❖ اطالعات شخصی:
• نام و نام خانوادگی :مرتضی زارع
• تلفن09173366654 :
•

پست الکترونیکیmorteza.zareSEO@gmail.com :

❖ اطالعات تحصیلی
✓ رشته تحصیلی لیسانس :مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستمها.
✓ رشته دوره کارشناسی ارشد :مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
✓ دانشگاه محل تحصیل :آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) -تهران – ورودی
بهمن 89
❖ افتخارات تحصیلی:
✓ کسب سهمیه استعداد درخشان هم در دوره کارشناسی و هم دوره کارشناسی ارشد – جهت ورود به مقطع باالتر بدون نیاز به
کنکور
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❖ تجارب کاری و پژوهشی
✓ همکاری در بخش تحلیل اقتصادی پروژه آزاد راه دریا (شرکت مهندسین مشاور نواندیشان -مهرداد علیمرادی )1390
✓ کارشناس پروژه ایجاد جامع ترین فرهنگ لغت اقتصادی (معاونت راهبردی ریاست جمهوری -مهرماه )1391
✓ همکاری در تهیه نرم افزار بانک جامع اطالعات اقتصاد ایران ( دکتر ناصر خیابانی )1392
✓ مقاله و یادداشت نویسی در روزنامه دنیای اقتصاد -بهصورت دورکاری ( فروردین  94تا اسفند )1396
✓ ارائه طرح "اقتصاد به زبان ساده" به همراه محمدعلی مختاری و محمد مجیدی در ویژهنامه پایانهفته دنیای اقتصاد،
بهصورت دور کاری -توضیح و تفسیر واژههای اقتصادی در سادهترین فرم ممکن برای تمامی اقشار جامعه (فروردین  94تا
اسفند )1396
✓ فعالیت در بخش توسعه شیوههای آموزشی نوین در کانون فرهنگی آموزش قلمچی -مرتضی زارع و امیر شاملویی  -بیش از
 500مقاله برگفته از بهروزترین شیوههای آموزشی در سراسر دنیا (مهرماه  1395تا اسفند )1396
✓ فعالیت در مجله تجارت فردا – تهیه و تدوین بیش از  300مصاحبه و مقاله حوزههای مختلف صنعت ،شامل صنایع فلزی
کشور ،صنعت خودرو ،صنایع غذایی ،صنعت سنگ کشور ،صنایع بستهبندی ،صنایع الکترونیک ،صنایع نوشیدنی ،صنایع آرد و
نان ...شامل بررسی مسائل و مشکالت صنایع مختلف و مقایسه با روند جهانی آنها – بهصورت دورکاری (آبانماه  1395تا
اسفند )1396
✓ مقالهنویسی در صفحه باشگاه اقتصادانان ایران (بخشی کامال تخصصی در حوزه مسائل اقتصادی) روزنامه دنیای اقتصاد –
بهصورت دورکاری (بهمن  95تا اسفند )1396
✓ بیش از  7سال سابقه عملی در صنعت بانک و بیمه
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❖ تخصصها:
➢ تحلیل اقتصادی
➢ ترجمه
➢ مدیریت محتوا
➢ راهاندازی و طراحی وبسایت ()WordPress
➢ انجام فرآیند  SEOبرای وبسایتهای خبری و آموزشی
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