بسم اهلل الرحمن الرحیم
 مشخصات فردي
نام  :مهدی

نام خانوادگي  :فرازمند

كدملي1285025466 :

نام پدر  :رجبعلي

شماره شناسنامه 4007:

تاريخ تولد )1360/ 11/7( :

وضعيت تاهل :متأهل

محل صدورشناسنامه  :اصفهان

محل تولد  :اصغهان

دين/مذهب :اسالم

پست الكترونيك farazmandus@gmail.com :

تلفن منزل 44628219:

تلفن همراه 09131082131:

وضيت خدمت وظيفه :دارای كارت معافيت

نشاني منزل :تهران_خيابان اشرفي اصفهاني_پونك_گلزار اول_بن بست اكبری_پالک 11واحد3

 وضعيت اشتغال
نام و نشاني محل كار  :شركت مشاور سرمايه گذاری فاينتك
با سهامداری صندوق های ذيل معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری
شامل:
صندوق پژوهش و فناوری نانو

سمت  :مديرعامل و عضو هيات مديره

صندوق پژوهش و فناوری بايو(زيست فناوری)
صندوق پژوهش و فناوری نوين(پارک پرديس)
صندوق مالي توسعه تكنولوژی ايران
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
سعادت آباد -خيابان سرو غربي ،خ بخشايش ،كوچه هفدهم

تلفن محل كار 91071072 :

غربي ،پالک  54ساختمان تجاری و اداری عرفان ،واحد 608

 تحصيالت دانشگاهي ( لطفا" از كارشناسي به بعد را قيد نماييد ) و مدارک حرفهای
نام مؤسسه دانشگاهي

رشته تحصيلي  /گرايش

تاريخ اخذ مدرک تحصيلي

دکتری – دانشگاه تهران

مهندسی مالی

تز دکتری

فوق لیسانس  -دانشگاه امام صادق

مدیریت مالی(معدل )18

88/7/1

لیسانس  -دانشگاه امام صادق

مدیریت مالی(معدل )17

85/7/1

سازمان بورس اوراق بهادار

اصول مقدماتی کارگزاری

86

امکان سنجی پروژه-کامفار 3

مرکز مطالعات شریف

2010/4/30

تأمین مالی تجارت بین الملل)(trade financing

مرکز مطالعات شریف

2010/3/1

ارزش گذاری شرکت های مخابرات

DC Gardner training

2008/4/12

بانکداری سرمایه گذاری و تأمین مالی پروژه های نفت و گاز

OIPF

2008/2/2

بانکداری سرمایه گذاری و عرضه اولیه سهام

DC Gardner training

2008/1/15

ادغام و تملیک وسهام خصوصی

Andromeda consulting & PAT

2008/1/30

مدلسازی مالی در اکسل

مرکز مطالعات شریف

89/7/21

ساختار بخشی پروژه ها جهت تامین مالی بین المللی

مرکز مطالعات شریف

88/9/17

راهکارهای تأمین مالی دوره رکود

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

88/8/18

دوره آموزشی CFA

مرکز مطالعات شریف و شرکت بورس

88/7/29

چارچوب قانونی و حقوقی بانکداری سرمایه گذاری

موسسه روند

86/12/25

ارزش گذاری مالی

گروه مالی ایران

86/9
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 سوابق تدريس
نام مؤسسه برگزاركننده

نام دوره

دوره

مدت

مدت

(سال)

(ساعت)

دانشگاه امام صادق (ع)

مدیریت مالی

 12ماه

400

دفعات برگزاری

2

ساعت
دانشگاه علوم اقتصادی

مدیریت مالی  -سازمان پولی و مالی

 12ماه

 90ساعت

2

مرکز مطالعات دانشگاه

ارزش گذاری سهام

 8سال

480

 20دوره

ساعت

شریف
دانشگاه خوارزمی

سرمایه گذاری -ارزش گذاری سهام و

دو سال

200

اوارق بهادار
سازمان مدیریت صنعتی

ساعت

سرمایه گذاری -ارزش گذاری سهام و

سه سال

اوارق بهادار
سازمان بورس اوراق

 3دوره

300
ساعت

یک

ارزش گذاری سهام

بهادار

 24ساعت

 1دوره

دوره

 سوابق تجربي ( سابقه كار)
نام مؤسسه

ماه  /سال

عنوان شغل/سمت

شرکت مشاورسرمایه گذاری فاینتک

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 15ماه

شرکت مشاورسرمایه گذاری امین آفاق

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 18ماه

هلدینگ پول و سرمایه وزارت دفاع

عضو هیات مدیره

 12ماه

شرکت سرمایه گذاری باهر

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

27ماه

شرکت تأمین سرمابه امین

مدیر خدمات مالی و ارزش

 48ماه

گذاری
هلدینگ بین الملل بانک ملت

مدیر سرمایه گذاری

27ماه

شرکت سرمایه گذاری قدس

عضو هیات مدیره

 12ماه

شرکت سرمایه گذاری تدبیر

کارشناس

37ماه

دانشگاه علوم اقتصادی

استاد

24ماه

دانشگاه امام صادق(ع)

استاد

18ماه

مرکز مطالعات تکنولوژی شریف

استاد

 20دوره

سازمان بورس اوراق بهادار

استاد

یک دوره

دانشگاه خوارزمی

استاد

24ماه

سازمان مدیریت صنعتی

استاد

 6ماه
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 ساير سوابق اجرايي

سوابق اجرائی عملیاتی
 -1مدیر تیم ارزشگذاری سهام شرکتهای
أ.

مخابرات ایران جهت معامله بلوک سهام

ب .همراه اول جهت عرضه اولیه سهام در فرابورس
ج .رایتل جهت معامله بلوک سهام
د .تالیا جهت نقل و انتقال شرکت
ه .افرانت جهت عرضه اولیه سهام در فرابورس
و .شرکت کرون ترکیه جهت اکتساب شرکت
ز .شرکت بیستاک فروش بلوکی سهام
ح .بانک ملت جهت عرضه اولیه در بورس
ط .بانک صادرات جهت عرضه اولیه در بورس
ی .پست بانک جهت عرضه اولیه در بورس
ک .سهام شرکت پاالیش نفت تهران جهت عرضه اولیه در بورس
ل .پاالیش نفت بندرعباس جهت عرضه اولیه در بورس
م .پاالیش نفت آبادان جهت عرضه اولیه در بورس
ن .بیمه دانا جهت عرضه اولیه در بورس
س .بیمه البرز جهت عرضه اولیه در بورس
ع .فوالد خراسان جهت معامله بلوک سهام
ف .فروشگاههای زنجیرهای رفاه جهت مبادله سهام
ص .هلدینگ بهشهر جهت معامله بلوک سهام
ق .هلدینگ سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی جهت معامله بلوک سهام
ر .هلدینگ سرمایهگذاری بانک ملی جهت معامله بلوک سهام
 -2مشاور تأمین مالی پروژهها و شرکتهای
أ.

فوالد خوزستان جهت پروژه نیروگاه برقی

ب .اپراتور سوم تلفن همراه (تأمین تلکام) جهت راهاندازی پروژه
ج .شرکت تفریحی و گردشگری سیاحان جهت ساخت و راهاندازی پروژه
 -3مجری پروژه (فرآیند خصوصیسازی سازمان مادرتخصصی صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران)89 -
 -4تأسیس اولین شرکت تأمین سرمایه در ایران با نام شرکت تأمینسرمایهامین -سال86
 -5مدیر پروژه طرح توسعه فعالیت شرکت تیبیتی در همکاری استراتژیک با شرکت زمزم شرق تهران در حوزه حمل
و نقل  -سال 85

سوابق اجرائی فرهنگی
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 -1معاون عملیاتی کانون فرهنگی کوثر قدر
 -2دبیر اجرائی همایش بزرگ فرهنگی «چون آب زالل» از طرف شهرداری شهر اصفهان -سال82
 -3دبیر اجرائی همایش بزرگ فرهنگی «ستاره سوخته» از طرف شهرداری شهر اصفهان -سال 84
 -4مسئول کمیته فرهنگسازی غدیر -سال88



فهرست كتب و مقاالت

عنوان كتاب

تأليف  /ترجمه

کتاب بانکداری سرمایه گذاری

تألیف و ترجمه

کتاب ارزشگذاری سهام -مفاهیم و مدلهای کاربردی

تألیف و ترجمه

عنوان مقاله

ادغام واکتساب در بازار ایران
راه اندازی صندوق ارزی
تأمین مالی = ابزارها ،مفاهیم و قوانین
ضرورت تأسیس شرکتهای تأمین مالی در ایران

 استاد راهنما يا مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكترا
مسئوليت

عنوان پايان نامه

.1بررسی امکان سنجی راه اندازی شرکتهای تأمین مالی در ایران از دیدگاه
اقتصادی ،قانونی و فقهی
 پروژه های مشاوره ای و تحقيقاتي
عنوان پروژه
ارزیابی خسارت بانک ملت در دادگاه انگلستان

محل انجام
هلدینگ بین الملل بانک
ملت

مدیریت مشارکتی

سازمان برنامه و بودجه

طراحی برنامه استراتژیک

بنیاد

راه اندازی شبکه فارکس

سرمایه گذاری تدبیر
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مسئوليت
مدیر پروژه

