بسمه تعالي

رزومـه
 نام و نام خانوادگي  :قربان دانيالي
 سال تولد  – 4314 :الهيجان

 تحصيالت :داًـجَي همطع دكتشا ،فوق ليسانس مديريت بازرگاني با گرايش مالي

 سابقه تدريس :داًـگبُ دٍلتي ،داًـگبُ آصاد ،هؤػؼِ علَم ثبًكي ،هشكض هذيشيت دٍلتي اداسُ آهَصؽ
ثبًك صبدسات ايشاى دس دسٍع هذيشيت هبلي ،پَل ٍ اسص ٍ ثبًكذاسي ،هذيشيت ثبصاسيبثي ،هذيشيت هٌبثع اًؼبًي،
ثبًكذاسي ثيي الولل  ، 2ٍ1حؼبثذاسي  ،2ٍ1ػبصهبى ٍ هذيشيت ،عمَد اػالهي ٍ ثبًكذاسي داخلي  2ٍ1ثِ هذت 15ػبل
.

گزارش شغلي  92سال سابقه بانكي 2939 -2929
اؿتغبل دستْشاى ،گيالى ،آرسثبيجبى ؿشلي ،ثَؿْش ،آرسثبيجبى غشثي ٍ هجذدا تْشاى ثِ ؿشح ريل:
رديف
1

سئيغ ّيأت هذيشُ ٍ هذيشعبهل

ثبًك صٌعت ٍ هعذى

2

سئيغ ّيأت ًظبست

ثبًك تجبستي ايشاى ٍ اسٍپب ()e.i.h

3

عضَ ّيأت هذيشُ ADFIAP

اتحبديِ هؤػؼبت هبلي ٍ تَػعِ اي آػيب ٍ اليبًَػيِ()ADFIAP

4

عضَ كويتِ هذيشيتي ADFIMI

هؤػؼِ تأهيي هبلي تَػعِ اي ٍاثؼتِ ثِ ثبًك تَػعِ اػالهي IDB

5

لبئن همبم هذيشعبهل ٍ عضَ ّيأت هذيشُ

ثبًك صٌعت ٍ هعذى

6

هعبٍى ثبًكي ٍ ثيي الولل

ثبًك صٌعت ٍ هعذى

7

هذيشعبهل ٍ سئيغ ّيأت هذيشُ

ثبًك صبدسات آرسثبيجبى ؿشلي

هذيشعبهل ٍ سئيغ ّيأت هذيشُ

ثبًك صبدسات آرسثبيجبى غشثي

هذيشعبهل ٍ سئيغ ّيأت هذيشُ

ثبًك صبدسات ثَؿْش

عضَ ّيأت هذيشُ

ثبًك صبدسات آرسثبيجبى ؿشلي

11

هؼئَل اعتجبسات

ثبًك صبدسات گيالى

12

كبسؿٌبع هؼئَل

ثبًك صبدسات گيالى

13

ٍاحذپيگيشي ٍصَل هطبلجبت هعَق

ثبًك صبدسات گيالى

14

كبسؿٌبع اسصيبثي طشح ّب

ثبًك صبدسات گيالى

15

اسصيبة طشح ّب

ثبًك صبدسات گيالى

16

كبسهٌذحؼبثذاسي

ثبًك صبدسات ايشاى -تْشاى

17

تحَيلذاس

ثبًك صبدسات ايشاى -تْشاى

8
9
11

موضوع

هَاسد هشتجط ثبًكي

پست سازماني

محل اشتغال

1

رديف

موضوع

محل اشتغال

پست سازماني

ػبصهبى تَػعِ ٍ ًَػبصي هعبدى ٍ صٌبيع هعذًي

2

عضَ ّيأت ًوبيٌذگبى

اتبق ثبصسگبًي صٌبيع ٍ هعبدى ايشاى

3

عضَ ّيأت ًوبيٌذگبى

اتبق ثبصسگبًي صٌبيع ٍ هعبدى تْشاى

4

ًبئت سئيغ ّيأت هذيشُ

ؿشكت ػشهبيِ گزاسي صٌبيع ؿيويبيي ايشاى

5

ًبئت سئيغ ّيأت هذيشُ

ؿشكت ػشهبيِ گزاسي صٌعت ٍ هعذى

6

عضَ ّيأت هذيشُ

ؿشكت ليضيٌگ صٌعت ٍ هعذى

7

عضَ ّيأت هذيشُ

ؿشكت گشٍُ كبسخبًجبت صٌعتي ٍ هعذًي ايشاى

8

كبسؿٌبع سػوي دادگؼتشي

ــــــــــــــ

9

عضَ كبسگشٍُ ثبًكذاسي اػالهي

ٍصاست اهَس التصبدي ٍ داسايي

عضَ كبسگشٍُ ثشسػي چبلؾ ّبي فشاسٍي ثبًك ّبي دٍلتي

ؿَساي ّوبٌّگي ثبًكْب

عضَ كبسگشٍُ ػيبػت گزاسي كالى ًظبم ثبًكي

ٍصاست اهَس التصبدي ٍ داسايي

12

هذيشًوًَِ ػطح دػتگبّي تَػط ًْويي جـٌَاسُ ؿْيذسجبيي

ثبًك صبدسات ايشاى

13

هذيش ًوًَِ ؿجكِ ثبًك صبدسات ايشاى

ثبًك صبدسات ايشاى

11
11

14
15
16

ػبيش هَاسد

1

عضَ ّيأت هذيشُ

ايشاى (ايويذسٍ) IMIDRO -

عضَ كويؼيَى تأهيي هبلي ٍ ػشهبيِ گزاسي اتبق
ثبصسگبًي ايشاى
عضَ كويؼيَى تأهيي هبلي ٍ ػشهبيِ گزاسي اتبق
ثبصسگبًي تْشاى
ًوبيٌذُ هذيشعبهل دس هيضگشدّبي تخصصي هعبًٍت
التصبدي هجوع تـخيص هصلحت ًظبم
ًوبيٌذُ تبم االختيبس ثبًك ثوٌظَس ؿشكت دس جلؼبت

17

ّيأت اهٌبء صٌذٍق ثبصًـؼتگيٍ ،ظيفِ ،اص كبسافتبدگي
ٍ پغ اًذاص كبسكٌبى ثبًك ّب

2

اتبق ثبصسگبًي ايشاى
اتبق ثبصسگبًي تْشاى
هجوع تـخيص هصلحت ًظبم

ج :تأليفات :

 -1ثشسػي فشايٌذّب ٍ كٌتشل ّبي داخلي جْت ثؼتش اجشاي لبًَى هجبسصُ ثب پَلـَيي
ً -2مؾ صٌذٍق تَػعِ هلي دس تمَيت ٍ استمبء جبيگبُ ثخؾ خصَصي اسائِ ؿذُ دس ّوبيؾ ثشٍت هلي ٍ تَػعِ پبيذاس
 -3ثبًكذاسي ًَيي(ثشسػي چبلؾ ّبي ًظبم ثبًكي) ؿَساي ّوبٌّگي ثبًكْب
 -4عَاهل هَثش ثش افضايؾ هطبلجبت هعَق ثبًك صبدسات گيالى
 -5ثشسػي عَاهل هؤثش ثش هطبلجبت هعَق ثبًك ّب

د :دوره هاي آموزشي:
 -1تجبست ٍ كؼت ٍ كبس هَفك دس طاپي() successful Business Management,Japan
 -2ثبصاسيبثي ثيي الوللي () International Marketing
 -3فبيٌبًغ ٍ ػشهبيِ گزاسي خبسجي () Investment Finance and Foreign
 -4ؿيَُ ّبي جلَگيشي اص پَلـَئي AML
)(Global Best practice in Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing Seminar

 -5سٍؽ ّبي حل ٍ فصل اختالفبت تجبسي ثيي الوللي ثشگضاسؿذُ تَػط كويتِ ايشاًي اتبق ثبصسگبًي ثيي الوللي
 -6حبكويت ؿشكتي  Corporate Governance in Banking systemتَػط ثبًك هشكضي
 -7دسيبفت گَاّيٌبهِ ؿشكت دس ػويٌبس تخصصي چبلؾ ّبي صٌعت ثبًكذاسي ،اص داًـكذُ هذيشيت داًـگبُ تْشاى
 -8دٍسُ ّبي آهَصؿي هختلف اص جولِ :هعشفي سٍؽ ّبي تأهيي هبلي خبسجي ثِ ؿيَُ لشضي ،ثبًكذاسي اػالهي
ثشسػي علوي ٍ عولي طشح ّبي تَليذي ،آؿٌبئي ثب ٍيظگي ّبي فشٌّگي اػتبى ّب ،هذيشيت ثش هجٌبي ّذف،
آؿٌبئي ثب كبسثشد سٍاًـٌبػي صٌعتي ػبصهبًي ثشاي هذيشاى ،هذيشيت اًگيضؽ ،هذيشيت اػتشع ،دٍسُ
آهَصؿي هذيشيت عولكشد ،دٍسُ آهَصؿي هْبستْبي استجبطي هذيشاى ،دٍسُ هذيشيتي چگًَگي ايجبد اًگيضؽ
دس كبسكٌبى ،دٍسُ هذيشيتي ثشًبهِ سيضي اًگيضؽ ػيؼتوي ،دٍسُ هذيشيتي هذيشيت تعبسض ،چٌذيي دٍسُ
ٍيظُ ثبًكذاسي ،حؼبثذاسي ،اسصي

3

