
 
 

 بسمه تعالی 

 ي تحصیلی رسيمٍ ضغلی

 مطحصات فزدی : 

 محل تًلذ  تاریخ تًلذ  وام پذر  وام ي وام خاوًادگی 

 تُزان  5577 پزيیش  علیزضا مُذی پًر 

 اطالعات تماس : 

 تلفه ثاتت  سایتيب  وطاوی الکتزيویکی تلفه تماس 

0;545056689 parsinatejaratt@gmail.com   www.AlirezaMehdipour.ir 4480:975 

 

 : سًاتق ضغلی

 سال  سًاتق ضغلی 

 جا کٍّن 5731 در ةازارُای شرىایَ داخهی و ةیً انيههی ، ارزىعاىهَ گر ةازارُای شِام ، کاال

 جا کٍّن  5731 در ةازار ُای ىانی دوره ُای ىدیریث شرىایَ گذاریطراح و ىدرس 

 5731جا  5731 ىدیر عاىم طرکث ىٍِدشی ىظاور و ىطانعات اكحصادی پارشیٍا ججارت

 جاکٍّن 1151شال  Crown Trading  ىدیر شرىایَ گذاری طرکث

 جا کٍّن  5737 ىدیر آىّزش طرکث پردازش اطالعات ىانی ىتٍا

  5731 کارةردی ىرکز آىّزش گهدیران –عضّ کيیحَ کارآفریٍی داٌظگاه عهيی 

ىظاور طرکث ُای شرىایَ گذاری جِث ىعاىالت در ةازارُای 

 هیانيه ةیً و داخهی  شرىایَ
 جا کٍّن 5731

 

 

 

 : تحقیقاتیآمًسضی ي  سًاتق 
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    :تا عىايیه تا کىًن  55:9آمًسش عالی مذیزیت سزمایٍ گذاری اس سال  ديرٌ َای تذریسطزاحی ي 

 

 ساعت َای آمًسش عالی مذیزیت سزمایٍ گذاری  ديرٌ عىًان ديرٌ

MCST 31 دوره آىّزش عانی ىدیریث ىعاىالت شِام و كرار داد ُای آجی کاال و شِام 

MST  31 ىعاىالت در ةّرس اوراق ةِادار جِراندوره آىّزش عانی ىدیرت 

MOT  دوره آىّزش عانی ىدیریث كرارداد ُای اخحیار خرید و فروش– Option 13 

MCT 31 دوره آىّزش عانی ىدیریث ىعاىالت كرارداد ُای آجی در ةّرس کاالی ایران 

MET 33 اٌرژی در ةّرس ُای ةیً انيههی   دوره آىّزش عانی ىدیریث ىعاىالت كرارداد ُای آجی 

MFT  35 در ةّرس ةیً انيههی ارزدوره آىّزش عانی ىدیریث ىعاىالت 

CTA  31 آىّزش جاىع جحهیم جکٍیکالآىّزش عانی ىدیریث شرىایَ گذاری ةا گرایض دوره 

MST 35 ُای ةیً انيههی شِامث ىعاىالت در ةّرس یدوره آىّزش عانی ىدیر 

TSW  51 طتیَ شازی ىعاىالت واكعی در ةازار ُای ىانیکارگاه 

 

 محل تزگشاری ي َمکاری

 عهّم اكحصادیجخصصی داٌظگاه 

 داٌظکده رفاه

 گهدیرانکارةردی ىرکز آىّزش  –داٌظگاه جاىع عهيی 

 کاٌّن کارگزاران ةّرس و اوراق ةِادار

 طرکث ىهی ٌفث ایران

 حافظ ، ٌِایث ٌگر ، ةاٌک ىهی ، ةاٌک ىصکً ، پارشیان طرکث ُای کارگزاری

 ىتٍا پردازش اطالعات ىانیطرکث 

 طرکث ىظاور شرىایَ گذاری آرىان آجی

 اىید جاىیً شرىایَ طرکث 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 :   تا عىايیه 5;55 -::55اس سال  طزاحی ي تذریس ي تزگشاری ديرٌ َا ي کارگاَُای تخصصی کارآفزیىی

 محل تزگشاری ي َمکاری کارگاٌ / سمیىارعىًان ديرٌ 

 داٌظگاه عهّم اكحصادی ُيایض ةزرگ چگٌَّ ىّفق طدم ةا حضّر کارآفریٍان ةرجر 

 داٌظگاه عهّم اكحصادی ةررشی فرصحِای کصب و کار جدید

 داٌظگاه عهّم اكحصادی جحهیم ىدنِای کصب و کار

اكحصادیداٌظگاه عهّم  ارزیاةی ایده ُای ةرجر کصب و کار  

 داٌظگاه عهّم اكحصادی خالكیث و کارآفریٍی از ایده جا اجرا

 داٌظگاه عهّم اكحصادی طروع کصب و کار جدید

 داٌظگاه عهّم اكحصادی ججاری شازی ایده ُای ٌّآور

 داٌظگاه عهّم اكحصادی کصب و کار انکحروٌیکی

 داٌظگاه عهّم اكحصادی کارآفریٍی و ایده پردازی در شازىان

 داٌظگاه عهّم اكحصادی طراحی و جدریس دوره فرصث ُای شرىایَ گذاری در ةازار ُای ىانی ةرای ُيَ

طراحی و جدریس دوره آىّزطی ىفاُیو اونیَ كرار داد ُای آجی جِث اخذ کد 

 ةّرس کاالكرار داد آجی ىعاىالجی 

 طرکث ةّرس کاالی ایران

 حی وزم افشار َای معامالتی :طزا

 Stock Search    افزار جصحجّی پیظرفحَ شِامطراح ٌرم 

 Future Signals   آتی طراح ٌرم افزار اخطارُای ىعاىالجی كراردادُای 

 :  یسًاتق پژيَط

 اوتطارات / سال تالیف ي تزجمٍ  / عىًان کتاب

 5731شال  اٌحظارات داٌظگاه عهّم اكحصادی "ةیان حلایق ةازار در ٌيّدار ُای طيعی" کحاب  جانیف و جرجيَ
 5735شال   اٌحظارات داٌظگاه عهّم اكحصادی "کظف اُداف كیيث و کارةرد اىّاج انیّت در ةازار ُای شرىایَ "جانیف و جدویً کحاب 
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 چاج ضذٌ :مقاالت 

 عىًان فصلىامٍ / سال  عىًان مقالٍ 

ةعٍّان کهید جّشعَ  "ٌيایٍده فروش ىصحلم  "جحهیم ٌلض دوره ةازار ىحّر 

 اطحغال پایدار

پّشحر در چِارىیً ُيایض ىهی و شّىیً ُيایض  ارائَ

 5731شال  ةیً انيههی ىِارت آىّزی و اطحغال

ةعٍّان کهید جّشعَ  "ٌيایٍده فروش ىصحلم  "جحهیم ٌلض دوره ةازار ىحّر 

 پایدار اطحغال

طياره دوازدُو ،  فصهٍاىَ عهيی جرویجی ىِارت 

 5731آىّزی جاةصحان 

 

 

 

 سًاتق تحصیلی :

 عىًان پایان وامٍ مقطع  ي رضتٍ
 طزاحی ي ایجاد کارخاوٍ کًلز گاسی ، داوطکذٌ فىی داوطگاٌ آساد تُزان جىًب ، گزایص تًلیذ صىعتیمُىذسی صىایع کارضىاسی 

کارضىاسی ارضذ مذیزیت کارآفزیىی ، گزایص کسة ي 

 کار جذیذ

ارائٍ استزاتژی معامالتی وًیه تا استفادٌ اس الگًَای ومًدار ضمعی در معامالت قزارداد آتی 

 آساد تُزان مزکشیداوطگاٌ مذیزیت ، داوطکذٌ WTIوفت ضیزیه سثک 

  داوطجًی دکتزی مالی ، گزایص مالی تیه المللی

 

  

 :سمیىٍ َای مًرد عالقٍ تحقیقاتی 

 شِام ، کاال ، ارز و كرار داد ُای آجی در ةازار ُای شرىایَ داخهی و ةیً انيههی ىعاىالت

  کارآفریٍی در ةازار شرىایَ ، ةررشی فرصث ُای کصب و کار جدید در ةازار شرىایَ

 ، جحهیم ةٍیادیً  جحهیم جکٍیکال

 ىعاىالجی شّدآورشیصحو ُای طراحی 

 فٍاوریِای ىانی

 

 



 
 

 :گًاَیىامٍ َا ي تقذیز وامٍ َا 

 مًسسٍ / داوطگاٌ عىًان تقذیز وامٍ / گًاَیىامٍ

داٌظگاه آزاد اشالىی واحد  نّح جلدیر از دُيیً جظٍّاره ججهیم از پژوُظگران و ٌختگان ةرجر 

 جِران ىرکری

 داٌظگاه عهّم اكحصادی OPTION ُای اخحیار خرید و فروشىدیریث كرار داد گّاُیٍاىَ جخصصی پژوُظی طراحی و جدریس دوره 

 داٌظگاه عهّم اكحصادی MSTىدیریث ىعاىالت شِام در ةّرس جِران گّاُیٍاىَ جخصصی پژوُظی طراحی و جدریس دوره 

 اكحصادی داٌظگاه عهّم ىدیریث ىعاىالت شِام در ةّرس ُای ةیً انيههی شِامگّاُیٍاىَ جخصصی پژوُظی طراحی و جدریس دوره 

 داٌظگاه عهّم اكحصادی MCSTىدیریث ىعاىالت شِام و كرار داد آجی گّاُیٍاىَ جخصصی پژوُظی طراحی و جدریس دوره 

 داٌظکده رفاه MCSTىدیریث ىعاىالت شِام و كرار داد آجی گّاُیٍاىَ جخصصی پژوُظی طراحی و جدریس دوره 

از ىدیریث اىّر ةیً انيهم  MET كرار داد ُای آجی اٌرژیگّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره ىدیریث ىعاىالت 

 طرکث ىهی ٌفث ایران

 داٌظگاه عهّم اكحصادی MET گّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره ىدیریث ىعاىالت كرار داد ُای آجی اٌرژی

  MFTةیً انيههی ارزدر ةّرس  گّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره ىدیریث ىعاىالت

 داٌظگاه عهّم اكحصادی پژوُظی طراحی ، جدریس و ةرگزاری ىجيّعَ ُيایظِا و کارگاُِای جخصصی کارآفریٍیگّاُیٍاىَ جخصصی 

کاٌّن کارگزاران ةّرس و  MCSTىعاىالت شِام و كرار داد آجی گّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره 

 اوراق ةِادار

 فرصحِای شرىایَ گذاری در ةّرس اوراق ةِادار پس ازگظایض در  "جلدیرٌاىَ شخٍراٌی در کٍفراٌس 

 "جحریو ُای خارجی 

داٌظکده کارآفریٍی داٌظگاه 

 جِران

 ةّرس کاالی ایران طرکث گّاُیٍاىَ طراحی و جدریس کارگاه ىفاُیو اونیَ و فرآیٍد ىعاىالت آجی در ةّرس کاال

شازىان پژوُض ُای عهيی و  و جدریس دوره ُای آىّزش عانی ىدیریث شرىایَ گذاری جلدیر ٌاىَ طراحی

صٍعحی ، ىدیریث جّشعَ 

 کارآفریٍی داٌظگاُِای کظّر

داٌظکده  کارآفریٍی  "فرصحِای اكحصادی شرىایَ گذاری و ةازرگاٌی  "جلدیرٌاىَ شخٍراٌی در کٍفراٌس 

 داٌظگاه جِران

ىرکزکارآفریٍی داٌظگاه  ی ةا آىّزش ىدیریث ىعاىالت ةّرس اوراق ةِادارجلدیرٌاىَ جدریس کارگاه آطٍای

 عالىَ طتاطتایی

 طرکث جاىیً شرىایَ اىید ىدیریث ىعاىالت شِام و كرارداد ُای آجی شکَ طال MCSTجلدیرٌاىَ طراحی و جدریس دوره ىعاىهَ گر حرفَ ای 

طرکث ىظاور شرىایَ  TSW واكعیگّاُیٍاىَ طراحی و جدریس کارگاه طتیَ شاری ىعاىالت 

 گذاری آرىان آجی

طرکث ىظاور شرىایَ  CTAگّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره آىّزش جاىع جحهیم جکٍیکال 

 گذاری ُدف حافظ

ىظاور شرىایَ گذاری  CTAگّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره آىّزش جاىع جحهیم جکٍیکال 

 آرىان آجی

طرکث پردازش اطالعات  CTAگّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره آىّزش جاىع جحهیم جکٍیکال 

 ىانی ىتٍا

 کارگزاری ةاٌک ىهی ایران CTAگّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره آىّزش جاىع جحهیم جکٍیکال 

 داٌظکده رفاه CTAگّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره آىّزش جاىع جحهیم جکٍیکال 

کارةردی –داٌظگاه جاىع عهيی  CTAگّاُیٍاىَ طراحی و جدریس دوره آىّزش جاىع جحهیم جکٍیکال 

 ىرکز آىّزش گهدیران
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