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سوابق تحصیلی
معدل

سال تحصیل

مقطع

رشته

محل تحصیل

 . 1دیپلم

تجربی

دبیرستان عالمه حلی

19

88-84

 . 2کارشناسی

مدیریت مالی

دانشگاه علوم اقتصاد تهران

16

93-89

 .3کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

دانشگاه خوارزمی تهران

16/5

96-93

 .4دکتری

مهندسی مالی

دانشگاه یزد

-

در حال تحصیل

سوابق کاری
 .1سازمانی
شرکت

سمت

سازمان حسابرسی

حسابرس

کارگزاری پارس نمودگر

تحلیلگر بنیادی و تکنیکال

مدت زمان

از تاریخ 91/12/13
تا تاریخ 93/01/12
از تاریخ 94/10/01
تا تاریخ 95/12/29

توضیحات

اتمام
اتمام قرارداد

مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ

تحلیلگر بنیادی و تکنیکال

از تاریخ 97/5/15

اتمام همکاری

کارگزاری ایساتیس پویا

مدیر تحلیل

از تاریخ 97/07/01

در حال همکاری

 .2غیرسازمانی
 همکاری با روزنامهها و سایتهای اقتصادی (اقتصاد نیوز و دیلی تحلیل)
 بیش از  6سال فعالیت حرفهای در بازار سرمایه و مدیریت پرتفویهای متعدد

مدارک حرفه ای سازمان بورس
نام مدرک

سال اخذ

 . 1اصول بازار سرمایه

93/06

 . 2مدیریت سبد اوراق بهادار

93/08

 . 3تحلیلگری اوراق بهادار

94/01

معاملهگری

93/06

دورههای آموزشی
دورهی پیشرفته ارزشگذاری اوراق بهادار

دانشگاه تهران

دورهی پیشرفتهی تحلیل تکنیکال

کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه

دورهی کاربردی امواج الیوت

سوابق تدریس
تدریس دورهی تحلیل تکنیکال و ارزشگذاری
تدریس خصوصی

دانشگاه خوارزمی
مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری

فعالیتهای پژوهشی
برسی قدرت سیگنالهای تحلیل تکنیکال در پیش بینی محتوای اطالعاتی اعالن سود
برسی بازده بورس اوراق بهادار قبل و بعد از پایان سال مالی کارگزاری ها
مقایسه بتای تاریخی و بتای بنیادی در تعیین ریسک سیستماتیک در بورس تهران

توانمندیها و عالقهمندیها
 توانایی برسی تکنیکی نمودار بازارهای داخلی و خارجی
 تجزیه و تحلیل  EPSو ارزشگذاری سهام با متدهای مختلف
 تجزیه و تحلیل صنایع مختلف و اظهارنظر در مورد آنها
 فردی با انگیزه و عالقهمند به فعالیت در بازار سرمایه با پشتکار بسیار فراوان
 عالقهمند به فعالیت در محیط علمی و تخصصی و داشتن روحیه تیمی

آشنایی با نرمافزار
office 
 تسلط کامل بر نرم افزارهای Dynamic trader, Advanced get, Meta trader
 تسلط بر نرم افزار رهاورد نوین
spss 

زبان های خارجی
 گذراندن دورهی فن ترجمهی تخصصی انگلیسی
 توانایی نوشتن به زبان انگلیسی و ترجمهی دقیق و علمی متون تخصصی و عمومی
 اخذ مدرک  MSRTدر سال 97

