روزمه علمی و اجرایی

نام :اکبر

نام خانوادگي :کشاورزیان

محل تولد :تبریز

تاریخ تولد5211 :

نام پدر :رضا
کد ملي5295151831 :

محل صدور :تبریز
شماره شناسنامه53 :

محل کار :شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

سمت :عضو هیأت مدیره
 .1تحصیلات

 .5کارشناسي اقتصاد نظری  /دانشگاه تبریز سال 5211؛
 .3کارشناسي ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی (کسب رتبه اول)  /دانشگاه علامه طباطبایي تهران سال 5218؛
 .2دکتری اقتصاد  /دانشگاه مفید  /سال 5281
 .2فعالیتهای علمی -اجرایی

عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
رئیس اداره کل آموزش بانک سپه  /از سال 5281
رئیس اداره کل تشكیلات و روشها بانک سپه  /از سال 5282-81
معاون اداره کل تسهیلات بانک سپه  /از سال 5299-82
کارشناس امور اقتصادی بانک سپه  /سال 5295-99
عضو هیت علمي و پژوهشي سازمان مدیریت صنعتي (آذربایجان)  /سال 5291-95
مشاور اقتصادی شرکت لاستیک بارز  /سال 5218
دبیر کمیسیون اعتبارات شورای هماهنگي اعتبارات بانکها  /از سال 5299-82
مدیر پروژه انتشار اوراق مالي اسلامي (صكوک) در بانک سپه  /سال 5281
نماینده بانک در کارگروه تخصصي ارتقاء نظام تأمین مالي کشور در معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایي  /سال5298-81
نماینده بانک در کارگروه تخصصي طرح تحول نظام در بانكي کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامي ایران  /سال 5298-81
دبیر کمیته اعتباری نظام پیشنهادها در بانک سپه  /از سال 5299-82
مشاور تدوین برنامه راهبردی بانک سینا  /سال 5291
حضور در جلسات شورای تحقیقات بانک سپه (از سال  5281تا سال )5283
داور و ارزیاب طرحها و گزارشهای امور بانكي اداره کل آموزش بانک سپه  /از سال ( 5299ادامه دارد)

1

کارشناس و ارزیاب مرکز پژوهشهای مجلس (دفتر گروه تأمین مالي) از سال ( 5283ادامه دارد)
کارشناس و ارزیاب فصلنامه علمي -پژوهشي پژوهشنامه اقتصادی ،از سال ( 5283ادامه دارد)
کارشناس و ارزیاب فصلنامه علمي -پژوهشي اقتصاد اسلامي ،از سال ( 5282ادامه دارد)
 .3فعالیتهای پژوهشی
 .3-1تألیف کتاب

 .5تأمین مالي در عملیات بانكي بدونربا ( ،)5281تهران :بانک سپه
 .3مباحث کاربردی ضمانتنامه بانكي برای مدیران ،کارشناسان و متصدیان امور بانكي( ،)5281تهران :بانک سپه؛ چاپ سوم
 .3نقش بانكها در ایجاد اشتغال در استان زنجان( .)5291زنجان :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان
 .2بررسي میزان توانمندی صادرکنندگان صنعت چرم استان آذربایجانشرقي( ،)5291تهران :وزارت بازرگاني
 .3-2مقالات

 .5عقلانیت و اخلاق نقطه کانوني تعامل بانكداری ایران با بانكداری بینالملل ( ،)5281فصنامه علمي -پژوهشي پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه
علامه طباطبایي ،زمستان ،شماره .11
 .3مدل کسب و کار ابزاری برای ساماندهي بانکهای کشور ( ،)5281مجله اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایي ،مهر و آبان،
شمارههای  1و . 9
 .2طراحي مدل کسب و کار برای بانكداری جامع با رویكردی آیندهنگر( ،)5281سومین کنفرانس چالشهای نوین در مدیریت و کسب و
کار ،سازمان مدیریت صنعتي.
 .1نقش منابع تملیكي(آزاد) در تأمین مالي و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانكي ( ،)5281فصلنامه(علمي -پژوهشي) اقتصاد اسلامي-
زمستان ،شماره .11
 .1امكان سنجي مدلسازی بانكداری بدون ربا بر پایه تئوری عقلانیت میانه مالي ( ،)5281فصلنامه اقتصاد و بانكداری اسلامي ،تهران :دانشگاه
تربیت مدرس ،پاییز ،شماره .51
 .1آسیبشناسي انتشار صكوک اجاره در بانکهای ایران ،مطالعه موردی :بانک سپه( ،)5282فصلنامه (علمي -پژوهشي) پژوهشهای اقتصادی
ایران ،تهران :معاونت امور اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایي ،بهار ،شماره  ، 18سال بیست و دوم.
 .1الزامات احیای عقد مشارکت حقوقي راهبردی برای تحقق بانكداری  PLSدر نظام بانكداری بدون ربا ( ،)5283فصلنامه (علمي -پژوهشي)
راهبرد اقتصادی ،صفحات ،28-18 :شماره  ، 1تهران :پژوهشكده تحقیقات راهبردی.
 .9طراحي اعتبار در حساب جاری در بانكداری بدون ربا در قالب قرارداد مشارکت مدني مشروط( ،)5281مجموعه مقالات بیست و یكمین
همایش سالانه سیاستهای پولي و ارزی ،صفحات .311-391:تهران :پژوهشكده پولي و بانكي بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .8سیاستهای پولي(ابزاری -نهادی) متناسب با طرح تحول اقتصادی( ،)5281مجموعه مقالات بیست و یكمین همایش سالانه سیاستهای
پولي و ارزی ،صفحات .258-211:تهران :پژوهشكده پولي و بانكي بانک مرکزی ج.ا.ا.
 .51تخمین نرخ سود بهینه بانكي ب رای حداکثرسازی نرخ رشد اقتصادی در ایران :با استفاده از سیستم معادلات همزمان (بهار و تابستان
 ،)5299دوفصلنامه برنامه و بودجه( ،علمي -ترویجي) ،شماره  ، 5سال چهاردهم.
 .55بررسي اثر آزادسازی نرخ سود بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ( ،5291زمستان) .فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی( ،علمي -پژوهشي)،
شماره . 25تهران :پژوهشكده امور اقتصادی
 .53نقش تسهیلات بانكي در سرمایهگذاری خصوصي ایران( ،5291تابستان) .فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی( ،علمي -پژوهشي) ،شماره. 35
تهران :پژوهشكده امور اقتصادی
 .52نوسازی ابعاد چهارگانه تكنولوژی در نظام بانكي کشور ،با استفاده از مدل اطلس تكنولوژی( ،)5291مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس
سیاستهای پولي و ارزی ،صفحات .151-111:تهران :پژوهشكده پولي و بانكي بانک مرکزی ج.ا.ا.
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 .51بررسي موانع نهادی(اداری-اجرایي) سرمایهگذاری صنعتي ،مطالعه موردی استان آذربایجان غربي( ،)5291مجله برنامه و بودجه شماره
( 511علمي -ترویجي) ،تهران :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 .51ارزیابي میزان توانمندی صادرکنندگان صنعت چرم استان آذربایجانشرقي( .)5291دوماهنامه بررسيهای بازرگاني ،شماره ( 59علمي-
ترویجي)  .تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگاني
 .51برآورد تابع سرمایهگذاری خصوصي در بخش صنعت ایران ( ،)5211-11به روش همانباشتگي  .مجله برنامه و بودجه .دی و بهمن 5295
 ،شماره ( 11علمي -ترویجي) ،تهران :سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
 .51جایگاه نظام بانكي در مدیریت و برنامهریزی انرژی ایران( .)5291ارایه در اولین کنفرانس بینالمللي مدیریت و برنامهریزی انرژی ،
موسسه پژوهش در مدیریت و برنامهریزی انرژی .تهران :دانشگاه تهران
 .59بررسي رابطه بهره وری و صادرات در صنایع کشور ( .)5293ارائه شده در نهمین همایش صادرات غیرنفتي کشور .تبریز :اتاق بازرگاني
صنایع و معادن
 .58نقش بازار پول در سرمایه گذاری خصوصي بخش صنعت ایران ( .)5293مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاستهای پولي و
ارزی کشور ،پژوهشكده پولي و بانكي بانک مرکزی جمهوری اسلامي ایران
 .31اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد و نظام بانكي( .)5299مجله بانک و اقتصاد  ،شماره511 :
 .35بررسي عملكرد ابزارهای سیاست پولي در ایران ( .)5292مجله بانک و اقتصاد  ،شماره 11 :و 11
 .33اقتصاد پول و بانک( ،)5291مجله بانک و اقتصاد  ،شماره12 :
 .32هدف بانكداری بدون ربا :حداکثرسازی سود یا حداکثرسازی رفاه؟( . )5291مجله بانک و اقتصاد  ،شماره11 :
 .31بررسي هزینه مبادله در نظام بانكي کشور براساس اقتصاد نهادگرای جدید ( .)5293مجله بانک و اقتصاد ،شماره 21 :و 21
 .31بررسي آثار کاهش نرخ سود بانكي بر اقتصاد ایران ( . )5291مجله بانک و اقتصاد  ،شماره81:
 .31تخمین تابع تقاضای نیروهای کار در گروههای مختلف صنعتي استان آذربایجانشرقي( .)5295ارائه شده در همایش اشتغال .تبریز:
دانشگاه آزاد اسلامي
 .31شناسایي مزیت نسبي تولید و صـادرات استان آذربایجانشرقي( .)5291ارائه و چاپ شده در هفتمین همایش صادرات غیر نفتي کشور،
تبریز :اتاق بازرگاني و صنایع و معادن.
 .3.3طرحهای تحقیقاتی

 .5مجری طرح :ســنجش ســطت و توانایيهای تكنولوژی در نظام بانكي کشــور( .)5291کارفرما :وزارت امور اقتصــادی و دارائي،
پژوهشكده امور اقتصادی
 .3مجری طرح :نقش بانكها در ایجاد اشتغال در استان زنجان( .)5291کارفرما :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان
 .2مجری طرح :برر سي میزان توانمندی صادرکنندگان صنعت چرم ا ستان آذربایجان شرقي( .)5291کارفرما :وزارت بازرگاني ،مو س سه
مطالعات و پژوهشهای بازرگاني
 .1مجری طرح :بررسي نقش تسهیلات بانكي در سرمایهگذاری خصوصي کشور ( . )5292کارفرما  :وزارت امور اقتصادی و دارائي
 .1مجری طرح :بررســي روشــهای تامین مالي داخلي و خارجي پروژههای بندری ســازمان بنادر و کشــتیراني ،بند  58طرح جامع بنادر
بازرگاني کشور( .)5292کارفرما :سازمان بنادر و کشتیراني ،طرح نواندیشان
 .1مجری طرح :بررسي موانع توسعه صنعتي در استان آذربایجان غربي( .)5293کارفرما :سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
 .1کار شناس طرح :برر سي تطبیقي شاخصهای اقت صادی شرکتهای تعاوني در سطت ا ستان آذربایجان شرقي( .)5291کارفرما :سازمان
مدیریت و برنامهریزی
 .9کار شناس طرح :برر سي کارایي نظام سه مرحلهای ت صمیم سازی ،اجرا و کنترل طرحهای عمراني در د ستگاههای اجرایي ا ستان
آذربایجانشرقي( .)5291کارفرما :سازمان مدیریت و برنامهریزی
 .8مجری طرح :تجزیه و تحلیل استراتژیک مناطق بانک سپه با استفاده از مدل گروه مشاورین بوستون ( . )5293گزارش داخلي بانک سپه

3

 .51کارشناس مسئول طرح :تدوین دورههای آموزش پودماني در شبكه سازمان مدیریت صنعتي ( .)5295کارفرما :سازمان مدیریت صنعتي
 .55کارشناس مسئول طرح :تدوین برنامه راهبردی شرکت سیمان صوفیان( . )5291کارفرما  :شرکت سیمان صوفیان
 .53کارشناس طرح :استقرار چرخه بهرهوری در سازمان آب منطقهای ( . )5291کارفرما  :سازمان آب منطقهای
 .3.4طرحهای تحقیقاتی و عملیاتی در بانک سپه

 .5تدوین گزارش عملكرد بانک سپه  /سالهای مختلف
 .3تدوین گزارش عملكرد و تحلیل وضعیت مناطق و شعب بانک  /سالهای مختلف
 .2تدوین و چاپ مقالات امور بانكي در ماهنامه بانک سپه  /سالهای مختلف
 .1تدوین طرح رتبهبندی عملكرد مناطق بانک سپه با استفاده از شاخصهای  33گانه امور بانكي  /سال 5291
 .1تدوین طرح تجزیه و تحلیل استراتژیک مناطق بانک سپه با استفاده از مدل گروه مشاورین بوستون  /سال 5293
 .1مشارکت در تدوین برنامه راهبردی بانک سپه  /سال 5292
 .1مشارکت در تدوین تعالي سازماني بانک سپه با استفاده از مدل  / EFQMسال5291
 .9بازنگری و تدوین بخشنامه شماره  3ضمانتنامهها  /سال 5299
 .8بازنگری و تدوین بخشنامه شماره  2اعتبارات  /سال 5281
 .51بازنگری و تدوین بخشنامه شماره  5تجهیز منابع  /سال 5281
 .55راهاندازی فصلنامه تخصصي کسب و کار نوین (پیشرو) انتشار شماره اول ،بهار 81
 .53طراحي و اجرایي نمودن اعتبار در حسابجاری در شعب بانک5281 ،
 .52طراحي و اجرایي نمودن کارت اعتباری در بانک سپه5281 ،
 .51طراحي و اجرایي نمودن خرید و فروش اوراق مشارکت به صورت الكترونیكي5281 ،
 .51تدوین جزوه آموزشي اقتصاد ایران  /سال 5291
 .51تدوین جزوه آموزشي ضمانتنامه ریالي  /سال 5298
 .51مدیر پروژه در تدوین گزارش :مدیریت دارایها و بدهيهای بانک و ارایه راهبردهای عملیاتي /سال 5282
 .59تدوین طرح اعتبار در حسابجاری در قالب مشارکت مدني مشروط و تأیید آن در شورای فقهي بانک مرکزی
 .58طراحي محصول اعتبار در حساب جاری در قالب عقد خرید دین و عملیاتي کردن آن در بانک سپه
 .31طراحي و عملیاتي نمودن محصول کارت اعتباری و کارت خرید سپه در بانک سپه
 .35تدوین طرحهای تحقیقاتي و گزارشهای موردی برای بانک سپه در موضوعات و مقاطع مختلف
 .4فعالیتهای آموزشی

 .5تدریس در دانشگاههای ملي ،آزاد ،پیام نور ،علمي -کاربردی  /سال 5291-91
دروس :اقتصاد خرد  ،اقتصاد کلان  ،پول و بانكداری  ،مالیه عمومي  ،اقتصاد ایران  ،اقتصاد توسعه
 .3تدریس دوره آموزشي بانكداری داخلي ( 3تخصیص منابع  -اعتبارات) در بانک مرکزی و نظام بانكي  /از سال ( 5299ادامه دارد)
 .2تدریس دوره آموزشي ضمانتنامه ریالي در نظام بانكي  /از سال ( 5299ادامه دارد)
 .1تدریس دوره آموزشي اعتبار اسنادی داخلي ریالي در نظام بانكي  /از سال ( 5281ادامه دارد)
 .1تدریس در دوره آموزشي آشنایي با عقود اسلامي جدید در نظام بانكي  /از سال ( 5281ادامه دارد)
 .1تدریس دوره تخصصي اعتبارات و عقود اسلامي در سطت عالي بانک  /از سال ( 5281ادامه دارد)
 .1برگزاری سمینارهای آموزشي در خصوص امور اعتباری  /از سال ( 5291ادامه دارد)
.9برگزاری سمینارهای تخصصي بانكداری الكترونیک و ابزارهای پرداخت در سطت کل مناطق بانک  /از سال ( 5282ادامه دارد)
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