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 سوابق علمی

 تهران  از دانشگاه   (اقتصادسنجی –رایش اقتصاد مالی  گ)ی علوم اقتصاد دکتری تخصصی  ➢

 تهران  دانشگاهی  از علوم اقتصاد کارشناسی ارشد  ➢

 ( رایش اقتصاد صنعتیگ)ی علوم اقتصادکارشناسی  ➢

 ای و کشوری در رشته علوم اقتصادی رتبه برتر المپیاد  منطقه ➢

 کارشناسی ارشد و کارشناسی های دکتری، رتبه برتر دوره  ➢

 سوابق پژوهشی

،  دانشگاه تهراننامه دکتری، پایان ،بر آن  مؤثر عوامل  یکشور و بررس  ی در بخش بانک یستمیس سک یر لیو تحل یریگاندازه  ➢

1398 

دانشگاه  ، ارشد ی کارشناس نامهانیپا  ،بر شاخص سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران یو مال یپول ی هااستیاثر س یبررس ➢

 1391، تهران

، اقتصادسنجی  سازیمدل، فصلنامه  عوامل مؤثر بر آن  یو بررس  رانیا  یدر بخش بانکدار   یستمیس  سکیر  لیو تحل  یریگاندازه  ➢

 36-11، صفحه 1398، تابستان 3، شماره 4دوره 

 -پژوهشنامه اقتصاد کالن ، رانیا ی بخش بانکدار  موردی مطالعه – یستمیس سکیمعرض خطر، اندازه بانک و ر ارزش در  ➢

 .شدهپذیرش ، دانشگاه مازندران

 1394ی، و ارز  ی پول یهااست یست، همایش نف  متیق یهابه تکانه  یکالن پول یهاریواکنش متغ یبررس ➢

 1395، بانک ملت ایمجموعه  درون کتاب نیتدو ،یوکار بانککسب  یهامدل ➢

 سوابق اجرایی
 ،  تا کنون1397ارزی اتاق معامالت بانک مرکزی گرمعامله  ➢

 1397تا  1392، نینافع ام ی گذاره یشرکت مشاوره سرمامشاور اقتصادی  ➢

 1397-1396بنیاد مستضعفان،   هایگذاری سرمایهکارشناس ارشد ارزیابی  ➢



 1393-1396 مشاور پژوهشی مرکز تحقیقات بانک ملت ➢

 تا کنون 1392، کمیمشاور  نیشرکت مهندسکارشناس  تحقیقاتی  ➢

  1388، دانشکده اقتصاد یانجمن علم مدیر  ➢

 سوابق تدریس
 1399مرکز مالی ایران  – مدرس دوره مدلسازی مالی با نرم افزار اکسل  ➢

 1399مرکز مالی شریف  -مدرس دوره آمادگی آزمون های بازار سرمایه ➢

 1395-1396 ،تهران دانشگاهمدرس دانشکده مدیریت  ➢

 1397-1394، دانشکده مدیریت  -اسالمی    آزاد دانشگاهمدرس  ➢

 علمی -های تخصصیگواهینامه
 گری اوراق تأمین مالی معامله  –ای بورس اوراق بهادار تهران گواهینامه حرفه  ➢

 سرمایه اصول بازار  - ای بورس اوراق بهادار تهرانگواهینامه حرفه  ➢

 ی کارآفرینی دانشگاه تهران از وزارت کار و امور اجتماعی کارآفرینی دوره  ➢

 استان  ای ی منطقهکارآفرینی از همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعه  ➢

 ICDLهفتگانه  ی هامهارت  ایحرفه گواهینامه  ➢

 صفحه گسترده )اکسل(   افزارنرم  مالی و داده محور های کاربری  تسلط بر ➢

 اکسل  افزارنرم مالی با  سازیمدل تسلط بر  ➢


