
 بندی اعتباری برهانرتبه رکتش  تاکنون 1397 اردیبهشت از 

 تطبیقمدیر 

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

 کند.می فعالیت کشور بهادار اوراق و بورس سازمان

 شرکت تأمین سرمایه بانک ملت    1396دی   تا 1393 مهر از

 مدیر تحقیق و توسعه

در بازار سرمایه ایران و تحت نظارت های تامین سرمایه بزرگ شرکت وابسته به بانک ملت و یکی از شرکت

گری مالی در بازار سرمایه ایران از جمله شود و به خدمات واسطهسازمان بورس و اوراق بهادار محسوب می

گذاری، طراحی ابزارها و نهادهای مالی های سرمایهنویسی، بازارگردانی اوراق بهادار، مدیریت صندوقتعهدپذیره

از  هاییپردازد. نامبرده در این شرکت به فعالیتگذاری و غیره میبهادار، مشاورۀ سرمایهجدید، بازاریابی اوراق 

جمله انجام مطالعات پژوهشی و تدوین محتوا در حوزه بانکداری سرمایه گذاری، طراحی و توسعه کسب 

-یتللی و سایر فعالوکارهای جدید و بهبود فعالیتهای موجود، مطالعات و مذاکرات در زمینه تأمین مالی بین الم

 های مرتبط پرداخته است.

  شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران  1393مرداد تا  1385 آذر از

 معاون پژوهش و تحقیقات

( در ایران با مجوز بانک مرکزی ج. ا. ا. است Credit Scoring) اولین و تنها شرکت رتبه سنجی اعتباری

های خارجی مطرح، آن را بومی سازی و دارد و با اخذ دانش فنی از شرکتکه ده سال سابقۀ کار در این زمینه 

طراحی و پیاده سازی سامانه ملی اعتبارسنجی همکاری در به کار گرفته است. نامبرده با این شکرت در زمینۀ 

و آیین نامه هیأت  قانون مجلس 5ایجاد نهاد مالی اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری موضوع ماده در راستای )

از ابتدای تأسیس تا فراگیری استفاده از آن در سطح بانکها و اعضای  (و تحت نظارت بانک مرکزیمحترم وزیران 

در صنایع  اعتبارسنجیو اجرای پروژه های توسعه کسب وکارهای جدید  و پیگیریو انجام مطالعات سامانه 

 داشته است.و غیره همکاری  برگزاری کارگاههای تخصصیو  مختلف

     1385 آذر تا 1383 بهمن از

 
 گروه صنعتی سدید

 کارشناس تحلیلهای بنیادین

زمینه های تولید در های زیر مجموعهگذاری در شرکتشرکت به عنوان یک شرکت مادر )هلدینگ( به سرمایه

 گام ساخت  پاالیشگاه،لوله های فوالدی قطور انتقال فرآورده های نفت، گاز و آب، ساخت تاسیسات دریایی، 

ت و غیره پرداخته است. نامبرده در این شرک ، تولید شکر و نیشکر، نیروگاه برقآبی و بادی توربین مگا و پمپ

تحلیلهای بنیادین مربوط به کسب و کارهای موجود و پروژه های سرمایه گذاری جدید شرکتهای در زمینۀ 

فعالیت داشته  به منظور حفظ ارزش سهامدارانسدید  زیرمجموعه در حوزه معاونت اقتصادی گروه صنعتی

 است.
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  1383بهمن  تا 1381 تیر از

 
 ساسان شرکت

 رشناس بازاریابی و بازرگانی خارجیکا

های غیرالکلی در ، اولین تولید کنندۀ نوشابهسال سابقه فعالیت 60با بیش از  (سهامی خاص)شرکت ساسان 

اریابی انجام فعالیتهای مربوط به برنامه ریزی باز. تولیدکنندگان در خاورمیانه می باشدترین یکی از با سابقه ایران

سال( و انجام مکاتبات و مذاکرات با شرکتهای بین المللی در صنعت  5/1به عنوان کارشناس بازاریابی )به مدت 

 تولید نوشابه های غیرالکلی به عنوان کارشناس بازرگانی خارجی )به مدت یکسال( 

  1381 تا 1379 سال از

 
 مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران 

  کارشناس پروژه 

ر با این مرکز، د نامبرده مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است که

پروژه های بازمهندسی مجدد فرایندهای بنیاد جانبازان، وزارت راه و ترابری و برخی پروژه های دیگر همکاری 

 است. داشته

 سازمان ها و نهادهای مالیها، شرکت های مختلفدر سال

 خدمات مشاوره ای

ها، کشور و امور مالی، به شرکت معرفی مشارکت عمومی خصوصی درهای مختلف در زمینۀ نامبرده در سال

  های آموزشی برگزار نموده است.ای ارائه داده و کارگاهها و نهادهای مالی مختلف خدمات مشاورهسازمان

 تألیف و ترجمه کتاب

  1396 -انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی - «تدارکات عمومی»و  « مشارکت عمومی خصوصی»ناظر و ویراستار فنی کتب 

  در دست چاپ -انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران - «سواد مالی برای همه»تاليف کتاب 

  1395 -اوراق بهادار و انتشارات سازمان بورس - «رویکرد تهدید اقتصادی با بازارها، ابزارها و نهادهای مالی»تاليف کتاب 

  1393 -انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(  -« مطالعات موردیمشارکت عمومی خصوصی: مبانی نظری و  »تاليف و ترجمه کتاب 

  1393 -انتشارات رایحه تسنيم  -« )زیربنای تامين مالی فراگير(گری اعتباری صنعت گزارش»تاليف و ترجمه کتاب 

  1391 -انتشارات دانشگاه علوم و تحقيقات-«پژوهیآیندهانداز و ها و با رویکرد چشمبا تمرکز بر تامين مالی آن مدیریت مشارکت عمومی خصوصی»تاليف کتاب 

 

 تحصیالت
 1397خرداد  تا 1378 مهر

 
 علمی هیئت عضو و استادیار

 ابهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 ، راهنمایی پایان نامه ها، اجرای طرحهای پژوهشی، نگارش مقاالت، مدیرداخلی فصلنامهتدریس علوم مالی

 

 1389 تیرتا  1384 بهمن

 
 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 مالی مدیریتگرایش  – بازرگانی مدیریت تخصصی دکترای

 1382تا تیر  1375 مهر

 
 )ع( صادق دانشگاه امام

 بازرگانی مدیریت و اسالمی معارف پیوسته ارشد کارشناسی و کارشناسی

 


