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سوابق اجرایی پروژه ها و طرحها
-

برگزاری کنفرانس  2012 IIAFCکواالالمپور

-

دستیار در پروژه تهیه کتاب در رابطه با مدل مالی تورق میکرو فاینانس

-

دستیار در کتاب مدیریت و توسعه دارایی های مالی وقف (بخش ایران)

-

مطالعات اقتصادی و امکان سنجی مالی ترابری آبی در آب راه کارون

-

مطالعات اقتصادی  -مالی تعیین نرخ اجاره اراضی مناطق ویژه اقتصادی بندری کشور

-

طراحی مدل استراتژیک بنادر ایران مبتنی بر مدل اقتصادی  -مالی

-

همکاری در تهیه طرح های اقتصادی و امکان سنجی مالی از جمله راه آهن تبریز بستان آباد میانه ،
قزوین رشت انزلی و دیگر طرحها

-
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-

مشاوره مالی و سرمایه گذاری در بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار
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به واسطه تحصیالت دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و پایاننامه تحصیلی کارشناسی ارشد

-

مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی به واسطه سرمایه گذاری و مشاوره در بورس
اوراق بهادار ،تهیه مقاالت برای مجالت اقتصادی و مشارکت در تهیه کتابی در رابطه با توسعه و مدیریت دارایی
های وقف توسط موسسه اینسیف (کواالالمپور)

-

پیاده سازی و بهره وری وام های خرد بانکی (میکروفاینانس) با رویکرد کارآفرینی و کسب و کارهای خرد
موضوع پایاننامه دکترا و مشارکت در انتشار کتاب در این زمینه توسط موسسه عالی مطالعات حسابداری

-

آشنایی با مباحث آماری و پژوهشی و نرم افزارهای مربوطه به واسطه تحصیالت دوره دکترا

-

آشنایی با مباحث تجارت خارجی و عضویت در اتاق بازرگانی و آشنایی کامل به زبان انگلیسی بواسطه تحصیل
و زندگی در کشور مالزی و امور مربوط به کنترل  ،عارضه یابی مدیریت عملیات و مطالعات اقتصادی و مالی
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رزومه علمی
تحصیلی
 :2019دفاع پایانامه تحصیالت دکترا در رشته حسابداری مدیریت و مالی – بررسی عملکرد استراتژی های سازمانهای
توسعه دهنده وامهای خرد
 :2011-2009کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی از مدرسه اقتصاد و تجارت دانشگاه یو آی تی ام با گرایش
مدیریت مالی اسالمی – بررسی چارچوبهای نظارتی بانکی با اتکای به چارچوب کملز بین بانکهای سه کشور ایران مالزی
وترکیه
 :2000-1996لیسانس مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

دانشگاه یو آی تی ام دانشکده حسابداری

سال تحصیل از
سال تا سال
2019

دانشگاه یو آی تی ام دانشکده مدیریت

2011 – 2009

دانشگاه ازاد اسالمی

2004-2000

نام موسسه یا محل تحصیل

زمینه تخصصی تحصیلی
مدیریت حسابداری مالی

مدرک تحصیلی
دکترا

مدیریت اجرایی مدیریت کارشناسی ارشد
مالی اسالمی
کارشناسی
مدیریت صنعتی

رساله دکترای رشته حسابداری مدیریت  ،موضوع مطالعاتی مرتبط با استراتژی و عوامل مدیریتی مانند رفتار مدیریتی و
مؤلفه ها و ظرفیتهای استراتژیک سازمانی تاثیرگذار بر بهره وری موسسات ارایه دهنده وام های خرد (میکروفاینانس).
وام های خرد معموال در گستره ادبیات اقتصادی برای توسعه کارآفرینی  ،توسعه کسب و کارها  ،فقرزدایی و چابکسازی
بانکی مورد استفاده قرار گرفته است.
پایاننامه کارشناسی ارشد در رابطه با مقایسه بهره وری بانکی و چهارچوب نظارت های بانکی (چهارچوب پیشنهادی
"کملز") ،رویه "کمیته باسل" در سه کشور ایران مالزی و ترکیه.

همکاری با موسسه عالی مطالعات حسابداری از موسسات مطالعاتی برتر وزارت علوم مالزی واقع در دانشگاه یوآی تی
ام در زمینه بهرهوری استراتژی های موسسات وام های خرد و بانکداری اسالمی.
اهم سابق اجرایی قبل و بعد از تحصیل دکترا در بدنه وزارت راه و ترابری – شورای اصالحات وزارت راه و ترابری و

شرکت دولتی مشاورین توسعه راه آهن ایران – و همکاری با شرکت های همکار مطالعات حوزه مدیریت و سرمایه
گذاری مانند آریا سهم در رابطه با مطالعه و مشاوره در حوزه های مختلف سرمایه گذاری مانند بورس اوراق
بهادار و بازارهای مالی بین المللی  ،مطالعات اقتصادی و مدیریتی پروژه های اقتصادی و مالی  ،و همینطور
تاسیس موسسه بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی.
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اکادمیک و انتشارات

-

ارایه در کنفرانس بین المللی  :محمد صادق بلوچیان  ،امید میرچولی و دکتر محمد مهدی عسکری سال
 ، 2012مکانیزم های اسالمی در اوراق قرضه بر اساس ضوابط شریعه و مسایل عملی در ایران ،
کنفرانس بین المللی حسابداری و مالی اسالمی (IIAFC) 2012

-

پایانامه با استفاده از تحقیقات کمی و تهیه پرسشنامه که بوسیله نرم افزار آماری اس پی اس اس و نرم
افزار آماری آموس مبتنی بر مدلهای معادالت ساختاری تحلیل شده است.
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