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 زيمٍ سخىرانر   

 

 سعید رضبیی وام ي وام خاوًادگی:

  سًابق تحصیلی:

  داًطىدُ علَم ٍ فٌَى –دوتری آیٌدُ پصٍّی داًطگبُ تْراى 

  داًطىدُ وبر آفریٌی –داًطگبُ تْراى  –فَق لیسبًس هدیریت وبر آفریٌی 

  داًطىدُ هٌْدسی  –داًطگبُ فردٍسی  –لیسبًس هٌْدسی هىبًیه 

 زمیىٍ تذریس :

 رفتبر سبزهبًی / وبر آفریٌی

 سًابق اجرایی ي مُارتی :

 ُضروت آیٌدُ پصٍّی فردی  هدیر عبهل ٍ رئیس ّیئت هدیر 

 ُضروت فٌبٍراى فردا هدیر عبهل ٍ رئیس ّیئت هدیر 

  وبرگرٍُ تحَل التصبدیهدیر پرٍشُ هٌبثع اًسبًی ٍزارت صٌبیع 

 ٍزارت صٌبیع وبر گرٍُ تحَل التصبدی ُ هحصَالت ثْیٌِ هصرف آة ٍ اًرشیهدیر پرٍش 

  هطبٍر هدیر ول ادارُ ول تعبٍى استبى خراسبى ضوبلی 

  هطبٍر جَاى ٍزیر صٌبیع در خراسبى رضَی ادارُ ول صٌبیع خراسبى رضَی 

  رضَی هسئَل هروس تحمیمبت ثسیج داًطجَیی استبى خراسبى 

  رٍش تحمیك داًطگبُ تْراى داًطىدُ وبر آفریٌی 

  رفتبر سبزهبًی داًطگبُ تْراى داًطىدُ وبر آفریٌی 

  دٍرُ رٍش ّبی ایدُ یبثی وبر آفریٌی ثسیج داًطجَیی خراسبى رضَی 

 سًابق پژيَشی ي تألیفات :

  جطٌَارُ خَارزهی داًطجَیی ٍزارت علَم ، تحمیمبت ٍ فٌبٍری 

 ًِفردٍسی ٍزارت علَم ، تحمیمبت ٍ فٌبٍری جطٌَارُ دٍسبال 

  جطٌَارُ خَارزهی داًص آهَزی داًطگبُ تْراى داًطىدُ وبر آفریٌی 
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 ثیر اضتیبق وبر آفریٌبى ثر تصوین ثِ ثْرُ ثرداری از فرصتْبی وبر آفریٌبى علوی پصٍّی ، تأ 

 ًطٌبل ایٌترrezaei method for construction of magic squares of all even 

orders 
 پصٍّی ، ًمص حیرت آٍر للت در درن ضَْدی وبر آفریٌبى سریبلی ، یبفتِ ّبی هجتٌی ثر  - علوی

 ضَاّد الىترٍفیسٍلَشیىی 

  پصٍّی ، ًمص هطبروت زٍجی در ارتمبی ویفیت درن ضَْدی وبر آفریٌبى سریبلی -علوی 

  ّی ًمص ّن هَضَعی در ارتمبی ویفیت درن ضَْدی هدیراى اجرایی وست ٍ وبر ّب پصٍ -علوی

 در ایراى 

  علوی پصٍّی آیٌدُ پصٍّی ٍ وبر آفریٌی 

 Comparative assessment of entrepreneurs and non- entrepreneurs cognitive 

style index- ISI 

 :بیه المللی  َای کىفراوس

 Comparative assessment of entrepreneurs and nonentrepreneurs cognitive 

style index- ISI 

 Nonlocal intuition in repeat entrepreneurs : A replication and co-subject 

effects using electrophysiological measures 

 پريژٌ َای پژيَشی :

  ارتمبی درن ضَْدی رزهٌدگبى هَسسِ آهَزضی تحمیمبتی صٌبیع دفبعی 

  طراحی پبرن آیٌدُ پصٍّی ضَرای عبلی اًمالة فرٌّگی 

  آیٌدُ پصٍّی فردی هَسسِ پصٍّطی پبرًد 

 هیي اجتوبعی بر آفریٌبى سریبلی هَسسِ وبر ٍ تأثررسی ویفیت ضَْد و 


