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استراتژیست ریسک سرمایه گذاری

کارو استراتژیست ریسک کسب 

مالیمارکتینگمتخصص 

کارآفرین و سرمایه گذار

گیزندبتواندهردلیلیبهکسیاگر
باشد،داشتهایالعادهفوق
.بخواهدخودبرایتنهاراآننداردحق

واستاجتماعیاقدامیکموفقیت
تواندنمیتنهاییبهفردیهیچ

.بگیردجشنراخودموفقیت

]محمد مهدی سماواتی[

متولد دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش

محمد مهدی سماواتی



مِی نوش که عمر جاودانی اینست
خود حاصلت از دورِ جوانی اینست
هنگام گُل و باده و یاران سرمست

خوش باش دمی که زندگانی اینست
]خیام[



سوابق تحصیلی
Academic Review

.عاشقانه زندگی كردن را بياموزيم
ريسک_بينش#



یتحصیالت مقطع دکتر

(PhD)دكتری تخصصی دانشجوی
مديريت بازاريابی

1392-1399 درحال تحصيل

مالی(PhD)دكتری تخصصی 
گرايش حقوق مالی

دانشگاه تهراندانشگاه عالمه طباطبايی



رشدتحصیالت کارشناسی ا

كارشناسی ارشد مديريت
گرايش مديريت مالی

2010-2012 1389-1392

دانشگاه شهيد بهشتی
Mediterranean Institute of 

Management (MIM)

Master of Business Administration

Marketing Management



تحصیالت کارشناسی

كارشناسی مديريت
گرايش مديريت بازرگانی

1385-1389

دانشگاه شهيد بهشتی

1386-1390

كارشناسی مهندسی صنايع
برنامه ريزی و تحليل سيستم ها

همزمانمشمول طرح تحصيل 



مقاطع حرفه ای بین المللی

CFA 
(Chartered Financial Analyst)

Level II Passed 

CFA Institute USA
2013

CFA 
(Chartered Financial Analyst)

Level I Passed 

CFA Institute USA
2010

FRM 
(Financial Risk Manager)

Level I Passed 

GARP Institute USA
2014



مدارک بین المللی زبان

ICFE

(International Certificate in 

Financial English)

Cambridge University

2012

TOEFL

(Test of English as a Foreign 

Language) PbT

ETS Institute
2009

KET & PET 
(Key English Test)

(Preliminary English Test)

Cambridge University
2006



مدارک حرفه ای سازمان بورس

گواهی تحليلگری بازار سرمايه
1390

گواهی ارزشگذاری اوراق بهادار
1391

گواهی معامله گری اوراق بهادار
1389

گواهی مديريت نهادهای مالی
1390

گواهی مديريت سبد اوراق بهادار
1391

گواهی اصول بازار سرمايه
1389



سوابق اجرایی حرفه ای
Professional Career

.  كنمراه های زيادی هست كه بايد تجربه 



توفیقات شغلی

بنگاه اقتصادی11پروژه بودجه و برنامه ريزی مالی در بيش از 50انجام بيش از 
بنگاه اقتصادی معتبر كشور10استراتژيست بين رشته ای در بيش از 

بنگاه اقتصادی مطرح داخلی و بين المللی75همكاری با بيش از 
"ماليماركتينگ"طراحی شاخص های ارزيابی عملكرد بين رشته ای با محوريت  

31000پروژه مديريت ريسک براساس استاندارد ايزو 15پياده سازی بالغ بر 
(IPO)شركت به بازار سرمايه 4مشاوره ورود بيش از 

راه اندازی چندين كسب و كار توليدی و خدماتی و استارت آپی 
ميليارد تومان دارايی تحت مديريت در بازار سرمايه13000مديريت بالغ بر 

اقتصادیبنگاه 7در ( Corporate Governance)طراحی و اجرای ساختار حاكميت شركتی 

:پروژه ها و فعاليت ها در صنعت خودروسازی
گروه خودروسازی بهمن، مرتب خودرو، آذين خودرو، گروه عظام



تخصص های اصلی من

مديريت استراتژيک مديريت بازاريابی و فروش برنامه ريزی و بودجه

ماليماركتينگ حقوق مالی طراحی ساختار مالی

فرايندهای كسب و كار مديريت ريسک كسب و كار طراحی ساختار حكمرانی شركت



هکسب و کار شخصی و راه اندازی شد

شركت توليدی و صنعتی آماده پخت
توليد كننده محصوالت كنسروی

1392

گروه مديريت سرمايه فاينوست
استراتژی|ريسک |سرمايه گذاری 

1393

الشركت دانش بنيان كيلوكا
توليد طعم دهنده های نانو 

1399

ديده بان ثروتموسسه مطالعات اقتصادی 
راهكار|مشاوره |مطالعه 

1393



هاستارت آپ و سرمایه گذاری جسوران

GLOBAL CV
سامانه بازبينی رزومه تخصصی 

موسس و سرمايه گذار نهادی

Trending View Smart Trading
سامانه هوش مصنوعی معامله گری

موسس و سرمايه گذار نهادی

MaliMarketing
ابیپلتفرم تلفيق علم مالی و بازاري

هم موسس و سرمايه گذار نهادی

BIZINEX Marketplace
پلتفرم فروشگاه محتوا

هم موسس و سرمايه گذار نهادی



(1)مشاوره، پروژه و عضویت 

مشاور بودجه و برنامه
شركت توسعه نرم افزاری توسن

مشاور مديرعامل
(لگروه مدل)شركت كشت و صنعت شمال 

LOCAL CONSULTANT
IMEX LLC - UAE

استراتژيست كسب و كار
گروه صنعتی زعفران سحرخيز

INVESTMENT RISK PLANNER
UNILEVER

FINANCIAL ADVISOR
UNIDO



(2)مشاوره، پروژه و عضویت 

مشاور ارزيابی عملكرد مالی
هلدينگ ماهتاب گستر

قائم مقام اقتصادی بازرگانی
گروه صنعتی چينی مقصود

مشاور مديرعامل
گروه صنايع پوشش كاغذ البرز

طراح ساختار حاكميت شركتی
شركت آواژنگ

عضو كميته سرمايه گذاری
یشركت كارگزاری آينده نگر خوارزم

عضو كميته حسابرسی
شركت سهامی عام ويتانا



(3)مشاوره، پروژه و عضویت 

استراتژيست سرمايه گذاری
Dogaشركت  Etiketتركيه

مشاور ارزشگذاری پروژه
مجتمع تجاری ميكا مال كيش

مشاور توسعه و سرمايه گذاری
گروه صنعتی تشک پارميس

مشاور سرمايه گذاری
شركت پيشرو زرين ايرانيان

مشاور طراحی درخت دانش
بانک ملت

مشاور و محقق استراتژی 
پژوهشكده علوم اقتصادی



عضویت هیئت مدیره

رئيس هيئت مديره
شركت توليدی و صنعتی آماده پخت

رئيس هيئت مديره
گروه مديريت سرمايه فاينوست

رئيس هيئت مديره
شركت دانش بنيان كيلوكاال

همديرهيئترئيس
ديده بان ثروتموسسه مطالعات اقتصادی 

عضو هيئت مديره
مهلدينگ سرمايه گذاری شهدين گا

عضو هيئت مديره
شركت سرمايه گذاری اميد فارس



سایر سوابق شغلی قبلی

1392تا1390-مسئول اداره مديريت دارايی در بانک اقتصاد نوين 

1390تا 1389–مدير توسعه كسب و كار در كارگزاری كارآفرين 

1389تا 1388–مسئول واردات المپ كم مصرف در شركت المپ پارس شهاب 

1388تا 1386–كارشناس بازرگانی خارجی در شركت ويتانا 

–برقپويش–خودرومرتبهایشركتدرایمشاورهوایپروژههایفعاليت
جارتتطعممايان–آفرينبههيوا–جانسوایشبكهبازاريابی–آذرخشتوسعه

وبنادرسازمان–پخشسامپارس–ايراندستمال–ايرانانفورماتيک–
ديگراقتصادیبنگاه20ودريانوردی



سوابق تدریس
Teaching Journey

.ما برای تالش كردن آفريده شده ايم



سال11ساعت آموزش حرفه ای طی 14300برگزاری بيش از 
عنوان آموزشی در حوزه مديريت35برگزاری بيش از 

MBAو DBAدوره حرفه ای در مقاطع 219برگزاری بيش از 

CFAدوره مبتنی بر استاندارد 25برگزاری بيش از 

شركت، سازمان و بنگاه اقتصادی75برگزاری دوره برای بيش از 
دانش پذير در دوره های مختلف24500آموزش بيش از 

در كشور DBAجوان ترين مدرس مقطع

!من عاشق تدریس هستم



(1)تدریس مقاطع حرفه ای

سازمان مديريت صنعتی
MBAو DBAمقاطع 

دانشكده مديريت–دانشگاه تهران 
MBAو DBAمقاطع 

پرديس فنی–دانشگاه تهران 
MBAو DBAمقاطع 

مركز مطالعات–دانشگاه صنعتی شريف 
دروس تخصصی مالی و سرمايه گذاری

شركت بورس اوراق بهادار تهران
CFAدروس تخصصی 

مدرسه كسب و كار بهار
MBAو DBAمقاطع 



(2)تدریس مقاطع حرفه ای  

پژوهشكده پولی بانكی
دروس بانكداری و مالی

زیموسسه عالی بانكداری بانک مرك
دروس مالی استراتژيک

PACTمركز آموزش حسابداران خبره 
MBAو DBAمقاطع 

مدرسه كسب و كار آريانا
MBAو DBAمقاطع 

ان صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، سازم
بنادر، بانک ملت، صادرات، دی، ملی، 
از، كشاورزی، اقتصاد نوين، ايفيک، ملی گ
ام هلدينگ پايا، دانشگاه ارشاد، آزاد، پي

محل ديگر40نور بيش از 

ساعت 14300مجموع تدريس بالغ بر 
دانش پذير و 24500برای بيش از 

عنوان آموزشی35فراگير در بيش از 



يادگيری و خودشناسی فرايندی ابدی است

آثار و انتشارات
Publications



توفیقات پژوهشی

ی و چاپ شده در نشريات معتبر داخل–مقاله علمی پژوهشی و ترويجی 5نگارش 
خارجی

چهار عنوان كتاب در حوزه مالی، استراتژی، بازاريابی و ترجمه نگارش و 
ماليماركتينگ

ارائه مقاله برتر در كنفرانس بين المللی الگوهای نوين مديريت

دانشجوی نخبه و عضو بنياد ملی نخبگان 



کتب و تالیفات

درك مالی كسب و كار
محمد مهدی سماواتی: مترجم

امير رزاقی
1400–چاپ شده 

ارزشيابی سهام
محمد مهدی سماواتی: نويسنده

امير رزاقی
1400–چاپ شده 

چالشهای اتوماسيون بازاريابی
محمد مهدی سماواتی: مترجم

اكرم صدقی
1400–چاپ شده 

ماليماركتينگ
محمد مهدی سماواتی: مترجم

ميثم نصيری
در حال ترجمه



مقاالت چاپ شده

دن تأمين مالی از طريق تبديل به اوراق بهادار كر
وه مفاهيم اوليه و مطالعه تطبيقی نح)نام تجاری 

(پياده سازی آن در بازار سرمايه ايران
امير تجريشی–محمد مهدی سماواتی 
1395

ندی و شناخت و تعيين رابطه بين مولفه های بسته ب
رفتار مصرف كننده

امير رزاقی–محمد مهدی سماواتی 
1400

اد بررسی اثر تجربه و شخصيت برند بر ابع
وفاداری مشتريان اپل

امير فرجی–امير رزاقی –محمد مهدی سماواتی 
1400

ر بررسی تاثير توانمندی های فروشندگان ب
(B2B)بهبود فروش  تجاری 

دسپيده بالو–مصطفی حدادی –محمد مهدی سماواتی 
1400

Comparing of Economic Value Added (EVA) 
valuation model effectiveness with 

Dividend Discount valuation model (DDM) 
in Tehran Stock Exchange (TSE)

M. Mahdi Samavaty- 2013

The relationship Between Liquidity Risk and 
Market Return of Tehran Stock Exchange 

Listed Companies
M. Mahdi Samavaty- 2012



سعادت آباد
بهزاد شمالیبلوار

ارغواننبش
3پالك 

www.DrSamavaty.comباشیدتماسدرمنبا:

+98 912 196 7 196

+98 912 203 94 90

mahdi.Samavaty@gmail.com


