 .1سوابق علمی – دانشگاهی

 .1دیپلم ریاضی فیزیک  /دبیرستان امام خمینی تبریز 1372 ،
 .2کارشناسی اقتصاد نظری  /دانشگاه تبریز  ،سال 1377؛
 .3کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی (کسب رتبه اول)  /دانشگاه عالمه طباطبایی تهران سال 1379؛
 .4دکتری اقتصاد  /دانشگاه مفید  /سال  1396؛
عنوان رساله دکتری« :طراحی بانکداری بدونربا بر مبنای عقالنیت و اخالق»
 پژوهشگر برتر نظام بانکی کشور 1396 ، دوره مدیران راهبردی ؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام ()1396-97 .2سوابق علمی -اجرایی

عضو هیأت مدیره موظف شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید  /از آذر ماه 1397
مشاور پست بانک ایران  /از فروردین 1398
رئیس اداره کل آموزش بانک سپه  /از سال 1396
رئیس اداره کل تشکیالت و روشها بانک سپه  /از سال 1393-96
معاون اداره کل تسهیالت بانک سپه  /از سال 1388-93
کارشناس امور اقتصادی بانک سپه  /سال 1381-88
عضو هیت علمی و پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی (آذربایجان)  /سال 1380-81
مشاور اقتصادی شرکت الستیک بارز  /سال 1379
دبیر کمیسیون اعتبارات شورای هماهنگی اعتبارات بانکها  /از سال 1388-93
مدیر پروژه انتشار اوراق مالی اسالمی (صکوک) در بانک سپه  /سال 1390
نماینده بانک در کارگروه تخصصی ارتقاء نظام تأمین مالی کشور در معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی  /سال-90
1389
نماینده بانک در کارگروه تخصصی طرح تحول نظام در بانکی کشور در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرران  /سرال
1389-90
دبیر کمیته اعتباری نظام پیشنهادها در بانک سپه  /از سال 1388-93
مشاور تدوین برنامه راهبردی بانک سینا  /سال 1385
حضور در جلسات شورای تحقیقات بانک سپه (از سال  1390تا سال )1392
داور و ارزیاب طرحها و گزارشهای امور بانکی اداره کل آموزش بانک سپه  /از سال ( 1388ادامه دارد)
کارشناس و ارزیاب مرکز پژوهشهای مجلس (دفتر گروه تأمین مالی) از سال ( 1392ادامه دارد)
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کارشناس و ارزیاب فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی ،از سال ( 1392ادامه دارد)
کارشناس و ارزیاب فصلنامه علمی -پژوهشی اقتصاد اسالمی ،از سال ( 1393ادامه دارد)
اقدامات و طرحهای اجرایی در بانک سپه

 .1بهبود وضعیت کسب و کار الکترونیک بانک سرپه (برا افرزایش  3برابرری تعرداد پایانره فرروش فروشرگاهی( )posو
درگاههای اینترنتی ( ،)IPGافزایش حدود  60درصدی عابر بانک ،راهاندازی کیوسک ،توسعه مراکرز  ، 724بهبرود در
نهادینه کردن استفاده از اینترنت بانک و موبایل بانک
 .2طراحی و اجرایی نمودن محصوالت :اعتبار در حسابجاری در قالب عقد خرید دین ،کارت اعتباری ،کارت خریرد
اعتباری ،کارت ضمانتنامه ،کارت خرید سپه ،خرید و فرروش الکترونیکری اوراق مشرارکت و گرواهی سرپرده ،طررح
تدبیر و ...در بانک
 .3مدیر پروژه انتشار صکوک اجاره
 .5راهاندازی صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایه امید
 .6مدیر پروژه «مدیریت داراییها و بدهیهای بانک و ارایه راهبردهای عملیاتی»
 .7طراحی و اجرای «رتبهبندی عملکرد مناطق و شعب بانک سپه با استفاده از شاخصهای  22گانره امرور برانکی» بررای
پرداخت پاداش
 .8تجزیه و تحلیل استراتژیک مناطق بانک سپه با استفاده از مدل گروه مشاورین بوستون و ارایه راهکار عملیاتی
 .9بازنگری و تدوین بخشنامه شماره  2ضمانتنامهها  /سال 1388
 .10بازنگری و تدوین بخشنامه شماره  3اعتبارات  /سال 1390
 .11بازنگری و تدوین بخشنامه شماره  1تجهیز منابع  /سال 1395
 .12مشارکت در تدوین برنامه راهبردی بانک سپه و تعالی سازمانی بانک سپه با استفاده از مدل EFQM
 .13تدوین گزاشهای تحلیلی در زمینههای تخصصی امور بانکی ،پولی ،اعتباری و کالن در سطح عالی
 .14مدیریت اجرایی امور مختلف بانک در بخش تشکیالت و روشها برای واحدهای مختلف بانک و  1600شعبه
 .3فعاليتهای پژوهشی

تأليف کتاب

 .1تأمین مالی در عملیات بانکی بدونربا ( ،)1398تهران :بانک سپه ؛ چاپ دوم.
 .2مباحث کاربردی ضمانتنامه بانکی برای مدیران ،کارشناسان و متصدیان امور بانکی( ،)1398تهران :بانک سپه؛ چراپ
چهارم.
 .3نقش بانکها در ایجاد اشتغال در استان زنجان( .)1386زنجان :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان
 .4بررسی میزان توانمندی صادرکنندگان صنعت چرم استان آذربایجانشرقی( ،)1384تهران :وزارت بازرگانی
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مقاالت

 .1مدل کسب و کار بانک ،سازوکاری برای رقابت استراتژیک ( ،)1397فصلنامه روند ،بانک مرکزی جهموری اسالمی
ایران ،بهار و تابستان ،شماره  81و .82
 .2عقالنیت و اخالق نقطه کانونی تعامل بانکداری ایران با بانکداری بینالملل ( ،)1396فصنامه علمی -پژوهشی
پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبایی ،زمستان ،شماره .67
 .3مدل کسب و کار ابزاری برای ساماندهی بانکهای کشور ( ،)1396مجله اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و
دارایی ،مهر و آبان ،شمارههای  7و . 8
 .4طراحی مدل کسب و کار برای بانکداری جامع با رویکردی آیندهنگر( ،)1396سومین کنفرانس چالشهای نوین در
مدیریت و کسب و کار ،سازمان مدیریت صنعتی.
 .5نقش منابع تملیکی(آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی ( ،)1395فصلنامه(علمی -پژوهشی)
اقتصاد اسالمی -زمستان ،شماره .64
 .6امکان سنجی مدلسازی بانکداری بدون ربا بر پایه تئوری عقالنیت میانه مالی ( ،)1395فصلنامه اقتصاد و بانکداری
اسالمی ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس ،پاییز ،شماره .16
 .7آسیبشناسی انتشار صکوک اجاره در بانکهای ایران ،مطالعه موردی :بانک سپه( ،)1393فصلنامه (علمی-
پژوهشی) پژوهش های اقتصادی ایران ،تهران :معاونت امور اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی ،بهار ،شماره 69
 ،سال بیست و دوم.
 .8الزامات احیای عقد مشارکت حقوقی راهبردی برای تحقق بانکداری  PLSدر نظام بانکداری بدون ربا (،)1392
فصلنامه (علمی -پژوهشی) راهبرد اقتصادی ،صفحات ،39-79 :شماره  ، 7تهران :پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
 .9طراحی اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مشارکت مدنی مشروط( ،)1390مجموعه
مقاالت بیست و یکمین همایش ساالنه سیاستهای پولی و ارزی ،صفحات .255-286:تهران :پژوهشکده پولی و
بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .10سیاستهای پولی(ابزاری -نهادی) متناسب با طرح تحول اقتصادی( ،)1390مجموعه مقاالت بیست و یکمین همایش
ساالنه سیاستهای پولی و ارزی ،صفحات .319-364:تهران :پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .11تخمین نرخ سود بهینه بانکی برای حداکثرسازی نرخ رشد اقتصادی در ایران :با استفاده از سیستم معادالت همزمان
(بهار و تابستان  ،)1388دوفصلنامه برنامه و بودجه( ،علمی -ترویجی) ،شماره  ، 1سال چهاردهم.
 .12بررسی اثر آزادسازی نرخ سود بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ( ،1387زمستان) .فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،
(علمی -پژوهشی) ،شماره . 31تهران :پژوهشکده امور اقتصادی
 .13نقش تسهیالت بانکی در سرمایهگذاری خصوصی ایران( ،1385تابستان) .فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی( ،علمی-
پژوهشی) ،شماره . 21تهران :پژوهشکده امور اقتصادی
 .14نوسازی ابعاد چهارگانه تکنولوژی در نظام بانکی کشور ،با استفاده از مدل اطلس تکنولوژی( ،)1387مجموعه
مقاالت هجدهمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی ،صفحات .417-450:تهران :پژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی ج.ا.ا.
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 .15بررسی موانع نهادی(اداری-اجرایی) سرمایهگذاری صنعتی ،مطالعه موردی استان آذربایجان غربی( ،)1386مجله
برنامه و بودجه شماره ( 100علمی -ترویجی) ،تهران :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 .16ارزیابی میزان توانمندی صادرکنندگان صنعت چرم استان آذربایجانشرقی( .)1385دوماهنامه بررسیهای بازرگانی،
شماره ( 18علمی -ترویجی)  .تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
 .17برآورد تابع سرمایهگذاری خصوصی در بخش صنعت ایران ( ،)1350-77به روش همانباشتگی  .مجله برنامه و
بودجه .دی و بهمن  ، 1381شماره ( 77علمی -ترویجی) ،تهران :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 .18جایگاه نظام بانکی در مدیریت و برنامهریزی انرژی ایران( .)1385ارایه در اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت و
برنامهریزی انرژی  ،موسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی انرژی .تهران :دانشگاه تهران
 .19بررسی رابطه بهره وری و صادرات در صنایع کشور ( .)1382ارائه شده در نهمین همایش صادرات غیرنفتی کشور.
تبریز :اتاق بازرگانی صنایع و معادن
 .20نقش بازار پول در سرمایه گذاری خصوصی بخش صنعت ایران ( .)1382مجموعه مقاالت سیزدهمین کنفرانس
سیاستهای پولی و ارزی کشور ،پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 .21اصالح الگوی مصرف در اقتصاد و نظام بانکی( .)1388مجله بانک و اقتصاد  ،شماره100 :
 .22بررسی عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران ( .)1383مجله بانک و اقتصاد  ،شماره 46 :و 47
 .23اقتصاد پول و بانک( ،)1384مجله بانک و اقتصاد  ،شماره63 :
 .24هدف بانکداری بدون ربا :حداکثرسازی سود یا حداکثرسازی رفاه؟( . )1385مجله بانک و اقتصاد  ،شماره67 :
 .25بررسی هزینه مبادله در نظام بانکی کشور براساس اقتصاد نهادگرای جدید ( .)1382مجله بانک و اقتصاد ،شماره:
 34و 35
 .26بررسی آثار کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران ( . )1386مجله بانک و اقتصاد  ،شماره90:
 .27تخمین تابع تقاضای نیروهای کار در گروههای مختلف صنعتی استان آذربایجانشرقی( .)1381ارائه شده در
همایش اشتغال .تبریز :دانشگاه آزاد اسالمی
 .28شناسایی مزیت نسبی تولید و صرادرات استان آذربایجانشرقی( .)1380ارائه و چاپ شده در هفتمین همایش
صادرات غیر نفتی کشور ،تبریز :اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
طرحهای تحقيقاتی

 .1مجری طرح :مدیریت بر داراییها و بدهیهای بانک سپه و استخراج راهبردهای عملیاتی( ،)1393تهرران :گرزارش
داخلی بانک سپه
 .2مجری طرح :سنجش سطح و تواناییهای تکنولوژی در نظام بانکی کشور( .)1386کارفرما :وزارت امور اقتصرادی
و دارائی ،پژوهشکده امور اقتصادی
 .3مجری طرح :نقش بانکها در ایجاد اشتغال در استان زنجان( .)1385کارفرما :سازمان مردیریت و برنامرهریزی اسرتان
زنجان
 .4مجری طرح :بررسی میزان توانمندی صادرکنندگان صنعت چرم استان آذربایجانشررقی( .)1384کارفرمرا :وزارت
بازرگانی ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
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 .5مجری طرح :بررسی نقش تسهیالت بانکی در سرمایهگرذاری خصوصری کشرور ( . )1383کارفرمرا  :وزارت امرور
اقتصادی و دارائی
 .6مجری طرح :بررسی روشهای تامین مالی داخلی و خارجی پروژههرای بنردری سرازمان بنرادر و کشرتیرانی ،بنرد 19
طرح جامع بنادر بازرگانی کشور( .)1383کارفرما :سازمان بنادر و کشتیرانی ،طرح نواندیشان
 .7مجررری طرررح :بررسرری موانررع توسررعه صررنعتی در اسررتان آذربایجرران غربرری( .)1382کارفرمررا :سررازمان مرردیریت و
برنامهریزی استان
 .8کارشناس طرح :بررسی تطبیقی شاخصهای اقتصادی شرکتهای تعاونی در سطح استان آذربایجانشرقی(.)1380
کارفرما :سازمان مدیریت و برنامهریزی
 .9کارشناس طرح :بررسی کارایی نظام سه مرحلهای تصمیمسازی ،اجرا و کنترل طرحهرای عمرانری در دسرتگاههای
اجرایی استان آذربایجانشرقی( .)1380کارفرما :سازمان مدیریت و برنامهریزی
 .10مجری طرح :تجزیه و تحلیل استراتژیک مناطق بانرک سرپه برا اسرتفاده از مردل گرروه مشراورین بوسرتون (. )1382
گزارش داخلی بانک سپه
 .11کارشناس مسئول طرح :تدوین دورههای آموزش پودمرانی در شربکه سرازمان مردیریت صرنعتی ( .)1381کارفرمرا:
سازمان مدیریت صنعتی
 .12کارشناس مسئول طرح :تدوین برنامه راهبردی شرکت سیمان صوفیان( . )1380کارفرما  :شرکت سیمان صوفیان
 .13کارشناس طرح :استقرار چرخه بهرهوری در سازمان آب منطقهای ( . )1380کارفرما  :سازمان آب منطقهای
 .4فعاليتهای آموزشی

 .1تدریس دوره تخصصی «محصولسازی در بانکداری بدونربا» و «بانکداری بدون ربا بر مبنای اخالق» موسسره عرالی
آموزش بانکداری ایران؛ بانک مرکزی /از سال ( 1396ادامه دارد)
 .2تدریس دورههای تخصصی «اعتبارات و تأمین مالی»« ،ضمانتنامه»« ،اعتبار اسنادی داخلی»« ،روشهای ترأمین مرالی
اسالمی (صکوک)»« ،آشنایی با عقود اسالمی» و ...در بانک سپه و شبکه بانکی کشور /از سال ( 1388ادامه دارد)
 .3تدریس دوره تخصصی اعتبارات و عقود اسالمی در سطح عالی بانک  /از سال ( 1395ادامه دارد)
 . 4برگزاری سمینارهای تخصصی بانکداری الکترونیک و ابزارهای پرداخت در سطح کل مناطق بانک  /از سرال 1393
(ادامه دارد)
 .5برگزاری سمینارهای آموزشی در خصوص امور اعتباری  /از سال ( 1388ادامه دارد)
 .6تدریس دروس اقتصاد در دانشگاههای ملی ،آزاد ،پیام نور ،علمی -کاربردی  /سال 1380-85
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