رزومه
اطالعات شخصي
o

نام و نام خانوادگي :مهدی حبیب الهي

o

شماره شناسنامه 35 :کد ملي 1121921911 :نام پدر :محمدصادق ،وضعیت نظام وظیفه :معافیت دائم

o

تاريخ و محل تولد 1591/11/91 :نجف آباد  /اصفهان  /ايران ،محل سکونت فعلي :تهران

اطالعات تماس
o

نشاني محل کار:
تهران ،ولنجک ،بلوار دانشجو ،دانشگاه شهید بهشتي ،دانشکده علوم اقتصادی و سیاسي ،تلفن191 - 99612991 :
تهران ،خ پاسداران ،خ بوستان سوم ،شماره  ،5واحد  3تلفن191 - 66311688 :

o

نشاني محل سکونت:
تهران ،خ سهروردی شمالي ،خ افشار جوان ،شماره  ،98واحد  9تلفن191 - 69191961 :

o

همراه 12591259666 :ايمیل habibelahi@gmail.com :وبسايتwww.habibelahi.ir :

سوابق تحصيلي
o

کارشناسي ارشد  /علوم اقتصادی  /دانشکده علوم اقتصادی و سیاسي دانشگاه شهید بهشتي  /تهران 1528-1523 /

o

کارشناسي  /مهندسي مکانیک  /دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي  /تهران 1569-1586 /

سوابق پژوهشي
o

نويسنده اصلي  /طرح توجیه ي تاسیس و طرح تامین مالي شرکت تعاوني دانش بنیان انديشه گستران سروش  /شرکت تعاوني دانش بنیان انديشه گستران سروش /
مهر  -1521آذر 1521

o

نويسنده اصلي  /طرح توجیهي و پرزنت تامین مالي ايجاد فروشگاههای زنجیره ای فروش سخت افزار کامپیوتر  /شرکت سروش ام تي ان  /فروردين -1521
خرداد 1521

o

نويسنده اصلي  /طرح شناسايي قابلیت های بازار معامالت ارز (فارکس) و ارائه راهکار عملي جهت پیاده سازی واحد معامالت سودآورانه در بانک تجارت  /معاونت
پژوهشي بانک تجارت  /دی  - 1562اسفند 1562

o

نويسنده اصلي  /طرح توجیهي و پرزنت تامین مالي شرکت سرمايه گذاری نیک  /شرکت سرمايه گذاری تجارت گستر نور آسمان  /تیر  – 1562آذر 1562

سوابق مشاوره
o

تامین مالي تاسیس شرکت همای علم ايرانیان (اولین شرکت مهندسي هلیکوپتر ايران)  /وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح  /تهران 1529 /

o

تامین مالي برگزاری اولین همايش ملي بالگرد  /شرکت پشتیباني و نوسازی بالگردهای ايران ،پنها  /تهران 1529 /

o

تامین مالي برگزاری سومین کنفرانس بین المللي آکوستیک و ارتعاشات  /انجمن آکوستیک و ارتعاشات ايران  /تهران 1529 /

o

تامین مالي برگزاری بیست و يکمین همايش بین المللي مهندسي مکانیک  /انجمن مهندسي مکانیک ايران  /تهران 1529 /

o

تامین مالي تاسیس شرکت تعاوني دانش بنیان انديشه گستران سروش  /شرکت تعاوني دانش بنیان سروش  /اصفهان 1521 /

o

تامین مالي تاسیس فروشگاههای زنجیره ای فروش سخت افزار کامپیوتر  /شرکت سروش ام تي ان  /اصفهان 1521 /

o

تامین مالي ساخت خودرو الکتريکي  /دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي  /تهران 1521 /

o

روشهای تامین مالي پروژه های چاپ و نشر  /موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق  /تهران 1521 /

o

تامین مالي تاسیس شرکت سرمايه گذاری نیک  /شرکت سرمايه گذاری تجارت گستر نور آسمان  /تهران 1521 /

دوره ها و گواهينامه ها
o

دوره آموزشي و گواهینامه انجام معامالت آتي در بورس کاال  /شرکت بورس کاالی ايران  /تهران 1529 /
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o

دوره جامع معامله گری قراردادهای آتي  6 /روز  /شرکت تامین سرمايه نوين  /تهران 1521 /

o

دوره پیشرفته تحلیل تکنیکال ،امواج الیوت و الگوهای هارمونیک  191 /روز  /شرکت آفتاب شرق  /تهران 1562 /

o

استراتژی های معامله گری در بازار ارز  91 /روز  /شرکت کارگزاری FXCM Menaنماينده خاورمیانه شرکت امريکايي  FXCMبیروت ،لبنان 1562 /

o

معامله گری در بازار فارکس  91 /روز  /موسسه آمريکايي آنالين تريدينگ آکادمي  /دبي ،امارات متحده عربي 1566 /

o

معامله گری در بازار بورس بین الملل و بازار معامالت ارز  161 /روز  /شرکت سرمايه گذاری تجارت گستر نور آسمان  /تهران 1569 /

o

تحلیل تکنیکال معامله گری در بازار های مالي  191 /روز  /شرکت آفتاب شرق  /تهران 1563 /

سوابق تدريس
o

مالي رفتاری و اقتصاد رفتاری  1 /دوره  /سازمان فرني و حرفه ای اصفهان 1529 /

o

روان شناسي معامله گری  1 /دوره  /شرکت سرمايه گذاری نور آسمان  1521 /تا 1521

o

تحلیل تکنیکال کاربردی  3 /دوره  /شرکت آفتاب شرق  /تهران  1566تا 1521

o

آشنايي با قراردادهای آتي و ابزار مشتقه  1 /دوره  /شرکت آفتاب شرق  /تهران 1521

o

معامله گری در بازارهای مالي  1 /دوره  /موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق  /تهران 1521

o

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار بورس بین الملل 9 /دوره  /شرکت سرمايه گذاری تجارت گستر نور آسمان  /تهران  1568تا 1566

o

آموزش نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتريدر  9 /دوره  /شرکت سرمايه گذاری تجارت گستر نور آسمان  /تهران  1568تا 1566

o

آموزش کاربردی نرم افزار اکسل  9 /دوره  /پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو  /تهران 1561تا 1563

o

رياضیات 1و  9دانشگاهي  /رشته های اقتصاد و حسابداری  /دانشگاه آزاد اسالمي

مهارت ها و توانايي ها
o

ارائه راهکارهای بهبود فرايندها و تصمیم گیری ها با استفاده از رهیافت های اقتصاد رفتاری در تمامي حوزه ها به خصوص حوزه مصرف آب و برق

o

تدوين برنامه و استراتژی توسعه کسب و کار با استفاده از رهیافت های اقتصاد رفتاری

o

برنامه ريزی و مديريت برگزاری همايش های تخصصي

o

تدوين طرح های توجیهي پروژه های سرمايه گذاری (فصل مطالعات مالي و اقتصادی)

o

تحلیل تکنیکال با استفاده از نرم افزار  Meta Traderو تدريس تحلیل تکنیکال پیشرفته و امواج الیوت

o

تدريس رياضیات  1و  9دانشگاهي رشته اقتصاد

افتخارات
o
o

مترجم برگزيده جشنواره دانشگاهي حرکت به خاطر ترجمه کتاب "سقلمه"  /دانشگاه شهید بهشتي  /تهران 7931 /
نويسنده برگزيده جشنواره سراسری حرکت به خاطر تالیف کتاب "فرهنگ تشريحي اصطالحات معامله گری در بازار بورس"  /وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری /
تهران 7931 /
دبیرکتاب سال مهندسي مکانیک ايران  7931منتشر شده با موضوع آب ،فاضالب و بحران کم آبي  /تهران 7931 /
پژوهشگر برتر هشتمین جشنواره نخبگان برتر دانشگاه ازاد اسالمي تهران مرکز (رتبه يک پژوهش دانشکده اقتصاد و حسابداری)  /تهران 1529 /

o

نويسنده برگزيده نمايشگاه بین المللي کتاب تهران (به خاطر تالیف کتاب فرهنگ جامع واژگان بورس و فارکس) 7937 /

o
o

عضويت ها
 oعضو انجمن بین المللي اقتصاد ايران ( / www.iraneconomics.org )International Iranian Economics Associationاز  1529تاکنون
o

عضو انجمن اقتصاد انرژی ايران ( / www.iraee.org )Iranian Association for Energy Economicsاز  1529تاکنون

o

عضو انجمن مهندسان مکانیک ايران ( /www.isme.ir )Iranian Society of Mechanical Engineeringاز  1521تاکنون

o

عضو "اهل قلم" موسسه خانه کتاب ايران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  /از  1529تاکنون

تاليف
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o
o
o
o
o
o
o
o

فرهنگ تشريحي اصطالحات معامله گری در بازار بورس ،نشر شفاف7931 ،
امارات (بررسي ويژگي های اقتصادی کشور امارات متحده عربي) ،نشر شفاف7931 ،
برنامه ريزی راهبردی ،نشر شفاف7931 ،
نظام آراستگي محیط کار ،نشر شفاف7931 ،
معامالت ارزی ،از گذشته تاکنون ،نشر دريچه نو7931 ،
برنامه ريزی راهبردی ،يک نمونه کاربردی ،نشر دريچه نو7931 ،
ابن خلدون و آينده جهان مدرن ،نشر دريچه نو7931 ،
فرهنگ جامع واژگان بورس و فارکس (انگلیسي به فارسي) (تشريحي) ،نشر دريچه نو( 7937 ،کتاب برگزيده بیست و سومین نمايشگاه بین المللي کتاب تهران،
نامزد کتاب فصل در زمینه کتب اقتصادی)

ترجمه
o

سقلمه  /مترجم  /ترجمه کاب  / Nudgeنشر شفاف  /بهار 1528

o

معامالت ارز به زبان ساده  /مترجم  /ترجمه کتاب  / Currency Trading for Dummiesنشر دريچه نو  /تابستان 1562

o

مورون  /مترجم  /ترجمه کتاب  / Even a Moron With a Dreamنشر دريچه نو  /تابستان  / 1566چاپ چهارم :تابستان 1529

ويراست
o

معامله گری در بازار ارز (9جلد)  /ويراستار  /ترجمه و ويراست کتاب  / Day trading The currency Marketنشر دريچه نو  /زمستان 1521

o

معامله گر منظم  /ويراستار  /ترجمه و ويراست کتاب  / Disciplined Traderنشر دريچه نو  /زمستان / 1562چاپ سوم :تابستان 1529

مقاله
o

بررسی فرصت استفاده از رهیافت های اقتصاد رفتاری برای مديريت مصرف و تقاضا در بخش آب شرب شهری  /دومین کنفرانس اقتصاد آب  /مرکز ملي مطلعات
راهبردی شاورزی و آب  /تهران 1528 /

o

نقش تلنگرهای رفتاری در پیاده سازی حکمراني پايدار منابع آب  /کنفرانس حکمروايي و مديريت منابع آب  /تهران  /آذر 1529

o

توسعه خدمات بانکي از طريق شبکه های اجتماعي  /همايش سیاستهای پولي و ارزی  /پژوهشکده پولي و بانکي  /تهران  /دی 1529

o
o
o

عوامل موثر بر معامالت ارزی ،از گذشته تاکنون  /همايش سیاستهای پولي و ارزی  /پژوهشکده پولي و بانکي  /تهران  /دی 1529
نقش شبکه های اجتماعي در تحقق دولت الکترونیک  /همايش سیاستهای پولي و ارزی  /پژوهشکده پولي و بانکي  /تهران  /بهمن 1521
راهکارهای تامین مالي پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی  /پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالي ايران  /دانشگاه صنعتي شريف  /دی  / 1521نويسنده
اصلي

o
o

نقش رسانه ها در پشتیباني توسعه ملي و بستر سازی فرهنگي برای ارتقای ثروت ملي  /همايش ملي ثروت ملي ،توسعه پايدار  /صندوق توسعه ملي  /آذر / 1521
نويسنده اصلي
راهکارهای تامین مالي پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و فوالد  /سمینار بررسي راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت آهن و
فوالد  /مجتمع فوالد مبارکه اصفهان (مقاله جهت ارائه به صورت پوستر در سمینار برگزيده شد / ).تابستان  / 1521نويسنده اصلي

o

ابن خلدون و آينده جهان مدرن  /سمینار بررسي آرای اقتصادی و جامعه شناختي ابن خلدون  /دانشگاه تهران  /بهار ( / 1521اين مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب
شده در مجموعه مقاالت سمینار بعنوان اولین مقاله منتشر شده است / ).نويسنده اصلي

شرکت در کنفرانس  /سمينار  /همايش
o

اولین  /کنفرانس حکمروايي و مديريت منابع آب  /دانشگاه عالمه طباطبايي  /تهران  /آذر 1529

o

هشتمین کنفرانس بودجه ريزی بر مبنای عملکرد  /سازمان حسابرسي کل کشور  /تهران  /تیر 1529

o

سومین سمپوزيوم بین المللي ايران  / 1111معاونت پژوهشي مجمع تشخیص مصلحت نظام  /تهران  /اسفند 1529

o

همايش سیاستهای پولي و ارزی  /پژوهشکده پولي و بانکي  /تهران  /دی 1529

o

بیست و يکمین همايش ساالنه بین المللي مهندسي مکانیک  /انجمن مهندسي مکانیک ايران  /تهران  /ارديبهشت 1529

o

همايش ملي ثروت ملي ،توسعه پايدار  /صندوق توسعه ملي  /تهران  /آذر 1521
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o

همايش سیاستهای پولي و ارزی  /پژوهشکده پولي و بانکي  /تهران  /خرداد 1521

o

دومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختي  /دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي  /تهران  /ارديبهشت 1521

o

 / Me Forex Seminar & Expoبیروت (لبنان)  /ارديبهشت 1521

o

 / Me Forex Seminar & Expoدبي (امارات متحده عربي)  /خرداد 1562

آشنايي با کامپيوتر و نرم افزار
o

آشنايي با توابع مالي در نرم افزار مايکروسافت اکسل

o

آشنايي با نرم افزار نگارش طرح های توجیهي ،کامفار

o

آشنايي با نرم افزار تحلیل داده ها ايیوز Eviews

o

آشنايي کامل با نرم افزار تحلیل تکنیکال متاتريدر  Meta Traderو مالتي ترمینال تريدر  Multi Terminal Traderو متاتريدر منیجر Meta Trader

o

Manager
آشنايي کامل با نرم افزار فرم بندی و صفحه بندی طرح هاPage Maker ،

زبان های خارجي
o

انگلیسي  /مکالمه :خوب  /ترجمه :عالي  /نوشتن :خوب  /خواندن :خوب

o

عربي  /مکالمه :ضعیف  /ترجمه :ضعیف  /نوشتن  :متوسط  /خواندن :عالي

حوزه مورد عالقه
o

اقتصاد رفتاری (مالي رفتاری – به کارگیری رهیافت های اقتصاد رفتاری در بهبود فرايندها و تصمیم گیری – طراحي تلنگرهای رفتاری)

o

عوامل موثر بر رضايت و خوشبختي (بهبود تصمیم ها پیرامون سالمتي ،شادی و ثروت)

o

تامین مالي

o

گردشگری تجاری (راهنمايي ،مشاوره و تدوين برنامه برای شرکتهای خارجي با هدف ورود به بازار ايران)
رزومه به روز شده در تاريخ 1528/18/13
مهدی حبیب الهي

1

رزومه مختصر برای استارتاپ ويکند ناجي

مهندس مهدی حبیب الهي
متخصص در اقتصاد رفتاری
-

دانش آموخته مهندسي مکانیک در دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي و کارشناسي ارشد اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتي

-

مولف کتاب فرهنگ تشريحي اصطالحات معامله گری در بازار بورس و مترجم کتاب سقلمه

-

مشاوره شرکتهای تابعه وزارت نیرو در زمینه کاهش مصرف آب شرب شهری با به کارگیری رهیافت های اقتصاد رفتاری

-

مشاور شرکتها و سازمانها در زمینه اقتصاد رفتاری (بهبود فرايندها و تصمیم گیری ها با استفاده از رهیافت های اقتصاد رفتاری ،طراحي تلنگرهای رفتاری)
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