سوابق تحصیلی:
سال فارغ

مقطع و رشته تحصیلی

محل تحصیل

دیپلم متوسطه ـ ریاضی و فیزیک

دبیرستان امام
خمینی(ره)گچساران

1731

دانشگاه اصفهان

1731

18/00

دانشگاه شهید بهشتی
تهران

1738

13/44

دانشگاه رازی کرمانشاه

1713

11/44

کارشناسی علوم اقتصادی ـ اقتصاد
نظری
کارشناسی ارشد برنامهریزی
سیستمهای اقتصادی
دکتری تخصصی ( ) PH.Dعلوم
اقتصادی






معدل

التحصیلی

توضیحات

رتبه اول فارغ
التحصیلی
رتبه اول فارغ
التحصیلی
رتبه اول فارغ
التحصیلی

رتبه  783کنکور سراسری کارشناسی سال تحصیلی  - 1731-37منطقه  7ـ گروه علوم ریاضی و فنی
رتبه ( )7کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ـ سال تحصیلی 1731-37
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران ( - ) 1778-37درجه عالی -نمره 11/13
عنوان پایان نامه دکتری  :آینده نگاری توسعه منطقهای ( نمونه موردی  :استان کهگیلویه و بویراحمد) -درجه عالی – نمره 11/73

سوابق کاری :

محل اشتغال

دوره

پست سازمانی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کهگیلویه و بویراحمد

 1731تا 1781

کارشناس تحول اداری  ،کارشناس گروه اشتغال و
سرمایه گذاری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کهگیلویه و بویراحمد

 1781تا 1787

رئیس گروه حسابهای اقتصادی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کهگیلویه و بویراحمد

 1787تا 1781

رئیس گروه اشتغال و سرمایه گذاری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کهگیلویه و بویراحمد

 81/07/01تا
87/08/70

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان
استانداری کهگیلویه و بویراحمد
سازمان برنامه و وبودجه کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور

 87 /01/01تا
17/03/17
 1717/03/14تا
14/07/14
 14/07/11تا
18/08/73
18/08/78
تا کنون

حسن نوروزی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
استان فارس

معاون اداری و مالی دانشگاه
معاون برنامه ریزی استاندار
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
کهگیلویه و بویراحمد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

عضویت در کمیتهها و شوراها :
 -1عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان ()1787-1717
 -7رئیس کمیته تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان ( )1787-1717
 -7دبیر کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان ( ) 1787 -1717
 -4عضو کمیته فن آوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه ازاد اسالمی واحد بهبهان ( )1787-1717
 -1عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بهبهان ( )1717
 -7عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان ( )1710-1717
 -3دبیر کمیته اقتصادی مرکز هم اندیشی اساتید دانشگاه ازاد اسالمی واحد بهبهان ()1717
 -8عضو شورای آموزش و پرورش استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس ()1717-1718
 -1عضو شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس ( )1717-1718
 -10عضو اصلی هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد ( )1717-1718
 -11عضو شورای فرهنگ عمومی استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس ( )1714 -1718
 -17عضو هیات امنای دانشگاه فرهنگیان استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس ( ) 1717-1718
 -17عضو هیات امنای پارک علم و فناوری استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس ()1713-1718
 -14عضو هیات امنای دانشگاه یاسوج ()1713-18
 -11عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمانی استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس ( )1713-1718

آدرس الکترونیکی :

Nowroozi.hassan@gmail.com

مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی:
عنوان اثر

سال انتشار

نوع همکاری

 1787و از
 1717تا
کنون
(سالیانه )
1787
1784

تهیه کننده
همکار اصلی

1784

همکار اصلی

1788

مجری طرح

1781

مجری طرح

1711

مجری طرح

از  1717تا
 1713سالیانه

ناظر عالی

عملکرد درآمدهای عمومی و اختصاصی استان

1711

ناظر عالی

گزارش عملکرد سه ساله دولت تدبیر و امید در استان

1711

ناظر عالی

نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

1711

ناظر عالی

گزارش اقتصاد مقاومتی استان ( جلد اول  :مفاهیم و سند – جلد دوم پروژه های
اختصاصی )

1711

ناظر عالی

برنامه آمایش استان

1711

ناظر عالی

سند برنامه ششم توسعه استان

1711

ناظر عالی

برنامه عملیاتی برنامه ششم توسعه استان

1717

ناظر عالی

عملکرد سه( )7ساله شورای برنامه ریزی و توسعه استان

1717

ناظر عالی

گزیده قوانین و مقررات اداری و استخدامی

1717

ناظر عالی

نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان

1717

ناظر عالی

گزارش عملکرد پروژههای مصوب سفر رئیس جمهور به استان

1717

ناظر عالی

وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی استان

1717

ناظر عالی

وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی استان

1713

ناظر عالی

سنتز مطالعات آمایش منطقه ای

1713

ناظر عالی

مجله برنامه ریزی و توسعه پایدار

1713

مدیر مسئول

بررسی شاخص های مهم نیروی کار استان کهگیلویه و بویراحمد()1784-1711

1713

ناظر عالی

گزارش پروژه های عمرانی و طرح های اقتصادی دولت تدبیر و امید در استان
1717-13

1718

ناظر عالی

گزارش اقتصادی ـ اجتماعی استان
تحلیل نتایج حسابهای تولید استان
مستندات ،سند ملی و نظریه پایه توسعه استان
سند برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی استان
اجرای طرح پژوهشی" بررسی حوزه عمومی در اندیشه انتقادی هابرماس و تاثیر
آن بر ساختار قدرت "
اجرای طرح پژوهشی" اندازه گیری بهره وری عوامل تولید در استان خوزستان
و مقایسه با استانهای همجوار "
اجرای طرح پژوهشی"سنجش سرمایه اجتماعی در استان خوزستان"
سالنامه آماری استان

تهیه کننده اصلی(سال
 )87ـ ناظر عالی (بقیه
سنوات)

مقاالت و همایشها:
عنوان مقاله

نام همایش/نشریه

بررسی تحول ساختاری گستره عمومی و
نقش آن در فرآیند دموکراتیزه شدن ساختار
قدرت

سال
انتشار

درجه نشریات

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ـ
دانشگاه آزاد اسالمی کرج -شماره
11

1710

علمی ـ پژوهشی

مقایسه نسلی مؤلفههای مختلف سرمایه
اجتماعی در استان خوزستان

فصلنامه ـ جامعه شناسی مطالعات
جوانان ـ دانشگاه آزاد اسالمی بابلسر

1711

علمی ـ پژوهشی

آینده نگاری توسعه منطقه ای به روش
شناسایی عدم قطعیت های کلیدی

فصلنامه مدیریت شهری – شماره
44
فصلنامه برنامهریزی منطقهای سال
 8شماره  ،77دانشگاه آزاد اسالمی
واحد مرودشت

1717

علمی  -پژوهشی

1713

علمی – پژوهشی

بررسی ابعاد مختلف توسعه افقی شهر یاسوج
و تاثیرآن بر اراضی کشاورزی پیرامون
تحلیل ناپایداری سکونتگاههای انسانی در
پهنه سرزمین با تأکید بر مدیریت ریسک
خطر زلزله (مورد پژوهشی :شهرستان
گچساران) ،مجله علمی پژوهشی "برنامه
ریزی منطقه ای"
شناسایی و ارزیابی پیشرانهای شگفت انگیز
در تاب آوری کالبدی کاربریهای شهری با
رویکرد پدافند غیر عامل ( نمونه موردی:
شهر یاسوج )

فصلنامه برنامه ریزی منطقهای
سال  1شماره  ، 77دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مرودشت

1718

فصلنامه پژوهشی و برنامهریزی
شهری ،سال  ،10شماره – 77
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

1718

علمی – پژوهشی

اندازه گیری بهره وری نیروی کار در استان
خوزستان و مقایسه آن با استان های همجوار

سومین همایش ملی اقتصاد دانشگاه
آزاد خمینی شهر

1710

همایش ملی

آیندهنگری توسعه منطقهای به روش
سناریونویسی

همایش بین المللی دانشگاه
کردستان

1717

همایش ملی هفتاد سال برنامهریزی
توسعه در ایران

1713

همایش ملی هفتاد سال برنامهریزی
توسعه در ایران

1713

بررسی تطبیقی نظامها  ،تکنیکها و مدل-
های برنامهریزی توسعهای در ایران و
کشورهای منتخب
الزامات و ضرورتهای تغییر نظام مدیریت
شهری به حکمروایی خوب محلی و توانمند
سازی اجتماع محور

علمی – پژوهشی

همایش بین
المللی ـ مقاله
برگزیده
همایش ملی –
چاپ در مجموعه
مقاالت
همایش ملی –
چاپ در مجموعه
مقاالت

مهارتها:

-1
-7
-7
-4

قبولی آزمون زبان انگلیسی ( )MSRTوزارت علوم
آشنایی کافی با مهارتهای هفتگانه ICDL
آشنایی با نرم افزارهای اقتصادی COMFAR ، MICROFIT ، EVIEWS
تدریس دروس مختلف رشته اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مراکز آموزش عالی استان ()1731-1717

گواهینامهها و دورههای آموزشی:
گواهینامه شرکت در بیش از  1400ساعت دوره آموزشی با عناوین مرتبط با امور اداری ،استخدامی ،بودجهریزی ،بهرهوری ،برنامهریزی،
ارزیابی طرحهای تولیدی ،کارآفرینی ،حسابهای اقتصادی ،آمایش سرزمین و بودجهریزی مبتنی برعملکرد ،انواع قراردادها و روشهای تامین
مالی و ...

