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 تحصیالت 

 دانشگاه تربیت مدرس، 1391، دکترای اقتصاد •

 »عوامل تعیین کننده تابع استهالک در نظریه مدرن رشد« : دکترا موضوع تز ▪

 دانشگاه ویرجینیا تک ،  1390، )کارشناسی ارشد( فاینانسام بی ای  •

 »مدیریت ریسکهای مالی« تمرکز بر  ▪

 دانشگاه ویرجینیا تک، 1380، کارشناسی ارشد اقتصاد •
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 دانشگاه صنعتی شریف ، 1375، تحلیل سیستمها-صنایعکارشناسی مهندسی  •

 

 سوابق اجرایی 
 ، دبی سیتی بانک، 2008-2007، نائب رییس،  متخصص تسهیالت نظام مند •

 طراحی و اجرای برنامه نوین تسهیالت در برابر سهام برای کشورهای حاشیه خلیج فارس ▪

 بازارهای مالیپژوهش در زمینه اقتصادهای کشورهای حاشیه خلیج فارس و  ▪

 تحلیل سبد دارایی صندوق های پوششی به منظور اعطای تسهیالت حاشیه ای  ▪

 موارد تسهیالت اسالمی  پیگیری  ▪

 ، دبی سیتی بانک،  2007-2006، نائب رییس،  تحلیل گر ارشد سبدهای سرمایه گذاری •

 ارائه تحلیل سبدهای پوششی و سبدهای سرمایه گذاری خصوصی  ▪

 عرصه سرمایه گذاری  5شامل  2007سرمایه گذاری در سال ارائه تحلیل ریشه ای  ▪

  300تهیه گزارش تحلیل سرمایه گذاری و بازبینی تخصیص دارایی ها برای مشتریان عمده بانک. دارایی تحت مدیریت:  ▪

 میلیون دالر

ن المللی  تهیه بسته های بازاریابی مالی برای سبدهای نظیر »صندوق سرمایه گذاری فرصتهای موجود در بازار بی ▪

 مستغالت« و »صندوق سرمایه گذاری مستغالت چین« 

 پژوهش در زمینه آینده اقتصاد ژاپن و گزینش سبدهای سرمایه گذاری در ژاپن ▪

 تهیه گزارش هفتگی خبری خاورمیانه برای متخصصان سرمایه گذاری سیتی بانک  ▪

- 2005،  موسسه مطالعات بین المللی انرژی ،  هیات علمی پژوهشی و سرپرست گروه پژوهشی »مدیریت ریسک«   عضو •

 ، تهران 2006

 تمرکز بر »تخمین منحنی ساختار زمانی نفت خام« به عنوان موضوع اصلی پژوهشی ▪

 مدیریت گروه پژوهشی »ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های نفت و گاز«  ▪

 مدیریت دو پژوهشگر تمام وقت ▪

»ارزیابی مالی پروژه ها«، »تحلیل تصمیم گیری« و »مدیریت سبد سرمایه ارائه چهار بسته آموزشی »مدیریت ریسک«،  ▪

 گذاری«

 2004، تهران،  شرکت سرمایه گذاری نیکان   ، گروههای »مدیریت دارایی« و »پژوهش سهام«   سرپرست •

 مدیریت دو تحلیلگر تمام وقت و دو تحلیلگر پاره وقت ▪

 نیکی ارائه تحلیل های دوره ای شامل تحلیل های پایه ای و تک ▪

 آماده سازی سه سبد سهام برای سه گروه سرمایه گذاران محتاط، معتدل و پیشرو ▪

 ماری نسبتهای حسابداری و بازده سهام در بورس تهرانآرابطه  بررسی ▪
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 ، تهران شرکت خردپیروز ،  2006تا    2004)پاره وقت(،    گروه تهیه »برنامه جامع« بانک پارسیان   سرپرست •

زمینه های مدیریت شعب، آی تی، برنامه ریزی وبودجه، مدیریت منابع انسانی و معامالت بین  مدیریت پنج متخصص در  •

 الملل 

 جامع و ارائه گزارش وضعیت موجود بانک پارسیان  برنامهتهیه فاز اول  •

 2003،  شرکت بین المللی فوالدکو ،  مالی   مدیر •

 مالی مبادالت تجاری بین الملل هایارایه تحلیل  ▪

 1999- 1997، تهران  موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ،  مدیر داده های صنعتی  •

 مدیریت یک متخصص تمام وقت تحلیل داده ها ▪

به کارگیری ترکیبی از نرم افزارهای اکسس  اکسل و ای ویوز به منظور آزمون نظریات متعدد درباره تاثیرات ساختار  ▪

 شرکتهای صنعتی در ایران  عملکردصنعتی بر 

 1996، تهران شرکت چکاد، نویس پایگاه داده های حسابداری برنامه  •

  ذاری و سبدهای سهامگبرای شرکتهای سرمایه  FoxProنرم افزار حسابداری با استفاده از پایگاه داده های  یکتهیه  ▪

 که نیاز به حسابدار از سه به یک نفرکاهش یافت. 

 1996-1995، تهران، شرکت چکاد، مدیر سبد سرمایه گذاری سهام •

 کوچک مدیریت دارایی سایزشرکت  ▪

 کارمند پاره وقت   مدیریت یک کارمند تمام وقت و دو ▪

 

 جوائز و تقدیرنامه ها

 1370برای احراز رتبه نخست مهندسی صنایع در کنکور سراسری سال    تقدیرنامه ریاست جمهوری و وزارت آموزش عالی  •

برای احراز رتبه برتر در مقطع کارشناسی ارشد    1378و    1377در دو سال متوالی    تقدیرنامه پژوهش در برنامه ریزی و توسعه  •

 اجتماعی - مهندسی سیستمهای اقتصادی 

 2014، دانشگاه وولونگونگ،  بهترین مدرس تقدیرنامه  نامزد دریافت   •

 2010، دانشگاه وولونگونگ،  تقدیرنامه دومین بهترین مطالعه موردی  •

 2009، دانشگاه وولونگونگ،  ه تقدیرنامه خدمت ویژه به کتابخان  •

 2002، موسسه کوفه، رونوک، امریکا،  کمک هزینه دانشجویی  •

 کارآموزی 
 1995، تابستان ارزیابی مالی تولید کالچ •

 ، شرکت ساراول1994، تابستان طراحی خط تولید چیلر •

 ، شرکت نساجی بافت آزادی1993، تابستان طراحی نظام تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه •

 

 عضویت در نهادهای علمی 

 (GARP)رسمی انجمن جهانی متخصصان ریسک    عضو •
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 دوره های علمی و گواهینامه و مدارک علمی 

 (GARP)از انجمن جهانی متخصصان ریسک    (FRM)  دارنده مدرک  جهانی »مدیریت ریسکهای مالی«  •

 2016و    2014دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو در سالهای  گواهینامه شرکت در مدرسه تابستانی »حقوق و اقتصاد«،   •

 2016در زمینه »هماهنگی و بروندادها در اقتصاد کالن«،    گواهینامه شرکت در هفدهمین مدرسه تابستانی ترنتوی ایتالیا  •

 2014،  (LSE)، مدرسه اقتصاد لندن  د سنجی گواهینامه شرکت در مدرسه تابستانی روش شناسی اقتصا  •

 2014، دانشگاه کمبریج،  گواهینامه شرکت در مدرسه تابستانی اقتصادسنجی پیشرفته  •

 2010، مدرسه تجارت آیوی )کانادا(،  گواهینامه نگارش و تدریس نمونه های تجاری  •

 2009، دانشگاه وولونگونگ،  گواهینامه یادگیری و تدریس دانشگاهی  •

 2007، سهام و اوراق قرضه،  گواهینامه بلومبرگ  •

 DNV  ،2005، موسسه  گواهینامه مدیریت ریسک  •
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 بررسیهای موردی
10. “Arsh Star,” 2010, a case on working capital management for an importer/distributor of tea products 

in the UAE. Submitted to Journal of Financial Education, USA 

 سایر مقاالت
11. “The Examination of Uncovered Interest Rate Parity,” 2002, Virginia Tech 

12. “An Introduction to Panel Data,” 2001, Virginia Tech 

13. “Social Networks with Externality,” 2001, Virginia Tech 

14. “An SCP-based Analysis of Iranian Industrial Performance Indicators,” 1999, M.S. Thesis, 

IRPD 
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 سایر سوابق آموزشی
 های مالی مدیریت ریسک تدوین دوره  

 2011-2010، دانشگاه وولونگونگ، گواهینامه مبانی مدیریت ریسک مالی

 2011- 2010، دانشگاه وولونگونگ، گواهینامه تحلیل کمی ریسک

 2011- 2010، دانشگاه وولونگونگ، محصوالت ریسک گواهینامه مشتقات مالی و 

 2011-2010، دانشگاه وولونگونگ، گواهینامه مبلغ در خطر و مدلهای ریسک

 2011-2010، دانشگاه وولونگونگ، گواهینامه مبانی مدیریت ریسک مالی
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 دروس مالی 

 ، مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف 2004 تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد،
 2006-2005، مقطع کارشناسی اقتصاد، دانشکده اقتصاد تهران، مدیریت ریسکهای مالی

 2004، موسسه عالی بانکداری، ریسک برای بانکهامدیریت 
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 دروس اقتصاد 
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 2001دستیار آموزشی، مقطع کارشناسی، دانشگاه ویرجینیا تک،  نظریه اقتصاد خرد، 

 2000شناسی، دانشگاه ویرجینیا تک، دستیار آموزشی، مقطع کارمبانی اقتصاد خرد، 

   1999-2000شناسی، دانشگاه ویرجینیا تک، دستیار آموزشی، مقطع کار نظریه اقتصاد کالن، 

 دروس مدیریت 
 2005-2006،  موسسه مطالعات بین المللی انرژی ، کوتاه مدت مدیریت تخصصی دوره های وژه های نفت و گاز، ارزیابی مالی پر 

 2005موسسه مطالعات بین المللی انرژی، ، دوره های تخصصی کوتاه مدت مدیریتمبانی تصمیم گیری پروژه های نفت و گاز، 

 1998پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، دستیار آموزشی، موسسه عالی سیستمهای دینامیکی، 

 

 مهارتهای زبانی
 زبان مادریفارسی:  •
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 مهارت های رایانه ای 

• Bloomberg  • SAS • Mathematica • E-views (TSP) 
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