
 مشخصات فردی: 

 علی قدم  نام پدر:   مجتبی کباری     نام و نام خانوادگی:

 

 08/03/1356  تاریخ تولد:

 مالیر    :تولد محل

 359    :شناسنامه  شماره

 

 متأهل   وضعیت تأهل:

 معافیت از خدمت:  وضعیت نظام وظیفه

 ایرانی    :ملیت

 شیعه  - اسالم   :دین و مذهب

 

 : سوابق تحصیلی

 گرایش  رشته تحصیلی  تحصیلیمقطع  

 مدت تحصیل

 پایان  شروع  کشور/شهر  نام واحد آموزشی 

 سال  ماه  سال  ماه 

 ایران/ تهران دانشگاه شهید بهشتی  1394 09 1388 07 - مدیریت بازرگانی دکتری 

 ایران/ تهران )ع(دانشگاه امام صادق 1382 04 1374 07 مالی  معارف اسالمی و مدیریت  کارشناسی ارشد 

 ایران/ تهران )ع( دبیرستان نمونه امام صادق 1374 03 1370 07 - ریاضی و فیزیک دیپلم
 

 شغلی:سوابق 

 نام سازمان/شرکت 
 مدت همکاری 

 سمت 
 سال پایان  شروعسال  

 مدیرههیأتمدیرعامل و عضو  تاکنون  1384 )سرمایه گذاری بانک پاسارگاد( گروه ارزش آفرینان بانک پاسارگاد

 ره یمدأتیعضو ه تاکنون  1395 پاسارگاد یانسانسرمایه  هیآت نیتأم

 ره یمدأتیعضو ه تاکنون  1395 پاسارگاد یانرژ  گسترش

 کارکنان کلیدی صنعت بیمه   حرفه ای تایید صالحیتعضو کمیته  تاکنون  1397 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 جسورانه   یهاصندوق  تهیعضو کم تاکنون  1395 ران یا فرابورس

 سازش  تهیعضو کم تاکنون  1394 ران یا یگذاره یسرما ینهادها کانون

 ره یمدأتیعضو ه تاکنون  1395 بانک پاسارگاد زاتیآالت تجه نیماش نگیزیل

 مدیرهعضو و نایب رئیس هیئت تاکنون  1397 گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما 

 ره یمدأتیه  سیرئ تاکنون  1385 ان یرانیمدبران تجارت ا یگذاره یسرما

 مدیرهعضو هیئت 1400 1398 گذاری توسعه معادن و فلزاتسرمایه 

 جمهوری اسالمی ایران  سرمایه گذاری بیمه مرکزی عضو شورای 1394 1391 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

 ره یمدأتیعضو ه 1398 1391 انیرانیا ییاتکا مهیب

 ره یمدأتیعضو ه 1397 1389 انیارزش پرداز آر یگذاره یسرما  مشاور

 ره یمدأتیعضو ه 1395 1389 ران یا یگذاره یسرما یکانون نهادها

 عضو هیأت مدیره  1389 1387 فرابورس 

 ره یمدأتیعضو ه 1390 1385 بانک پاسارگاد  یکارگزار 

 رهیمدأتیه  سیرئ بینا 1390 1385 ران یا یمل یگذار ه یسرما تیریمد

 رهیمدأتیه  سیرئ بینا 1390 1387 توربوکمپرسور نفت  زاتیتجه

 عامل  ریمشاور مد 1386 1384 ران یا یمل یگذاره یسرما

 ره یمدأتیعضو ه 1389 1387 ران یا فرابورس

 ره یمدأتیعضو ه 1385 1384 رانیترمز ا لنت

 ی گذاره یمعاون سرما 1384 1379 ی بوعل یگذاره یسرما

 ی گذاره یکارشناس سرما 1379 1377 نفت نینفت شرکت ام یگذار هیسرما

 ی معامالت و مال ریمد 1379 1379 کارگزاری توسعه سرمایه دنیا 

 



 

 پژوهشی و آموزشی: سوابق علمی،

 (:ISI, ISC)  المللی بین و داخلی مجالت  در  شده منتشر  مقاالت 

 تهران  بهادار اوراق  بورس در هاسهام بنگاه ی و بازده ی واررفتار توده یالگو  نییتب( 1 موضوع 

 اسدی؛   غالمحسین  نژاد؛  فدایی  اسماعیل  محمد  کباری؛  مجتبی نویسندگان 

 ( 228  الی  207  از  -صفحه  22)  ISC/پژوهشی-علمی  27  شماره  -1395  پاییز«  راهبردی  مدیریت  مطالعات جلهم

 ( مخابرات  شرکت :  موردی  مطالعة) بازار ریزساختار براساس   تهران بهادار  اوراق بورس  در  واریتوده  رفتار ( 2 موضوع 

 زاده   حمیدی  محمدرضا   اسدی؛  غالمحسین  نژاد؛  فدایی  اسماعیل  محمد  کباری؛  مجتبی نویسندگان 

 540-519  صفحه  ،1395  پاییز  ،3  شماره  ،18  دوره  -دانشگاه تهران  تحقیقات مالی جلهم

 حسابداری  مدل یک انتخاب  معیارهای( 3 عنوان کتاب 

 David Solomons ه نویسند
 کباری  مجتبی مترجم 

 (89  الی  88  از  ،29  الی  26  از  -   صفحه  6)  142  شماره  -  1380  اردیبهشت«    حسابدار مجله

 : سوابق تدریس

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 دانشگاه خاتم

 دانشگاه شهید بهشتی 

 


