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سوابق علمی
➢ دکتری تخصصی علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد مالی – اقتصادسنجی) از دانشگاه تهران
➢ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
➢ کارشناسی علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد صنعتی)
➢ رتبه برتر المپیاد منطقهای و کشوری در رشته علوم اقتصادی
➢ رتبه برتر دورههای دکتری ،کارشناسی ارشد و کارشناسی

سوابق پژوهشی
➢ اندازهگیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکی کشور و بررسی عوامل مؤثر بر آن ،پایاننامه دکتری ،دانشگاه تهران،
1398
➢ بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی بر شاخص سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
تهران1391 ،
➢ اندازهگیری و تحلیل ریسک سیستمی در بخش بانکداری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن ،فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی،
دوره  ،4شماره  ،3تابستان  ،1398صفحه 36-11
➢ ارزش در معرض خطر ،اندازه بانک و ریسک سیستمی – مطالعه موردی بخش بانکداری ایران ،پژوهشنامه اقتصاد کالن -
دانشگاه مازندران ،پذیرششده.
➢ بررسی واکنش متغیرهای کالن پولی به تکانههای قیمت نفت ،همایش سیاستهای پولی و ارزی1394 ،
➢ مدلهای کسبوکار بانکی ،تدوین کتاب درون مجموعهای بانک ملت1395 ،

سوابق اجرایی
➢ معاملهگر ارزی اتاق معامالت بانک مرکزی ،1397تا کنون
➢ مشاور اقتصادی شرکت مشاوره سرمایهگذاری نافع امین 1392 ،تا 1397
➢ کارشناس ارشد ارزیابی سرمایهگذاریهای بنیاد مستضعفان1397-1396 ،

➢ مشاور پژوهشی مرکز تحقیقات بانک ملت 1393-1396
➢ کارشناس تحقیقاتی شرکت مهندسین مشاور یکم 1392 ،تا کنون
➢ مدیر انجمن علمی دانشکده اقتصاد1388 ،

سوابق تدریس
➢ مدرس دوره مدلسازی مالی با نرم افزار اکسل – مرکز مالی ایران 1399
➢ مدرس دوره آمادگی آزمون های بازار سرمایه -مرکز مالی شریف 1399
➢ مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران1395-1396 ،
➢ مدرس دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشکده مدیریت 1397-1394 ،

گواهینامههای تخصصی -علمی
➢ گواهینامه حرفهای بورس اوراق بهادار تهران –معاملهگری اوراق تأمین مالی
➢ گواهینامه حرفهای بورس اوراق بهادار تهران -اصول بازار سرمایه
➢ کارآفرینی دورهی کارآفرینی دانشگاه تهران از وزارت کار و امور اجتماعی
➢ کارآفرینی از همایش ملی مدیریت کارآفرینی و توسعهی منطقهای استان
➢ گواهینامه حرفهای مهارتهای هفتگانه ICDL
➢ تسلط بر کاربریهای مالی و داده محور نرمافزار صفحه گسترده (اکسل)
➢ تسلط بر مدلسازی مالی با نرمافزار اکسل

