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(Wiley)ترجمه کتاب بیمه به زبان ساده 

سوابق کتب - 8

:ها ارائه شده است  که گزیده ای از آن...  عنوان مقاله علمی پژوهشی و کتاب در زمینه استراتژیک، بازاریابی، برندسازی و 10دارنده بیش از 

(دانش مالی تحلیل اوراق بهادار)مقاله علمی پژو هشی بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران 

(نشریه دانش سرمایه گذاری )مقاله علمی پژوهشی بررسی و تحلیل واکنشهای رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران 

(دانش مالی تحلیل اوراق بهادار)مقاله علمی پژوهشی آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر رفتار سهامداران 

:ISIمقاله 

 Developing a Model for Investors’ Behaviour by Wavelet Analysis in Iran Stock Exchange

گواهی نامه دوره های آموزشی- 6

...های مختلف مدیریت، استراتژی، مالی و ¬های آموزشی تخصصی بین المللی و داخلی در حوزه¬ ساعت دوره1000طی نمودن بیش از 

شورای اسالمی شهر تهران- ها و مشاور عضو شورا ¬رییس دبیرخانه شوراهای کالنشهرها و مراکز استان

سوابق تدریس- 4

سوابق طرح های پژوهشی- 7
...ها در حوزه های مختلف مدیریت، مالی، استراتژی، تعالی و  طرح پژوهشی و تحقیقاتی در مراکز دانشگاهی و سازمان30مشاوره و اجرای بیش از 

.. تشکل علمی و صنفی به عنوان عضو اصلی و عادی همچون انجمن مهندسی مالی ایران، باشگاه پژوهشگران جوان و 7 سال عضویت در بیش از 15بیش از 

مدیر عامل شرکت داده پردازی خوارزمی

(افرا)رییس هیئت مدیره شرکت ایده فروزان راهکار فردا 

معاون منابع انسانی هلدینگ شرکت کربن ایران

مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبایی

سازمان ملی جوانان- دبیر مجمع ملی جوانان 

(دو جلد)ترجمه کتاب بازارهای مالی و استراتژی شرکتی 

 سال سابقه تدریس در دوره های مدیریت مالی و سرمایه گذاری، مهندسی مالی، مدیریت ریسک و بازارها و نهادهای مالی 12بیش از 

(مدل های اکچوئری پایه  )ترجمه کتاب بیمه درمان 

(انتشارات طهرانی)ترجمه کتاب اصول مدیریت ریسک و بیمه 

مشخصات فردی- 1

مدارک وسوابق تحصیلی- 2

(به ترتیب سال انجام)سوابق شغلی - 3

عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی و نوآوری شرکت سهامی بیمه ایران

معاون طرح و توسعه و قائم مقام هلدینگ  هلدینگ توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

سوابق مقاالت - 5

رییس هیئت مدیره شرکت شبکه گستران خوارزمی

(فارغ التحصیل رتبه یک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری )دکتری تخصصی در رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مالی  •

: سال سابقه مدیریتی که گزیده ای از آن ها ارائه شده است 20دارای بیش از 

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری

معاون استراتژی و منابع انسانی  گروه شرکت های داتک

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور

سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران- عضو مجمع سازمان، منتخب شورای اسالمی شهر تهران 


