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  :آموزشی سوابق

رشته  بانکداری دیجیتال    (DBAدانشجوی دکترای مهارتی  ) •
 دانشگاه تربیت مدرس 

 تجارت گرایش  اطالعات فناوری  مهندسی ارشد کارشناسی •
 1388 سال شیراز، دانشگاه الکترونیک

 های فرصت و تهدیدها تحلیل " عنوان با ارشد کارشناسی  دوره نامه پایان ارائه •
 تهدیدها تبدیل جهت ساز فرصت استراتژی تدوین و کشور در الکترونیکی  بانکداری

 19 نمره با "ها فرصت به

 و  سیستان  دانشگاه 98/17 معدل  با صنعتی  اقتصاد رشته کارشناسی •
 1381 سال  بلوچستان،

 

 در بانک صادرات ایران : کاری سوابق
 85-84 سال بیرجند، مرکزی شعبه اموربانکی، متصدی •

 86-85 سال کالهدوزمشهد، شعبه اموربانکی، متصدی •

 89-86 سال آموزش، کل اداره ،کارشناس •

 89 سال نوآوری، و تحول و تحقیقات مرکز ، کارشناس •

 92-90 سال سهامداران، کل اداره ، کارشناس •

 93 سال کرج، مهرشهر شعبه مطالبات وصول مسئول •

پایش عملیات مشکوک  اداره کل پیشگیری و مبارزه با بخش  رئیس    •
 تا کنون  93پولشوئی  و تامین مالی تروریسم  از سال 

 

 :سازمان  از خارج همکاری

 تاکنون 89مدیرعامل شرکت توسعه سالمت صدرا ، سال  •
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 تا کنون  98رس شرکت فراطب، ترمیم صدر، سال باز •

 پرتالهای و  سایتها وب ضوابط دستورالعمل  کارشناسی کمیته عضو  •
 88سال ایران، حاکمیتی دستگاههای

- 87 سال  ایران، الکترنیک بانکداری تخصصی نشریه  تحریریه هیئت عضو  •
90 

 93-87سال  فابا، مرکز تخصصی  مقاالت ارزیابی داوران هیئت عضو  •

 93-87 سال  فابا، مرکز مشاور •

 مهارتها: 

  حساب ، یلیتعد  یحسابدار ، بروات)   سپهر یل یتكم  ستمیس  ریزآشنایی با   •
 84،سال ( پرداخت دستورات و  بانیپشت 

 86، سال معامله گری در بازارهای مالی •
، سال  حلیل مالیت-تحلیل تكنیكال  -مقدماتیتحلیل بنیادی -دوره های آموزشی •

87 
ضمانت    –  سیاست های اعتباری و ضوابط ناظر بر تخصیص اعتبارآموزش   •

 95، سال نامه های ارزی و ریالی
و تامین کنندگان   مقررات پیشگیری از پولشوییمهارت  آشنائی با قوانین و  •

 96، سال مالی  تروریسم
 98سال ، آشنایی با مدیریت امنیت شبکه •
 99، سال گزارشگری كنترل های داخلی •

 

 :پژوهشی سوابق
 تخصصی ماهنامه  ،"ایران بورس رکود بررسی و  تحلیل  " مقاله چاپ •

 1384فردا، فناوری

 1388فابا،  نشریه ،"نوین بانکداری توسعه برای راهبرد  20" مقاله چاپ •

 بانکداری توسعه جهت حاکمیتی دستگاههای اقدامات" مقاله چاپ •
 1388فابا، نشریه ،"الکترونیک

 نشریه ،"ایران در نوین بانکداری توسعه روی پیش تهدیدات " مقاله چاپ •
 1388فابا،

 1388فابا، نشریه ،"ایران نوین  بانکداری در SWOT تحلیل  " مقاله چاپ •

 Academic and در" Barriers of e-banking development in Iran "مقاله پذیرش •
Business Research Institute Conference( Las Vegas 2010)  



  در "  Strategies suggested for e-banking development in Iran"مقاله پذیرش •
International Conference on Information Technology (Rio de Janeiro, Brazil, 

2010) 

 International در "Barriers of e-banking development in Iran "مقاله پذیرش •
Conference on e-commerce, e-busines, e-service ( paris 2010) 

 جوایز و افتخارات: 
 طی بلوچستان، و سیستان دانشگاه علمی برگزیده دانشجوی •

 دوم  رتبه  81-77 سالهای 

   سالهای در  پرسنلی پرونده در تشویقی درج •
86،91،92،93،95،96،99   


