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مشخصات فردی- 1

مدارک وسوابق تحصیلی- 2

(به ترتیب سال انجام)سوابق شغلی - 3

:  تاکنون 1398از سال 

 :1388 تا 1387از  سال 

 :1387 تا 1386از  سال 

كارشناس ارشد ارزیابی طرح های  اقتصادی  و سرمایه گذاری  شركت  بازرگانی  بين المللی  بانك  پاسارگاد

 :1386 تا 1386از  سال 

 (عضو گروه بانك توسعه صادرات ایران)مدیر سرمایه گذاری شركت سرمایه گذاری توسعه صادرات سفيران 

و استانداری سيستان و بلوچستان  (برنامه و بودجه)مسئول اداری و مالی و همکارپژوهشی دفتر مطالعات توسعه محور شرق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور 

(دانشگاه عالمه طباطبایی)مسئول مالی و پشتيبانی مركز تحقيقات اقتصاد ایران 

 :1383 تا 1378از  سال 

1375در سال  (ع)دیپلم علوم تجربی از دبيرستان امام محمد باقر 

1379كارشناسی اقتصاد بازرگانی از دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 

1388 بلژیك در سال IMI از MBAكارشناسی ارشد 

1396كارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران در سال 

دكتری تخصصی اقتصاد بين الملل از واحد علوم و تحقيقات در حال تحصيل

(عضو گروه بانك توسعه صادرات ایران)مدیرعامل و عضو هيأت مدیره شركت گسترش تجارت برنا 

 :1377 تا 1377از  سال 

:1398سال 

 :1397 تا 1395از  سال 

  :1395  تا 1393از  سال 

 :1393  تا 1388از  سال 

معاون توسعه مدیریت و  منابع  صندوق بازنشستگی كشوری

مدیركل هماهنگی اقتصادی وزارت تعاون، كار و رفاه 

 (عضو گروه صندوق بازنشستگی كشوری)مدیرعامل و نایب رئيس هيأت مدیره شركت بازرگانی جبل دماوند صبا 

 (عضو گروه بانك ملت)مدیرعامل و عضو هيأت مدیره شركت گروه تجارت بين الملل آتيه خواهان 

 :1386 تا 1383از  سال 

( ميليارد ریال ارزش پرتفوی بورسی1200عضو گروه سرمایه گذاری صنایع پتروشيمی با بيش از )مدیر سرمایه گذاری شركت سرمایه گذاری هامون كيش 

(شستا)اجتماعی ¬تأمين¬كارشناس و دبير كميته ساماندهی شركتهای زیان ده و كم بازده، شركت سرمایه گذاری



.1395، (ساعت (30)سی )دوره مدیریت خرید وسفارشات خارجی، سازمان مدیریت صنعتی 

.1394،(ساعت (20)بيست )، سازمان مدیریت صنعتیNegotiation for Business (international trade)اصول وفنون مذاكرات تجاری

.1393، (ساعت (30)سی )پول شویی و قوانين و مقررات مبارزه با آن، مركز آموزش و تحقيقات صنعتی ایران 

.1387، (ساعت (450)چهارصدو پنجاه )، موسسه آموزشی سيميا (MBA)دوره مدیریت اجرایی 

.1385ارزیابی طرح های اقتصادی، دكترحسن طائی، 

.1385مدیریت ریسك مالی، دكتر رضا حمزه ای، 

.1383، (ساعت (500)بالغ برپانصد )دكترفرخ برزیده  ( learning by doing) مدیریت مالی و ارزیابی طرح های اقتصادی، دوره بلند مدت 

.1384سرمایه گذاری ریسك پذیر، دكتر شاهين شایان آرانی، 

.1384مدیریت ریسك مالی، دكتر شاهين شایان آرانی، 

.1384تحليل صورت ها و نسبت های مالی برای مدیران مالی، موسسه مطالعاتی مبين، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 

.1383، مركز مطالعات و پژوهش در صنایع ایران، (HSE)و هنگ كنگ  (SSE)شانگهای - دوره  برون مرزی بررسی بورس های اوراق بهادار بين الملل همراه با بازدید از بورس اوراق بهادار چين

.1383، (نمایندگی كارگزاری بورس) كشور و اخذ گواهينامه تحليلگری بازار سرمایه 30كسب رتبه 

.1383مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، شركت آریا سهم، 

.1383، (Technical ، MPT و Fundamental)سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و مدیریت پرتفوليو، شركت پارس پرتفوليو 

.1381دوره آموزشی نرم افزار تخصصی مکان یابی پروژه های عمرانی، 

سایر سوابق اجرایی - 4
(۱۳۹۸سال )مدیركارگروه اقتصادی هيات امنای سازمان تامين اجتماعی و صندوقهای تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی . 1

. تا كنون1397از اردیبهشت  (هلدینگ صندوق بازنشستگی فوالد)عضو هيأت مدیره شركت بين المللی فوالد تجارت داالهو . ۲

.  تا كنون1398از فروردین ماه  (وزارت نيرو–عضو گروه فرآب )مشاور بازرگانی شركت تجارت و سرمایه گروه فرآب . ۳

.1396 تا مردادماه 1395از آبان ماه  (عضو گروه بانك ملت)عضو هيأت مدیره شركت گروه تجارت بين الملل آتيه خواهان . ۴

.1396 تا مرداد 1393رئيس هيأت مدیره شركت گسترش تجارت آرمان فالت سبز از فروردین . ۵

.1393 تا اسفندماه 1391نایب رئيس هيأت مدیره شركت گسترش تجارت پروتئين برنا از اسفند ماه . ۶

.1393 تا اسفند 1390از دیماه  (بازرگانی و امور ارزی بين المللی بانك توسعه صادرات ایران)رئيس هيأت مدیره شركت راهبر سرمایه چابهار . ۷

 تا آبان ماه 1388از ابتدای دی ماه  (VISA&MASTER عضو گروه بانك توسعه صادرات ایران و عرضه كننده كارتهای پرداخت ارزی بين الملل ITشركت )رئيس هيأت مدیره شركت مدیریت و توسعه فناوری اطالعات آرمان . ۸

.1391سال 

.2014 تا آگوست سال 2012در كشور امارات متحده عربی از آغاز سال  (بازرگانی بين المللی)نایب رئيس شركت گلوری تریدینگ . ۹

.2014 تا آگوست سال 2012در كشور عمان از سپتامبر  (بازرگانی بين المللی) MIAنایب رئيس هيات مدیره شركت . ۱۰

.2014 تا آگوست سال 2013در كشور مالزی از آغاز  (بازرگانی بين المللی) AMGنایب رئيس شركت . ۱۱

.2014 تا آگوست سال 2012در كشور تایلند از سپتامبر  (بازرگانی بين المللی) ETEMADرئيس هيات مدیره شركت . ۱۲

. 1386 و نيمه نخست سال 85تهران طی سال¬گذاریهای بورسی شركت هامون¬مدیره و مدیر پرتفوی سرمایه¬عضوهيأت. ۱۳

.1388 تا پایان خرداد 1387مشاور سرمایه گذاری شركت سرمایه گذاری گروه كاركنان سایپا از آغاز دی ماه . ۱۴

.1386، در طول سال (... و ICP و ISP وPAP و خدمات اینترنت، دارای مجوز Broadbandیکی از بزرگترین شركتهای فعال در حوزه )مشاور اقتصادی و برنامه ریزی شركت گسترش ارتباطات داتك . ۱۵

، اغلب نرم افزاهای اقتصادی، مالی، حسابداری و نيز مرتبط با بورس اوراق بهادار، بازار (های مختلف¬درادیشن) Windows، (...ونرم افزارهای مشابه مانند فایرفاكس،اپرا و ) Office ، Internet Explorerنرم افزارهای 

.paperlessهای اداری و نرم افزارهای ¬سرمایه و تحليل تکنيکی، فاركس، تسلط نسبی بر امور سخت افزاری كامپيوتر، آشنایی مناسب با دانش شبکه و نرم افزارهای مرتبط و نيز تجربه بهره برداری از اغلب اتوماسيون

گواهی نامه دوره های آموزشی- 6

تسلط بر نرم افزارها -  5


