده آمار ایران فعلی و ریاسییتایران آمار 

 1393و میاسبه ارزی کار خانگی زنان روستایی در سا   GDPاقتصاد خانوار روستایی و سهم آن در 

  صادی داور مقاالت شنوارهاولین اقت سوی وزارت  های برتر حوزه تعاونژوهشپ ملی ج شده از  برگزار

 1399تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاییز سا  
 

 

 هاتوانمندی
 

 افزارهای آماری از جمله:تسلط به نرمspss - sas - minitab   

  با  مکفیآشناییOffice هبه ویژWord   ،Excel وPowerPoint آشنایی مناسب با وInternet  

 (مکالمه، خواندن، نوشتن و ترجمه)ط به زبان انگلیسیلتس  
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 کاری و سابقه فعالیت تجارب     

 

 کارشناس مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری  

 کارمند و پژوهشگر اسبق اداره کل امور بررسی مجمق تشجیم مصلیت نظام  

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی نظراندیشکده تعاون زیر پژوهشگر اقتصادی 
 

 
 

 ها و مطالعات علمی غیر از رشته تحصیلیفعالیت     
 

 حافظ کل قرآن کریم 

  ن و راهیابی به مسابقات حا ز رتبه شد، قرآن کریم قرا ت فعالیت تجصصی در رشتهسابقه تدرید و

 قرآنی کشوری و مسابقات گوناگون  دانشجویی

  زبان انگلیسی در مؤسسه کیش کامل آموزیگذراندن دوره  

  المللی زنان و بیداری اسالمی کادر اجرایی اجالس بین یت درعضوسابقه 

 وابسته به ( المللیهای بینتوانمندسازی جوانان جهت حضور در عرصه)گذراندن دوره آموزشی حضور

 المللی رمیک مؤسسه بین

  الملل سازمان ملی جواناندیپلماسی عمومی بجش بینعضویت در کارگروه سابقه 

  کالس خبرنگاری و همکاری با روزنامه همشهری جوان  دورهگذراندن 

 ره(کتب شهید مطهری سیر مطالعاتی دانشگاهیملی هایدورهکننده در شرکت(  
 

 
 

 


