
 

  رزومه 

 عمومی مشخصات  - الف
 1805 شماره شناسنامه:     مهدی  نام:

 سبزوار  محل تولد:    دلبری نام خانوادگی: 

 25/06/1357 تاریخ تولد:     حسن   نام پدر:

 داده )مرکز مطالعات ناجا( وضعیت خدمت: انجام     0793529743 شماره ملی:  

 

 مشخصات تحصیلی   –ب  
 معدل  محل تحصیل  پایان  شروع رشته تحصیلی مدرک ردیف 

 27/16 یرستان خوارزمی بد 1375 1371 ریاضی فیزیک دیپلم 1

 25/17 دانشگاه مازندران  5/1378 7/1375 مدیریت بازرگانی کارشناسی 2

 کارشناسی ارشد  3
 بازرگانیمدیریت 

 (مالی)
 08/17 دانشگاه اصفهان  11/1380 7/1378

دکتری مدیریت اجرایی   4
DBA 

 11/1398 10/1396 مدیریت مالی)اسالمی(
انجمن مالی  و مرکز مالی ایران

 50/18 و دانشگاه امام صادق اسالمی

 

 سوابق کاری - ج
 پایان کار شروع کار سمت سازمان ردیف 

موسسه مطالعات صادرات و بازاریابی  1

 خاورمیانه

 1380/ 01/10 01/04/1380 مطالعاتکارشناس 

 1384/ 01/03 01/06/1383 کارشناس بورس مناطق  سازمان بورس و اوراق بهادار تهران  2

 1388/ 15/07 1384/ 01/03 مدیر معامالت  شرکت کارگزاری مفید  3

 29/12/1386 1386/ 01/05 مشاور معاونت اقتصادی  شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 4

 1389/ 31/03 1388/ 15/07 معاون سرمایه گذاری  کارگزاری رضوی شرکت  5

و عضو هیات    سرمایه گذاری معاون شرکت سرمایه گذاری سبحان  6

 مدیره

19/03/1389 30/08/1392 

 30/07/1390 01/04/1389 مدیر صندوق مهر شریعه کارگزاری مهرآفرین شرکت  7

 30/12/1395 1389/ 01/05 مدیرعامل مشاور  شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد  8

 29/12/1392 01/09/1389 مشاور مدیرعامل  شرکت پارس ایراتل 9

 09/03/1391 1389/ 01/10 مدیرعامل و عضو هیات مدیره  شرکت پاک اندیشان امین  10

 30/09/1396 1389/ 01/10 مشاور مدیرعامل  گروه صنعتی یاران  11

 29/12/1392 1390/ 01/07 مشاور مدیرعامل  شرکت کارگزاری بانک رفاه 12

و معاون سرمایه    مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی  13

 گذاری 

03/12/1390 31/04/1391 

 1391/ 01/10 1391/ 01/05 نایب رییس هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری نماد سبحان  14

 14/08/1392 18/10/1391 رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آدان سرمایه پارسی 15

 04/03/1393 1392/ 16/05 رییس هیات مدیره شرکت اندیشه تجارت میهن 16

 31/06/1394 1392/ 01/07 مدیرعامل و  عضو هیات مدیره  شرکت گروه راهبرد مبین کوثر  17

 1395/ 31/03 01/12/1392 عضو هیات مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی بصیر 18

 29/12/1396 1393/ 01/01 عضو کمیته سرمایه گذاری  شرکت سرمایه گذاری سبحان  19

 29/12/1394 1393/ 01/07 عضو کمیته سرمایه گذاری  شرکت سرمایه گذاری ایرانیان 20

 30/09/1396 01/06/1394 مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره  شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران  21

 20/06/1397 1397/ 01/05 مدیرعامل و عضو هیات مدیره  شرکت کارگزاری سهم آشنا 22

 



 31/06/1397 1396/ 01/10 معاون تامین مالی   شرکت سبدگردان کاریزما 23

 1398/ 31/1 1397/ 01/07 معاون شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما  24

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع  24

 بهشهر

 31/3/1398 01/08/1397 مشاور مدیرعامل 

 تاکنون  01/09/1397 سرمایه گذاری  دیرم شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت  25

 29/12/1398 1397/ 01/10 مشاور مدیرعامل  شرکت بورس اوراق بهادار تهران  26

 تاکنون  01/12/1397 عضو هیات مدیره ی گستر صبا انرژشرکت خدمات  27

 تاکنون  01/08/1398 نایب رییس هیات مدیره  شرکت گسترش صنعت نادین پیشرو  28

 30/07/1399 1399/ 01/03 عضو کمیته سرمایه گذاری  شرکت آینده سازان رفاه پردیس 29

 29/12/1399 01/04/1399 عضو کمیته سرمایه گذاری  شرکت سرمایه گذاری آوا نوین 30

 29/12/1399 1399/ 01/05 عضو کمیته سرمایه گذاری  شرکت گروه مالی ساتا  31

 29/12/1399 1399/ 01/07 عضو کمیته سرمایه گذاری  بنیاد برکت آستان قدس رضوی  32

 29/12/1399 1399/ 01/10 عضو کمیته سرمایه گذاری  شرکت تامین سرمایه کاردان  33

 تاکنون  28/01/1400 عضو هیات مدیره گروه صنعتی بارز )سهامی عام( شرکت  34

 

 سوابق علمی - د

 سمینار های علمیکارگاه ها و  شرکت در  
 تاریخ  مکان سازمان برگزارکننده  عنوان سمینار  ردیف 

 1386خرداد  7 لندن  مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران سمینار آشنایی با اوراق مشتقه و بورسهای بین المللی 1

 1386آبان  25 تهران کانون کارگزاران  سمینار آشنایی با معامالت آتی  2

 1388دی 24و 23 تهران کانون کارگزاران  کارگزاری  کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک در صنعت 3

 1389آبان  تهران شرکت مطالعات اقتصادی آریا سهم  دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 4

 1389آذر  تهران شرکت مطالعات اقتصادی آریا سهم  دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته  5

 1390مرداد4الی 2 تهران گروه مالی و سرمایه گذاری شریف  کارگاه آموزشی ارزش گذاری سهام شرکتها 6

 1390آذر  2 تهران گروه مالی و سرمایه گذاری شریف  سمینار آموزشی آشنایی با دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی 7

 1390دی  23الی  2 تهران اقتصادیمؤسسه توسعه و تحقیقات  سرمایه گذاری در اوراق مشتقه  8

 1390بهمن 13الی 8 تهران گروه مالی و سرمایه گذاری شریف  Excel کارگاه آموزشی مدلسازی مالی با نرم افزار 9

 1391تیر  7الی  5 تهران مالی و سرمایه گذاری شریف گروه  کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  10

 1391تیر  27 تهران سازمان مدیریت صنعتی اصول و فنون مذاکره  11

 1391دی  19 تهران شرکت مهندسین مشاور کـاین ژیک با رویکرد کارت امتیازی متوازن مدیریت استرات  12

 1391بهمن  تهران جهاد دانشگاهی  ژیکمدیریت استرات  13

 1391بهمن  تهران جهاد دانشگاهی  مدیریت سرمایه در بورس ) تحلیل بنیادی(  14

 1392مهر  22و 21 تهران گروه مالی و سرمایه گذاری شریف  بانکداری اختصاصی  15

 1392آذر ماه  تهران گروه مالی و سرمایه گذاری شریف  هوش تجاری و تحلیل داده ها در اکسل  16

 1396مرداد  تهران کانون  کارگزاران  تکنیکال تحلیل  17

 1398اردیبهشت و خرداد  تهران گروه مالی و سرمایه گذاری شریف  طراحی داشبوردهای مالی در اکسل  18

 1399خرداد  تهران ایوند  پایتون در بازار سرمایه 19

 چاپ مقاالت 
 . 1382،مرداد36سرمایه گذاری اینترنتی،ماهنامه بورس،شماره  .1

 1381دیماه77بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،سازمان برنامه و بودجه،شماره  .2

 در موضوعات مرتبط با بازار سرمایه و ماهنامه بورس متعدد در هفته نامه بورس و مصاحبه های مقاالت  .3

 



 

 ارایه مقاله در همایش های علمی
 تاریخ  مکان سازمان برگزارکننده  همایش عنوان  ردیف 

 1380مهر 22و21 تبریز   اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران  هفتمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی کشور  1

 1380مهر تهران موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران  همایش کارآفرینی و فناوریهای پیشرفته  2

 1380آذر  25 اصفهان  دانشگاه اصفهان  هفته پژوهش دانشگاه اصفهان  3

 1381اسفند  علی آباد دانشگاه آزاد اسالمی  همایش حسابداری و فناوری اطالعات 4

 1384مرداد  20 مشهد بورس منطقه ای مشهد  سمینار بررسی راهکارهای توسعه بازار سرمایه ایران  5

 

 رساله کارشناسی ارشد 
 . 07/19(« با نمره AHPسهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )»بررسی معیارهای موثر بر انتخاب 

 

 مدارک و گواهینامه ها 
 معادل مدارک اصول مقدماتی بازار سرمایه و معامله گری اوراق تامین مالی.  1384کارگزاری بورس آذر ماه  2دارای مدرک نمایندگی   •

  1399*     دارای مدرک مدیریت سبد  .1387حلیل گری بازار سرمایه ( اردیبهشت )ت 1دارای مدرک نمایندگی  •

 .1390دارای مدرک قراردادهای آتی *       .1387بورس کاال آبان  2دارای مدرک نمایندگی   •

 . 1391دارای مدرک مدیریت نهادهای بازار سرمایه اسفند *        .1390ش بهمن دارای مدرک کارشناسی عرضه و پذیر •

 

 سوابق اجرایی در بازار سرمایه 
و پرتفو گردانی چند صندوق و سبد  و بازدید از چندین بورس خارجی و شرکتهای بورسی شرکت در مجامع متعدد بورسی و محافل تخصصی بازار سرمایه •

دوره های  مدرس  * مشاوره جهت پذیرش شرکتها و افزایش سرمایه شرکتهای بورسی    سال  6اختصاصی به مدت 

  عضو هیات موسس کارگزاری کاالی خاورمیانه و دانشگاه تهران آموزشی در کانون کارگزاران و مرکز مالی ایران

 رییس کمیته ریسک و کمیته ارز گروه صنعتی بارز  1396تا آذر ماه  1392عضو کمیته سرمایه گذاری و کمیته نقدینگی بانک رفاه از  دی ماه  •

 

 سایر موارد 
     و انجمن مدیریت اجرایی و آکادمی مدیریت استراتژیک انجمن مدیریت ایران انجمن مالی اسالمی و عضو پیوسته •

 . 1380و آزمون تافل دانشگاه تربیت مدرس سال  1386و   1383و  1381آزمونهای تافل دانشگاه تهران در سالهای  قبولی در •

 دریافت لوح تقدیر دانشجویان برتر دانشگاه اصفهان. *      .85و گروه اداری رتبه  48مالی رتبه قبولی در آزمون ادواری گروه  •

 .1383*کارمند نمونه سازمان بورس در سال   .1379همکار اصلی در طرح »بررسی میزان وجدان کاری در بسیج دانشجویی تهران«،تهران،  •

 گذراندن دوره آموزشی طراحی صفحات وب. *    انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان. الکترونیکی«، همکاری در چاپ دوم کتاب »بازاریابی و تجارت  •

آشنایی با زبان انگلیسی و تسلط به نرم افزارهای: مجموعه  •

OFFICE ،QSB ،SPSS،EXPERTCHOICE،METASTOCK،AMIBROKER.Python & power query  

 

 آدرس و شماره تماس: 
 1919856634کدپستی: 2خیابان بابک شرقی کوچه فیروز پالک یک واحد خیابان فرید افشار خیابان ظفر   تهران،  آدرس محل سکونت:

 Delbari@yahoo.com  & mdelbary@gmail.comپست الکترونیکی:   09122758215و  021-22912382شماره تماس:


