رزومه دکتر محمد حسن اعتضادی
تحصیالت دانشگاهی
 لیسانس بانکداری موسسه عالی بانکداری فوق لیسانس علوم سیاسی عالمه طباطبائی فوق لیسانس مدیریت صنعتی وابسته به دانشگاه وارتون دکتری مدیریت بورسیه از دانشگاه آزاد به دانشگاه کوئیز کانادا  ،پایان نامه درجه دکتری)(PHDبا عنوان ساختن مدل ریاضی با استفاده از جدول (داده ها و ستانده ها) ( Input – output
 )tablesو فرمول شانون )(Shannon Formulaجهت تخصیص منابع با همکاری دکتر لنونتییف
برنده جایزه نوبل اقتصاد و رئیس صنایع داخلی آمریکا بعنوان استاد مشاور.
دور های آموزشی تخصصی (بورسیه برای کلیه دوره ها)
 مدیریت بانکداری بین الملل در هندوستان  ،بمبئی از طرف موسسه بانکداری ایران مدیریت بانکداری انگلستان کار آموزی بانکداری در Chase Manhatan Bank , first national city bank کار آموزی بانکداری در بانک استرالیا و نیوزلند انگلستان Anz Bank دوره کار آموزی بورس اوراق بهادار نیویورک وال استریت (آمریکا) – لندن (انگلستان)مونترال (کانادا)
 دوره تجزیه تحلیل مدیریت مالی در مرکز مطالعات و مدیریت ایران وابسته به دانشگاههاروارد
 متخصص امور بانکداری بین الملل – بازار بورس و اوراق بهادار و بیمهسابقه کار
  8سال در بانک ایران و ژاپن – ریاست شعبه ارزی و ریالی و رئیس امور بین الملل بانک  21سال در بانک تجارت رئیس امور بین الملل و معاون سرمایه گذاری بانک -بازنشسته بانک تجارت

 نماینده بیمه پارسیان مدیریت ریسک و بیمه شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شامل  28کارخانه و شرکت کارگزار بورس اوراق بهادار بمدت  8سال از سال  2631تا 2632 راه اندازی کارخانه تهران کمپکال تولید کننده سولفات سدیم در شورآباد ورامین رئیسهیئت مدیره با حکم وزیر صنایع
 آموزش در پروژه های پتروشیمی امیر کبیر و تند گویان در ماهشهر مدیریت پروژه های ملی و سیستم های عملیاتی و طراحی سیستم های صنعتی بسیاری ازکارخانجات صنعتی
 ایجاد و طراحی سیستم  )Enterprise Project Managment(EPMبا نگرش جدید سیستمیدر طراحی شرکتهای مختلف بازرگانی و صنعتی و خدماتی
سابقه تدریس و برگزاری سمینارها و همایش ها
 دانشگاه آزاد اسالمی کارگاهای آموزشی دانشگاه شریف کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق برگزاری سمینارها و همایش های مختلف در سراسر کشور همکاری با بسیاری از موسسات آموزشی خصوصی موسسه ماهان DBA , MBA سازمان مدیریت صنعتی MBAانتشارات و تهیه CD
 تهیه CDهای آموزشی ( 202عدد ) کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها کتاب اربیتراژ و امورمالی بین الملل و کتاب بازرگانی بین الملل -آشنایی به زبان های انگلیسی بسیار خوب و فرانسه خوب

 آشنایی با زبان های ایتالیایی  ،اسپانیایی  ،ژاپنی  ،آلمانی و موفقیت در کلیه امتحانات آنها درسطح Profeciency
 ارائه بیش از هفتاد مقاله در زمینه های مختلف مدیریت و سرمایه گذاریجهت اطالع بیشتر رجوع شود به www.linkedin.com :

