
 باسمه تعالی

 دکتر سید اسماعیل ارباهیمی      
 تحصیالت و دوره های گذارنده شده

 ( دکتری مدیریت عالی کسب و کارDBA )–  گرایش مدیریت مالی 

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی 

  دوره جامع ابزارهای نوین تامین مالی ) انجمن حسابدارن خبره و دانشگاه صنعت

 (PACTنفت( )

  دوره بین المللیManagement Innovation in SME’s سازمان بهره در شرکتهای کوچک و متوسط  مدیریت نوآوری(

 کشور برگزار کننده: ژاپن( –وری آسیایی 

 ( )انجمن حسابدارن خبره و دانشگاه صنعت نفت ( دوره تجزیه و تحلیل صورتهای مالیPACT) 

 ( )انجمن حسابداران خبره و دانشگاه صنعت نفت( دوره جامع کاربردی حسابداریPact) 

 انجمن حسابدارن خبره و دانشگاه صنعت نفت( ) دوره مبانی ارزیابی سهام (PACT) 

 )دوره مدیریت هلدینگ های مالی و سرمایه گذاری )انجمن مهندسی مالی ایران 

   )دوره مدیریت استراتژیک )دانشگاه تهران 

 

 افتخارات:

o  استاد نمونه مجتمع فنی تهرانمعرفی به عنوان 

o  صنعتیاستاد مدعو در مرکز آموزش سازمان مدیریت 

o  در انجمن مهندسی مالی ایرانپیوسته عضویت 

o عضویت در انجمن اقتصاددانان ایران 

o  شمسی 70حضور فعال در بازار سرمایه از دهه 

 

 

 

 



 سوابق تدریس:

 ( IMIمدرس مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی ) -

 (تحلیل صورتهای مالی، تامین مالی، ارزشگذاری سهام، مدیریت پورتفوی، مدیرت مالی، تجزیه و MBAکارشناسی ارشد و ) 

 مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی استان کرمان  -

MBA Finance  

 بانک رفاه کارگران  -

 دوره تامین مالی نوین از بازار سرمایه

 بانک صنعت و معدن  -

 مدیرت مالی – بانکداری توسعه ای MBAدوره 

 مرکزی )سعادت آباد( –مجتمع فنی تهران  -

 مبانی سرمایه گذاری در بورس، مدیریت پورتفوی، مدیرت مالی –تحلیل تکنیکال بورس  –تحلیل بنیادی بورس 

 استان البرز  –مجتمع فنی تهران  -

 )مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته( MBAدوره 

 اسر کشور()پزشکان و دندانپزشکان، مدیران کلینیک و روسای بیمارستان های سر MBA Dentalموسسه آموزش عالی  -

 مدیریت سرمایه گذاری مراکز درمانی، مدیرت مالی

 گروه پژوهشی آریانا  -

 تامین مالی نوین در بازار سرمایه

 دهکده جهانی دانش و مهارت  -

 کارخانجاتبورس، مدیریت مالی، مدیریت پورتفوی، ارزشگذاری  در تحلیل سرمایه گذاری

 کمیته امداد امام خمینی )ره( -

 گذاری در بورس برای مددجویان امداددوره های سرمایه 

 

 



 :، مشاورهحرفه ای، سوابق شغلی

  مدیریت( مدیرعامل شرکت فتاساOTC      )گروه کارکنان بانک ایران زمین 

 )مدیر سرمایه گذاری هلدینگ تامین آتیه سرزمین ایرانیان )گروه کارکنان بانک ایران زمین 

  مدیر سرمایه گذاری هلدینگTATS )صندوق کارکنان بانک کشاورزی(      

 کارشناس سرمایه گذاری و تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان و گروه مالی بانک پارسیان 

 )کارشناس مالی و اداری نمایندگی تویوتا ژاپن در ایران )ایرتویا 

  شمسی تا کنون 70ساله در بازار سرمایه کشور )تحلیل و معامالت سهام( از دهه  20فعالیت بیش از 

 مشاوره تامین مالی(  سازمان نظام مهندسی ساختمان( 

 مشاوره سرمایه گذاری و تحلیل کسب و کار( هلدینگ سرمایه گذاری توکا فوالد( 

 )تحلیل کسب و کار( شرکت داده گستر عصر نوین )های وب( 

 تحلیل کسب و کار( شرکت فرآورده های نسوز آذر( 

 مشاور راه اندازی   دبیر سبزشرکت سبدگردان تامین آتیه ت() 

  شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی هنگام پرواز 

  ارزشگذاری و آنالیز سهام( شرکت سیمرغ( 

 ارزشگذاری سهام و آنالیز کسب و کار(    شرکت خدمات ارزی و صرافی مهر( 

 ادغام و تملیک(     شرکت کارگزاری بانک کشاورزی(M&A 

  ادغام و تملیک ، تحلیل کسب و کار(    سبزشرکت خدمات آتیه اندیشه گستر( 

 ارزشگذاری سهام، تملیک، تحلیل سهام(   شرکت دامداری و کشاورزی اصفهان شیر( 

  تامین مالی ادغام و تملیک و تحلیل کسب و کار(    95شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی مهر( 

  تملیک( )تحلیل سهام و کسب و کار و  شرکت خدمات بیمه ای مهراندیش سینا 

 )سرمایه در گردش()مالی، تامین مالی، سرمایه گذاری        کارخانه پوشاک بانوان )سرژه ، 

  تحلیل سهام، تملیک(سرمایه )بهبود ساختار   شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین ، 

 تحلیل سهام، تملیک(سرمایه )بهبود ساختار    شرکت خدمات بیمه ای مهر یاران آتیه کشاورز ، 

  آنالیز کسب و کار، ادغام و تملیک(    لیزینگ مهر کشاورزیشرکت( 

 آنالیز کسب و کار(       گروه مهندسین مشاور ایتسن( 

 ( )زمون( استارت آپ تامین مالی جمعیZamoon Crowd funding Startup) 

  عضور هیئت مدیره، مشاور مالی و سرمایه گذاری، ارزشگذاری کسب و کار 

 صندوق کارکنان بانک کشاورزی – ع پورتفوی صنایع هلدینگ های سرمایه گذاری بزرگ کشورهیه گزارش تحلیلی تنوت 

 تهیه گزارش تحلیلی صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، در سهم، مختلط، کاالیی و ... در بازار سرمایه ایران 

  گروه تاتسی( گذاری کشورتهیه گزارش مدیریت سرمایه گذاری دارایی های نقد و کوتاه مدت شرکت های سرمایه( 

 ( تهیه گزارش توجیهی مشارکت با طرف هندیJ.V.به منظور تاسیس کارخانه فرآوری و بسته بندی برنج در بندر چابهار ،)    

 )هلدینگ سرمایه گذاری تاتسی(



  کشاورزی(بانک صندوق کارکنان تهیه گزارش تحلیل مالی و اقتصادی، شرکت فن آوا و آسان پرداخت پرشین )مربوط به 

 هلدینگ تامین آتیه کارکنان بانک ایران زمین(   تهیه گزارش ضریب ریسک سیستماتیک صنایع بورسی کشور( 

 )تهیه گزارش تحلیلی شرکت های صنعت بیمه کشور )به سفارش گروه مالی بانک پارسیان 

 ت گردشگری آگاگروپتهیه گزارش  توجیهی و امکانسنجی و ارزشگذاری مشارکت و توسعه شبکه جامع شرکت خدما 

 تهیه آئین نامه سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز 

 )گروه سرمایه گذاران حقیقی(  تهیه گزارش تحلیلی سهام شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول( 

 تهیه گزارش توجیهی . امکانسنجی پروژه رفاهی، گردشگری کارکنان بانک ایران زمین 

 رش توجیهی و امکانسنجی پروژه پول رسانی شعب بانک ایران زمینتهیه گزا 

 تهیه گزارش توجیهی و امکانسنجی پروژه حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیران بانک ایران زمین 

 سبدگردانی و تهیه پورتفوی سرمایه گذاری منابع شرکت هلدینگ کارکنان بانک ایران زمین 

 

 مسیرهای ارتباطی

 

 Linkedin: Seyed Esmaeil Ebrahimi 

 Twitter: ebrahimifinance 

 Instagram: ebrahimifinance 

 www.EbrahimiFinance.ir 

 

 09126134153 

 09353887710 


