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مدیریت

مالي
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19.28

16.69

18.21

اطالعات پایان نامه

 عنوان رساله دکتري « :ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تأمین مالی کل شرکت های تولیدی
پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران »


چکيده رساله :هدف اصلی از این تحقیق ،ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تأمین مالی کل شرکتهای تولیدی
پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ( 120شرکت منتخب این گروه) طی دوره زمانی  1380-93در بازار بورس و اوراق بهادار
تهران با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی می باشد .لذا ابتدا ضمن بیان مبانی نظری مرتبط با ریسک غیرسیستماتیک و تامین
مالی به بررسی پیشینه تحقیق (مطالعات داخلی و خارجی) پرداختیم .در گام بعدی تصریح و برآورد مدل تحقیق انجام گرفت که نتایج
تخمین های مختلف با و بدون متغیرهای کنترلی بیانگر تایید روش اثرات ثابت برای مدل نهایی تحقیق بدون متغیر کنترلی مازاد
(کسری مالی) ،و متغیر روند بود .تخمین مدل نهایی تحقیق نیز بیانگر رابطه مثبت و معنادار متغیرهای مستقل (ارزش بازاری به ارزش
دفتری ،بازده دوساالنه سهام ،سودمندی و داراییهای مشهود و نیز تاثیر منفی و معنادار متغیر  Z-Scoreبر اهرم مالی می باشد( .متغیر
اندازه شرکت اثر منفی و غیرمعنادار را نشان داده است) .بنابراین ،هرشش فرضیه فرعی تحقیق را (به جز متغیر اندازه شرکت) و به تبع
آ ن فرضیه اصلی تحقیق (که فرض بر رابطه معنادار بین ریسک غیرسیستماتیک و اهرم مالی را بیان می نمود) مورد تایید قرار گرفت .در
پایان نیز پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در کنار پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه شده است.



واژگان کليدي :ریسک غیرسیستماتیک ،سیاست های تأمین مالی ،شرکت های تولیدی ،بورس و اوراق بهادار تهران
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منبع :اویس باقری
آخرین بروز رسانی :پاییز 1398

 ...ادامه رزومه



تاریخ دفاع از پایان نامه1396/06/21 :



نمره دفاع از پایان نامه( 19.08 :نوزده و هشت صدم؛ با درجه عالي)



مقاله مستخرج از رساله (علمي – پژوهشي):

ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تأمین مالی کل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ،مجله
دانش سرمایهگذاری ،شماره  ،27پاییز 1397


استاد راهنما :پروفسور رضا تهراني_ تلفن)Email: rtehrani@ut.ac.ir( _ 0912 3483888 :



استاد مشاور :پروفسور محسن مهرآرا _ تلفن)Email: mmehrara@ut.ac.ir( _09123809749 :



استاد مشاور :دکتر سيد مجتبي ميرلوحي _ تلفن)Email: mirlohism@gmail.com( _09198552356 :



عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد « :سنجش ریشه پولی و ریشه بدهی تورم در کشورهای منتخب آسیایی
(رویکرد داده های تابلویی _ » )Panel Data



چکيده پایان نامه :هدف اصلی این تحقیق آزمون تئوری مقداری پول فیشر و تئوری سیاست مالی سطح قیمتها جهت سنجش ریشه
پولی یا بدهی تورم برای ایران ،کره جنوبی ،هندوستان و چین (بر مبنای رویکرد داده های تابلویی) می باشد .در این مطالعه مبتنی بر
تخمین مدلهای پانل با درنظرگرفتن شرایط مختلف و پس از معرفی آزمونهای  Fلیمر و هاسمن برای شناسایی مدل پانل مورد نظر
تحقیق و تخمین مدل منتخب صورت گرفته است که در نهایت  ،با انتخاب مدل مبتنی بر داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت و تخمین
آن ،شناسایی ریشه پولی یا بدهی تورم تحلیل شده است .نتایج این تحقیق نیز حاکی از آن است که در تمامی مدلهای پانل تخمینی از
نوع اثرات ثابت ،ضریب مربوط به متغیر رشد سالیانه حجم پول( )MQMgrمعنی دار بوده و سایر ضرایب از جمله ضریب نرخ رشد
نسبت بدهی های سالیانه دولت مرکزی نسبت به تولید ناخالص داخلی( )GDPبی معنا بوده است .لذا برای کشورهای موردنظر ،ریشه
پولی تورم تایید شده و ریشه بدهی تورم مورد تایید قرار نمی گیرد .بنابراین کنترل نقدینگی ،تعدیل سیاست پولی کردن بدهی ،ارتقاء
بهره وری و توان تکنولوژیک تولید ،کنترلهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در کنار کاهش کسری
بودجه و نیز کنترل بدهی های این دولتها و  ...به عنوان راهکارهای سیاستی برای تعدیل تورم پیشنهاد شده است.



واژگان کليدي :ت ورم ،تئوری مقداری پول فیشر ،تئوری مالی سطح قیمتها ( ،)FTPLریشه پولی ،ریشه بدهی ،داده های
تابلویی(.)PANEL DATA



تاریخ دفاع از پایان نامه1391/11/08 :



نمره دفاع از پایان نامه( 20 :بيست تمام؛ با درجه عالي)



مقاله مستخرج از پایان نامه (:)ISI
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منبع :اویس باقری
آخرین بروز رسانی :پاییز 1398

 ادامه رزومه...

Measuring Monetary and Debt Roots of Inflation by Panel Data Approach (Case Study: Iran, South Korea, China and
India, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, (RJASET), (Thomson Reuters ISI
indexed), Vol. 5, No. 11, p 3172-3181 March, 2013.
)Email: Nahidi@iaut.ac.ir( _ 0914 3172198 : دکتر محمدرضا ناهيدي _ تلفن:استاد راهنما



)Email: Parsabagheri20@yahoo.com( _09127632973 : دکتر اکبر باقري _ تلفن:استاد مشاور



---------------------------------------------

مقاالت
:)ISI( مقاالت در نشریات معتبر بين المللي
Measuring Monetary and Debt Roots of Inflation by Panel Data Approach (Case Study: Iran, South Korea,
China and India), Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, (RJASET),
(Thomson Reuters ISI indexed), Vol. 5, No. 11, p 3172-3181 March, 2013.
Measuring Influential Factors for Successful Marketing of Life Insurance, (Case Study: Mashhad Branches,
Iran), Journal of Basic and Applied Scientific Research, (JBASR), (Thomson Reuters ISI indexed), Vol. 3,
No. 2, p 1179-1190, February, 2013.
Investigating the Relationship between the Prices to Earnings Ratio with the Return of Adjusted Stock in
Capital Market of Iran, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, (RJASET),
(Thomson Reuters ISI indexed), Vol. 5, No. 17, p 4411- 4414, May 1, 2013.
Feasibility of Implementing the Total Quality Management in Higher Education Center (Case Study: Islamic
Azad University, Qayenat Branch, Iran), International Journal of Current Life Sciences, (IJCLS), (Thomson
Reuters ISI indexed) Vol. 4, Issue, 3, p 443- 447, March 28, 2014.
Measuring the Relationship between Organizational Structure and Organizational Technology based on Charls
Perrow Model, Indian Journal of Scientific Research (IJSR), (Thomson Reuters ISI indexed), Vol. 1, No. 1, p
58- 63, February, 2014.
Review of the Relationship between Profit Dividend Stability and Fluctuations of Stock Price in Accepted
Firms of Tehran Stock Exchange, Indian Journal of Scientific Research (IJSR), (Thomson Reuters ISI
indexed), Vol. 1, No. 1, p 52- 57, February, 2014.
Measuring the Efficiency of Electricity Distribution Companies in Iran Data Envelopment Analysis (DEA)
Approach, Indian Journal of Scientific Research (IJSR), (Thomson Reuters ISI indexed), Vol. 1, No. 1, p 4551, February, 2014.
The Effect of Tax Mechanism on Income Distribution in Selected Developing Countries (Hungary, Thailand,
Indonesia and Iran; By Panel Data Approach), International Journal of Current Life Sciences, (IJCLS),
(Thomson Reuters ISI indexed) Vol. 4, Issue, 8, p 4488- 4495, August 27, 2014.
Evaluating the Effect of Quick Return Facilities to Creating Sustainable Employment, Case Study; Welfare
Clients of Iran, International Journal of Current Life Sciences, (IJCLS), (Thomson Reuters ISI indexed) Vol.
4, Issue, 9, p 7790- 7798, March 28, 2014.
Determination and Analysis of Productivity with Product Function and Kendrick Approaches (Case Study:
Electricity Firms in IRAN), AULA ORIENTALIS, (Thomson Reuters ISI indexed, IF: 1.20) Vol. 1, Issue, 9, p
415- 423, 2015.

 اویس باقری:منبع
1398  پاییز:آخرین بروز رسانی
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 ادامه رزومه...

Analysis of Productivity Indicators in a Higher Education Center, Case Study; Faculty of Economic and
Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad), AULA ORIENTALIS, (Thomson Reuters ISI
indexed, IF: 1.20) Vol. 1, p 401- 414, 2015.
Measuring the Effect of Risky Financial and Economic Factors on foreign direct investment, AULA
ORIENTALIS, (Thomson Reuters ISI indexed, IF: 1.20) Vol. 1, p 431- 440, 2015.
The position of funding in capital market and its influence on stock return of accepted companies in exchange
market, AULA ORIENTALIS, (Thomson Reuters ISI indexed, IF: 1.20) Vol. 1, p 431- 440, 2015.
The effect of interest rate and inflation on the net inflow of foreign direct investment in Iran and China,
International Journal of Advanced and Applied Sciences (IJAAS), (Thomson Reuters ISI indexed) Vol. 3(6)
2016, Pages: 73‐78

پروژه ها و طرح هاي پژوهشي

 بررسی عوامل موثر بر بازاریابی (موکدا فروش) بیمه های عمر با تاکید بر علل موفقیت بیمه گران استان خراسان: عنوان طرح
) شهر مشهد:رضوی (مورد مطالعه
1391 :سال اتمام طرح
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاینات، دکتر اکبر باقری:مجري طرح
 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، اویس باقری گیگل:همکار اصلي طرح
 دانشگاه آزاد اسالمی9  شورای پژوهشی منطقه:ناظر طرح

 امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاینات: عنوان طرح
1393 :سال اتمام طرح
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاینات، دکتر اکبر باقری:مجري طرح
 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران، اویس باقری گیگل:همکار اصلي طرح
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاینات:ناظر طرح

 اویس باقری:منبع
1398  پاییز:آخرین بروز رسانی
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 ...ادامه رزومه

مقاالت داخلي

بررسی عوامل مؤثر بهره وری واحدهای صادر کننده زعفران (مشهد) ،چاپ در کتاب مجموعه مقاالت جشنواره ملی زرشک و اولین همایش ملی زعفران و
زرشک دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاینات استان خراسان ،مهر ماه سال .1387
Measuring Influential Factors in Saffron Exportation Productivity, Published in the First National Festival, Qayenat
Branch, Islamic Azad University, Qayenat, Iran, p 155, fall 2008.
بررسی فرایند مهندسی مجدد )  ( RE-ENJENEERINGدر سازمان ،به صورت سخنرانی در چهارمین همایش منطقه ای فناوری اطالعات و
ارتباطات با محوریت کاربرد های فناوری اطالعات ،بندر گمرک نوشهر ،دانشگاه پیام نور نوشهر ،خرداد ماه .1389
Investigating the Re-Engineering Process in Organization, Lecturing in the 4th Regional Conference on Information and
Communication Technology, the Application of Information Technology (TAIT), spring 2010
تاثیر بازاریابی الکترونیک ( )ELECTRONIC MARKETINGدر پیشبرد فروش صنایع ،به صورت چاپ پوستری در چهارمین همایش
منطقه ای فناوری اطالعات و ارتباطات با محوریت کاربرد های فناوری اطالعات ،بندر گمرک نوشهر ،دانشگاه پیام نور نوشهر ،خرداد ماه .1389
The Effective of Electronic Marketing in Industries Promoting, Published in the 4th Regional Conference on
Information and Communication Technology, the Application of Information Technology (TAIT), spring 2010
ارائه مدل تاثیر ریسک غیرسیستماتیک بر سیاست های تأمین مالی کل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران ،مجله دانش
سرمایهگذاری (علمی  -پژوهشی) ،شماره  ،27پاییز .1397
Presenting a Model for Idiosyncratic Risk Effects on the Policies for Financing the Entire Manufacturing Companies
Accepted in Tehran Stock Exchange, Investment Knowledge, No. 27, fall 2018
آزمون تاثیر حباب های قیمتی سفته بازی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار بورس اوراق بهادار
تهران ،مجله دانش سرمایهگذاری (علمی  -پژوهشی) ،شماره  ،32زمستان .1398
Testing the Effect of Logical Speculation Bubbles Based on the Restriction Theory on the Total Real Rate of Selected
Companies in Tehran Stock Exchange
آزمون تاثیر چرخه های سیاسی در شرایط حباب قیمتی منطقی مبتنی بر تئوری محدودیت بر نرخ بازده کل واقعی شرکتهای منتخب در بازار سرمایه
تهران ،مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (علمی  -پژوهشی) ،شماره  ،45بهار .1399
Testing the Effect of Political Cycles under Reasonable bubble conditions Based on the Restriction Theory on the Total
Real Rate of Selected Companies in Capital Market of Tehran

---------------------------------------------
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منبع :اویس باقری
آخرین بروز رسانی :پاییز 1398

 ...ادامه رزومه

مهارت ها

سوابق زبان خارجي (انگليسي):
 دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی بزرگساالن از سطح مبتدی تا پیشرفته از کانون زبان ایران
)(IRAN LANGUAGE INSTITUTE _ ILI
ردیف

عنوان سطح

سال اخذ مدرک

نمره قبولی از 100

1

BASIC

1386

93.50

2

ELEMENTARY

1387

85.33

3

PRE INTERMEDIATE

1388

81.33

4

INTERMEDIATE

1389

79.33

5

HIGH INTERMEDIATE

1390

78.33

6

ADVANCED

1391

77.33

 دارای مدرک آزمون زبان  MCHEدر سال .92
 دارای گواهینامه تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته سهام.
 دارای گواهینامه تحلیل فاندامنتال پیشرفته سهام.
 دارای گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه ( اصول بازار سرمایه).
 دارای گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه (کارشناسی عرضه و پذیرش).
مهارت هاي کامپيوتري:
 آشنایی با مهارت های پایه کامپیوتری( :مجموعه ویندوز)Internet & Network -98, 2000, XP, 7, 8 ,
 آشنایی با نرم افزارهای عمومی وتخصصی:

MS Office 2003, 2007, 2010, 2013 Professional Plus
Minitab
SPSS
Eviews
Rahavard Novin
---------------------------------------------
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منبع :اویس باقری
آخرین بروز رسانی :پاییز 1398

 ...ادامه رزومه

شرکت در همایش ها و کارگاه ها

 شرکت در کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره تامین با موضوع فرصتها و چالش ها در خدمات زنجیره عرضه درسازمان
مدیریت زنجیره تامین 8 -7 ،ژانویه  ،2011بنگلور ،هندوستان.
 شرکت در اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی ،با رویکردی بر تحوالت خاورمیانه و حماسه اقتصادی ،با رویکردی بر
مدیریت و حسابداری 25-24 ،بهمن  ،1392تهران ،ایران.
 برگزاری کالس های آشنایی با مهارت های کسب و کار و کارآفرینی در دانشگاه پیام نور تنکابن ،سال های  1388و .1389
 شرکت در دوره های آموزش مهارت های کسب و کار و کارآفرینی تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی در استان آذربایجان
شرقی ،شرکت مشاوره و توسعه کارآفرینی زاگرس تبریز ،اسفند ماه .1390
 شرکت در سمینار "آینده بازاریابی" با حضور جناب آقای دکتر عبدالحمید ابراهیمی در محل همایش های سازمان مدیریت
صنعتی استان آذربایجان شرقی ،دی ماه .1390
 شرکت در همایش کارآفرینی استان مازندران با حضور جناب آقای پروفسور جهانگیری در سالن دائمی همایش های ملی و بین
المللی استان ،بهمن ماه .1389
 شرکت و سخنرانی در پنجمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی ایران ،دانشگاه تهران ،زمستان .1395

---------------------------------------------

افتخارات

 احراز رتبه اول در دوره دکتری با معدل  18.71و نمره رساله .19.08
 احراز رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد با معدل  19.28و نمره پایان نامه .20
 احراز رتبه اول در دوره دیپلم ریاضی فیزیک با معدل .18.21

---------------------------------------------

8

منبع :اویس باقری
آخرین بروز رسانی :پاییز 1398

 ...ادامه رزومه

سوابق تدریس دانشگاهي

نام درس

مقطع

مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی پیشرفته

کارشناسی ارشد

بازار پول و سرمایه

کارشناسی ارشد

بررسی موارد خاص در مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

سیستم های اطالعاتی مدیریت

کارشناسی ارشد

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

کارشناسی ارشد

حسابداری مدیریت

کارشناسی ارشد

اصول حسابداری

کارشناسی ارشد

مدریت مالی 1

کارشناسی

مدیریت مالی 2

کارشناسی

زبان تخصصی مدیریت مالی

کارشناسی

حقوق تجارت

کارشناسی

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

کارشناسی
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 ...ادامه رزومه

راهنمایي و مشاوره پایان نامه ها

 استاد راهنماي پایان نامههاي کارشناسي ارشد رشتههاي مدیریت مالي و حسابداري
 استاد مشاور پایان نامههاي کارشناسي ارشد رشتههاي مدیریت مالي و حسابداري

سوابق شغلي
 کارشناس سرمایهگذاری شرکت کارگزاری خبرگان سهام (بورس اوراق بهادار ،بورس انرژی ،بورس کاال)
 کارشناس تامین سرمایه شرکت کارگزاری بانک آینده (کارشناس پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس،
کارشناس تحلیل ،تحقیق و توسعه ،عضو کمیته سرمایه گذاری)
 سرپرست واحد برنامه ریزی و تحقیقات بازار کارگزاری بانک آینده
 قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه مسیر شغلی دانشگاه شهید بهشتی
 مشاور ارشد مالی و سرمایه گذاری شرکت قند دزفول
 مدرس رسمی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
 تحلیل گر تکنیکال بازار سرمایه مدرس رسمی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته در بازار سرمایه
 عضو انجمن حسابداری ایالت متحده امریکا ()AAA
 عضو انجمن مهندسی مالی ایران ()IFEA
 عضو کارگروه آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار
 مدرس سمینارهای تخصصی و دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال ،آشنایی با نحوه سرمایه گذاری در بازار
سرمایه ،آتی سکه ،نظریههای نوین مدیریت پرتفو و چشم انداز جهانی بورس کاال و انرژی

---------------------------------------------
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