
 بسمه تعالی

 رزومه مسعود طالبیان

 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشیار

 دانشگاه صنعتی شریف
http://gsme.sharif.edu/~masoudtalebian 

MasoudTalebian@sharif.edu 

 

 تحصیالت

 1389 تا 1384 دکترا: دانشگاه کلمبیا در نیویورک، -

 1383 تا 1381 ارشد: دانشگاه صنعتی شریف، -

 1380تا  1376 کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف، -

 های کاریحوزه

 رانیمد یبرا یمال تیریدوره مد ،ایهیسرما یبندبا بودجه یارتباط استراتژ یبررس ،یمال یهاصورت لیبر اساس تحل یابی: ارزیشرکت یمال -

 ی، مهندسی مالیرمالیغ

ه بشرکتی در زنجیره عرضه، ارزیابی عملکرد و نحوه پرداخت  نیب یقراردادها نیتدو ،یرقابت یاستگذاریمقررات و س می: تنظیباز هینظر -

 کیاستراتژ نشیو ب یباز هینظر یها، کارگاهدرون شرکت هازهیانگ ییمنظور همسو

-متیق یهایاستراتژ ،یفروشدر خرده فیو تخف متیق رییفروش، نحوه تغ یهابا استفاده از داده و بازاریابی تقاضا نیدرآمد: تخم تیریمد -

 یمتیورود به بازار و تفاوت ق یگذار

 ایتجارب حرفه

 تا کنون 1400: )نایب رییس هیات مدیره و عضو کمیته مدیریت ریسک و کمیته فناوری( تسویه وجوهگذاری اوراق بهادار و شرکت سپرده -

 تا کنون 1400شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر )مشاور معاونت اقتصادی برای سرمایه گذاری در صنعت انرژی و تولید برق(:  -

 تا کنون 1399موسس(:  اتی)عضو ه انیرانیا هیآزاد آت یموسسه آموزش عال -

 تا کنون 1399عرفه گذاری و تنظیم مقررات(: شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات )مشاور راهبرد برای نظارت بر پروژه های ت -

 تا کنون 1399یابی برای تدوین و انتخاب استراتژی(: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )مشاور تحلیل عملکرد مالی و ارزیابی و عارضه -

 1399تا  1396(: ر توسعه لجستیک و صنعت مالیسازمان منطقه آزاد چابهار )مشاو -

 1397تا  1395تعاون، کار، و رفاه، اجتماعی )مشاور حکمرانی شرکتی و سرمایه گذاری مالی(: معاونت اقتصادی وزارت  -

 تا کنون 1395شرکت پردازش اطالعات مالی نوآفرین سرآمد شریف )موسس و عضو هیئت مدیره(:  -

 1396ا ت 1392ای(: گذاری و تنظیم قرارداد با خرده فروشان زنجیرهشرکت سنیتریوم استرالیا )مشاور قیمت -

 1393تا  1390گذاری روابط نظارتی در زنجیره ارزش ریلی(: شرکت اُرایزِن استرالیا )مشاور سیاست -

 1394تا  1388دانشگاه نیوکاسل استرالیا )هیات علمی شامل تدریس و پژوهش و پروژه های ارتباط با صنعت(:  -

 1386ضای رقابتی برای خطوط هوایی(: شرکت سیبِر در تگزاس )تحلیلگر تدوین استراتژیهای قیمت گذاری در ف -

 1385شرکت مِدالیا در سان فرانسیسکو )کارشناس ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت بر اساس آن(:  -

 پژوهشیآموزشی و  سوابق

 مدیران، مدیریت قیمت و درآمد ها، نظریه بازی برایمخصوص مدیران با عنوانهای مدیریت مالی بنگاههای دورهدانشگاهی و تدریس دروس  -

 ت درآمد و بازاریابی، و مدیریت مالی شرکتیینظریه بازی و زنجیره تامین، مدیر هایزمینهدر فارسی و انگلیسی  انتشار مقاله و یادداشت -

 ردیبه دلیل ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و کارب ، و دریافت جوایز معتبرکمیته علمی، و سخنران، شرکت در کنفرانسهای متعدد به عنوان دبیر -

 بازار ارز تناب از خطا، واحساس اج سیب پذیری نرم افزارها،آ توزیع آنالین، ادغام و تملیک، مانند در موضوعاتیپایان نامه  راهنمایی -
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