
 بندی اعتباری برهانرتبه شرکت  تاکنون 1396 دی از 

 مدیر عامل

 ارتنظ تحت که است ایران در شده ثبت داخلی بندیرتبه شرکت اولین برهان اعتباری بندیرتبه شرکت 

 .کندمی فعالیت کشور بهادار اوراق و بورس سازمان

 

 ایران بهادار اوراق و بورس عالی شورای    1396دی   تا 1395 تیر از

 عضو شورا

 نهادهای از تعدادی مجوزهای و کندمی تنظیم را سرمایه بازار هایسیاست ،بهادار اوراق و بورس عالی شورای 

 بتصوی را معامله قابل بهادار اوراق ،نماید می تعلیق یا و لغو ،صادر را کاالیی و بهادار اوراق هایبورس ،مهم مالی

 .کند می نظارت بهادار اوراق و بورس ، بر سازمانهامسئولیت سایر کنار و در

 

 ایرانو اوراق بهادار  بورس سازمان  95 تیرتا  85اردیبهشت  از

ریزی، برنامه رئیس کمیته  سال(،  8به مدت مالی ) نهادهایمعاون نظارت بر  هیئت مدیره وعضو 

 سال( 2به مدت مدیریت ریسک )گذاری و سیاست

 این در فعال مالی نهادهای اکثر های مجوز که است ایران سرمایه ناظر مقام تنها، بهادار اوراق و بورس سازمان

 ثانویه و اولیه بازارهای ،بهادار اوراق ، ناشرانمالی نهادهای مقررات. نماید می تعلیق یا و لغو ،صادر را بازار

 ابزارهای و نهادها دیگر هایمسئولیت کنار در و کندمی نظارت آنها برو  تنظیم را کاالیی هایبورس و سرمایه

 .نماید می پیشنهاد بورس عالی شورایبه  تصویب منظور به را مالی نوین

 

 فروردین تا 1383 مردادماه از

1385     

 

 تهران اوراق بهادار بورسکارگزاری  سازمان

 ایران سرمایه بازار تحقیقاتِ مرکز ریاست

. بود ایران در سهام بازار مقررات کنندۀ تنظیمکارگزاری بورس اوراق بهادار تهران، سازمان  ،طبق قانون قبل

 امور انجام منظور به تهران بهادار اوراق بورس، شرکت 138۴ سال از بهادار اوراق بازار قانون تصویب از پس

 اقاور و بورس سازمان قانون این اساس بر .شد تشکیل ،شده پذیرفته بهادار اوراق سایر و سهام بازار اجرایی

 .گردیدایجاد  ایران سرمایه بازار بر ناظر نهاد عنوان بهنیز  بهادار

 

 مردادماه تا 1381 مهرماه از

1383  

 

 نائین عمران و توسعه شرکت

 مالی مدیر

 .کندمی تولیدنیز  خودرو ادامکب میل و خودرو موتور قطعات کننده تولید یننائ عمران و توسعه شرکت

  

 قاسم محسنی

 0218873005۴و  02188730060 :تماس شماره، ایرانی ملیت:، در ایران 1350 سال متولد

g.mohseni@bcr.ir 

 ایحرفه تجربیات

mailto:g.mohseni@bcr.ir


مردادماه  تا 1378دیماه  از

1381 

 

 

 

 

 

  1376 تا 137۴ سال از

 سروش انتشارات شرکت

  ،سال( 5/1 مدت )به اداری و مالی امور در مدیرعامل معاون ،سال( 5/1 مدت مالی )به مدیر

 ستا ایران ناشران بزرگترین از یکی ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا به متعلق سروش انتشارات شرکت

 .کندمی منتشر روزنامه و متنوع مجالت ،مختلف هایکتاب که

 
 مختلف هایشرکت و ای رشته های چندبانک ها، هلدینگ

 مشاور 

 حسابداری و مالی هایسیستم اجرای و طراحی و استراتژیک ریزیبرنامه زمینۀ در همشاور

 

 تحصیالت

 

 تاکنون 1378 مهر

 
 کرج واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو و استادیار

  تدریس علوم مالی

  

 1386 شهریورتا  1378 مهر

 
 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 مالی مدیریت  بازرگانی مدیریت تخصصی دکترای

 1377تا تیر  1368 مهر

 
 )ع( صادق دانشگاه امام

 مالی مدیریت و اسالمی معارف پیوسته ارشد کارشناسی و کارشناسی

 

 


