مدیر سرمایهگذاری صندوق آرمان سپهر آیندگان

MBA

تهران ،خیابان ولیعصر ،تقاطع میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک  ،33طبقه همکف تلفن37238070-37233068:

مدیر سرمایهگذاری صندوق آرمان سپهر آیندگان
الف -مشخصات عمومی
نام مدیر سرمایهگذاری

نام پدر

تاریخ و محل تولد

شماره ملی

مدرک تحصیلی

فیروزه ساالرالدینی

محمد باقر

 1501/50/82تهران

5500580551

دانشجوی دکتری مدیریت

ب -گواهیهای حرفهای
نوع مدرک

تاریخ دریافت

سازمان صادر کننده

اصول مقدماتی بازار سرمایه

1525

سازمان بورس و اوراق بهادار

تحلیلگری بازار سرمایه

1535

سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار

1535

سازمان بورس و اوراق بهادار

کارشناس عرضه و پذیرش

1535

سازمان بورس و اوراق بهادار

معاملهگری اوراق تأمین مالی

1525

سازمان بورس و اوراق بهادار

ج -سوابق فعالیت
محل خدمت

سمت

تاریخ شروع
فعالیت

تاریخ اتمام
فعالیت

شرح فعالیت

موسسه توسعه صنعت سرمایه-
گذاری ایران

کارشناس پژوهشی

آبان 1521

مرداد 1528

نگارش مقاله پژوهشی در زمینه بازار
سرمایه با عناوین ایجاد سیستم
معامالت جایگزین در ایران )(ATS
بررسی سیستمهای نظارتی و ساختار-
های کنترلی بازار سرمایه در دنیا و
ارائه پیشنهاد برای بازار سرمایه ایران
و...

شرکت طالیهداران صنعت
فرآیند

کارشناس ارشد بازرگانی
و مالی

شهریور 28

شهریور 28

پرتفوی گردانی و امور مرتبط با
بازرگانی

دانشگاه آزاد اسالمی

مدرس

مهر 25

خرداد 28

ریاضیات کاربردی آمار کاربردی

روزنامه سرمایه

روزنامه نگار

شهریور 28

شهریور 20

مصاحبه چالشی -ترجمه اخبار بورس-
های کشورهای دیگر با تمرکز بر
خاورمیانه -نگارش خالصه ای از پایان
نامه های انجام شده با موضوعات
مرتبط با وقایع آن روز بازار سرمایه

موسسه توسعه صنعت سرمایه-

کارشناس ارشد پژوهشی

مهر 1520

بهمن 1521

نوشتن مقاالتی در زمینههای :الگویی

برای ایجاد سهام عدالت در ایران
ارزیابی عملکرد پرتفوی شرکتهای
سرمایهگذاری -هموار سازی سود و
بازده سهام شیوههای بازاریابی در
بانک بررسی خصوصی سازی در بازار
سرمایه ایجاد فرابورس و مزایای آن در
ایران و.....

گذاری ایران

تامین سرمایه نوین

مدیر پذیرهنویسی و
عرضه اولیه

بهمن 1521

اسفند 1523

ارائه مشاوره در زمینه تأمین مالی-
انتشار سهام جدید(افزایش سرمایه)
برای شرکتها -انتشار اوراق مشارکت
– ارزشیابی سهام شرکتها -پذیرش
شرکتها در بورس و فرابورس-
تاسیس شرکت سهامی عام -تهیه
گزارشات امکانسنجی پروژهها و
گزارشات طرح توجیه فنی -اقتصادی

مشاور سرمایهگذاری تامین
سرمایه نوین

مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره

فروردین 1535

......

ارائه کلیه خدمات مالی

شرکت کاالی کهکشان سیر

نایب رئیس هیئت مدیره

مرداد 1521

.....

انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و
ساز پرژه های عمرانی ،تجاری،
صنعتی ،مسکونی -گردشگری
ومشارکت با اشخاص خاص و نهادها
در موارد مذکور

رایان صنعت آفتاب

رئیس هیئت مدیره

بهمن 1521

.....

تهیه و تولید؛ طراحی و ساخت نرم-
افزارها و سختافزارهای کامپیوتری

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

مشاور مدیرعامل

اردیبهشت
1538

اردیبهشت 1538

مشاوره در خصوص مبتحث تامین
مالی

بانک حکمت ایرانیان

مدیر بانکداری شرکتی و
اختصاصی

آذر 1535

مهر 1538

تامین مالی

مشاور سرمایهگذاری آرمانآتی

عضو موظف هیئت
مدیره

اسفند 1538

......

مشاوره اقتصادی و سرمایهگذاری –
تأمین مالی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

مدرس

مهر 1521

.......

تدریس دروس آمار در مدیریت-
مدیریت مالی و ارزشگذاری -ارزیابی
طرحهای اقتصادی -ابزارها و نهادهای
مالی -تجزیه تحلیل صورتهای مالی

د -آدرس و شماره تلفن تماس:
تهران ،خیابان ولیعصر ،تقاطع میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک  ،55طبقه همکف تلفن21521818-21525813:

مدیر سرمایهگذاری صندوق آرمان سپهر آیندگان
الف -مشخصات عمومی
نام مدیر سرمایهگذاری

نام پدر

تاریخ و محل تولد

شماره ملی

مدرک تحصیلی

اردشیر ظهرابی

سهراب

 0611/10/10تهران

1107660760

دانشجوی دکتری مالی

ب -گواهیهای حرفهای
نوع مدرک

تاریخ دریافت

سازمان صادر کننده

اصول مقدماتی اوراق بهادار

01

سازمان بورس و اوراق بهادار

معاملهگری کاال

00

سازمان بورس و اوراق بهادار

تحلیلگری اوراق بهادار

00

سازمان بورس و اوراق بهادار

کارشناس عرضه و پذیرش

06

سازمان بورس و اوراق بهادار

ج -سوابق فعالیت
محل خدمت

سمت

تاریخ شروع فعالیت

تاریخ اتمام
فعالیت

شرح فعالیت

شرکت کارگزاری آبان

کارگزار کاال و تحلیلگر

دی 00

تیر 09

کارگزار کاال و تحلیلگر اوراق بهادار

شرکت مشاورسرماگذاری
آرمانآتی

تحلیلگر

فروردین 06

دی 06

تحلیل اقتصادی طرح ،شرکت و اوراق
بهادار

شرکت مشاورسرماگذاری
آرمانآتی

مدیر سرمایهگذاری

دی 06

مدیریت سرمایهگذاریهای شرکت در
اوراق بهادار

د -آدرس و شماره تلفن تماس:
تهران ،خیابان ولیعصر ،تقاطع میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک  ،66طبقه همکف تلفن71170919-71176900:

