مدیر سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران

الف) اطالعات فردي
نام خانوادگي :خاني معصوم آبادعلیا نام پدر :حسین تاريخ تولد1364/06/30 :

نام :محمدرضا

آخرين مدرك تحصیلي :کارشناسي ارشد

ب) وضعيت تحصيلي
سال

تحصيلي

مقطع تحصيلي

پايان

آغاز

کارشناسي ارشد

90

87

گرايش
رشته تحصیلي
اقتصاد -تجارت

نوع

مدرك

رسمي

معادل

نام مركز آموزش
(مدرسه  /دانشکده/

معدل

دانشگاه)


16/08

دانشگاه تهران

شهر محل
اخذ مدرك
تهران

الکترونیک
کارشناسي

87

83

اقتصاد -نظری



14/87

دانشگاه شیراز

شیراز

پیش دانشگاهي

82

81

رياضي و فیزيک
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خوارزمي

داراب

ج) سوابق شغلي
رديف
1
2

3

4

5

6

7

كارفرما  /موسسه

ماهيت كار

وزارت علوم ،تحقیقات

جذب اعضای هیات

و فناوری

علمي

دانشگاه شیراز

نظارت و ارزيابي

کارشناس

سبدگرداني و صندوق

کارشناس سبدگرداني و

های سرمايه گذاری

صندوق سرمايه گذاری

کارآفرين

سهمي و ثابت

کارگزاری بانک
کارآفرين
کارگزاری بانک
کارآفرين

کارشناس

1391

1392

1391

1392

93/01/01
31/04/1396

پرتفو گرداني صندوق
سرمايه گذاری مشترك

کارشناس صندوق

94/07/01

31/04/1396

شاخصي کار آفرين

شرکت تامین سرمايه

مديريت دارايي و

امین

سرمايه گذاری

شرکت تامین سرمايه

مديريت دارايي و

امین

سرمايه گذاری

سبدگردان کاريزما

آخرين سمت

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

کارشناس

1396/05/01

1397/06/31

مدير سرمايه گذاری
صندوق های سرمايه

1397/07/01

گذاری

مديريت دارايي و

مدير سرمايه گذاری

سرمايه گذاری

درآمد ثابت

1

1397/04/15

1397/04/31

نوع بيمه
نیروهای
مسلح
نیروهای
مسلح
تامین
اجتماعي
تامین
اجتماعي
تامین
اجتماعي
تامین
اجتماعي

د)سوابق آموزشي و پژوهشي
تاريخ

تاريخ

مدت دوره

شروع

خاتمه

(ساعت)

1387

ردي
ف

عنوان دوره آموزشي/پژوهشي

موسسه  /سازمان برگزاركننده

1

گواهي اصول مقدماتي بازار سرمايه

سازمان بورس اوراق بهادار

1387

2

گواهي معامله گری اوراق بهادار

سازمان بورس اوراق بهادار

1387

1387

3

شرکت در همايش بین المللي سرمايه فکری و ارائه

دانشگاه زنجان

1391

1391

مقاله
4

تدريس در دانشگاه غیر انتفاعي آرادان (سمنان)

دانشگاه غیر انتفاعي

1388

1389

5

مهارت های هفتگانه icdl

دانشگاه شیراز

1392

1392

6

تاثیر استقالل بانک مرکزی بر روی تورم( پروژه)

دانشگاه تهران

1389

1390

2

ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺻﻨﺪوق ﻛﺸﺘﻲ ورزش ﻣﻠﻲ اﻳﺮان

اﻟﻒ( ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻧﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري :ﭘﺪرام ﺳﻤﻴﻌﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰي

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ1369/09/14 :

ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ :ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

ﻧﺎم ﭘﺪر :ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ :ﺗﻬﺮان

ﺷﻤﺎره ﻣﻠﻲ0012788971 :

ب( ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻫﻪﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار:
ﺳﺎل درﻳﺎﻓﺖ

ﻧﻮع ﻣﺪرك

1393

اﺻﻮل ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

1394

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﺮﺿﻪ و ﭘﺬﻳﺮش

ج( ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

1393-96

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺸﺘﻲ

1388-93

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ

داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي

1375-76

دﻳﭙﻠﻢ

رﻳﺎﺿﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ

دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ

د( ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺎري:
ﺗﺎرﻳﺦ
 1393ﺗﺎﻛﻨﻮن
1391-93

ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ

ﺳﻤﺖ

ﺳﺒﺪﮔﺮدان ﻛﺎرﻳﺰﻣﺎ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﺪف ﻫﻤﻜﺎران

ﺣﺴﺎﺑﺮس ارﺷﺪ

1389-91
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻓﺮﻳﻮران ﻫﺪف

ﺣﺴﺎﺑﺮس

1388-89
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﺪف

ﻛﻤﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮس

مدیر سرمایهگذاری صندوق کشتی ورزش ملی ایران

الف) مشخصات عمومی
نام مدیر سرمایهگذاری :هادی واحداحمدیان
نام پدر :ابوالقاسم

مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد

تاریخ تولد8500/80/80 :

شماره ملی8759797390 :

محل تولد :مشهد

ب) گواهیناهههای حرفهای سازمان بورس و اوراق بهادار:
سال دریافت

نوع مدرک

8811

اصول مقدماتی بورس و اوراق بهادار
تحلیلگری

8838

مدیریت سبد اوراق بهادار

8838

ج) سوابق تحصیلی:
رشته و گرایش تحصیلی

موسسه آموزشی

تاریخ

مقطع تحصیلی

8811-18

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

دانشگاه تهران

8831-11

کارشناسی

مدیریت دولتی

دانشکده شهید بهشتی

د) سوابق کاری:
تاریخ

نام شرکت

سمت

از  8833/10/18تاکنون

سبدگردان کاریزما

مدیر سبد

از 8831

شرکت سرمایهگذاری رنا

مدیر سرمایهگذاری

از 8831

شرکت سرمایهگذاری رنا

مدیر مطالعات اقتصادی

از 8811

شرکت سرمایهگذاری رنا

کارشناس

