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 بسمه تعالي

 مشخصات فــردي : -الف 

 27/6/1351 تاريخ تولد: زادهباباگل نام خانوادگي: عباس نام:

      
 

      سوابق تحصيلي: -ب

 سال اخذ مدرك محل اخذ مدرك رشته مدرك

 1369 دبيرستان دهخدا ـ كرج رياضي فيزيك ديپلم

 1374 بابلسر -دانشگاه مازندران اقتصاد نظری -علوم اقتصادی كارشناسي

 1379 تهران -دانشگاه تربيت مدرس  علوم اقتصادی  كارشناسي ارشد

 93 مهر ورودی علوم تحقيقات قم -دانشگاه آزاد مديريت مالي )گذراندن امتحان جامع( دانشجوی دكتری

 

      :اییحرفهدوره يا گواهينامه  -ج

 سال اخذ مدرك محل اخذ مدرك رشته مدرك

 1382-85 گذاری ايران موسسه توسعه صنعت سرمايه (CIIAگذاری بين المللي )دوره تحليلگری سرمايه _

 83آذرماه  سازمان بورس اوراق بهادار  اصول بازار سرمايه گواهينامه

 

 سوابق شغلي: -د
 همكاريزمان  نوع فعاليت سمت محل خدمت

 76.12تا  75.7از  های تحقيقاتي همكاری در اجرای پروژه كارشناس همكار ژوهشكده اقتصاد تربيت مدرسپ

 اجتماعي تامينگذاریسرمايهشركت

 بخشهای: بترتيب در

 مديريت آمار و اطالع رساني،

 مديريت مطالعات اقتصادی، 

 معاونت امور شركتها،

 مديريت ساماندهي اطالعات 

 يزی مطالعات راهبردیرمديريت برنامه

 ريزی مطالعات راهبردیمديريت برنامه

 ريزی مطالعات راهبردیمديريت برنامه

 

 

 مسئول

 كارشناس

 كارشناس ارشد

 كارشناس ارشد

 كارشناس ارشد

 سرپرست مديريت

 مدير

 (79-76دبير شورای مشاورين اقتصادی شستا  ) سالهای 

 ( 92-86دبير و عضو كميته راهبردی شستا ) سالهای 

 ريزی استراتژيك هلدينگهانظارت بر تدوين و اجرای برنامه

آموزش همكاران تـدوين برنامـه هلـدينگها در زمينـه تهيـه      

گزارش شناخت داخلـي و خـارجي) بـويژه تحليـر پـورتر،      

 (PESTELتحلير دوره عمر و تحلير 

 فعاليت شركت به مجمعگزارش و ارائه تدوين 

 ارزشگذاری سهام شركتها ها وپروژه اقتصادی مالي ارزيابي

تنظيم بخشنامه بودجه شركتهای تحت و  تهيه بودجه شركت

 يندی بودجه های ارساليو جمع پوشش

 حضور در مجامع به عنوان نماينده صاحب سهم

 گذاری و انتخاب صنايع هدفتدوين استراتژی سرمايه

ــار هدفمنــدی، نــرر ارز ، تحــريم   مطالعــات اقتصــادی ) آه

 كرد شركتها و صنايع(بر عمل... افزايش دستمزد و

 

 

 

 

 

 

 93.2تا  11/76

 شركت ارزش آفرينان صبا

)تابعه صندوق بيمه اجتماعي 

 كشاورزان، روستاييان و عشاير(

موظف و معاون عضو 

 نظارتو  ريزیبرنامه

 ی تحت پوششبرگزاری مجامع شركتها

 شركت  و بودجه تدوين برنامه استراتژيك 

 گذاریعضو كميته تخصصي سرمايه

 

 93.10تا  93.2از 
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 همكاريزمان  نوع فعاليت سمت محل خدمت ادامه :

صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، 

 روستاييان و عشاير

اقتصادی و معاون 

 ريزیبرنامه

جهــت ايجـاد و اســتقرار معاونـت اقتصــادی و برنامـه ريــزی )   

امع، نظـارت بـر   مور مجـ مديريت حوزه های سرمايه گذاری، ا

 ريزی و فن آوری اطالعات(نامهشركتها، بر

ــئوليت ــرمايه  مس ــتهای س ــادی فرص ــابي اقتص ــذاریارزي و   گ

 تخصيص منابع

 برنامه و بودجه صندوق  گذاری ، استراتژی سرمايهتدوين 

گـذاری و طـر    های تخصصي راهبردی، سرمايهعضو كارگروه

 گری هيات مديره صندوق  جامع بيمه

 94.8تا  93.10از 

 ری تامين اجتماعيگذاشركت سرمايه
مدير نظارت بر 

 هلدينگ صدر و صبا

حضـور در  جلسـات مجـامع عمـومي     وظايف نظـارتي نظيـر:   

 ،جلسات هيات مديره هلـدينگ در حضور   ،هلدينگ و شركتها

هلـدينگ   كميته راهبری و كميته حسابرسي جلسات حضور در

 عملكرد بودجهو  بررسي بودجه و گزارشات 

 95.6تا 94.11از 

عه و معادن گذاری توسرمايهشركت س

 فلزات

عضو موظف و معاون 

ريزی و نظارت برنامه

 بر شركتها

 حسابرسي رئيس كميته

ريـزی، نظـارت بـر    های فناوری اطالعات و برنامهرئيس كميته

، بررسـي بودجـه و   عملكرد شركتها، برگزاری مجـامع شـركتها  

  كميته های تخصصيساير عملكرد دوره ای شركتها، عضو 

 96.6تا  95.6از 

 تامين سرمايه امين

معاون مالي ومنابع 

 انساني

 اداره حوزه مالي و حسابداری شركت و صندوقها  

مسئوليت تهيه گزارشهای فعاليت ساالنه هيات مديره به مجمـع  

 و تهيه صورتهای مالي، گزارش  كفايت سرمايه ماهانه

 حاكميت شركتي)امور مجامع شركتها و صندوق ها(

 صيص بهينه وچوه نقد شركت  مسئوليت تخ

 های منابع انساني، آموزش و پشتيبانياداره حوزه

مشـاركت در تنظــيم قراردهــای تعهـد پــذيره نويســي و تعهــد   

 بازارگرداني  

ريزی ، منـابع  برنامهحقوقي،   عضو كميته های سرمايه گذاری، 

 انساني

ــديران و   ــازار و تصــميمات  عضــو شــورای م ــه ب عضــو كميت

هـای نـرر   تصميم سـازی شـركت در زمينـه   استراتژيك جهت 

انتشار اوراق و كارمزدها، نـرر بـازدهي صـندوقها ، تخصـيص     

 بهينه دارايي هـا ) اوراق، سـپرده هـای بـانكي، سـهام و سـاير      

 مشتقه( بويژه در حوزه صندوقها هایابزار

مسئوليت تهيه گزارشهای فعاليت ساالنه هيات مديره به مجمـع  

 رش  كفايت سرمايه ماهانه.و تهيه صورتهای مالي، گزا

سازمان بورس و شركتهای  دستيار مديرعامر در زمينه تعامر با 

 به آنها مسئول ارائه گزارشات مرتبطو بورس 

  98.12تا 96.5از 

سرپرست معاونت 

 خدمات مالي)همزمان(

 سرپرستي حوزه ارزشگذاری

 سرپرستي حوزه تامين مالي و تعهد پذيره نويسي
 96.9تا  96.6از 

 معاون امور شركتها گذاری گروه توسعه مليسرمايه

 عمـومي  مجـامع و حضـور در   برگـزاری  :وظايف نظارتي نظير

عضـو كميتـه هـای    رئـيس كميتـه ارزيـابي عملكـرد،     ، شركتها

، عضو كميته وصـول  واگذاری و فروش كميتهعضو انتصابات، 

   .و حقوقي مطالبات

 تاكنون 99.1از 
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 :ف در هيات مديره شرکتهاعضويت غيرموظسوابق  - ه
 همكاريزمان  نوع فعاليت سمت محل خدمت

 400.11تا  99.1از  غير موظف يس هيات مديرهرئ رهگروه توسعه صنايع بهش

 400.10تا  99.2از  غير موظف عضو هيات مديره سرمايه گذاری آتيه صبا

 99.9تا   97.10 از  غير موظف عضو هيات مديره بورس انرژی 

 99.3 تا 96.12از  غير موظف عضو هيات مديره كانون نهادهای سرمايه گذاری ايران

 95.6.6تا  90.5.1از  غيرموظف هيات مديرهنايب رئيس شركت كارگزاری صبا تامين

 98.2تا  97.1از  غير موظف عضو هيات مديره كارگزاری امين آويد

 ف )قبر و بعد از عضويت موظف(عضو غيرموظ عضو هيات مديره شركت ارزش آفرينان صبا
 93.1تا 92.12از 

 94.1تا  93.10از 

 94.11تا  94.3از  غيرموظف عضو هيات مديره گذاری ارشك شركت سرمايه

 

 :هامشاوره و عضويت در کميته سوابق -ز
 همكاريزمان  عنوان حوزه محل خدمت

 95.6تا  93.7از  داراييهامدل تخصيص ژيك و استرات ريزیمشاور برنامه ريزی برنامه صندوق ذخيره فرهنگيان

 97.9تا  95.5از  عضو كميته حسابرسي ذوب آهن اصفهان

 96.9تا  95.10از  عضو كميته حسابرسي كارگزاری صبا تامين

  99.8تا 97.5از  عضو كميته حسابرسي حمر و نقر ريلي رجا

 96.6تا  95.7از  ضو رئيس و ع كميته حسابرسي گذاری توسعه معادن و فلزاتسرمايه

  96.6تا  95.12از     رئيس كارگروه بهبود نظام حاكميت شركتي حاكميت شركتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

 تاكنون 97.1از  عضو كميته سازش كانون نهادهای سرمايه گذاری ايران

 98.2تا  96.7از  رئيس و عضو كميته حسابرسي كارگزاری امين آويد

 1400.6تا  1400.4از  ريزیمشاور حاكميت شركتي و برنامه حاكميت شركتي حماني )ماني(گروه ر

 400.10تا  99.2از  رئيس و عضو كميته حسابرسي سرمايه گذاری آتيه صبا

 تاكنون 97.12از  عضو كميته حسابرسي پويا انرژی نگين سبز خاورميانه

 تاكنون 98.2از  عضورئيس و  كميته حسابرسي گروه توسعه صنايع بهشهر 

 تاكنون 98.9از  عضو كميته حسابرسي پااليشگاه نفت ستاره خليج فارس

 

 :پژوهشي سوابق -ج
 تاريخ مجري کارفرما سمت عنوان پژوهش

گذاری آسيب شناسي سرمايه

 صندوقهای بازنشستگي در ايران
 صندوق بازنشستگي كشوری مجری

سياست پژوهي صبا ناظر: موسسه 

 (كشوریبازنشستگي )
95-1394 

بررسي وضعيت توزيع درآمد در 

 استان مازندران 
 1379 پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر حسين صادقي

 1376 پژوهشكده اقتصاد مدرس برنامه و بودجه استان مازندران  كارشناس همكار اقتصاد كالن استان مازندران 

 1375 پژوهشكده اقتصاد تربيت مدرس وزارت امور اقتصادی و دارايي اس همكاركارشن بررسي تجربيات فقر زدايي در ايران
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 :)تدريس(آموزشي سوابق -د
 زمان نام مرکز آموزشي تدريسعنوان 

 1392-96 ترم 7  -دوره كارشناسي ارشد -تربيت مدرسدانشگاه  مك استادك_COMFAR III ا و آموزش ارزيابي طرحه

 95-1394 ترم 1 -دوره كارشناسي ارشد -اسالمشهر -دانشگاه آزاد اسالمي شرفتههای اطالعات مديريت پيسيستم

 مدت)جهاددانشگاهي، شركتها، دانشگاه تربيت مدرس، پيام نور گرمسار(كوتاه دوره COMFAR IIIها و آموزش كاربری امكان سنجي پروژه

 1، اقتصاد كالن2و1اقتصاد سنجي، كليات اقتصاد، اقتصاد خرد 

 و ارز و بانكداری، ماليه بين الملر، اقتصاد منابع پول 2و
 1386-90 ترم8 -مركز گرمسار -دانشگاه پيام نور

ريزی گيری در امور مالي، اصول علم اقتصاد، برنامهتصميم

 طر  تجاری، ، اصول و مباني زنجيره تامين

 ترم 6  -31مركز فرهنگ و هنر -دانشگاه جامع علمي كاربردی

 ترم 1  -15مركز فرهنگ و هنر  -مي كاربردیدانشگاه جامع عل
91-1389 

 1381-84 ترم 5 -مر كز آموزش تحقيقات صنعتي  -دانشگاه جامع علمي كاربردی رياضي پيش دانشگاهي و عمومي، اقتصاد خرد

 1384-85 ترم 3 -20مركز فرهنگ و هنر -دانشگاه جامع علمي كاربردی كار آفريني ، اصول سرپرستي

 

 اي تخصصي:آموزشه -ج

 استاد دوره: آقای محمدی – )اخذ گواهينامه( 1382آذرماه  UNIDOروش ی سرمايه گذاری به هاامكان سنجي پروژه -1

 حنيفيفرهاد استاد دوره : دكتر  -  )اخذ گواهينامه( 1381ارزيابي سهام و مديريت پرتفوی، اردبيهشت و خرداد  -2

 بيدگلي اسالمي غالمرضا استاد دوره : دكتر – )اخذ گواهينامه( .1380يريت مالي برای مديران ، مهر مد -3

 استاد دوره : دكتر شاپور محمدی  -) اخذ گواهينامه(، 1390، تيرماه MATLABمدلسازی مالي در  -4

 ) اخذ گواهينامه( 1391و  1390تژيك اهای مديريت استرحضور در كنفرانس -5

 

 هاي فردي:توانايي -چ

  ه كاربرد ابزارهای بازار پول و سرمايه   ژانواع روشهای تامين مالي بويدر زمينه  همشاور-1

 .COMFAR IIIنرم افزار با استفاده از و  UNIDOگذاری به روش ی سرمايههاامكان سنجي پروژه -2

   .گذاریتشكير سبد سرمايه اوراق مشتقه واوراق قرضه،  ،حلير سرمايه گذاری در سهامتجزيه و ت  -3

 و تحلير مديريت فرآيند. سازمانازی فرآيندهای مستندس -4

جلسـات نظـارت بـر عملكـرد      مرتبط، برگزاری مجامع و یهادستورالعمرتدوين و اجرای ام حاكميت شركتي )استقرار نظ -5

   دوره ای(

 نه های نظارتي مبتي بر پايگاه داده و هوش تجاری و بهره برداری ساما طر  ريزی -6

   و بودجه شركتها يم مرتبط با تدوين گزارش شناخت صنعت، تدوين استراتژی و برنامه عملياتيتدريس و آموزش مفاه -6

 . COMFAR III،MATLAB ،EVIEWS  ،نوين رهاورد ینرم افزارها یكاربــر -7

 .صادیحقوق بازرگاني و مقررات اقتقوانين و مقررات بازار سرمايه،  ،قانون مالياتهای مستقيم ،آشنا با قانون تجارت -8

           .سو فاينان ترجمه متون  تخصصي اقتصاد مكالمات عمومي و در حد آشنا به زبان انگليسي -9


