غالمرضا خلیل ارجمندی

سوابق علمی و پژوهشی؛

 لیسانس و فوقلیسانس حسابداری. دکترای کسب و کار حسابداری .DBA دانشجوی دکترای اقتصاد (درحال دفاع). دکترای مالی از بنیاد علوم و فنون. عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی. مدرس دانشگاه آزاد ،بانک مرکزی و وزارت اقتصاد. داور مقاالت ،پایاننامههای دانشگاههای کشور. عضو کمیسیون علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی هنر. ارائهی بیش از  20مورد مقاله علمی درخصوص اقتصاد مقاومتی و راهکارهای تحقق آن ،بازار پول و سرمایه. انجام بیش از  100مورد سخنرانی ،مصاحبه علمی و مناظرات اقتصادی با محوریت شعارهای سال ،ا صل  44قللانوناساسی در رسانه ملی.
 صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه « اقتصاد خالق». تألیف و ترجمه کتب «مبانی مدیریت ریسک در ن ظللام بان کللداری» « ،اقت صللاد پللول» و «ه نللر و هنرم نللدان از د یللدهاهاقتصادی».
اهم مسئولیتها در بازار پول؛

 .1رئیس هئیتمدیره بانک دی.
 .2عضو هئیتمدیره بانک ایران و مصر.
 .3عضو هئیتمدیره بانک سامان.
 .4رئیس شورای عالی بانکها و مؤسسات خصوصی.

 .5معاون مالی و سرمایه هذاری بانک شهر.
 .6مدیر امور مالی ،مدیر بازاریابی و امور مشتریان و مسئول خصوصی سازی بانک صادرات ایران.
 .7مشاور عالی سرمایه هذاری هیأت مدیره پست بانک.
 .8دبیر بانک و بیمه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اهم مسئولیتها در بازار سرمایه؛

 .1نماینده وزیر اقتصاد در تدوین آئین نامه حاکمیت شرکتی در سازمان بورس و اوراق بهادار.
 .2عضو هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
 .3عضو هیأت مدیره شرکت بین المللی بورس نفت.
 .4عضو هیأت مؤسس شرکت بورس بینالمل .
 .5رئیس کمیته حسابرسی بورس و اوراق بهادار.
 .6رئیس هیأت مدیره کارهزاری بانک سامان.
 .7عضو هیأت مدیره تأمین سرمایه سپهر.

اهم مسئولیتها در بازار بیمه؛

 .1مشاور رئیس ک بیمه مرکزی ایران.
 .2عضو هیأت مؤسس مرکز ملی مدیریت ریسک ایران.
 .3عضو هیأت مؤسس بازار متشک بیمه.
 .4عضو هیأت مؤسس بیمه اتکایی سامان.
 .5عضو هیأت مدیره بیمه توسعه.
 .6عضو هیأت مؤسس بیمه سرمد.

اهم مسئولیتهای مدیریتی؛

 .1عضو هیأت مدیره و مدیرعام هروه مالی بانک سامان.
 .2عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه هذاری خارجی ایران.
 .3عضو هیأت مدیره مؤسسه مالی مشترک ایران و پاکستان.

 .4رئیس هیأت مدیره و مدیرعام صندوق اعتباری هنر.
 .5رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایههذاری مدبران (هلدینگ مالی پتروشیمی خلیج فارس).
 .6عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه هذاری کیش.
 .7رئیس هیأت مدیره هروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام).
 .8عضو هیأت مدیره شرکت سرمایههذاری شهر آتیه.
 .9مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئول کمیته اقتصاد خالق دولت.
اهم مسئولیتها و همکاریها با نهادهای حاکمیتی؛

 .1مشاور اقتصادی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارهران.
 .2نماینده عالی بنیاد شهید و امور ایثارهران در بانک دی.
 .3عضو هیأت امناء صندوق قرضالحسنه شاهد.
 .4عضو هیأت مدیره شرکت عمران سازمان حج و زیارت.
 .5مشاور عالی پولی و مالی سازمان اتکا.
 .6مشاور ارشد مالی دانشگاه آزاد اسالمی.
 .7دبیر اتاق فکر سازمان اقتصادی دانشگاه تهران.
 .8دبیر اندیشگاه دیپلماسی نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 .9عضو هیأت مدیره مؤسسه هنرمندان پیشکسوت.
 .10مشاور اقتصادی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
 .11مشاوره مالی مجمع جهانی اه بیت (ع).
 .12مشاور رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.
 .13مشاور عالی دبیر شورای فرهنگی عمومی کشور.
 .14دبیرک اتاق صنایع و کشاورزی ایران.
 .15ایجاد مرکز رشد و نوآوری ویژه نخبگان و فرهیختگان جامعهی ایثارهری.
 .16ایجاد تشک های دانش بنیان و نوآورانه در جهت هام دوم انقالب با حضور جوانان نخبه و انقالبی.
 .17عضو شورای عللالی و داوری مرا کللز نللوآوری و م سللابقات ا سللتارت آا در دان شللگاهها و مرا کللز عل مللی ک شللور
(رئیس هیأت داوری جایزه نشان شهید موسوی در سال .)1400

