
 

 بسمه تعالي 

 شرح سوابق 
 مشخصات فردي :  

  نام خانوادگي: محبي    نام: احسان  

   متاهلوضعیت تاهل:     28/04/1359  :تاريخ تولد
   وضعیت نظام وظیفه: کارت پايان خدمت

 

 :  شغلیسوابق 

 تاکنون(    1399سرآمد و بانک گردشگری، شرکت سبدگردان سرآمد بازار )شهريورنقش جهان،  ی  صندوق ها  مدير −
 تاکنون(. 1397هیات مديره، شرکت سبدگردان سرآمد بازار، )ارديبهشت    موظف  عضو −
 (.  1399خرداد    تا  1397مدير معامالت اوراق بهادار شرکت کارگزاری بانک کشاورزی )از بهمن   −
 (.  1398خردادتا   1397عضو کمیته ريسک شرکت کارگزاری بانک کشاورزی )از خرداد   −
 (.1397ارديبهشت    تا 1395  آبان)  ،  بازار   یات مديره، شرکت سبدگرداني سرآمدرئیس ه −
 (. 1396مرداد    تا   1394مهر  )، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی،  بازارعملیات  مشاور   −
 (.1393تا آبان   1392صنايع و معادن احیاء سپاهان )شهريور  مجتمع  مشاور مالي و اقتصادی شرکت   −
 (.1392تا دی   1392  مرداد، شرکت کارگزاری جهان سهم ) عملیات بازارمشاور   −
 (.1393تا آبان   1392تحلیلگر، شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان )دی   −
 (.1389بهمن تا   1389شهريور  شرکت کارگزاری راهبرد سرمايه گذاری ايران سهام )  معامله گر، −

 (.1389تا 1384)  ، شرکت کارگزاری بانک کشاورزیمعامله گر −

 (. 1384و   1383)صنعت، معدن و تجارت )صنايع و معادن سابق(   کارشناس صنايع، سازمان   −
 

  سوابق علمی و تحصيلی:

 (.1399رشته مديريت مالي، دانشگاه تهران، پرديس بین المللي کیش )  .Ph.D  دکتری تخصصي −
های يادگیری   ارائه مدل ريسک اعتباری مشتريان شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای الگوريتم:  پايان نامه مصوب    موضوع
   )مطالعه موردی در شرکت کارگزاری بانک کشاورزی(ماشین  

 (.  1393گرايش اجرايي دانشگاه علم و صنعت ايران )   MBAفوق لیسانس مديريت   −
 .  به بورس اوراق بهادار تهران 2008بررسي مکانیسم انتقال بحران مالي سال    موضوع پايان نامه:

 (. 1382لیسانس مهندسي صنايع دانشگاه علوم و فنون مازندران ) −
 

 مقاالت :
− A Machine-Learning Framework for credit risk assessment of margin lending in the capital market of Iran, 

Journal of Critical Reviews, 8 (1), 440-458. doi:10.31838/jcr.08.01.50 
− The transmission mechanism of 2008 global financial crisis to Tehran Stock Exchange. Management Science 
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 و گواهينامه هاي حرفه اي: امجوز ه

 .1390معامله گری قرارداد های آتي، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،   -
 .1385اصول مقدماتي بازار سرمايه، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،   -

 . 1384بورس اوراق بهادار  سازمان    معامله گری اوراق بهادار، -


