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سوابق تحصیلی
مقطع

محل تحصیل

رشته

دکتری

حسابداری و علوم مالی

دانشگاه عالمه طباطبائی

کارشناسی ارشد

حسابداری وعلوم مالی

دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران

کارشناسی ارشد

تامین مالی و سرمایه گذاری

دانشگاه لندن

کارشناسی

حسابداری و علوم مالی

دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران
سوابق کاری
عنوان

محل خدمت

تاریخ انتصاب

شغل فعلی :مشاوره سرمایه گذاری و بانکداری بین المللی
بانک مرکزی

مشاور ارشد رئیس کل

4334

بانک ملی ( لندن )

مدیرعامل

4301

بانک صنعت و معدن

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

4388

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

معاون ارزی

4383

امور اقتصادی و دارایی

مشاور وزیر

4384

شرکت کاالی لندن (وابسته به وزارت نفت)

مدیرعامل

4338

وزارت برنامه و بودجه

معاون اقتصادی

4331

بانک ملی ایران

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

4334

بانک سپه

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

4334

بانک مسکن

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

4331

وزارت مسکن و شهرسازی

معاون اداری و مالی

4313

سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

معاون مدیر عامل

4310

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی کوپرز اند لیبراند

رده های کارشناسی تا سرپرستی

4311

بانک بازرگانی ایران

مشاغل مختلف در شعب مختلف

4314

مشاغل جانبی:
-4کارشناس رسمی دادگستری( رشته سرمایه گذاری و پول و بانک )
-4عضو هیئت مژسس و عضو اولین هیئت مدیره انجمن علمی پول وبانک ایران
-3عضو ورئیس اولین شورای عالی انجمن حسابدران رسمی ایران
-1عضو هیأت موسس انجمن حسابداری ایران
--1مشاور ارشد رئیس کل بانک مرکزی
--3عضو شورای پول و اعتبار( به عنوان نماینده رئیس جمهور) و یک دوره به عنوان معاون اقتصادی وزارت برنامه و بودجه
-8عضو شورای عالی بانک ها
-0مشاور وزیر صنایع و معادن ( غیرموظف) چند دوره
-3عضو غیرموظف هیئت مدیره بانک ایران و مصر
-41عضو غیر موظف هیئت مدیره بانک ایران و اروپا
-44عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهران
-44عضو غیرموظف هیئت مدیره بانک سرمایه گذاری ماوراء بحارایران ( مستقر در لندن)
-43عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره شرکت های یادمان سازه( برج میالد) و خاکریزآب ( وابسته به شهرداری تهران) .
-41عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی خاور( ایران خودرو دیزل فعلی )
-41مشاور اقتصادی رئیس هیئت عامل گسترش و نوسازی صنایع ایران
-43عضو هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی
-48عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری رنا
-40عضو هیئت مدیره شرکت نواحی صنعتی ایران
-43مشاور شرکت های مختلف و موسسات بین المللی
تالیف و ترجمه:
 -4تحوالت اخیر در بانکداری و نظارت مالی  4144به انگلیسی Recent Developments in Banking & Finacial Supervision
-4کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها
-3کتاب حسابداری بر مبنای فعالیت
-1کتاب تجزیه و تحلیل ریسک بانکداری
-1مقاالت و جزوات متعدد عمدتاً در زمینه مالی و بانکی
-3تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی برقیمت سهام در بورس تهران( اقتصاد سنجی کاربردی -پایان نامه دکتری)
-8بانکداری مرکز( در دست انتشار)
-0بانکداری برتر( در دست انتشار)
 -3مدیریت بدهی های ارزی در دولت سازندگی
سوابق تدریس در دانشگاه ها:
دانشگاه های :عالمه طباطبائی  ،الزهرا(س)  ،امام صادق(ع)و...
دروس :پول و ارز بانکداری ،نهادها وبازارهای مالی( به انگلیسی)دوره کارشناسی ارشد ،مدیریت ارز و بانکداری( به انگلیسی) دوره کارشناسی ارشد،
گزارشگری شرکت های چند ملیتی ،تئوری مدیریت مالی پیشرفته دوره دکتری ،حسابداری صنعتی ،مدیریت مالی پیشرفته دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی.

