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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پژوهشی( اجرایی،آموزشی ورزومه کلّی )

 :فردیمشخصات 

 میرطاهر نام خانوادگی:                  سید محمدجوادنام:

 وضعیت سربازی: پایان خدمت

         smj.mirtaher@gmail.comایمیل:

  :لیسوابق تحصی

 (1398الی  1392) دانشگاه امام صادق علیه السالم مدیریت مالی رشته دکتری

 رساله دکتری با موضوع مرتبط با صنعت بیمه و بازار سرمایه:

در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد مالی و  طراحی بازار معاوضات بیمه های غیر زندگی" 

 (18.79دوره با معدل کل )نفر اول  (19.75با نمره عالی) "فقهی

 ان، دکتر غالمرضا سلیمانی امیری)رئیس کل بیمه مرکزی(حجت االسالم دکتر موسویمرحوم استاد راهنما: 

 (1392الی  1386)دانشگاه امام صادق علیه السالم رشته معارف اسالمی و مدیریت مالیکارشناسی ارشد پیوسته 

 ر اول دوره(و نف )دانشجوی ممتاز48/18معدل کارشناسی ارشد:    (نفر اول دوره)84/17کارشناسی: معدل 

 :مرتبط با بازار سرمایه و بیمه با موضوع کارشناسی ارشد پایان نامه

با  "طراحی اوراق مالی اسالمی)صکوک( بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت بر مبنای فقه امامیه" 

  (1392ممتاز در سال  کاندیدای پایان نامه) (55/19نمره عالی)

 کلیشمی حجت االسالم دکتر موسویان، استاد مشاور: دکتر غدیر مهدویمرحوم استاد راهنما:  

 )دانش آموز ممتاز(1فیزیک دبیرستان مفید -فارغ التحصیل رشته ریاضی

 (:قدیمبه  جدید)به ترتیب زمانی مشاوره  سوابق اجرائی و 

 تاکنون( 1400هلدینگ مالی صبا تأمین) آذرماه مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره  .1

 (1400-1399) بیمه دانا عضو هیأت مدیره .2

 (1400-1399)گذاری بیمه دانارئیس کمیته سرمایه -

 (1400-1399)ه حسابرسی بیمه دانا یس کمیترئ -

 (1400-1397اول)همراه معاون توسعه،راهبرد و سرمایه گذاری شرکت ستاره  .3

 (1400-1399گذاری توسعه نور دنا )غیرموظف شرکت سرمایه هیأت مدیره عضو .4

 (1399-1397ایران)عضو هیأت مدیره غیرموظف کارگزاری بورس بیمه  .5

 (1397-1393) ردیسگذاری پشرکت سرمایهپرتفوی بورسی  ی وگذارسرمایهکارشناس ارشد  .6

 (1399)گذاری شرکت آرمان سرمایه همراهعضو کمیته سرمایه .7
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 (1400-1399عضو شورای علمی راهبری مرکز مالی ایران) .8

 :گذاریشاور تامین مالی و سرمایهم .9

 (98تا شهریور  97اوراق بیمه ای )تیرماه  مشاور مدیرعامل بیمه ایران در حوزه سرمایه گذاری و 

  (97تا شهریور  94)اسفندماه همراه اول گذاریگذاری و دبیرکمیته سرمایهاداره کل سرمایهمشاور 

 گذاری و ابزارهای نوین بیمهمشاور سرمایه(ایinsurtechشرکت بیمه ما ) (96)تابستان 

 (1397-1395ایت راهبرد ملی )دبیر بخش اقتصادی س .10

 (1393-1391) دفتر تهران شرکت مدیریت رسانه فراهنگ R&Dدیر م .11

 (1391تحلیلگر بنیادین سهام در قسمت و سایت تحلیل کارگزاری رفاه) .12

 پژوهشی:-آموزشیسوابق و توانایی ها 

 :افتخارات و عناوین

حائز رتبه اول و دانشجوی ممتاز در کل رشته مدیریت و همچنین گرایش مدیریت مالی و دریافت  .1

 (سال مداوم دانشجوی ممتاز 6)95تا  89لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه در سالهای تحصیلی

 )حائز جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان دوسال متوالی(عضو بنیاد ملی نخبگان  .2

 ( 1394مقاله برتر علمی پژوهشی سال دانشکده مدیریت امام صادق)ع( ) .3

 (1395ها در پژوهشکده بیمه)بهار رسازی بیمهاعضو متخصصین  میز تخصصی اوراق بهاد .4

 نهادهای مختلفگذاری و بیمه در دانشگاه و مدرس دروس مالی، سرمایه .5

 مبدع طرح نوین صکوک بیمه اتکایی و دارای پایان نامه و مقاالت در این حوزه .6

 نماینده دانشگاه امام صادق)ع( در پژوهشکده بیمه .7

 عضو دپارتمان تخصصی بیمه دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق)ع( .8

 عضو کمیته تخصصی بیمه اسالمی انجمن مالی اسالمی ایران .9

 المللی انگلیسیه صکوک بیمه اتکایی در ورکشاپ تخصصی توسط بروکر بیننامارائه طرح .10

 Jardine Lloyd Thompson (JLT) به زبان انگلیسی 

 کسب شرایط استعداد درخشان ورود به مقطع دکتری .11

 (1391حائز گواهی اصول بازار سرمایه)دوره هجدهم .12

 

 :و استاد پایان نامه ها داوری مقاالتتدریس، سوابق 

 خوارزمی شرفته مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مالی دانشگاهمهندسی مالی پی ستدری 

 اصول قراردادهای بیمه دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی تدریس 

 اصول بیمه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق)ع( تدری 

  ارشد دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی تخصصی اقتصادی و مالی دوره کارشناسیتدریس زبان 

  علوم اقتصادی سابق(مدیریت مالی در ایران مقطع کارشناسی در دانشکده مالی خوارزمیتدریس( 

 تدریس دوره ریسک پیشرفته برای مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 
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 سابقه تدریس در دوره های مختلف مالی اسالمی 

 مانند همراه اول کت هاتدریس در حوزه مالی شرکتی برای برخی شر 

 لمی پژوهشی تحقیقات مالی اسالمی و مجله اقتصاد اسالمیداوری مقاالت مالی و بیمه ای مجله ع 

 در انجمن علمی دانشکده مالی دانشگاه خوارزمی برگزاری کارگاه مقاله نویسی 

 بازار سرمایه مالکیت متناسب با  -طراحی مدل عملیاتی قرارداد سوآپ بدهی"استاد مشاور پایان نامه

 (99)دانشگاه علم و فرهنگ، دفاع شده در شهریور "ایران

  دانشگاه "امکان سنجی مالی و فقهی استفاده از بیت کوین در بازار ایران"ارشداستاد مشاور پایان نامه(

 (99علم و فرهنگ، دفاع شده در شهریور 

 :پژوهشی(-قاله علمیم 8)ترویجی-پژوهشی و علمی-مقاالت علمی

ه و صنعت بیمه ایران با های غیر زندگی در بستر بازار سرمایعلمی پژوهشی طراحی بازار معاوضات بیمهمقاله  .1

ابعاد مالی و فقهی با همکاری رئیس کل بیمه مرکزی و دبیر کمیته فقهی سازمان بورس)پذیرفته شده  تاکید بر

 م(پژوهشی تحقیقات مالی اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السالمجله علمی

های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی های بازار معاوضات بیمهریسکمقاله علمی  .2

 (1399، پاییز 3، شماره 35دوره  )چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشکده بیمههاجهت پوشش آن

مقاله علمی پژوهشی اوراق مالی اسالمی بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت با همکاری دبیر  .3

پژوهشی فصلنامه پژوهشکده کمیته فقهی سازمان بورس و رئیس وقت پژوهشکده بیمه برای نشریه علمی 

 (8الم، شماره پژوهشی تحقیقات مالی اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السبیمه)چاپ شده مجله علمی

آبادی، )چاپ شده در مجله علمی پژوهشی های قیمت گذاری صکوک اجاره همراه با آقای دکتر صالح مقاله انواع .4

 (49اقتصاد اسالمی شماره 

)چاپ شده  رارداد مرابحه و مشارکت مدنیمقاله طراحی مدلی نوین برای خرید اعتباری سهام با استفاده از ق .5

 (6ت مالی اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السالم، شماره پژوهشی تحقیقامجله علمی

پژوهشی انجمن مهندسی مالی ایران و مقاله اوراق بهادارسازی در صنعت لیزینگ )چاپ شده در مجله علمی .6

 (95تابستان  18شماره  -ارائه در همایش بین المللی اوراق بهادارسازی

پژوهشی انجمن مهندسی )چاپ شده در مجله علمی "راناوراق بهادارسازی بیمه ها در صنایع پیش"مقاله  .7

 (95پاییز  -19شماره  -مالی ایران 

چاپ )"مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران -امکان سنجی فقهی قرارداد سوآپ بدهی"مقاله علمی پژوهشی  .8

 (96پاییز  67شماره  پژوهشی اقتصاد اسالمی -مجله علمی شده در

مالکیت متناسب با بازار سرمایه ایران و بررسی ریسک های  -داد سوآپ بدهیمقاله مدل عملیاتی قرار .9

 (21آن)کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 

-مدیریت ریسک اعتباری شرکت"مقاله پذیرفته شده در همایش ملی کانون های لیزینگ ایران با موضوع  .10

 1393، خرداد "در چارچوب فقه امامیه لیزینگ های

آبادی ارسال شده برای مجله مقاله صکوک استصناع تبدیل شونده به سهام همراه با آقای دکتر صالح دارای .11

 پژوهشی تحقیقات مالی اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السالم)مرحله داوری(علمی
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 مقاله علمی کاربردی درباره بانکداری مجازی در دنیا)خدمات،محصوالت و شیوه های تبلیغات( .12

13. Presentation of "Operational debt-equity swap contract according to the 
Iranian capital market and its risks" in 2nd  international conference in 
management and economics in 21th century 

 مقاالت و مصاحبه های متعدد عمدتاً با روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت .14

 اسالمی ه های بازار سرمایه، بیمه و مالیتحقیقات متنوع و متعدد دانشگاهی در زمین ... ارئه

 نرم افزارهای آشنا:

 مسلط به نرم افزار اکسل به صورت عمومی و فرمول نویسی و مدل سازی مالی .1

 Officeمسلط به نرم افزار های مجموعه ی  .2

 تسلط نسبی به نرم افزار متلب و کاربردهای مالی آن .3

 و مباحث اقتصاد سنجی Eviews7تسلط نسبی به نرم افزار  .4

 Comfarبه نرم افزار تسلط نسبی  .5

 


