
 بندی اعتباری برهانرتبه شرکت  تاکنون 1396 دی از

 مدیره هیئت عضو

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

 .کندمی فعالیت کشور بهادار اوراق و بورس

 نوین  سرمایۀ تأمین کارگزاری شرکت تاکنون 1392 خرداد از

 عامل مدیر
 مشاوره، (افراد و ها شرکت) مشتری 40،000 از بیش برای مشتقه اوراق و کاالها، بهادار و معامله اوراق بازاریابی

 ائهار، برای پذیرش در بورس هاشرکت ارائه مشاوره، تکنیکی و بنیادی تحلیل هایگزارش تهیه و گذاریسرمایه

 دارایی مدیریت خدماتو  گذاریهای سرمایهصندوق مدیریتو  (سهام و بدهی ابزار) مالی تأمین برای مشاوره

 .شخصی

 

 نوین سرمایه تأمین گذاریسرمایهمشاوره  شرکت    تاکنون 1393 سال از

 مدیره هیئت عضو

-شرکت، های پذیرفته شدهشرکت) ارزیابیگذاری و ، ارزشادغام و تملیک، سرمایه ارباز خدمات و مالی مشاوره ارائۀ

ا هشرکت، ایران اقتصادی محیط مورد در پروژه تحلیلی هایگزارشتهیۀ و  سنجی امکان مطالعۀ،  (VC / PE های

 .ثابت درآمدبا  و اوراق

 

 اوراق بهادار تهران بورس               1396مرداد  تا 1395 آبان از

 پذیرش هیئت عضو

ها و اوراق بهادار در این بورس ای از بورس تهران است که راجع به درخواست پذیرش شرکتت پذیرش کمیتههیأ

 کند.گیری میتصمیم

 بهمن کارگزاری شرکت     1392 فروردین تا 1389 مهر از

 عامل مدیر

 گذاری و سبدگردانی.  و کاال برای مشتریان و ارائۀ خدمات مشاوره سرمایه بهادار اوراق خرید و فروش

  1394 تا 1392 سال از

 
 سپهر نگر آتی گذاریسرمایه شرکت

 گذاریسرمایه و عضو کمیته مدیرعامل مشاور
 مدیریت سبد اوراق بهادار به منظور کسب بازدهتشکیل و 

     1392 تا 1390 سال از

 
 سگال پیشگامان اطالعات فناوری شرکت

 مدیره هیئت عضو

 تأسیس شده است. کارگزاری هایشرکت به تأمین خدمات فناوری اطالعات به منظورشرکت این 

 

 

 ه قلیساسان ال

 02188730054و  02188730060 :تماس شماره، ایرانی ملیت:، ایران، 1360 سال متولد

irs.allahgholi@bcr. 

 ایحرفه تجربیات

mailto:s.allahgholi@bcr.ir


       1389 دی تا 1386 دی از

 
 آوین گذاریسرمایه شرکت

 مدیرعامل و مدیره هیئت عضو

 تشکیل و مدیریت سبد اوراق بهادار 

            1386 دی تا 1384 اسفند از

 
 بهمن گذاریسرمایه شرکت

 گذاریمالی و سرمایه گرتحلیل

 گذاری در نهادهای مالی است.گذاری که تمرکز آن بر سرمایهیک شرکت سرمایه

 

   84 تا 78 سال از

 
 فنی ابنیه فنی توسعۀ شرکت

 کار و دفتر فنی و کسب توسعه کارشناس و پروژه مالی تحلیلگر

سال سابقۀ فعالیت دارای رتبۀ یک ابنیه ساختمان  30با بیش از  ساختمانیپیمانکاری  و مهندسی شرکت یکاین 

 از مرجع مربوط است.
 

 تحصیلی سوابق

 

   1384 سال

 
 طباطبایی عالمه دانشگاه

 گذاریسرمایه گرایش -مالی مدیریت ارشدکارشناسی  

   1379 سال

 
 طباطبایی عالمه دانشگاه

 بازرگانی مدیریت کارشناسی

 

 


