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 سوابق تحصیلی و پژوهشی 
 امیر شاملویی . نام و نام خانوادگی :

 محمد نام پدر :

 
 شماره شناسنامه :

99611 

 وضعیت تاهل، تعداد فرزند: مجرد 3965669119 کد ملی : 9365 متولد : همدان صادره از :

  آدرس:
 1واحد  93پلاک -کوچه کارگشا -خیابان اسمی-ثانیخیابان شهید -نارمک-تهران

 ست الکترونیک:پ

a.shamlu65@yahoo.com  

 11359565961)همراه و ثابت(: تلفن

 

 سوابق تحصیلی 
 رشته تحصیلی تحصیل دانشگاه محل سال اخذ مدرک

 9313 کارشناسی ارشد
 ریزیموسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 )نیاوران(
 های اقتصادیمهندسی سیستم

 ریاضی محض ادانشگاه بوعلی سین 9391 کارشناسی

 دیپلم ریاضی - 9391 دیپلم

 

 پیشینه شغلی
 مدت نوع فعالیت و سمت سال فعالیت نام واحد

همکاری در واحد 

مطالعات بازار 

 دنیای اقتصاد

 ماه 91 اقتصادیتحلیلگر  و پژوهشگر 9313

 همکاری در

دنیای  تحریریه

 اقتصاد

9311 
نگار و روزنامه ، مترجمگرتحلیل

 اقتصادی
  ماه 31

همکاری با کانون 

 فرهنگی آموزش
 یک سال مترجم 9315

همکاری با 

تحقیقات اقتصادی 

 وزارت رفاه

 ماه 1 پژوهشگر اقتصادی 9316

 

 پژوهشیپیشینه 
 توضیحات کارفرما سمت سال عنوان

پروژه محاسبه یارانه 

 برای افاغنه

9315-

9319 
 وزارت کشور پژوهشگر

های ها و زندگی افاغنه در بخشبررسی وضعیت یارانه

 مختلف از جمله آموزش و بهداشت

صنایع »ترجمه کتاب 

 «دهآین
 اتاق بازرگانی مترجم 9316

همکاری با دکتر خیرخواهان در ترجمه کتابی در 

 خصوص صنایع برتر آینده )در مرحله چاپ(

همکاری در ترجمه 

اقتصاددان »کتاب 

 «مخفی

 - مترجم همکار 9316
کتابی در خصوص آموزش اقتصاد به زبان ساده و همراه با 

 های ساده، کاربردی و عمیقمثال

در پروژه ضد همکاری 

 فساد
 اتاق بازرگانی پژوهشگر 9311

در خصوص انواع فساد و راهکارهای مبارزه با آن ای پروژه

 در سیستم اداری

همکاری در سالنامه 

و  9311جامع آماری 

9315 

و  9313

9311 
 واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد تدوین کننده

و تدوین منابع آماری در خصوص اقتصاد ایران و جهان 

های گذشته؛ همچنین متغیرهای اثرگذار بر آن در سال

 مروری بر متغیرهای کلان در سایر کشورها

همکاری در نشریه 

اجتماعی -اقتصادی

 شبچراغ

و  9316

9316 
 نشریه اقتصادی شبچراغ نویسنده و پژوهشگر

اجتماعی با تمرکز بر معضلات و  -ای اقتصادینشریه

 مسائل روز کشور و جهان
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در تدوین همکاری 

 بولتن اقتصاد ایران
 واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد پژوهشگر 9311

ها و متغیرهای تهیه گزارش جامع در خصوص فعالیت

 اساسی خرد و کلان اقتصاد ایران

کارشناس اقتصادی و 

 تحلیلگر رادیو
 اهکارشناس و تحلیلگر اقتصادی در برخی برنامه رادیو اقتصاد کارشناس برنامه 9316

همکاری با نشریه 

 اقتصاد شهر
 های اقتصاد توریسم و اقتصاد هنرشامل مقالاتی در زمینه شهرداری تهران نویسنده مقالات تحلیلی اقتصادی 9315

 تحلیلگر بازار طلا 9311 تحولات بازار جهانی طلا
نامه تجارت فردا )سالنامه هفته

 تجارت فردا(
 انداز بازار طلابررسی چشم

 تدوین رد همکاری

 بورس بولتن

 و 9313

9311 
 اقتصاد دنیای بازار مطالعات واحد پژوهشگر

 و گذاریسرمایه هایصندوق خصوص در مقالاتی نویسنده

 ایران در بورس عملکرد

همکاری در تدوین 

 بولتن طلا
 واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد پژوهشگر 9311

های تحلیلی در خصوص مطالبی در نویسنده گزارش

 گذاری در حوزه طلا و عوامل اثرگذارحوزه سرمایه

شرکت در تدوین بولتن 

 مسکن
 واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد پژوهشگر 9311

های نویسنده مقالاتی در خصوص بازدهی مسکن در سال

 مختلف و وضعیت این بخش

همکاری در تدوین 

 بولتن صنایع غذایی
 ای اقتصادواحد مطالعات بازار دنی پژوهشگر 9311

ارائه یک بولتن جامع و تهیه گزارش کاربردی آماری در 

های موجود در این صنعت در شهرهای خصوص فرصت

 بزرگ ایران

همکاری در تدوین 

های بولتن فرآورده

 غذایی حلال

 واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد پژوهشگر 9311
های اقتصادی صنایع ارائه بولتن جامع در خصوص فرصت

 غذایی حلال در ایران

همکاری در تدوین 

 بولتن پتروشیمی
 واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد پژوهشگر 9311

ها برای صنعت تهیه گزارش جامع و برخی توصیه

 پتروشیمی و محصولات گوناگون آن

همکاری در پروژه درب 

 و تجهیزات ضدسرقت
 های اقتصادی صنعت ساخت درب در ایرانبررسی فرصت واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد پژوهشگر 9311

بررسی شبکه توزیع و 

 فروشی در ایرانخرده
 بررسی وضعیت تولیدات و شبکه توزیع در ایران شرکت دنیای اقتصاد تابان پژوهشگر 9311

 

 

 ایهای حرفهها و دورهنامهگواهی

 مدرس زمان عنوان

 9315دی  دولت هایآموزشی بدهی کارگاه
محمد هاشم پسران  پروفسور

 و پروفسور صالحی اصفهانی

 - 9319اردیبهشت  زیرساخت توسعه در خصوصی و عمومی مشارکت ملی همایش

 - 9315و  9319 سمینارهای پولی و بانکی کشور

 ای کشورسازمان فنی و حرفه - 5کار درجه مدرک رایانه

 

 

 های دیگرهارتم
 سطح آشنایی عنوان حوزه مهارت

افزارهای نرم

 تخصصی
Stata  وEviews بسیار خوب 

 بسیار خوب Accessو آشنایی با  Word, Excel, PowerPointافزارهای آفیس مانند تسلط به نرم افزارهای دیگرنرم

 خوب Adobe Illustratorهای گرافیکی مانند فتوشاپ و برخی برنامهو  Cنویسی پاسکال، های برنامهآشنایی با زبان نویسی رایانهبرنامه
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 هازبان
 سطح آشنایی عنوان حوزه مهارت

 تسلط کامل  های اقتصادی و عمومیسابقه ترجمه سال 9بیش از تسلط به زبان انگلیسی و  زبان انگلیسی

 متوسط آشنایی با متون و ترجمه فرانسه زبان فرانسه

 مقدماتی روسی و آلمانی های دیگرزبان

 

 هادر روزنامه کارهای نگارشی و پژوهشیای از گزیده
 تاریخ انتشار منبع انتشار عنوان

 9316 روزنامه دنیای اقتصاد یارانه ارزی سفر به ترکیه

 9316 روزنامه دنیای اقتصاد عیارسنجی اقتصاد گردشگری ایران

 9316 ه دنیای اقتصادروزنام گردشگر ونیلیم91 یاقتصاد دیسنجش عوا

 9316 روزنامه دنیای اقتصاد مقصد سفر است؟ نیترواقعا ارزان رانیا ایآ

 9316 روزنامه دنیای اقتصاد دو تجربه تاثیر نرخ ارز بر توریسم ورودی

 9316 روزنامه دنیای اقتصاد سمیتور هیشورش عل یاقتصاد یابیشهیر

 9315 اقتصاد روزنامه دنیای آلمان و ایران تجاری روابط

 9315 روزنامه دنیای اقتصاد اقتصاد عراق

 9315 روزنامه دنیای اقتصاد جنوبی آمریکای پوپولیست هایدولت سرنوشت

 9315 روزنامه دنیای اقتصاد انتقالات دلاری

 9315 روزنامه دنیای اقتصاد زمین گرمایش اقتصادی تبعات

 9315 روزنامه دنیای اقتصاد اقتصاد برزیل

 9311 روزنامه دنیای اقتصاد تصاد ونزوئلااق

 9311 روزنامه دنیای اقتصاد های اقتصادی دونالد ترامپسیاست

 9311 روزنامه دنیای اقتصاد انداز کاهش قیمت نفتچشم

 9311 روزنامه دنیای اقتصاد اقتصاد داعش

 9311 روزنامه دنیای اقتصاد دردهای کوتاه مدت کاهش تورم

 9311 روزنامه دنیای اقتصاد زوئلاپوپولیسم در ون

 9311 روزنامه دنیای اقتصاد چپگراترین نامزد انتخابات آمریکا

 9311 روزنامه دنیای اقتصاد گذاری خارجی در کشورهاتجربه سرمایه

 9311 روزنامه دنیای اقتصاد اقتصاد رسانه

 

 ها تخصصسایر 
 جهانیو تحلیل خبرهای مربوط به بازارهای  جهانیاطلاعاتی روزآمد  ، منابعمسلط بودن بر گزارش نویسی 

 در این زمینه بالا دارا بودن سابقه ترجمه و توانایی 

 ورد نیاز برای کارهای پژوهشیا منابع آماری جهان و کسب دیتای مآشنایی گسترده ب 

 آشنایی با اقتصاد سیاسی 

 

 علایق شخصی
 در صورت تمایل قید فرمائید.

 مطالعه .9

 موسیقی و سینما .5


