درس مباحث منتخب مالی
نیمسال اول تحصیلی 0911-0011

جلسة سوم :امروزِ بازار سرمایة ایران

دانشگاه شریف ،دانشکدة مدیریت و اقتصاد ،سهشنبه  51مهرماه 5911
 دکتر مجید زمانی ،مهمترین چالشهای بازار سرمایه در دهه 09
از ساعت  51:51الی 51:59
 دکتر قاسم محسنی دمنه ،اعتبارسنجی ناشران در بازار سرمایه :تجربة ایران و کاستیهای موجود
از ساعت  51:59الی 50:91
 دکتر پویانفر ،عرضههای اولیه و شیوة قیمتگذاری سهام :تجربة ایران
از ساعت  50:51الی 51:51

دانشگاه امیرکبیر ،دانشکدة مدیریت ،علم و فنآوری ،سهشنبه  22مهرماه 5911
دانشگاه شهیدبهشتی ،دانشکدة حسابداری و مدیریت ،سهشنبه  22مهرماه 5911
 دکتر مجید زمانی ،فرهنگ فعالیت در بازارهای مالی
از ساعت  51:51الی 51:59
 دکتر بهرنگ اسدی ،بازار سرمایه در خدمت توسعة زیرساختها و بخش ساختمان
از ساعت  51:59الی 51:91
 دکتر روحاهلل حسینی مقدم  ،آرایش شرکتهای صنعت پتروشیمی حاضر در بازار سرمایة ایران و چالشهای این
حضور از ساعت  51:91الی 51:99

درس مباحث منتخب مالی
نیمسال اول تحصیلی 0911-0011

درباره سخنرانان:
 دکتر مجید زمانی
مجید زمانی از دانشگاه تهران مدرک کارشناسی مهندسی برق و از دو دانشگاه ایلینویز شیکاگو و کلمبیای
نیویورک مدارک  MBAو  MPAدریافت کرده است .وی بانکدار سرمایهگذاری است که بیش از  51سال
تجربة بین المللی در حوزة مالی در ایران و کشورهای غربی دارد ،و مشاور سابق بانک جهانی بوده است .آقای
زمانی مؤسس و مدیر شرکت تأمین سرمایة کاردان بوده ،و در حال حاضر مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایة
کیان است که خود سهامدار و از بنیانگذاران آن بوده است.

 دکتر قاسم محسنی دمنه
قاسم محسنی دمنه از دانشگاه های امام صادق (ع) مدرک کارشناسی ارشد و از دانشگاه آزاد دکترای مالی
دریافت کرده است .از سال  5111در نهاد نظارت بازار سرمایه خدمت کرده و از سال  5111به مدت  59سال
عضو هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار وسه سال عضو شورای عالی بورس بوده است .وی عضو هیأت
علمی دانشگاه آزاد کرج است و کتابها و مقاالت متعددی در مورد نهادهای مالی منتشر کرده است .در حال
حاضر ،آقای محسنی مدیر عامل شرکت رتبهبندی اعتباری برهان است.

 دکتر پویانفر
احمد پویانفر مدارک کارشناسی ،ارشد و دکترای خود را به ترتیب از دانشگاههای فردوسی ،سیتی لندن و
تهران در رشتة مالی اخذ کرده است ،و سالهاست که به تحقیق و تدریس در حوزة بازار سرمایه مشغول است.
وی عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم است وکتابها و مقاالت بسیاری از ایشان در زمینههای ارزشیابی ،مهندسی
مالی ،اقتصادسنجی مالی ،و ریاضیات مالی به چاپ رسیده است ،و محور پژوهشهای وی نیز غالباً همین عناوین
است .تجربههای اجرایی وی به مدیریت در شرکتهای ارزشپرداز آریان و عضویت در هیأت مدیرة
کارگزاری پاسارگاد ،توسعة بصیر ،سرمایهگذاری آتیهاندیشان مس ،و شرکت صحرا برمیگردد .آقای پویانفر
همچنین چندین سال است که عضو هیأت مدیرة فرابورس ایران است.

 دکتر بهرنگ اسدی
بهرنگ اسدی فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی نفت و کارشناسی ارشد  MBAاز دانشگاه شریف است و از
دانشگاه تهران دکترای مالی دریافت کرده است .وی  51سال سابقة فعالیت در شرکتهای تولیدی و نهادهای
مالی را دارد .تجربة فعالیت در گروه مالی بانک صادرات و دانایان پارس در کارنامة ایشان است .آقای اسدی
در حال حاضر مدیر عامل تأمین سرمایة بانک مسکن است.

 دکتر روحاهلل حسینی مقدم
روح اهلل حسینی مقدم از دانشگاه شهید بهشتی مدرک کارشناسی و از دانشگاه آزاد مدارک ارشد و دکترای
اقتصاد دریافت کرده است .وی به مدت  51سال مدیر و معاون بورس اوراق بهادار تهران بوده است .اکنون
مدت دو سال است که آقای حسینی با عنوان مدیر عامل تأمین سرمایة بانک ملت در خدمت بازار سرمایهاند.

