
 بندی اعتباری برهانرتبه شرکت  تاکنون 1396 خرداد از 

 بندیخدمات رتبهعضو هیئت مدیره و معاون 

خدمات و  ثبت شده است کشوراعتباری است که در ایران تحت نظارت سازمان اوراق بهادار و اوراق بهادار  بندیرتبه اولین شرکت

 .ندکارائه میمالی  بازارهای درت بیشتر برای کمک به اقتصاد ملی و ایجاد شفافیها را بندیاعتباری و انواع دیگر درجهبندی رتبه

 

 شرکت تأمین سرمایه سینا    1396 تا 1395 سال از

 پروژه مدیر

ه دلیل ببه عهدۀ نامبرده بوده است که  الزم تأییدیه و مجوزهای و گرفتنتُاسیس این شرکت با مشارکت بانک سینا  یتو مسئول یتمدیر

 ها، تأسیس شرکت متوقف گردید.تغییر مدیران و استراتژی
  

 شرکت کارگزاری تدبیرگر            1394بهمن  تا 1390 بهمن از

 رئیس هیئت مدیره

 گذاری، مشاوره و اجرای چندین عرضه اولیه،و سرمایهمالی گذاری، مشاوره ارائۀ خدمات مالی از جمله مدیریت دارایی، مدیریت سرمایه

وین و تدشرکت به  ،که در طول مدیریت نامبردهپردازد می سازمان برای افزایش کارایی شرکت تتغییر چار تجدید ساختار شرکت و 

قرار  2013شرکت در رتبه پنجم بهترین بازده سال  گذاریسرمایه صندوقمبادرت نمود،  سال آینده 10استراتژی شرکت برای  اجرای

 ارتقاء یافت. الف به درجه ه شرکت از درجه ۀدرج ارتقاءو  گرفت

     1391 تیر تا 1389 بهمن از

 
 مالی بانک گردشگری( هلدینگگذاری گردشگری نگین )شرکت سرمایه شرکت

 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

 ایجاد شود که مدیریت شرکتهای زیرمجموعه را به عهده دارد.شرکت به عنوان شرکت مادر )هلدینگ( بانک گردشگری محسوب می

 ،به عهدۀ نامبرده بوده است گروه مالی گردشگری زنجیره ارزش راه اندازی تأسیس وو شرکت 

 

  1390تیر  تا 1382 بهمن از

 
 گروه مالی پاسارگاد

 های مدیریت مختلفسمت

بزرگترین شرکت ) MidCoسرمایه گذاری پارس آریان، عضو هیئت اجرایی ایجاد شرکت معاون ده در این مدت رنامب

یئت عضو ه عضو هیئت مدیره شرکت مبنای خاورمیانه، مدیر عامل اندیشه نگر پاسارگاد، (،در ایران ی و صنایع معدنیمعدن

عرضه اولیه سهام بانک مدیر اجرایی  ،، عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک پاسارگادر پاسارگادنگآینده مدیره

 .را به عهده داشته است پاسارگاد و میدکو

 

 تحصیالت
 

   1394دی ماه تا  1388 مهراز 
 

 1382بهمن تا  1379 سال از

 

 1379سال تا  1375 سال از

 

 شهید بهشتی انشگاهد

 دکترا در مدیریت تجارت و استراتژی مالی
 

 شهید بهشتی دانشگاه

 کارشناسی ارشد حسابداری

 

 دانشگاه تهران

 کارشناسی حسابداری

 

 

 

 سید حمید میرمعینی

 02188730054 , 02188730060 :تماس شماره، ایرانی ملیت:، تهران، 1353 سال متولد
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