
 بندی اعتباری برهانرتبه شرکت  تاکنون 1397 خرداد از 

 جمع آوری دادهسرپرست مدیریت مطالعات کالن و 

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

 کند.می فعالیت کشور بهادار اوراق و بورس

 شهریور  تا 1395خرداد از

1396    
 شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

 سرپرست امور مجامع-مدیر سرمایه گذاری

گذاری اهداف وابسته به صندوق های زیر مجموعه شرکت سرمایهسرمایه گذاری صنعت نفت از شرکتشرکت 

 گردد.بازنشستگان صنعت نفت می باشد که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران داد و ستد می

 گروه آتیه ساواالن  95 خردادتا  93مهر از

 مدیر برنامه ریزی و امور اقتصادی

گذاری گذاری نهادهای مالی همچون شرکت سرمایهساواالن توسط گروهی از مدیران جوان با سرمایهگروه آتیه 

های آن گذاری در استان اردبیل بر اساس مزیتبا هدف سرمایه 1389فرهنگیان و شرکت گروه بهمن در سال 

 گذاری نموده است.های پذیرفته شده سرمایهکه در صنایع غذایی، امالک و سهام شرکت شدهاستان تأسیس 

     1393 مهر تا1392آبان از

 
 کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

 مدیر خدمات سرمایه گذاری

های کارگزاری معتبر تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است کارگزاری اردیبهشت ایرانیان از جمله شرکت

گذاری در دوره زمانی مورد اشاره واحد خدمات سرمایه .گذاری فرهنگیان می باشدکه وابسته به شرکت سرمایه

ای هوظیفه مدیریت سبدهای مشتریان بر اساس قرارداد سبدگردانی، مدیریت صندوق نقش جهان و ارائه گزارش

 تحلیلی در خصوص بازار سرمایه را بر عهده داشته است.

آبان  تا 1389فروردین  از

1392  

 

 گروه آتیه ساواالن

 گذاری مدیر سرمایه

گذاری گذاری نهادهای مالی همچون شرکت سرمایهگروه آتیه ساواالن توسط گروهی از مدیران جوان با سرمایه

های آن گذاری در استان اردبیل بر اساس مزیتبا هدف سرمایه 1389فرهنگیان و شرکت گروه بهمن در سال 

 گذاری نموده است.پذیرفته شده سرمایههای در صنایع غذایی، امالک و سهام شرکت و شدهاستان تأسیس 
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  1388مهر تا 1384آبان  از

 
 سرمایه گذاری بهمن شرکت

 کارشناس مسئول امور شرکت ها-کارشناس بازار سرمایه

د که باشوابسته به شرکت گروه بهمن می ،تهرانبورس شرکت سرمایه گذاری بهمن)سهامی عام( پذیرفته شده در 

 گذاری نموده است.جمله سهام پذیرفته شده در بورس و نهادهای مالی سرمایههای مختلف از در زمینه

 خدمات مدیریت مبین ری 84تا مهر  84فروردین  از

 کارورزی 

شرکت خدمات مدیریت مبین ری وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی در زمان مذکور وظیفه 

 عهده داشته است.حسابرسی از شرکت های تحت پوشش آن آستان را بر 

 تحصیالت
 1387تا آذر 1384 مهر

 
 عالمه طباطبائی دانشگاه

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 1384تا خرداد  1380 مهر

 
 دانشگاه عالمه طباطبائی

 حسابداری کارشناسی

 

 


