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 :مشخصات فردي .1

  زهرا شیرزور   نام و نام خانوادگی

جامعه گروه  – ادبیات و علوم انسانیدانشکده  – پردیس شوکت اباد – بیرجند  آدرس محل کار
  شناسی 

  552داخلی  32202044  تماستلفن 

  shirzour@birjand.ac.ir  پست الکترونیکی

    وبالگ/وب سایت

 

  :سوابق تحصیلی .2

  سال شروع  عنوان پایان نامه  رشته تحصیلی  نام دانشگاه   مقطع تحصیلی

  علوم اقتصادي  فردوسی مشهد  ) .Ph.D( دکتري
زیست محیطی پسماندهاي -بهینه یابی اقتصادي

 فازيجامد شهري در محیط 
86  

تعیین مزیت رتبه اي استانهاي خراسان و بررسی   علوم اقتصادي  فردوسی مشهد   کارشناسی ارشد
  میزان همسویی آن با برنامه هاي توسعه 

82  

  74    اقتصاد کشاورزي   باهنر کرمان   کارشناسی

  

 

  :یسوابق استخدام .3

 1386: دانشگاه بیرجندعضو هیأت علمی  -

 دانشگاه فردوسی مشهد  استاد  مدعو در  -

  در دانشگاه آزاد اسالمی مشهد استاد مدعو  -

  عکس



 در دانشگاه پیام نور مشهد استاد مدعو  -

 )ع(استاد مدعو در دانشگاه بین المللی امام رضا  -

 استاد مدعو  در موسسه اموزش عالی بینالود مشهد  -

 استاد مدعو در موسسه اموزش عالی عطار مشهد  -

 استاد مدعو در موسسه اموزش عالی تابران مشهد  -

 استاد مدعو در موسسه اموزش عالی اسرار مشهد  -

 استاد مدعو در موسسه اموزش عالی خالقان جوان مشهد  -

 استاد مدعو در موسسه اموزش  عالی اسیا مشهد  -

 استاد مدعو در دانشگاه علمی کاربردي بازرگانی مشهد  -

 :سوابق اجرایی .4

 هاستیها و سرپرپست 

 دانشگاه بیرجند هیات نظارت و ارزیابیعضویت در کارگروه تخصصی  -

  مشاور اقتصادي شرکت مهندسی شهرسازان صدراذین -

 مشاور اقتصادي شرکت مدایران  -

 97اردیبهشت ماه  عضو کمیته علمی همایش ملی مدیریت کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی - -

 

  آموزشیشرکت در کارگاههاي   

 ساعت  16به مدت  1396در سال  مدیریت اطالعات علمی و الکترونیکیکارگاه آموزشی شرکت در  -

 ساعت  4به مدت  1397شرکت در کار گاه  را ه کار هاي افزایش انگیزه  دانشجویان در سال  -

  ساعت  4به مدت  1397شرکت در کارگاه راه کار هاي جلوگیري از اعتیاد دانشجویان در سال  -

  

 :سوابق تدریس                          

  تاریخ پایان  تاریخ شروع  نام درس  نام مؤسسه یا مرکز آموزشی  ردیف

  تا کنون   1396   اقتصاد فرش   دانشگاه بیرجند    1

  تاکنون   1396   اصول علم اقتصاد   دانشگاه بیرجند    2

  تاکنون   1396   مالیه عمومی   دانشگاه بیرجند    3

  تاکنون   1396   1اصول حسابداري   دانشگاه بیرجند    4

  تاکنون  1396  اقتصاد ایران   دانشگاه بیرجند   5

 



 :سوابق پژوهشی .5

  :طرح هاي پزوهشی 

 )1398- 1402(راهبردي پنج ساله دانشگاه بیرجند  برنامه: طرح در حال  همکاري   -

 

 :انتشارات و تولیدات علمی  .6

 در وضعیت سابمیت  : مقاله 

 عدم تقارن و اثر اهرم ریسک سیاسی  بر نوسانات بازده سهام بورس اورق بهادار تهران  -

 بررسی عوامل موثر بر شدت مصرف انرژي بخش صنعت با تاکید بر قیمت انرژي  -

 بررسی رابطه بازار نفت و سهام  -

   
 پایان نامه ها .7

 راهنمایی : 

 ورشکستگی بازار بررسی تاثیر نسبت هاي مالی و حاکمیت شرکتی بر پیش بینی -

 اثر عدم تقارن و اهرم ریسک سیاسی بر نوسانات بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران -  -

 بررسی حاکمیت شرکتی، نسبت هاي مالی و ساختار صکوك بر رتبه بندي صکوك در بازارهاي مالی اسالمی -  -

 هرستان بجنورد بررسی مدیریت کیفیت و تاثیر ان بر عملکرد مالی و کارایی شهرداري ش -  -

 رتاثیر سرمایه فکري بر ارزش بازار با میانجی گري مزیت رقابتی درصنعت بانکداري بورس اوراق بهادا  -

 

 مشاوره  : 

 داوري: 

  فایده تاسیس آموزشگاه هاي موسیقی در مشهد -تحلیل هزینه  -

  ارزیابی اقتصادي صنعت سینما -
  )مطالعه موردي صنایع دستی(بررسی استراتژي هاي توسعه صادرات صنایع خالق ایران  -
  مطالعه تطبیقی روشهاي متعارف و نوین تامین مالی تولید فیلم هاي سینمایی در ایران و هالیوود  -
  )مطالعه موردي تربت جام ( بررسی میزان اشنایی گردشگران با صنایع دستی و عوامل موثر بر تقاضاي صنایع دستی -
 شهد بر معیشت هنرمندان مشهد تاثیر فعالیت هاي فرهنگی و هنري شهرداري م -

  

 :هاجوایز، افتخارات و بورسیه

 رتبه اول دانش اموخته کارشناسی ارشد  -

 رتبه اول دانش اموخته دکتري  -

 



 زبان انگلیسی :هاي خارجی زبان مهارت .8

 

  :عالیق حوزه تخصصی .9

 

 :هاسایر فعالیت .10

 داوري مجالت : 

 داور مجله علمی پژوهشی توسعه پژوهش هاي اقتصاد و توسعه منطقه اي دانشگاه فردوسی مشهد  -

 داور مجله علمی ترویجی نگارینه دانشگاه سراسري بیرجند  -

 داور فصلنامه مطالعات اجتماعی فرهنگی خراسان  -

 
   مهارت هاي فنی 

  Windows- word- excel-Endnote-Power point : اشنایی با نرم افزار عمومی  -
  Eviews- Microfit-Stata-Expert Choice: اشنایی با نرم افزار تخصصی  -

  
 

  
 

 

 


