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عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد :بزرسي ارتببط عذمًمذضًَذگي ٍ اثزگزایطي بب دٍرُ ًگْذاری سْبم عبدی در بَرس اٍراق بْبدار تْزاى

استبد راٌّوب :دکتز هحوذاسوبعیل فذایيًژاد
هطْذ

داًطگبُ فزدٍسي

90

استبد هطبٍر :دکتز هحوذ ًَفزستي
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هذیزیت

هٌببعاًسبًي

ًوزُ :درجِ عبلي 19 -
دکتزی

18.25

عنوان رساله دکتریٍ :اکبٍی ٍیژگيّبی هذیزاى صٌذٍقّبی سزهبیِگذاری هَفك ثبت ضذُ در بَرس اٍراق بْبدار تْزاى :رٍیکزد سزهبیِ اًسبًي

استبد راٌّوب :دکتز ضوسالذیي ًبظوي

اسبتیذ هطبٍر :دکتز سعیذ هزتضَی ،دکتز فزیبزس رحینًیب

توضیحات:
 کسب رتبِ ًخست در بیي داًطجَیبى کبرضٌبسي هذیزیت ببسرگبًي ٍرٍدی  83داًطگبُ فزدٍسي بب هعذل کل 18.83
 کسب رتبِ ًخست در بیي داًطجَیبى کبرضٌبسي ارضذ هذیزیت هبلي ٍرٍدی  87داًطگبُ ضْیذبْطتي بب هعذل کل 18.17
 کسب رتبِ ًخست در بیي داًطجَیبى دکتزی هذیزیت هٌببع اًسبًي ٍرٍدی  90داًطگبُ فزدٍسي بب هعذل کل ( 18.25بذٍى ًوزُ رسبلِ)
 تٌْب پذیزفتِ ضذُ آسهَى دکتزی (اس طزیك آسهَى) سبل  90داًطگبُ فزدٍسي هطْذ
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 سوابق پژوهشي
 -1دکتز هحوذاسوبعیل فذایيًژاد ،دکتز هحوذ ًَفزستي ،سیذ ٍحیذ ضبلببف یشدی؛ بررسی ارتباط عدمنقدشوندگی و اثرگرایشی
با دوره نگهداری سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران؛ فصلٌبهِ علوي-پژٍّطي چطناًذاس هذیزیت هبلي داًطگبُ
ضْیذبْطتي ،ضوبرُ  ،5بْبر  ،1391صص .29-52

 -2دکتز علي ضیزاسی ،سیذ ٍحیذ ضبلببف یشدی؛ تحلیل رابطه اخالق کسب و کار و مشتریمداری کارکنان با فداکاری
مشتریان؛ فصلٌبهِ علوي-پژٍّطي اخالق در علَم ٍ فٌبٍری؛ سبل ًْن ،ضوبرُ .1393 ،3
3- The Role of the Psychological Capital on Quality of Work Life and Organization Performance,
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business (IJCRB), June 2012, Vol 4, No 2.

 سوابق تذریس و اجرایي
ردیف

ًبم داًطگبُ (سبسهبى)

ٍاحذ (سوت)

دٍرُ

1

داًطگبُ آساد اسالهي هطْذ

عضَ ّیئت علوي توبم ٍلت

 1394اداهِ دارد

2

داًطگبُ فزدٍسي هطْذ

3

داًطگبُ غیزاًتفبعي اهبم رضب (ع)

4

هَسسِ عبلي ببًکذاری

5

هَسسِ آهَسش عبلي عطبر

6

هَسسِ آهَسش عبلي آساد آسیب

7

هَسسِ هبلي ٍ اعتببری عسکزیِ

8

ضزکت کبرگشاری سْنآضٌب

9

ضزکت هطبٍر سزهبیِگذاری
گستزش پبیذار داتیس

هذرس
(هذیزیت هبلي ،هذیزیت سزهبیِگذاری)
هذرس
(هذیزیت هبلي ،التصبدسٌجي هبلي ،هذیزیت هٌببع اًسبًي)

هذرس
(هذیزیت هبلي ،تجشیِ ٍ تحلیل صَرتْبی هبلي ،ببسارّبی هبلي)

هذرس
(هذیزیت هبلي  ،2 ٍ 1سزهبیِگذاری در بَرس)
هذرس
(هذیزیت هٌببع اًسبًي _ همطع کبرضٌبسي ارضذ)
هذرس دٍرُ آهَسش ضوي خذهت
(هٌْذسي هبلي ٍ هذیزیت ریسک)
بَرس کبال ٍ لزاردادّبی آتي (تْزاى)
سبذگزداى ٍ هطبٍر سزهبیِگذاری (هطْذ)

1394-1392
 – 1390اداهِ دارد
 -1393اداهِ دارد
 – 1390اداهِ دارد
1393 -1390
 6هبُ
 1389/07/01تب 1391/02/01
 1391/04/01تب 1393/08/01
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 گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمایه
سبل اخذ

ًبم گَاّیٌبهِ
 .1اصَل ببسار سزهبیِ

1387

 .2هعبهلِگزی اٍراق تبهیي هبلي

1387

 .3هعبهلِگزی بَرس کبال

1388

 .4هعبهلِگزی ابزاس هطتمِ

1389

 .5تحلیلگزی ببسار سزهبیِ

1389

 طرحهاي تحقيقاتي
ردیف

ًبم طزح

کبرفزهب

سبل اجزای طزح

سوت در طزح

1

بزرسي راّکبرّبی تَسعِ کبرآفزیٌي در

سبسهبى هذیزیت ٍ بزًبهِ ریشی

1385

ّوکبر طزح

بزًبهِ چْبرم تَسعِ استبى خزاسبى رضَی

هجزی طزح :دکتز حبیب ا ...دعبیي

 مذارک زبان
ًبم آسهَى

ًوزُ اخذضذُ

سبل اهتحبى

TOLIMO

452

1389

)MSRT (MCHE

51

1390

 سایر مهارتها
 -آضٌبیي کبهل بب ًزمافشارّبی . SPSS 17 ٍ Stata 11، Eviews 6

 آضٌبیي کبهل بب ًزم افشارّبی هجوَعِ  – )... ٍ Excel ،Powerpoint ،Word( Officeایٌتزًت ٍ جستجَی هٌببع علوي. -آضٌبیي کبهل بب ًزمافشارّبی رایبى ّنافشا ،رُآٍرد ًَیي ،هتبتزیذر ،سیستن هعبهالتي ًبهک ٍ ...
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