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 امروزِ بازار سرمایة ایران :سومجلسة 

 

   5911مهرماه  51شنبه دانشکدة مدیریت و اقتصاد، سه ،دانشگاه شریف

 09در دهه  ههای بازار سرمایترین چالشمهم، دکتر مجید زمانی 

 51:59الی  51:51  از ساعت 

  های موجودایران و کاستی ة: تجربهعتبارسنجی ناشران در بازار سرمایا، قاسم محسنی دمنهدکتر 

 50:91  الی 51:59از ساعت 

 ایران ةگذاری سهام: تجربقیمت ةهای اولیه و شیوعرضه، دکتر پویانفر 

 51:51  الی 50:51  از ساعت

 

  5911مهرماه  22شنبه آوری، سهفن و علم مدیریت، دانشگاه امیرکبیر، دانشکدة

   5911مهرماه  22شنبه مدیریت، سهحسابداری و  دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکدة

 فرهنگ فعالیت در بازارهای مالی، دکتر مجید زمانی 

 51:59الی  51:51  از ساعت

 ها و بخش ساختمانزیرساخت ةدر خدمت توسع هبازار سرمای، دکتر بهرنگ اسدی 

 51:91الی   51:59 از ساعت

  ی این هاایران و چالش ةحاضر در بازار سرمایهای صنعت پتروشیمی آرایش شرکت،  حسینی مقدماهلل روحدکتر

 51:99الی  51:91  از ساعت حضور
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 :درباره سخنرانان

 دکتر مجید زمانی 

مجید زمانی از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی مهندسی برق و از دو دانشگاه ایلینویز شیکاگو و کلمبیای 

سال  51گذاری است که بیش از سرمایهدریافت کرده است. وی بانکدار   MPAو  MBAنیویورک مدارک 

المللی در حوزة مالی در ایران و کشورهای غربی دارد، و مشاور سابق بانک جهانی بوده است. آقای تجربة بین

زمانی مؤسس و مدیر شرکت تأمین سرمایة کاردان بوده، و در حال حاضر مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایة 

 گذاران آن بوده است. یانکیان است که خود سهامدار و از بن

 

 دکتر قاسم محسنی دمنه 

های امام صادق )ع( مدرک کارشناسی ارشد و از دانشگاه آزاد دکترای مالی قاسم محسنی دمنه از دانشگاه

سال  59به مدت  5111خدمت کرده و از سال  هدر نهاد نظارت بازار سرمای 5111 دریافت کرده است. از سال

عضو هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار وسه سال عضو شورای عالی بورس بوده است. وی عضو هیأت 

ها و مقاالت متعددی در مورد نهادهای مالی منتشر کرده است. در حال علمی دانشگاه آزاد کرج است و کتاب

 بندی اعتباری برهان است.رکت رتبهحاضر،  آقای محسنی مدیر عامل ش
 

 دکتر پویانفر 

و  های فردوسی، سیتی لندناحمد پویانفر مدارک کارشناسی، ارشد و دکترای خود را به ترتیب از دانشگاه

ت. سمشغول ا هقیق و تدریس در حوزة بازار سرمایهاست که به تحتهران در رشتة مالی اخذ کرده است، و سال

ی های ارزشیابی، مهندسها و مقاالت بسیاری از ایشان در زمینهم است وکتابنشگاه خاتوی عضو هیأت علمی دا

 های وی نیز غالباً همین عناوینمالی، اقتصادسنجی مالی، و ریاضیات مالی به چاپ رسیده است، و محور پژوهش

 مدیرة هیأتپرداز آریان و عضویت در ارزشهای های اجرایی وی به مدیریت در شرکتاست. تجربه

 قای پویانفرگردد. آبرمی  اندیشان مس، و شرکت صحراگذاری آتیهبصیر، سرمایه ة، توسعکارگزاری پاسارگاد

 چندین سال است که عضو هیأت مدیرة فرابورس ایران است. چنینهم

 دکتر بهرنگ اسدی 

از  از دانشگاه شریف است و  MBAبهرنگ اسدی فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نفت و کارشناسی ارشد 

های تولیدی و نهادهای سال سابقة فعالیت در شرکت 51دانشگاه تهران دکترای مالی دریافت کرده است. وی 

مالی را دارد. تجربة فعالیت در گروه مالی بانک صادرات و دانایان پارس در کارنامة ایشان است. آقای اسدی 

 انک مسکن است.در حال حاضر مدیر عامل تأمین سرمایة ب

 حسینی مقدم اهللروح دکتر 
اهلل حسینی مقدم از دانشگاه شهید بهشتی مدرک کارشناسی و از دانشگاه آزاد مدارک ارشد و دکترای روح

سال مدیر و معاون بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اکنون  51اقتصاد دریافت کرده است. وی به مدت 

 اند.  هخدمت بازار سرمای با عنوان مدیر عامل تأمین سرمایة بانک ملت دراست که آقای حسینی دو سال مدت 


