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رزومه()Resume
 - 1مشخصات فردی

نام و نام خانوادگي

نام پدر

سال تولد

محل تولد

دين(مذهب)

مهسا قرباني

محمود

4631

اصفهان

اسالم-شیعه

کدملي

4924231421

شماره شناسنامه

9216

ميزان تحصيالت

رشته تحصيلي

وضعيت نظام وظيفه

وضعيت تأهل

دکتری

مدیریت مالي

-

متأهل

- 2مشخصات تحصيلي

مدرك

رشته و گرايش

تحصيلي

تحصيلي

ديپلم

رياضي و فيزيک

پيش دانشگاهي

تجربي

کارشناسي

مديريت خدمات
بهداشتي درماني

دبيرستان/دانشگاه

تاريخ

استان محل

تاريخ شروع

تحصيل

تحصيل

اصفهان

1731

1711

اصفهان

1711

1712

دبيرستان شاهد
طالقاني
شاهد طالقاني

اتمام
تحصيل

1711مهر

دانشگاه علوم پزشكي

معدل کل

اصفهان

اصفهان

 1717بهمن

دانشگاه شاهد

تهران

1711

1733بهمن

تهران

1731

1731

11/73
رتبه اول
11/11
رتبه اول
-11/73
رتبه اول استعداد

3ترم

درخشان
11/11

کارشناسي ارشد

مديريت مالي

دکتری

مديريت مالي

رتبه اول و استعداد
درخشان
11/33

دانشگاه عالمه
طباطبايي

اتمام آزمون جامع
نفر اول آزمون جامع
نمره جامع 13:
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 -7پايان نامه ها
مدرك

رشته

تحصيلي

مدیریت خدمات بهداشتی

سال

سال

شروع

خاتمه

1131

1131

شهر/دانشگاه

اصفهان – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نمره پايان نامه

22

درمانی
عنوان پایان نامه ی کارشناسی  :ارزشیابی نظام ارتباطی مدیران پرستاری با پرستاران بر اساس نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اریک
کارشناسی

برن ( )TAدر بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال  ( 1131تحقیق کیفی)
نام استاد راهنما  :دکتر علیرضا یوسفی ( رئیس مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مرتبه ی
استادتمامی)
استاد مشاور  :دکتر محمد حسین یارمحمدیان ( رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با
مرتبه ی استاد تمامی)
مدیریت بازرگانی گرایش مالی 1133

کارشناسی
ارشد

دکتری

1132

تهران -دانشگاه شاهد

13/5

عنوان پایان نامه ی کارشناسی ارشد  :مدلسازی چگونگی تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال حرفه ایی لیگ برترایران و انگلستان
نام استاد راهنما  :دکتر محمد جواد شیخ – استاد یار دانشگاه شاهد تهران  ،استاد مشاور :دکتر اصغرسلطانی  :استادیار گروه
حسابداری دانشگاه اصفهان و جناب آقای دکتر سعید خدامرادی  :استادیار دانشگاه شاهد.

عنوان تز تحقیقاتی  :الگوی توسعه ی صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر در ایران
نام استاد راهنما :دکتر محمد هاشم بت شکن -استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی(ره)  ،استاد مشاور اول  :دکتر حسین عبده تبریزی،
استاد مشاور دوم  :دکتر محمد علی دهقان دهنوی .

 -4اهم افتخارات کسب شده
 .1دانشجوی نمونه کشور در مقطع دکتری در سال 1931
 .2برگزیده جایزه فرصت مطالعاتی دانشگاه شریف در سال 1931 -1931
 .9دانشجو نمونه کشور در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت مالی در سال 1931
 .4تنها سخنران زن از طرف انجمن های علمی و دانشجویی کل کشور در برنامهه ی افطهاری مهاه مکهار
رمضان از طرف دفتر انجمن های علمی – دانشجویی وزارت علوم در محضر مقام معظم رهکری در سهال
.1931
 .5استفاده کننده از تسهیالت بنیاد ملی نخبگان و بهره گیری از جوایز متعدد( آموزش یاری -پژوهش یاری -کارآفرینی
– فرصت مطالعاتی و)...
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 .1شرکت در همایش ملی نخکگان فردا و دیدار با مقام معظم رهکری در تاریخ 1934/10/22
 .0دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری و وزیر علوم در مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه سراسر
کشور در سال  31و 31
 .8کتاب برگزیده ی جشنواره ی حرکت انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه عالمه طکاطکایی سال 1931
 .9دبیر قابل تقدیر رشته ی مدیریت بازرگانی در چهارمین جشنواره ی ملی حرکت
 .01دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره از وزیر علوم – رئیس معاونت علمی ریاست جمهوری و معاون فرهنگیی وزییر
علوم در چهارمین جشنواره ی ملی حرکت
 .00دبیر شورای دبیران انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه شاهد.
 .01دبیر برگزیده ی اولین جشنواره ی دانشگاهی حرکت دانشگاه شاهد
 .01پژوهشگر برتر دانشگاه شاهد و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دوسال متوالی
 .01کسب عنوان دانشجوی ممتاز تحصیلی در دومین جشنواره علم پژوهان آرمان خواه
 .05طرح کارآفرینی برتر مسابقه ی طراحی و تدوین طرح کسب و کار در دانشگاه شاهد
 .01رتبه ی اول مسابقه ی یاس کبود در رشته ی رنگ روغن ویژه ی شهادت حضرت زهرا(س)
 .01برگزیده ی مسابقه ی عکاسی  95روز تا باران ویژه ی ایام سوگواری بانوی دو عالم در دانشگاه شاهد
 .01دریافت لوح تقدیر از مسئول دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری و رئیس دانشیکده علیوم انسیانی
دانشگاه شاهد و دبیر اجرایی سمینار در رابطه با فعالیت های اجرایی در پنجمین سیمینار سراسیری بهداشیت روانیی
دانشجویان
 .09رتبه ی اول مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان یادواره عزت و افتخار حسینی سال تحصییلی  10-11جشینواره
برگزیدگان استانی در رشته ی نقاشی و تئاتر عروسکی.
 .11مقاله ی برگزیده ی همایش مدیریت علوم رفتاری اسفندماه 0191
 .10مقاله ی برگزیده ی همایش کارآفرینی و نوآوری استراتژی آبانماه 0191
 .11کتاب برگزیده ی جشنواره ی حرکت دانشگاهی در سال 0191
 .11دبیر و از اعضای هیأت موسس انجمن علمی – دانشجویی مدیریت مالی دانشگاه عالمه از فروردین ماه سال 0191
 .11مدیر مسئول و عضو شورای سردبیری فصلنامه ی تخصصی کاوش مالی دانشگاه عالمه طباطبایی (ره)
 .15همکاری در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی علمی .
 .11عضو هیأت امنای انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه شاهد از سال  0191تا کنون .
 .11صاحب  1عنوان کارآفرینی و نوآوری کشوری.
 .11دبیر شورای مرکزی انجمن های علمی – دانشجویی دانشگاه شاهد از سال  0119تا 0190
 .19طراح سواالت آزمون دکتری موسسه ی ماهان در سال 0191
 .11همکار و مجری چند طرح پژوهشی درمرکز پژوهشهای مجلس 0191
 .10همکار چند طرح پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – وزارت بهداشت – وزارت راه و شهرسازی.
 .11بیش از  01مصاحبه ی رادیویی با رادیو اقتصاد و...در خصوص مباحث تأمین مالی و سرمایه گذاری.
 .11بیش از  11یادداشت روزنامه ایی در روزنامه های دنیای اقتصاد  ،بورس نیوز ،تسنیم و...
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 .11چهار مصاحبه ی تلویزیونی با شبکه ی چهار سیما در خصوص علم و فناوری

-1مهارت ها
الف)کامپيوتر


تمام هفت مهارت ICDL



تسلط به موتورهای جستجوی منابع علمي .



نرم افزار ) word,Excel,powerpoint,… ( Office





SPSS
Reference manager
مسلط به جستجو در میان پایگاههای اطالعاتي خارجي نظیر :

ISI-Emerald-Science Direct,… 
Advansed Get 
 ره آورد نوین



Matlab
چند نرم افزار مالي



آشنایي با پایگاه ها ی علمي ( Pubmed –Emerald – Science directو( ...





Comfar I,III
End note
نرم افزار های تحلیل پژوهش های کیفي از جمله ( MaxQDAو)...

ب) آشنايي با زبانهای خارجي

( انگلیسی 
میزان تسلط

 ،فرانسه

 ،آلمانی

و سایر ) ...

گفتاری
ضعیف

متوسط

ترجمه متقابل

خوب

زبان خارجی

عالی

ضعیف

متوسط



عالی

خوب


 مدرك زبان خارجيردیف

نام آزمون
دیپلم زبان

1

نمره اخذه شده
-

تاریخ برگزاری
-

انگلیسی

توضیحات
از موسسه کاووش دارای مجوز از معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوی در سال
 1131موفق به دریافت مدرک شدم
دیپلم زبان انگلیسی از کانون زبان ایران و مدرس زبان

4

کانون و آموزشگاه سفیر و...

MCHE

1131

68

وزارت علوم

2

ج) مدارك تخصصي


اصول بازار سرمايه در سال 1731



اصول معامله گری بورس کاال



گواهينامه معامله گری تاالر اختصاصي –PAM_EBS



گواهينامه معامله گری موقت بورس انرژی



گواهينامه کارشناس عرضه و پذيرش



گواهينامه اوراق مشتقه در سال 1737



گواهينامه ی بورس انرژی



مدرس مورد اعتماد سازمان بورس و اوراق بهادر



مدرس کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 -3دوره های آموزشي طي شده و شرکت در کارگاه ها :
ردیف

عنوان دوره آموزشی/پژوهشی

موسسه  /سازمان برگزارکننده

مدت دوره (ساعت)

0

دوره ی  011ساعته تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام  ،قراردادهای
آتی  ،ارز ،نفت

دانشگاه علوم اقتصادی
مدرس  :جناب آقای علیرضا مهدی پور

011ساعت

1

آشنایی با صندوق های زمین و ساختمان

دانشگاه شریف
دکتر سلمان خادم المله

1ساعت

1

پیش بینی بازار ها در سال 0191

دانشگاه آزاد واحد الکترونیک – وبینار
دکتر علی صادقین

1ساعت

1

آشنایی با مباحث نوآوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

11ساعت

5

آشنایی با موارد حقوقی تفاهم نامه و موافقت نامه ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

1ساعت

1

تجاری سازی

دانشگاه تهران
دکتر کامراان باقری

11ساعت

1

مدیریت تکنولوژی

دانشگاه تهران
دکترمسعود محمدی

 11ساعت

1

کارگاه آموزشی تحلیل بازار مسکن

دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران
مدرس :جناب آقای دکتر بهروز ملکی

 5ساعت

9

کارگاه تأمین مالی و سرمایه گذاری در صنعت زمین و ساختمان

دانشگاه شریف/جناب آقای دکتر عبدو

 1ساعت

5

تبریزی
01

دوره ی مدیریت ریسک سبد سهام با استفاده از نرم افزار
Matlab
دوره ی مدرک  CFAسطح 0

دانشگاه صنعتی شریف

01

دوره ی تجزیه و تحلیل صورت ها ی مالی

دانشگاه صنعتی شریف

11ساعت

مرکز کارآفرینی دانشگاه شاهد

 11ساعت

01

کارگاه انجمن علمی مطلوب

وزارت علوم

1ساعت

05

کارگاه نشریه نویسی

وزارت علوم

1ساعت

01

کارگاه مقاله نویسیISI

وزارت علوم

1ساعت

01

کارگاه برنامه ریزی استراتژیک

وزارت علوم

 9ساعت

01

کارگاه مهندسی ارزش

وزارت علوم

 9ساعت

09

کارگاه خالقیت فنون حل مسأله

وزارت علوم

 9ساعت

11

کارگاه مستند سازی تجارب

وزارت علوم

 9ساعت

وزارت علوم

 01ساعت

دفتر استعداد های درخشان دانشگاه علوم

1ساعت

00
01

10

دوره ی  02ساعته کارآفرینی و طراحی کسب و کار

کارگاه مقاله نویسی (علمی  ،پژوهشی  ،ترویجی)

11

کارگاه Reference manager

11

کارگاه SPSS

11

کارگاه مقاله نویسی علمی

15

تمرین خالقیت و تکنیک ها ی خالقیت

11

آشنایی با مدیریت سالمت در حوادث

دانشگاه صنعتی شریف

11ساعت
011ساعت

پزشکی
دفتر استعداد های درخشان دانشگاه علوم

01ساعت

پزشکی
دفتر استعداد های درخشان دانشگاه علوم

 01ساعت

پزشکی
دفتر استعداد های درخشان دانشگاه علوم

 01ساعت

پزشکی
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های

1ساعت

پزشکی
11

کارگاه برنامه ریزی استراتژیک

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

11ساعت

11

گواهی آموزشی کارهای تحقیقاتی

مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت

91ساعت

19

تریاژبندی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های

1ساعت

پزشکی
11

کارگاه MIS & IT

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1ساعت

10

کارگاه روش تحقیق

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1ساعت

6

11

کارگاه قیمت تمام شده و هزینه یابی به روش

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1ساعت

11

کارگاه بانک های اطالعاتی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1ساعت

11

بیش از  11مورد کارگاه دیگر
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عنوان مقاله
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الف ) مقاالت چاپ شده در نشریات نمایه شده در مؤسسات اطالعات علمی بينالمللی معتکر

An empirical study of the key factors affecting customer
machine(ATM) systems satisfaction of automated teller
of Bank Melli Iran and their categorizations
A model of financing for Iranian premier league
football

0

A comparative study of how to finance professional
football premier leagues in Iran and England

1

The utilization of human capital added value coefficient
in evaluating football players added value case study:
Tehran Rah-Ahan football club

1

Classroom-Oriented Higher Education System or
Workshop-Oriented Higher Education System (Based
on Cost & Economic Approach)

5

1

ISI

Accept
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published

دکتری

ISC
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ISC
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ISC
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 سمانه طریقی-دکتر تقی ترابی
– مهسا قربانی
– دکتر محمد جواد محقق نیا
مهسا قربانی – میثم باقری

3

AJBMR

IJEFS

Asian
Journal
of Research
in
of Research
in
and

1
Empirical Study of the Key Factors affecting
Customers ’Satisfaction of electronic payment
systems (ATM and POS )in the banks member of
network acceleration and rating factors with the AHP
model

Marketing
Evaluation and Selection of Football Players by
applying the sport and financial indexes

1

Manageme
nt Science
and
Operations
Research

مهسا قربانی – میثم باقری

1011

ISC

Accept

دکتری

ب ) مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی

0

الگوی ارتباطی مدیران پرستاری با پرستاران در بیمارستان
های آموزشی منتخب شهر اصفهان بر اساس نظریه ی تحلیل
رفتارمتقابل اریک برن

طلوع بهداشت یزد

مهسا قربانی – علیرضا یوسفی

علمی
پژوهشی

1

مطالعه ی تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال
حرفه ایی لیگ برترایران در در دو فصل  11-11و 19-91

مهندسی مالی

مهساقربانی -مسعود نادریان -اصغرسلطانی-
میثم باقری

علمی
پژوهشی

International
journal of
finance
,Economics
studies
چشم انداز مالی
دانشگاه شهید
بهشتی

دکتر تقی ترابی -سمانه طریقی – مهسا
قربانی

علمی
پژوهشی
_ISC

دکتر محمدهاشم بت شکن – دکتر حسین
عبده تبریزی -دکتر محمد علی دهقان
دهنوی -مهسا قربانی

علمی -
پزوهشی

دکتری

مهسا قربانی – میثم باقری -سمانه طریقی

علمی -
پزوهشی

دکتری

ردیف

عنوان
مجله

* نویسندگان

1

عنوان مقاله

Classroom-Oriented Higher Education System or
Workshop-Oriented Higher Education System
)(Based on Cost & Economic Approach

1

شناسایی عوامل موثر بر توسعه ی صنعت سرمایه گذاری
ریسک پذیر در ایران

5

تأثیر سرمایه گذاری جسورانه بر نوآوری های استراتژیک
سازمان های دانش بنیان

پژوهشنامه اقتصاد
و کسب و کار

3

نمایه شده در
( ISCو ) ...

مستخرج از
مقطع

وضعیت پذیرش
(ارسال/پذیرفته/چاپ)

پایان نامه
کارشناسی

پذیرفته -درماه آینده
چاپ

کارشناسی ارشد

چاپ

دکتری

چاپ

اکسپت نهایی

چاپ

1

مطالعۀ تطبیقی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال
حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلیس

دانش سرمایه
گذاری

1

مطالعۀ تطبیقی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال
حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلیس

پژوهش های
کاربردی در
مدیریت ورزشی

علمی -
پزوهشی

دکتری

چاپ

تقی ترابی؛ مهسا قربانی؛ میثم
باقری؛ سمانه طریقی

مسعود نادریان ؛ سمیه رهبری ؛ مهسا قربانی علمی -
پزوهشی

دکتری

چاپ

1

بررسی کاربرد های صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر در
تامین مالی شرکت ها

فصلنامه حسابداری
و مدیریت مالی
دانشگاه اصفهان

دکتر محمد جواد شیخ -مهسا قربانی – میثم
باقری

علمی ترویجی

کارشناسی ارشد

چاپ

9

بررسی بکارگیری الگوی  VAHCجهت محاسبه ارزش افزوده
بازیکنان فوتبال

فصلنامه حسابداری
و مدیریت مالی
دانشگاه اصفهان

دکتر اصغر سلطانی (استاد مشاور) – میثم باقری
– مهساقربانی

علمی ترویجی

کارشناسی ارشد

چاپ

01

وضعیت نظام های تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ
برتر ایران و انگلستان

فصلنامه حسابداری
و مدیریت مالی
دانشگاه اصفهان

دکتر محمد جواد شیخ -مهسا قربانی

علمی ترویجی

کارشناسی ارشد

پذیرفته

00

فرآیند بازاریابی استراتژیک ورزشی و مدل های بخش های صنعت
ورزش

مجله ی توسعه
مهندسی بازار

مهسا قربانی -میثم باقری

علمی ترویجی

کارشناسی ارشد

پذیرفته

01

مدیریت بازاریابی ورزشی و شش گام بازاریابی در فوتبال نوین

مجله ی توسعه
مهندسی بازار

مهسا قربانی -میثم باقری

علمی ترویجی

کارشناسی ارشد

پذیرفته

01

بررسی هوش اخالقی مدیران بر بهبود عملکرد سازمان با تاکید بر
الگوهای رضایتمندی مشتری

مجله ی توسعه
مهندسی بازار

حسین سلطانی نژاد -مهسا قربانی -میثم باقری

علمی ترویجی

کارشناسی ارشد

پذیرفته

01

نگاهی به ابعاد مختلف بازاریابی اجتماعی و کاربرد آن در بخش
بهداشت و درمان

مجله ی توسعه
مهندسی بازار

مهسا قربانی -میثم باقری

علمی ترویجی

کارشناسی ارشد

پذیرفته

05

نقش حامیان مالی در درآمدزایی باشگاههای فوتبال حرفهای لیگ
برتر ایران

مجله ی توسعه
مهندسی بازار

محمد جواد شیخ –مهسا قربانی – میثم باقری

علمی ترویجی

کارشناسی ارشد

پذیرفته

12

ج ) مقاالت همایشی
ردیف

عنوان مقاله

عنوان
همایش

1

عارضه یابی صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران  :با رویکرد
کیفی

کنفرانس بین المللی
مدیریت فناوری

0

 Experimental study and rank the key FACTORSکنفرانس بین المللی
 AFFECTING customer satisfaction on electronicتجارت الکترونیک
payment systems in Irans
 THE STRATEGIC MANAGEMENT OF BRANDS Tهفتمین کنفرانی بین
REPUTATION AND CORPORATE IDENTITY
المللی مدیریت استراتژیک

1

نوع مقاله
خالصه/
کامل

سطح همایش
ملی/بینالمللی

مهسا قربانی  ،دکتر محمد هاشم بت
شکن ،دکتر محمدعلی دهقان دهنی،
دکتر حسین عبده تبریزی

کامل
سخنران

بین المللی

* نویسندگان

برگزار کننده

کشور
برگزاری

انجمن مدیریت
تکنولوژی

ایران
سال 0191

دکتر احمد سرداری -میثم باقری-
مهساقربانی

کامل –
التین

بین المللی

دانشگاه اصفهان

ایران

دکتر عبدالرضا بیگی نیا -میثم باقری-
مهساقربانی

کامل –
التین

بین المللی

انجمن مدیریت
استراتژیک ایران

ایران

– وزارت علوم
1

تعیین ارزش پولی منابع انسانی یا حسابداری منابع انسانی

حسابداری و مدیریت مالی

مهسا قربانی

کامل

دانشگاهی

دانشگاه اصفهان

ایران

1

بررسی تطبیقی تامین مالی با روش های اوراق قرضه  ،اوراق
مشارکت و صکوک اجاره

سومین همایش حسابداری
و مدیریت مالی

دکتر اصغر سلطانی
مهسا قربانی
میثم باقری

کامل

دانشگاهی

دانشگاه اصفهان

ایران

5

بررسی سامانه مدیریت بحران در بیمارستان با رویکرد استراتژیک

همایش آمادگی سازمان ها
ی بهداشتی درمانی در
مدیریت حوادث و بالیا

مهساقربانی – محمد سعادتمند-
عبدالعظیم گرگین

خالصه

ملی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

ایران

1

بررسی استراتژی های ارتباطی سازمان های بهداشتی درمانی با
رسانه ها در طول بحران

همایش آمادگی سازمان ها
ی بهداشتی درمانی در
مدیریت حوادث و بالیا

دکتر احمد سرداری
مهساقربانی

خالصه

ملی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

ایران

1

کاربرد سیستم اطالعات بحران ( ) DINدر آمادگی سازمان های
بهداشتی درمانی در حوادث

همایش آمادگی سازمان ها
ی بهداشتی درمانی در

دکتر احمد سرداری
مهساقربانی

11

خالصه

ملی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

ایران

مدیریت حوادث و بالیا

1

بررسی اهمیت آمادگی روانی پرستاران در مقابله با حوادث و بالیا
در سازمان های بهداشتی درمانی

همایش آمادگی سازمان ها
ی بهداشتی درمانی در
مدیریت حوادث و بالیا

مهساقربانی –
امیر موسو ی رضایی

خالصه

ملی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

ایران

9

بررسی رویکرد دینی برکاهش مشکالت روانشناختی در حوادث
مترقبه طبیعی

همایش آمادگی سازمان ها
ی بهداشتی درمانی در
مدیریت حوادث و بالیا

مهساقربانی
محمد سعادتمند

خالصه

ملی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

ایران

01

ارائه مدل کارت امتیازی متوازن برای اجرای برنامه ریزی
استراتژیک در هنگام حوادث و بالیا در بیمارستان

همایش آمادگی سازمان ها
ی بهداشتی درمانی در
مدیریت حوادث و بالیا

محمد سعادتمند مهساقربانی – جابر
مقدم

خالصه

ملی

دانشگاه علوم

ایران

پزشکی اصفهان

00

بررسی تجربی موانع و مشکالت توسعه فوتبال پایه و اولویت بندی
عوامل موثر در بهبود فوتبال پایه در استان اصفهان

همایش مدیریت و برنامه
ریزی در فوتبال پایه

دکتر مسعود نادریان جهرمی –
مهساقربانی -میثم باقری

کامل

ملی

فدراسیون فوتبال
جمهوری اسالمی
ایران

ایران

01

بازاریابی در فوتبال پایه و مدل CS1

همایش مدیریت و برنامه
ریزی در فوتبال پایه

میثم باقری -دکتر مسعود نادریان جهرمی
– مهساقربانی

کامل

ملی

فدراسیون فوتبال
جمهوری اسالمی
ایران

ایران

01

ارتباطی دانشجویان پرستاری با مدیران پرستاری بیمارستان های
آموزشی (تحقیق کیفی )

سمینار سراسری بهداشت
روانی دانشجویان

مهساقربانی

کامل

ملی

دانشگاه شاهد-
شهید بهشتی

ایران

01

مشکالت ارتباطی مدیران پرستاری با پرستاران در بیمارستان ها
ی آموزشی منتخب شهر اصفهان

همایش سراسری مهارت
های بالینی – ایمنی
بیشتر – عملکرد بهتر

دکتر علیرضا یوسفی -مهساقربانی

کامل

ملی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

ایران

05

بررسی تاثیرات تفکر منتقدانه در حرفه ی پرستاری

همایش سراسری مهارت
های بالینی – ایمنی
بیشتر – عملکرد بهتر

امیر موسی رضایی -مهسا قربانی

خالصه

ملی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

ایران

01

تفکر انتقادی برنده ترین سالح برعلیه چالش های پرستاری

همایش سراسری مهارت

امیر موسی رضایی -مهسا قربانی

خالصه

ملی

دانشگاه علوم

ایران

12

های بالینی – ایمنی
بیشتر – عملکرد بهتر
همایش سراسری مهارت
های بالینی – ایمنی
بیشتر – عملکرد بهتر

امیر موسی رضایی -مهسا قربانی

خالصه

ملی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

ایران

همایش سراسری مهارت
های بالینی – ایمنی
بیشتر – عملکرد بهتر

مهسا قربانی

خالصه

ملی

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

ایران

09

توزیع و پخش و نقش آن در ساختار بسته بندی محصول

چهارمین همایش توزیع و
پخش کاال

میثم باقری -مهدی گوهر پاد-
مهساقربانی

کامل

ملی

وزارت کشور
شرکت واژیان
ماندگار

ایران

11

مدیریت همه جانبه زنجیره تامین

چهارمین همایش توزیع و
پخش کاال

دکتر محس بکایی -میثم باقری-
مهساقربانی

کامل

ملی

وزارت کشور
شرکت واژیان
ماندگار

ایران

10

فناوری نوین  RFIDو نقش آن در مدیریت زنجیره تامین و نظام
توزیع و پخش

چهارمین همایش توزیع و
پخش کاال

مهدی گوهر پاد – دکتر اصغر سلطانی-
میثم باقری -مریم گوهرپاد

کامل

ملی

وزارت کشور
شرکت واژیان
ماندگار

ایران

11

بررسی روش جدید تأمین مالی با استفاده از ابزار مشتقه هوا و
امکان سنجی استفاده از آن در بورس اوراق بهادار ایران

دومین کنفرانس مدیریت
اجرایی

مهسا قربانی

کامل

بین المللی

دانشگاه تهران

ایران

11

روش های تامین مالی باشگاه های حرفه ایی فوتبال

چهارمین همایش هفته ی
پژوهش

دکتر اصغر سلطانی
مهسا قربانی

کامل

دانشگاهی

دانشگاه اصفهان

ایران

11

تامین مالی مناسب یکی از مهم ترین راهبرد های پیشرفت شرکت
های ایرانی با تکیه بر تامین مالی اسالمی

نخستین کنگره پیشگامان
پیشرفت

مهسا قربانی
میثم باقری

کامل

ملی

تهران

ایران

دکتر اصغر سلطانی – مهسا قربانی –
میثم باقری

کامل

استانی –
دانشگاه

دانشگاه اصفهان

ایران

01

بررسی مهم ترین موانع بکارگیری نتایج تحقیقات در بالین
پرستاری

پزشکی اصفهان

01
نظام ارتباطی مدیران با پرستاران در بیمارستان های آزموشی
منتخب شهر اصفهان 0111-11

15

بررسی تامین مالی به روش صنعت لیزینگ در ایران

همایش مدیریت مالی
دانشگاه اصفهان

11

اصفهان
11
11

همایش تأمین مالی

مهسا قربانی – میثم باقری -دکتر محمد
جواد شیخ

همایش بین المللی علوم
رفتاری

دکتر علیرضا یوسفی – مهسا قربانی –
احمد رضا آذربایجانی

ساختار تأمین مالی باشگاه های فوتبال در سال 0191
ارزیابی ساختار ارتباطی مدیران پرستاری با پرستاران در
بیمارستان های آموزشی منتخب شهر اصفهان براساس نظریه ی
تحلیل رفتار متقابل( مطالعه کیفی )

11

تأثیر سرمایه گذاری جسورانه برنوآوری های استراتژیک
درسازمان های دانش بنیان

کنفرانس سالیانه
کارآفرینی و نوآوری
استراتژیک

مهساقربانی  ،میثم باقری -نسیم پیرعالیی

19

ضرورت توسعه شتاب دهندگان استارتآپ در ایران

کنفرانس سالیانه
کارآفرینی و نوآوری
استراتژیک

مهساقربانی ،میثم باقری -نسیم پیرعالیی

11

چالش های تأمین مالی بازار مسکن در ایران و ارائه راهکارهای عملی

-

کامل

دانشگاه
صنعتی شرف

دانشگاه صنعتی
شرف

ایران

کامل

کیش

دانشگاه شهید
بهشتی

ایران

کامل

تهران

دانشگاه شهید
بهشتی

ایران
اکسپت
ارائه

تهران

دانشگاه شهید
بهشتی

ایران
اکسپت
ارائه

تهران

دانشگاه شریف

ارائه

کامل

کامل

نطام تأمین مالی
مهسا قربانی – میثم باقری

طرح تحقیقاتی ارزشیابی نظام ارتباطی مدیران پرستاری با پرستاران در
بیمارستان ها ی آموزشی شهر اصفهان در سال 0111

مرکز تحقیقات مدیریت و
اقتصاد سالمت

دکتر علیرضا یوسفی -دکتر محمد حسین
یارمحمدیان – مهساقربانی

14

کامل

استانی

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

ایران

 -1شرکت در همايش ها،کنفرانس ها و سمينارها
ردیف

عنوان همایش/سمينار

محل برگزاری

1

همایش توسعه نظام تأمین مالی در ایران هر دوره

سالن همایش های صدا و سیما

1

تامین مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

ساختمان وزارت کشور -تهران

1

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت بخش علمی پژوهشی

دانشگاه شریف -تهران

1

اولین گردهمایی سراسری نخبگان و فرهیختگان مدیریت خدمات بهداشتی و

دانشگاه علوم پزشکی -اصفهان

درمانی کشور
چهاردهمین همایش ساالنه ی دانشجویان رشته ی مدیریت خدمات بهداشتی

5

دانشگاه علوم پزشکی -شیراز

درمانی
1

دومین همایش بین المللی مدیریت علوم رفتاری

1

بیش از  11مورد همایش و نشست علمی سراسری ....

دانشگاه شهید بهشتی

 -3طرحهای ملي و يا تحقيقاتي
نام طرح

ردیف
1

کار فرما

سمت در طرح

دانشگاه شاهد

همکار طرح

مطالعه ی تطبیقی چگونگی تامین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ایی لیگ برتر ایران و
انگلستان
ارزشیابی نظام ارتباطی مدیران پرستاری با پرستاران بر اساس نظریه ی تحلیل رفتار

2

متقابل اریک برن ( )TAدر بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان در سال ( 0111

همکار طرح

مرکز تحیقات مدیریت و
اقتصاد سالمت دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان

تحقیق کیفی)
3

نیازسنجی پژوهشی اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 0111

4
طرح تجاری سازی ایده با عنوان بازارچه کتاب
 5ب بررسی ارزش های فرهنگی ودینداری دانشجویان درکل دانشگاه های آزاد اسالمی

 6مج

همکار طرح

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان
دانشگاه شاهد

مجری طرح

دانشگاه آزاد اسالمی

ویراستار علمی طرح
ویراستار ادبی -آماری

مجری و همکار چند طرح در اندیشکده ها – دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سال

جاری

 -13تأليفات
ردیف

1

عنوان کتاب

نام نویسندگان به ترتیب ذکر شده روی جلد

سیستم های خرید ،تداکات و انبارداری در بیمارستان

دکتر سعید کریمی – مهسا قربانی

15

2
3

تامین مالی فوتبال

دکتر نصراهلل سجادی – مهسا قربانی – میثم باقری

رسالت ها ،کارکردها و عملکردهای انجمن های علمی-

مهسا قربانی – میثم باقری -علیر ضا دلیری

دانشجویی در کشور
4

 systematic reviewترجمه کتاب

دکتر علیرضا یوسفی -منصوره پورمیری -مهسا قربانی

5

کتاب صندوق های سرمایه گذاری امالک و مستغالت

 ....مهسا قربانی

در حال انتشار

ا

دانش فنی و تجاری سازی فناوری

مهسا قربانی

7

جمع سپاری مالی

مهسا قربانی ،عباسعلی کارشناس ،میثم باقری

8

الفبای سرمایه گذاری مخاطره پذیر

مهسا قربانی....

در حال انتشار

9

....مهسا قربانی

تأمین مالی مسکن در اقتصاد های نوظهور
در حال انتشار

11

ارزیابی موشکافانه سرمایه گذاری خطرپذیر

مهسا قربانی –سعیده کریمی ،میثم باقری

11

فناوری های دیجیتال سالمت

مهسا قربانی،شهرام یزدانی ،میثم باقری

 -11سوابق اجرايي
 .1رئیس گروه تأمین مالی نظام نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اردیبهشت  1136تا کنون .
 .2مشاور اداره ی تحقیقات بانک ملت از سال  1136تا آخر سال .1133
 .1رئیس اداره ی تأمین مالی طرح های فناورانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شهریور ماه  1134تا
اردیبهشت 1136
 .4کارشناس دفتر بودجه معاونت علمی – فناوری ریاست جمهوری از مرداد ماه  1131تا شهریور ماه 1134
 .5مدرس قراردادی( هئیت علمی قراردادی تبصره )1دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از آذرماه  1133تا کنون تدریس
در گروه مدیریت ،سیاستگذاری و اقتصاد سالمت دروس مالی ،برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته  ،اقتصاد خرد و کالن و
اقتصاد ارگونومی و...
 .6عضو سند اجرایی سازی سند راهبردی نخبگان از سال  – 1132اقدامات توانمند سازی و زمینه سازی اثر گذاری (
ن ماینده ی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سند )
 .1عضو کارگروه تأمین مالی دانش بنیانی از سال 1134
 .3عضو کارگروه ویژه ی بازار دارایی های فکری و بازار هدف  ،نوآوری و امتیاز شرکت فرابورس ایران از سال .1132
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 .3مشاور مالی و سرمایه گذاری جشنواره ی نوآوری و کارآفرینی در ارتباط با تجاری سازی محصوالت دانش بنیان –
بورس ایده و ...کوهرنگ اصفهان در آذرماه  1131به مدت  1روز.
 .12کارشناس ارشد واحد خدمات سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت تأمین سرمایه امید از مرداد ماه  1131تا 1132
 .11معامله گر و تحلیلگر کارگزاری امید سهم از سال  1131تا 1132
 .12طراح سواالت آزمون دکتری مدیریت مالی موسسه ی ماهان دروس بازارها و نهادهای مالی – زبان
تخصصی مالی و مدیریت سرمایه گذاری
 .11ویراستار علمی طرح ملی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در سال .3131
 .14همکار پژوهشی انجمن مدیریت راهبردی از سال .3131
 .15عضو فعال انجمن مهندسی مالی .

 .31مشاور آزمون دکتری مدیریت مالی موسسه ی ماهان.
.01
.01
.09
.11
.10

.11
.11
.11
.15

مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی از سال  0190تا  (0191دروس مدیریت مالی  0و ،)1بازارها و نهادهای مالی در
سال  MBA ( 0191مالی).
مدرس مورد تأیید سازمان بورس و اورق بهادار از سال  ( 0191تمدید گواهینامه های حرفه ای) :مدیریت مالی  0و
 ،1مهندسی ریسک و ...تا کنون.
مدرس دانشگاه الزهرا مقطع کارشناسی ارشد درس مهندسی مالی – سمینار مالی و مقطع کارشناسی درس
سیاست های پولی و مالی در سال  0195و .0191
مدرس دانشگاه علوم اقتصادی( خوارزمی فعلی) از مهرماه  -0191مدیریت مالی  0و  -1زبان تخصصی تا سال
.0191
مدرس دوره کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد الکترونیک ( دروس زبان تخصصی پیشرفته ارشد-
روش تحقیق پیشرفته ارشد– زبان عمومی پیشرفته– زبان تخصصی مدیریت – مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی
اوراق بهادار پیشرفته ارشد -مدیریت ریسک ارشد ،ریسک بیمه ارشد -ابزارها و نهادهای مالی ارشد -سازمان ها و
نهادهای مالی بین المللی ارشد -مدیریت سرمایه گذاری ارشد) از سال  0191تا .0191
مدرس  MBAبازار سرمایه در سال  0191تا ( 0191برگزار کننده  :سازمان بورس و دانشگاه خوارزمی)
مدرس مرکز نوآوری دانشگاه شریف در سال .0191
مدرس رویدادهای کارآفرینانه بنیاد ملی نخبگان  :همنت (  1دوره و)...
مدرس وزارت نیرو در خصوص مباحث مرتبط با تأمین مالی و...

 .61مدرس مورد تأیید سازمان بورس و اورق بهادار از سال 3131
 .62مدرس دانشگاه الزهرا مقطع کارشناسی ارشد درس مهندسی مالی و مقطع کارشناسی درس سیاست
های پولی و مالی از سال  3131تا .3131
 .23مدرس دانشگاه علوم اقتصادی از مهرماه  -1131مدیریت مالی  2 -1تا .1136
 .23مدرس دوره ی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد الکترونیک ( دروس زبان تخصصی پیشرفته ارشد-
روش تحقیق پیشرفته ارشد– زبان عمومی پیشرفته– زبان تخصصی مدیریت – مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق
بهادار پیشرفته ارشد) از سال  1131تا .1131
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 .12مدرس دانشگاه غیرانتفاعی مجازی دانشگاه تهران در سال  1133تا کنون دروس مبانی بانکداری و مدیریت بانک و
درس سیستم های اطالعات مالی.
 .11مدرس کارگاه های انجمن های علمی دانشگاه شاهد درسال 1133تا  (1132روش تحقیق -برنامه ریزی استراتژیک –
خالقیت و نوآوری) در مرکز تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه شاهد.
 .12مدرس دانشگاه ارشاد واحد دماوند از سال  ( 1131اقتصاد مهندسی)
 .11مدرس زبان انگلیسی شرکت تأمین سرمایه امید ،کانون زبان اصفهان ،موسسه صدر و...
 .14مشاور و تحلیلگر بازار سرمایه و اتمام چند پروزه ی پیش بینی بازار و تحلیل بازار مسکن
 .15کارشناس کار دانشجویی در دفتر مشاوره دانشگاه شاهد به مدت  1سال(از سال 1133تا )1133
 .16کارشناس اقتصادی دفتر تحقیقات مدیریت اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت 1سال
 .11دبیر شورای مرکزی انجمن ها ی علمی دانشجویی دانشگاه شاهد از سال  1133تا اسفندماه 1132
 .13کاردانشجویی در دفتر تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه شاهد از سال  1133تا 1132
 .13مدرس کارگاه های انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم در سال  ( 1132جوانترین مدرس کارگاه های انجمن
علمی دانشگاه شاهد) در کارگاه های زیر:
 کارگاه مقاله نویسی علمی در تاریخ 1132/2/3
 کارگاه مقاله نویسی علمی در تاریخ 1132/2/13
 کارگاه برنامه ریزی استراتژیک برای دبیران انجمن علمی در تاریخ 1132/2/13
 کارگاه مهارت های خالقیت در تاریخ  1132/2/23ویژه ی جشنواره ی حرکت
 .42دبیر جشنواره ی دانشگاهی حرکت (دانشگاه شاهد) در اردیبهشت ماه .1132
 .41عضوفعال شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شاهداز سال  1133تا 1132
 .42عضو کمیته اجرایی برگزاری پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان در سال 1133
 .41همکار مرکز استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در امور اداری و تحقیقاتی در تابستان 1133
 .44بعنوان عضو فعال کمیته پژوهشی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 34-35
 .45همکاری با مرکز مطالعات مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1136-1131
 .46عضو فعال کمیته علمی فرهنگی همایش سراسری نخبگان و فرهیختگان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در
مردادماه .1131
 .41همکاری با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان در سال 1136-1131
 کمک در برگزاری کارگاه برنامه ریزی استراتژیک و عضو تیم برنامه ریز ی استراتژیک.
 همکاری علمی با واحد R&D
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 -11عضویت ها
-0
-1
-1
-1
-5
-1

عضو سند اجرایی سازی سند راهبردی نخبگان در بنیاد ملی نخبگان از سال  – 0191اقدامات توانمند سازی و
زمینه سازی اثر گذاری ( نماینده ی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سند ) تا سال .0191
عضو کارگروه تأمین مالی دانش بنیانی از سال  0191تا سال .0195
عضو کارگروه ویژه بازار دارایی های فکری و بازار هدف  ،نوآوری و امتیاز شرکت فرابورس ایران از سال  0191تا سال
.0195
عضو پیوسته انجمن مدیریت فناوری ایران از سال .0191
عضو انجمن مهندسی مالی از سال  0191تا کنون.
عضو انجمن مدیریت راهبردی از سال  0191تا کنون.

 -13اطالعات تماس
شماره ی همراه 23112613242 :
شماره تلفن 33153324 :
پست الکترونیکی :

Mahsa.ghorbany@gmail.com
mahsaghorbany@yahoo.com
Ma.ghorbani911@atu.ac.ir
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