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 تحصیلی سوابق

 تهران دانشگاه                                                  بازرگانی مدیریت لیسانس 

 تهران دانشگاه                                             بازرگانی مدیریت لیسانس فوق
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 خدمت جغرافیایی محل آخرین ترتیب به ؛یاجرای سوابق

 

 زمان تصدی عنوان مسئولیت نام دستگاه

 کنون تا ۱۳۲۳ مدیرعامل اجرایی عالی مشاور تجارت بانک

 کنون تا ۱۳۲۱ تملیکی و مازاد امالک فروش کمیته رییس تجارت بانک

 کنون تا ۱۳۲۳ عمده معامالت کمیسیون در مدیرعامل نماینده تجارت بانک

 منابع های مدیرت بر ناظر)مدیره هیات رئیس نایب تعاون توسعه بانک

 (پشتیبانی و بازرسی فناوری، حقوقی، اعتباری، انسانی،
۱۳۰۰ – ۱۳۲۳ 

 
 سرمایه ضمانت صندوق

 تعاون گذاری
 ۱۳۲۱-۱۳۰۲ (موظف غیر) مدیره هیات رئیس نایب

 کارآفرینی توسعه بنیاد

 تهران استان
 ۱۳۲۱ – ۱۳۰۰ (موظف غیر) مدیره هیات رئیس

 ساختمانی شرکت

 (چیتگر) آبادگران
 ۱۳۰۹ – ۱۳۰۱ مدیرعامل

 و گذاری سرمایه شرکت

 تجارت بانک ساختمانی
 ۱۳۰۱ – ۱۳۰۸ مدیرعامل

 

 ۱۳۰۸ – ۱۳۳۳ موظف مدیره هیات عضو تجارت بانک

 ۱۳۳۳ – ۱۳۳۹ بازرسی امور مدیر تجارت بانک

 ۱۳۳۹ – ۱۳۳۱ حراست امور مدیر تجارت بانک

 ۱۳۳۱ – ۱۳۳۸ پشتیبانی امور مدیر تجارت بانک

 ۱۳۳۸ – ۱۳۰۳ امالک و ساختمان اداره رئیس تجارت بانک

 



 

 جانبی سوابق

 

 زمان تصدی عنوان مسئولیت نام دستگاه

 ۱۳۲۹ – ۱۳۲۳ عامل مدیر مشاور بانک اقتصاد نوین

 ۱۳۲۰ – ۱۳۲۳ مهر سالم شرکت مدیره هیات رییس نوین اقتصاد بانک

 ۱۳۰۰ – ۱۳۰۰ تعاون محترم وزیر مشاور تعاون وزارت

 ۱۳۰۳ – ۱۳۰۹ مدیرعامل مشاور تجارت بانک
 ۱۳۰۰ – ۱۳۰۱ مدیره هیئت رئیس راهبرد امین مشاور موسسه
 و بورس کارگزاری شرکت

 تجارت بانک بهادار اوراق
 ۱۳۳۱ – ۱۳۳۱ موظف غیر مدیره هیات رئیس نایب

 

 ۱۳۰۲ – ۱۳۰۱ موظف غیر مدیره هیات رئیس ایران لیزینگ شرکت

 تجارت چاپ شرکت

 تجارت بانک به وابسته
 ۱۳۳۱ – ۱۳۳۱ موظف غیر مدیره هیات رئیس

 ۱۳۳۹ – ۱۳۳۳ موظف غیر مدیره هیات رئیس خاور زیست ساختمانی شرکت

 

 

 

 

 

   



   

 ها کمیسیون و ها کمیته در عضویت

    

 

 زمان تصدی عنوان

 کنون تا ۱۳۰۰ تعاون توسعه بانک تشریفات ترک کمیته در مجمع نماینده

 ۱۳۲۳ – ۱۳۰۰ تعاون توسعه بانک عمده معامالت کمیسیون رئیس

 ۱۳۲۳ – ۱۳۰۰ تعاون توسعه بانک در اعتباری عالی کمیته رئیس

 ۱۳۲۳ – ۱۳۰۰ تعاون توسعه بانک در مطالبات وصول عالی کمیته رئیس

 ۱۳۲۳ – ۱۳۲۱ تعاون توسعه بانک در انتصابات کمیته رئیس

 ۱۳۲۳ – ۱۳۲۱ تعاون توسعه بانک پولشویی با مبارزه کمیته رئیس

 ۱۳۲۳ – ۱۳۲۱ تعاون توسعه بانک خارجی سفرهای بر نظارت کمیته رئیس

 کنون تا ۱۳۲۳ نوین های تعاونی سیاستگذاری شورای عضو

 ۱۳۰۸ – ۱۳۳۰ تجارت بانک انفورماتیک گذاری سیاست کمیسیون عضو

 ۱۳۳۰ – ۱۳۳۱ تجارت بانک اداری تخلفات کمیسیون عضو

 ۱۳۰۸ – ۱۳۳۳ تجارت بانک عمده معامالت کمیسیون رئیس

 وبسایت شخصی دکتر سید رضا ابراهیمی
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