
 (وراق بهاداراتحت مجوز سازمان بورس و )معیار گذاری مشاور سرمایهشرکت  تاکنون 1390سال  از 

 رئیس هیأت مدیره

پذیرش شرکتها در  سرمایه گذاری، مشاورهُمشاوره باشد و به نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار میشرکت تحت 

می ای بازار سرمایه شامل ادغام و تملیک، مشاوره اقتصادی، مالی و حقوقی خدمات حرفهو بورس، سبدگردانی 

 پردازد.

 

 آرمانمالی مین تجهیز و تأمدیریت شرکت     1389تا  1386سال  از

 مدیر عامل

شود و به در ایران محسوب می)هلدینگ( بزرگ  های مادریکی از شرکت غدیر گذاریشرکت وابسته به سرمایه

 پردازد.می مین مالی خارجیدر قراردادهای بین المللی و تأ همشاور ۀارائ گذاری و مالی ومدیریت سرمایه

 

  Peak Marginدفتر مشاوره   1385تا  1383سال  از

 شریک مدیر

د و شومحسوب می اولین مشاور خدمات مالی حقوقی و سرمایه گذاری برای ایرانیان در استرالیا ناواین دفتر به عن

 پردازد.می مالی و تجاری در سیدنی، استرالیا-خدمات اداریبه ارائه 

 

 1382تا  1379سال  از

 

 پرسیان پاد  سسه حسابرسیمؤ

 سهامدار و مدیر حسابرسی

 و مالیخدمات ه مشاوره و ها، ارائحسابرسی شرکتاست و به  IACPAعضو جامعه حسابداران رسمی ایران موُسسه 

 پردازد.میمدیریت 

  1378تا  1376 سال از

 

  گذاری غرب کشورسرمایهشرکت توسعه و 

 و اداری معاون مالی

نظارت مالی و اداری، شود و محسوب میدر کشور ایران گذاری در حوزه بازار اولیه این شرکت اولین شرکت سرمایه 

 استان ۴های صنعتی و اقتصادی در پروژهها و شرکت ایبندی، اعمال حاکمیت شرکتی، برگزاری مجامع بربودجه

 شود.های آن محسوب میاز جمله فعالیت غرب ایران

 

 

  1376تا  1370 سال از

 

  روشنگرانسسه حسابرسی و خدمات مالی ؤم

  حسابرسیسهامدار و مدیر 

ه مشاوره ئها، اراحسابرسی شرکتو  سسات حسابرسی متعهد سازمان بورس محسوب می شودمؤ مذکور جزو هموُسس

 دهد.را انجام می و خدمات مالی و مدیریت

 

 

 سعید جمشیدی فرد
 02188730054و       02188730060 :تماس شماره، ایرانی ملیت:، ایران، 1339 سال متولد

.Jamshidi@bcr.irs 

 ایحرفه تجربیات



  1369تا  1366 سال از

 
 بنیاد سازمان صنایع

 ، مدیر مالی گروه صنایع فلزی و ماشین آالتمالی کارشناس
ب های بنیاد مستضعفان محسوذاری در بخش صنایع کشور بوده و یکی از بخشگبزرگترین نهادهای سرمایهاین سازمان یکی از 

حت های تمین و تخصیص منابع مالی و برگزاری مجامع شرکتدجه بندی، اعمال حاکمیت شرکتی، تأنظارت مالی، بوگردد و می

 عهده دارد.را به پوشش 
 

  بنیادحسابرسی  سسهمؤ 1366تا  1361از سال 

 حسابرس
ها و موسسات تحت پوشش حسابرسی شرکتشود و محسوب می 60یکی از چهار مؤسسه حسابرسی بزرگ کشور در دهه 

 مستضعفان را به عهده دارد. بنیاد

 

  تتحصیال

 

1392-1395 

 
 ایران مهندسی مالیانجمن  دانشگاه خوارزمی و

 لی و مدیریت ریسکما مهندسیدکتری 

  تحقیقات: ارایه مدل عملیاتی برای تجارت و سرمایه گذاری در ایرانحوزه 

2005-2007 

 
 ساوت ولز، سیدنی استرالیانیو دانشگاه

 پژوهشگر دوره دکترا تجارت بین الملل

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی :اتتحقیق حوزه

(Foreign Direct Investment FDI, Partner Selection) 
 

2007 

 
 استرالیا ویکتوریا، ملبورندانشگاه 

 مهاجرت حقوق ارشد کارشناسی

 آزاد اسالمی، تهراندانشگاه  137۴-1377

 کارشناسی حقوق

1365-1369 

 
 آزاد اسالمی، تهراندانشگاه 

 ارشد حسابداریکارشناسی 
 

1358-1365 

 
 عالمه طباطبایی، تهراندانشگاه 

 کارشناسی حسابداری
 

 

 


