بسمه تعالی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
***رزومه اعضای عیات علمی***

الف) مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگي :محمد جواد امیری بشلي

وضعیت نظام وظیفه :معافیت کفالت

سال تولد1511 :

کد ملي:

وضعیت تأهل :متاهل

سال شروع همکاری آموزشي1531 :

آدرس پست الکترونیکيmjamirib1355@gmail.com :

سال شروع همکاری به عنوان عضو هیات علمي1531 :

تلفن تماس:

آدرس پستي :ساری میدان خزر خ طبیعت 2کوچه بهار1

ب)سوابق تحصیلی:
مقطع تحصیلي

نام دانشگاه

رشته-گرايش

سال شروع

سال خاتمه

کارشناسي

مهندسي عمران

تبريز

1515

1511

کارشناسي ارشد

مديريت صنعتي

تهران

1513

1531

دکتری
عنوووووووان پوووووورو ه ارزيابي عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششي داده ها
کارشناسي ارشد-
نام استاد راهنما
عنوان رساله دکتوری-
نام استاد راهنما
ج-مدرك زبان :آزمون زبان دانشگاه مازندران
د) سوابق آموزشی
نام درس

رديف
1

پژوهش عملیاتي  1و 2و 5

2

مديريت تولید

مقطع

نام مؤسسه يا دانشگاه

کارشناسي

موسسه اديب ،روزبهان ،سارويه و راهیان نور

کارشناسي

موسسه اديب ،روزبهان ،سارويه و راهیان نور

5

کنترل کیفیت

کارشناسي

موسسه اديب

4

کنترل پرو ه

کارشناسي

موسسه اديب

1

کنترل موجودی

کارشناسي

موسسه اديب
1

ه) سوابق پژوهشی:
 -1مقاالت چاپ شده در مجالت علمي معتبر داخلي و خارجي و يا همايشهای داخلي و خارجي:
رديف

عنوان مقاله

نام مجله يا کنفرانس

1

’(Explanation of entrepreneurs
psychological specification role
on
independent
)entrepreneurship process
جنسیت ،مانعی مهم در کارآفرینی زنان

Caspian Journal
Of Applied
Sciences
Research

2

اولین کنفرران

سال انتشار

نام نويسندگان به ترتیب
ذکر شده در مقاله

یرین

المللررری مرررییریت،
نوآوری و تولیی ملی
5
4
5
 -2کتابهای منتشر شده:

 -5زمینه عالقه مندی برای تحقیق و پژوهش:

و) طرحهای تحقیقاتی:
رديف

نام طرح

کارفرما

سال اجرای طرح

سمت در طرح

1

طراحی و تبیین سیستم ارزیایی عملکرد شعب

بانک کشاورزی
استان تهران

1532

همکار اصلي

یانک کشاورزی استان تهران
ز) مقاالت ارائه شده در سمینارها:

1

ح :شرکت در همایشها و کنفرانسهای علمی:
2

ط) پایان نامه ها
رديف

نام دانشجو

مقطع تحصیلي

عنوان پايان نامه

سال

1
ی :پستها وسمتهای اجرایی:

ك) مهارتهای دیگر:

5

سمت در جلسه دفاعیه
(راهنما مشاور يا داوری)

