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 به نام خدا 

  

    یمشخصات فرد-1

  خاكپور ی: مهدینام و نام خانوادگ ❖

 Khakpour.m@Gmail.com پست الكترونیكی:    

 

   یمشخصات علم-2

  یمدارج علم 1-2

  

 یلیمقطع تحص یلیرشته تحص محل اخذ مدر ك سال شروع انیسال پا معدل دوره

 پلمید كیزیف -یاضیر تهران 78 80 18.76

17.12 85 81 
ارشاد  یموسسه آموزش عال

 دماوند
 یكارشناس یت صنعتیریمد

 دانشگاه مازندرا ن 85 87 16.72
ش یگرا یت بازرگانیریمد

 یمال
 شدار یكارشناس

  یسوابق علم 2-2

  یلیتحص 1-2-2

 یانتخاب  پرتفو  یمدلها یسهایمقا یبررس»ارشد با عنوان  ینامه كارشناس انیپا ❖

بودن بازده سهام در بورس اوراق بهادار  یفاز یوتصادف یبر تصادف یسهام مبتن

  87درسال « تهران

  85در سال « 206پژو  یموتورساز یو رو شسنج یكارسنج»  یقاتیپروژه تحق ❖

  

   یآموزش 2-2-2

  88-89م سال دوم یدر ن (ع) یامام عل یدر دانشگاه افسر یت مالیریس مدیتدر ❖

  89-90م سال اول یدر ن)ع(  یامام عل یس اقتصاد خرد در دانشگاه افسریتدر ❖

  88-89م سال دوم یدر ن)ع(  یامام عل یس اقتصاد كالن در دانشگاه افسریتدر ❖

  

  مقاله  3-2-2

 یبر تصادف یسهام مبتن یانتخاب پرتفو یمدلها یسهایمقا یبررس»مقاله تحت عنوان  ❖

 یمجلۀ علمدر « بودنبازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران یفاز یو تصادف

  راز؛ یدانشگاه ش یحسابدار یشرفتهایپ یپژوهش
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   یسوابق كار-3

 

❖
 1392ن از سال یۀ نوین سرمایدر شركت تأم یبر بده یمبتن ین مالیس ادارۀ تأمیرئ 

  تاكنون؛ 

 

و ی دولتی ها،شركتهایدولت، شهردار ین مالیتام •

   ازش یب  یق انتشار انواع اوراق بدهیاز طر یخصوص

  45  ش ازیب  ین مالیو تأم  ارد لایریلیم  000،170

از طریق انواع اوراق  یوشهردار یشركت ،  نهاد دولت

  ی؛بده

ن اوراق سفار ش ساخت در كشور در سال یانتشار اول •

  ؛ 1394

از  1395در بازار سرمایه تا سال  ین مالیبزرگترین تأم •

مخابرات  شركت یق انتشار اوراق اجاره برایطر

  ؛ارد لایریلیم 500،4ران به مبلغ یا

مۀ ین اوراق بیانتشار اول یدر حال اخذ موافقت اصول •

  ؛ 1399در سال  ییاتکا

و  یشركت بورس 30ش از یۀ بیش سرمایانجام افزا •

  ؛ یفرابورس

رش در شركت بورس، فرابورس و یانجام پذ •

  ؛ شركت 6 یارزشگذار

  

رگران در تجزیه و تحلیل تفریـغ بودجـه كارشناس مالی شركت گروه مشاوران تدبی ❖

شـهرداری و بودجهبندی مالی و تخصیص بهینه سرمایه گذاری در پروژههـای عمرانـی 

شهـرداری در راسـتای برنامه ریزی استراتژیك و تدوین سند برنامه پنجساله راهبردی 

  شهرداری شهرهای: 
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نوبران، غرقآباد، استان مركزی )شهر مامونیه، فرمهین، آشتیان، كمیجان،  -1

  خنداب، داودآباد، هندودر، ساروق،جاورسیان)(

  استان اصفهان)شاهین شهر، قحدریجان(؛  -2

  استان اردبیل )اردبیل، نیر، خلخال(؛ -3

  استان قم )سلفچگان(؛  -4

 

  آپادانا؛  یكارشنا س شركت كارگزار  ❖

 و شركت در همایش ها   یآموزش یها ،دورهها نامهیگواه-4

  سازمان بور س و اوراق بهادار؛  ینامۀ اصول مقدماتیگواه -1

  ر ش سازمان بورس و اوراق بهادار؛یعرضه و پذ ینامۀ كارشناسیگواه -2

د یت دانشگاه تهران، اساتیریبرگزاركننده: دانشکدۀ مد)شركت  ینامۀ ارزشگذاریگواه -3

  ؛(انفریباف و دكتر پویدكتر قال یبرگزاركننده: جناب آقا

  مانداز ؛ تحقق سند چش یدر راستا یت شركتیحاكم یش ملین هماینامۀ حضور در نخستیگواه -4

  ت نوآورانه پروژه؛یریکرد مدیبا رو یتوان داخل یش ارتقاین هماینامۀ حضور در سومیگواه -5

  افته؛ی ت نظامیخالق ینامۀ دورۀ آموزش یگواه -6

  اصول و فنون مذاكره؛ یدورۀ آموزش -7

  

  مهارتها -5

ارشد،  یكارشناسنامه  انیو استفاده از آن در پا  Matlabیافزار كامل با برنامه نرم ییآشنا ❖

 هینه سرمایص بهیدر تخص یاضیر یو حل مدلها یشهردار یبند ،بودجه یل مالیه و تحلیتجز

  ؛ یگذار

   SPSSیافزار كامل با برنامه نرم ییآشنا ❖

  ؛ +MS Office ،QSBكامل به برنامه  ییآشنا ❖

  ؛ یات فازیاضیم ریبا مفاه ییآشنا ❖

  و درک مطلب خوب؛  یسیدر نوشتن متون انگل ییتوانا ❖

  


