
مشخصات فردي 

تحصیالت 1.

دیپلم:                        ریاضی و فیزیک -  دبیرستان بوعلی سینا همدان  

کارشناسی:                  ریاضی محض- دانشگاه تربیت معلم شهید مدرس سنندج  

کارشناسی:                  علوم اقتصادي - دانشگاه بوعلی سینا همدان  

کارشناسی ارشد :          اقتصاد محیط زیست - دانشگاه تهران 

دکتري :                    علوم اقتصادي -  اقتصاد پولی – دانشگاه مازندران 

موضوع رساله دکتري:     انتشار پول دیجیتال غیر متمرکز(بیت کوین) در فرایند جهانی شدن به روش الکترودینامیک کوانتوم 

کتاب  و  مقاله 2.

کتاب:  تاریخ نظریههاي اقتصاد رفتاري – 1396 -  انتشارات چالش ☑

کتاب: ریشهاي خوشبو – 1396 – انتشارات پرسمان ☑

کتاب: اندیشه آینده نگرانه حاکمان سیاسی بر شاخص هاي توسعه پایدار – 1392- نشر چنار ☑

مقاله: تحلیلی برگردش پول دیجیتال غیر متمرکز در فضاي الکتروداینامیک کوانتوم؛ رهیافت فیزیک اقتصاد- 1397-           ☑
مجله بین المللی توسعه و کسب و کار 

مقاله: بانکداري بدون تحریم بر بستر بالکچین -1397- مجله تجارت نو ☑

مقاله: هزاران دالر براي یک ایده تحقق نیافته-1396- مجله تجارت فردا ☑

مقاله: بانک مرکزي زیر سایه ارزهاي رمزپایه- 1397- مجله تجارت نو ☑

مقاله: تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر لیزینگ – 1393- همایش ملی لیزینگ، کارآفرینی و توسعهی ملی ☑

مقاله: گازهاي گلخانه اي؛ نیاز توسعه ي تخریبی – 1391- کنفرانس ملی راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار ☑

مقاله: محیط زیست بستر توسعه پایدار – 1391- کنفرانس ملی راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار ☑

سوابق کاري 3.

نام و نام خانوادگی:  عباس نوروزي 
  

تاریخ پایانتاریخ شروعنام سازمانعنوانردیف

مشغول به کار30/08/98بنیاد ملی توسعه فناوريرئیس هیات مدیره1

مشغول به کار1/04/98اکسین بلوك چینمدیرعامل2

 



 در زمینه هاي زیر در مراکز مختلف تدریس کرده ام 4.

مشغول به کار17/01/98موسسه آموزش عالی آزاد اکسینمدیر گروه آموزش بالکچین 3

15/01/9615/01/98شرکت ورك مِنمدیر دپارتمان مالی4

مدرس معامله گري بیتکوین و ارزهاي رمزپایه در بازار مجازي (اکسین بلوك چین، مرکز آموزش بازرگانی(صمت)، 5
روزنامه دنیاي اقتصاد و مجتمع فنی تهران سعادت آباد)

مشاور و تحلیل گر بازارهاي مالی (بورس و ارزهاي دیجیتال غیر متمرکز)  6
پژوهشگر و نویسنده طرحهاي توجیه اقتصادي براي ستاد اجرایی فرمان امام 

1/11/13951/5/1396دانشگاه علوم پزشکی تهرانمدرس حسابداري7

1/7/13901/3/1396دانشگاه آزاد تهران مدرس علوم اقتصادي 8

1/2/139330/08/98رادیو گفتگو ایرانتحلیل گر اقتصادي9

مشاور اقتصادي و حسابدار 10
شرکت مدد رویان(تأمین قطعات 

1/4/13931/2/1394خودرو)

شرکت نماتک ایرانیان( تولید مشاور اقتصادي و حسابدار11
1/4/13931/2/1394کنندهی نرم افزارهاي مالی)

1/4/13931/12/1393شهرداري تهران(مجله شهر)ستون نویس اقتصادي12

1/7/13821/7/1394آموزش و پرورش تهراندبیر رسمی13

بیت کوین و کریپتوکارنسی و سرمایه گذاري ارز در بازار مجازي(موسسه اموزش عالی آزاد اکسین - مرکز آموزش 1
بازرگانی(صمت)-روزنامه دنیاي اقتصاد و مجتمع فنی تهران سعادت آباد)

فارکس (ارز- طال- نفت)2

آموزش بازار آتی سکه (کالس هاي آموزشی روزنامه دنیاي اقتصاد و مجتمع فنی تهران)3

آموزش بورس در پنج دوره (مقدماتی-تکنیکال-بنیادي-رفتاري-پیشرفته) در موسسه اموزش عالی آزاد اکسین - مجتمع 4
فنی تهران واحد سعادت آباد- واحد ونک

دوره بنیادي ارز و طال (کالس هاي آموزشی روزنامه دنیاي اقتصاد و مجتمع فنی تهران)5

بازي قیمت در بازار بورس (کالس هاي آموزشی روزنامه دنیاي اقتصاد و مجتمع فنی تهران)6

دوره سوگیري هاي رفتاري در فرایند مالی (موسسه اموزش عالی آزاد اکسین - کالس هاي آموزشی روزنامه دنیاي 7
اقتصاد – موسسه آموزشی ماهان)

روش افزایش سرمایه در شرکتهاي بورسی ایران(کالس هاي آموزشی روزنامه دنیاي اقتصاد)8

مدیریت سرمایه فردي و چیدمان سبد بورسی (موسسه اموزش عالی آزاد اکسین - کالس هاي آموزشی روزنامه دنیاي 9
اقتصاد)

تحلیل شش ماهه صنایع بورسی ایران(کالس هاي آموزشی روزنامه دنیاي اقتصاد)10

دوره سوگیري هاي رفتاري در فرایند مالی(بصورت خیریه براي مدارس کودکان کار مناطق پایین شهر)11



5- سمینار و دورههاي برگزار شده در رابطه با بیت کوین و ارزهاي رمزپایه واقتصاد کالن 

بیت کوین در اقتصاد کوانتومی و 1
استخراج ارزهاي رمزپایه

روزنامه دنیاي 
اقتصاد

سمینار یک روزه(هر 9/12/1396
ماه این دوره برگزار 

می شود)

آشنایی با نحوه تولید و استفاده از بیت 2
کوین و ارزهاي دیجیتالی

روزنامه دنیاي 
اقتصاد

سمینار یک روزه28/10/1396

بیت کوین و خرید و فروش ارز در 3
بازارهاي مجازي

مجتمع فنی 
سعادت آباد 

تهران

از سال 96 براي 
دوازده بار تکرار 

شد

دوره بلند مدت 48 ساعت

بیت کوین پولی بدون مرز براي ورود به 4
جهان آزاد

روزنامه دنیاي 
اقتصاد

سمینار یک روزه15/9/1395

روزنامه دنیاي سواد مالی و هوش تجاري
اقتصاد

سمینار یک روزه10/11/1396

خودشناسی اقتصادي با تاکید بر 5
سوگیري هاي روانی در سرمایه گذاري

روزنامه دنیاي 
اقتصاد

سمینار یک روزه25/5/1397

تابلو خوانی کریپتوکارنسی ها و نحوه 6
کاربردي تبدیل ارز در اکسچنجهاي 

مجازي

روزنامه دنیاي 
اقتصاد

سمینار یک روزه24/3/1397

خودشناسی اقتصادي با تاکید بر 7
سوگیري هاي روانی در سرمایه گذاري

مجتمع فنی 
سعادت آباد 

تهران

از سال 96 براي 
چهار بار تکرار 

شد

دوره بلند مدت 20 ساعت

دوره تخصصی استفاده و تولید بیت 8
کوین و ارزهاي رمز پایه در بالکچین

روزنامه دنیاي 
اقتصاد

سمینار یک روزه19/2/1397

هدف آمریکا در تحریم هاي 2018 و 9
شناسایی راه دور زدن آن توسط مردم 

عادي

روزنامه دنیاي 
اقتصاد

سمینار یک روزه30/5/1397

کلینیک ثروت سازي در دوران بی پولی10
روانشناسی دانا

سمینار یک روزه19/5/1397

روزنامه دنیاي تحریم و راهبرد در شرایط اقتصاد کنونی11
اقتصاد

سمینار یک روزه05/7/1397

کلینیک خودشناسی اقتصادي12
روانشناسی دانا

دوره بلند مدت 20 ساعت16/6/1397

کریپتوکارنسی ها دریچه اي جدید در 13
دنیاي تجارت

سمینار یک روزه22/6/1397صاایران

بیت کوین و کریپتوکارنسی ها دریچه اي 14
جدید در دنیاي تجارت

مرکز آموزش 
بازرگانی

سمینار یک روزه11/7/1397

خودشناسی اقتصادي با تاکید بر 15
سوگیري هاي روانی در سرمایه گذاري

روزنامه دنیاي 
اقتصاد

سمینار یک روزه12/7/1397

مدرسه مد و کریپتوکارنسیها در تجارت نوین16
طراحی تامد

سمینار یک روزه9/9/1397

مرکز اموزش کریپتوکارنسیها در تجارت نوین17
بازرگانی

سمینار یک روزهپاییز 97 و 98

روزنامه دنیاي نفت در قرن بیست و یک18
اقتصاد

سمینار یک روزه16/11/1397



مدرسه مد و سواد مالی19
طراحی تامد

سمینار یک روزه1/11/1397

سمینار کریپتوکارنسی اقتصادر رفتاري 20
و...

روزنامه دنیاي 
اقتصاد

بهار و تابستان 
98

سمینار یک روزه

روزنامه دنیاي نفت در قرن 21 و فرجام تحریم ها21
اقتصاد

بهار و تابستان 
98

سمینار یک روزه

روزنامه دنیاي مشاغل الگوریتمی پس از کرونا22
اقتصاد

سمینار یک روزه22/03/99

روزنامه دنیاي اقتصاد در عصر دانایی محور23
اقتصاد

سمینار یک روزه12/03/99

http://tc.donya-e-eqtesad.com/?post_type=product&p=7507

