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عناوین و تجربیات آکادمیک:
دانشجوی ممتاز (شاگرد اول) رشته مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مقطع کارشناسی ارشد
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برگزیده جایزه نخبه وظیفه از بنیاد ملی نخبگان
مقاله"بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بوسیله ارزش در معرض ریسک با رویکرد اعداد"Zچاپ در نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
مقاله"بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با اعداد Zبه وسیله الگوریتم سیمپلکس فازی تعمیم یافته"تحت داوری در نشریه تخصصی مهندسی صنایع دانشگاه تهران
مقاله"بررسی استفاده از نظریه اعتبار فازی در سنجش ارزش در معرض ریسک"  ،چاپ در نشریه اقتصاد مقداری
مقاله"ارائه روشی برای سنجش ارزش در معرض ریسک با رویکرد غیرقطعی؛ مطالعه موردی یک شرکت سرمایه گذاری" پذیرفته شده در کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع-
ارائه در پنل مهندسی مالی
مقاله "بهینهسازی سبد سرمایهگذاری با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط تحت نظریه اعتبار فازی" چاپ در نشریه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
مقاله" "portfolio selection using Z-number theory under uncertain environment: two solution methodologyچاپ در نشریه
International Journal of Fuzzy Systems
کتاب"بهینه سازی فازی سبد سرمایه گذاری" چاپ در انتشارات دانشگاه خواجه نصیر
کتاب"سرمایه گذاری جسورانه و ارزش گذاری استارتاپ" چاپ در انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری :
نام شرکت

سمت

شروع به کار

پایان همکاری

صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

مدیر اجرایی و عضو کمیته سرمایهگذاری

خرداد ۱۳۹۸

ـــ

شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

مدیر سرمایهگذاری جسورانه

فروردین ۱۳۹۷

خرداد ۱۳۹۸

شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

مشاور سرمایهگذاری جسورانه

آذر ۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۶

بانک رفاه کارگران

مشاور اداره سرمایهگذاری

فروردین ۱۳۹۶

اسفند ۱۳۹۷

بانک رفاه کارگران

مشاور اداره برنامهریزی

خرداد۱۳۹۵

اسفند ۱۳۹۵

شرکت راه و ساختمانی راهیدکو

مدیر کنترل پروژه و ارزیابی اقتصادی

فروردین ۱۳۹۱

اسفند ۱۳۹۱

شرکت راه و ساختمانی راهیدکو

کارشناس کنترل پروژه

دی ماه ۱۳۸۹

اسفند ۱۳۹۰

