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 دریافت تندیس و لوح تقدیر براي انتخاب کتاب "نظریه هاي مالی نوین" به عنوان کتاب برگزیده سال
در بیست و ششمین دوره کتاب سال جمهوري اسالمی ایران در سال 1387

 دانشجوي رتبه اول در مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتري

پژوهش
عالئق پژوهشي

 تأمين مالي :تأمین مالی کارآفرینی ،تأمین مالی جمعی ،جذب سرمایه استارتآپها و شرکتهاي
کوچک و متوسط ،تأمین مالی خرد و ...

 سرمایهگذاری خطرپذیر :تأمین مالی نوآوري ،سرمایهگذاران خطرپذیر نهادي ،سرمایهگذاران
خطرپذیر شرکتی ) ،(CVCقراردادهاي مالی ،مکانیزمهاي ارزیابی و نظارت سرمایهگذاران خطرپذیر،
ارزیابی شرکت هاي کارآفرینانه ،استراتژيهاي خروج از سرمایهگذاري و ...

 ارزشگذاری :ارزشگذاري نوآوري ،ارزشگذاري شرکتهاي نوپا
 ارزیابي مالي و اقتصادی پروژهها
 مالي رفتاری


بازارهای مالي

طرحهای پژوهشي

 بررسی تأثیر احساسات سرمایهگذار بر بازار آتی (مطالعه موردي  -بازار آتی ایران)؛ صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور.1394 ،

 تدوین سرفصلهاي دروس رشته کارآفرینی گرایش تأمین مالی در مقطع کارشناسی ارشد؛ دانشگاه
تهران  -دانشکده کارآفرینی.1392،

 تعیین روش مطلوب ارزشگذاري دانش فنی؛ سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران. 1388 ،
 تدوین سرفصل هاي دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت امور بانکی در مقطع کارشناسی
ارشد؛ دانشگاه تهران  -دانشکده مدیریت.1386،

 تدوین برنامه استراتژیک شرکت سرمایه گذاري ملی ایران؛ شرکت سرمایه گذاري ملی ایران -1385
.1384
 بازنگري ساختار و طراحی مجدد سازمان شرکت نفت (مسئول کنترل پروژه) ،مؤسسه مطالعات بینالمللی
انرژي .1386
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 مدیریت مالی
 مدیریت مالی دوره Oil Mini MBA

 تأمین مالی و جذب سرمایه دوره MBA
 سرمایهگذاري خطرپذیر دوره MBA

مقاالت و کتب
کتب
انتشارات دانشگاه تهران ،سال 1386

 نظریه هاي مالی نوین
 مالی براي کارآفرینان
 مباحثی نوین در تأمین مالی کارآفرینی
"با کاربردهایی از اقتصاد و مالی رفتاري"

 بازار سهام ناکارا "چه عایداتی و چرا؟"

(برگزیده بيست و ششمين دوره کتاب سال
جمهوری اسالمي ایران)

انتشارات جهاد دانشگاهی1393 ،
انتشارات دانشگاه تهران1395 ،
انتشارات ترمه1390 ،

مقاالت چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي داخلي

 چیت سازان ،هستی ،رضوانی ،مهران ،بافکر دوستآباد ،رضا ( .)1394شناسایی و سطحبندي عوامل
مؤثر بر ارزشگذاري کسبوکارهاي جدید توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز ،توسعه کارآفرینی،
دوره  ، 8شماره . 4
 چیتسازان ،هستی ،کیماسی ،مسعود ( .)1394تأثیر احساسات سرمایهگذاران بر بازار آتی سکه طال،
مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،شماره . 27

 محمودي ،وحید ،محمدي ،شاپور ،چیتسازان ،هستی ( .)1389بررسی روند حافظه بلندمدت در
بازارهاي جهانی نفت ،فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي ،شماره  ،1پاییز . 1389

 محمدي ،شاپور ،چیتسازان ،هستی ( .)1390حافظه بورس اوراق بهادار تهران ،مجله تحقیقات
اقتصادي ،شماره . 97
 کیماسی ،مسعود ،چیتسازان ،هستی ،فاخر ،اسالم ( .)1391هوش سازمانی :بررسی مقایسهاي بانکهاي
خصوصی و دولتی ،فصلنامه مدیریت بازرگانی ،دوره  ،3شماره ..9

 تهرانی ،رضا ،چیتسازان ،هستی ( .)1383بررسی روند ریسک سیستماتیک و ثبات بتاي شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجله تحقیقات مالی ،شماره .17
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مقاالت ارائه شده در کنفرانس

 فرصتهاي استفاده از ابزارهاي مالی اسالمی در تأمین مالی پروژههاي نفت و گاز ،سومین همایش
ملی چشم انداز توسعه پایدار ،یکپارچه و دانایی محور ،منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس ،اسفند ماه
.1390
Chitsazan, H., Shahmirzadi, H. 2016. Venture Capitalists’ Evaluation Criteria for



Innovative Technologies: A Case of Iranian Nano Technology Knowledge-based
Firms, 3rd International Conference on Entrepreneurship (ICE).

 Chitsazan, H., Shanyani, N. 2014. Identifying the Effects of the Volatility of
Selected Countries’ Capital Market on the Volatility of the Tehran Stock Exchange,
The Accounting, Economics and Financial management Conference.

دانشجویان
استاد راهنما
 شناسایی و الویت بندي رایجترین روشهاي تامین مالی خودراهانداز در کسبوکارهاي نوپاي حوزه IT
امیر محبعلی  ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 1395 ،

 تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت طال بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران
سارا وصالی فالح ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی پردیس کیش ،دانشگاه تهران.1395 ،

 بررسی دقت پیش بینی سود مدیریت در عرضه اولیه سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ایران
سارا کماسی ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی پردیس البرز ،دانشگاه تهران.1395 ،

 شناسایی عوامل مؤثر بر ارزشگذاري کسبوکارهاي مخاطرهآمیز نوپا توسط سرمایهگذاران مخاطرهآمیز
رضا بافکر دوستآباد ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش  ، MBAدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 1394 ،

 پیشبینی قیمت سهام فوالد با استفاده از تبدیالت موجک ،شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم پرش
قورباغه
زهرا رستگارنیا ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران.1394 ،

 ارزیابی مؤلفههاي تابآوري کسب و کارهاي کوچک و متوسط (مورد مطالعه :قطعهسازان صنعت
خودرو)
محمد جاللی ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 1393 ،

 شناسایی و اولویت بندي معیارهاي تجاري سازي فناوریهاي نوین از منظر موسسات سرمایه گذاري
خطرپذیر در ایران :مطالعه موردي شرکتهاي دانش بنیان حوزه فناوري نانو
حمید شهمیرزادي ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش  ،MBAدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.1393 ،

 شناسایی معیارها و مراحل ارزیابی طرح ها توسط سرمایه گذاران مخاطره پذیر در ایران

فاطمه شکوهی ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 1393 ،

 تأثیرات تأمین مالی خودراهانداز بر عملکرد شرکتهاي نوپاي نانویی شهر تهران

صابر یوزباشی  ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش  ،MBAدانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 1393 ،

 بررسی اثر

BTM

(ارزش دفتري به ارزش بازار) بر بازدهی استراتژي مومنتوم در بورس اوراق بهادار

تهران
نرجس خسروآزاد ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،پردیس بینالملل کیش دانشگاه تهران. 1393 ،

 ارزیابی عملکرد بانک ها بر مبناي کمیته بال (مطالعه موردي :بانک اقتصاد نوین)
ریحانه مساح ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران. 1393 ،

 بررسی عوامل مؤثر بر بازده بلندمدت شرکتهاي مشمول عرضه عمومی اولیه :شواهدي از بورس اوراق
بهادار تهران
نرگس رهبري ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران.1393 ،

 بررسی تأثیر نوسانات بازده شاخص قیمت سهام بازارهاي سرمایه کشورهاي منتخب بر نوسانات بازده
شاخص قیمت سهام بازار سرمایه تهران
ناهید شنیانی ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،پردیس بینالملل کیش دانشگاه تهران. 1393 ،

 ارزیابی عملکرد صندوقهاي سرمایه گذاري با استفاده از معیارهاي فرامدرن در مقایسه با معیار مدرن
شارپ
فرزانه ارجمندي ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران. 1393 ،

 بررسی عوامل مؤثر بر تسهیالت غیرجاري بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نرگس بابادوست ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،پردیس بینالملل کیش دانشگاه تهران. 1393 ،

 بررسی عوامل موثر در توسعه صادرات بنگاه هاي کوچک و متوسط کاربر (مطالعه موردي :صنعت
کفش)
جواد جعفري قدوسی ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 1390 ،

 شناسایی عوامل موثر بر انتخاب استراتژهاي توسعه محصوالت جدید براي بازارهاي بین المللی در کسب
و کارهاي کوچک و متوسط ایران :مورد صنایع غذایی
رمضان جعفري نجف آباد ي ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،
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استاد مشاور

 شناسایی عوامل پایداري تأمین مالی خرد براي توسعه کسبوکارهاي خرد زنان
لیال عباسیراد ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش توسعه کارآفرینی  ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 1395 ،

 بررسی رابطه بین حاشیه سود و ریسک و بازده شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
آرزو علیمدد ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،پردیس کیش ،دانشگاه تهران. 1394 ،

 بررسی نظریه مقایسه اجتماعی در قیمتگذاري کمتر از واقع عرضههاي عمومی اولیه در بورس اوراق
بهادار تهران
روشنک حسین زاده نیک ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران. 1393 ،

 سنجش و تحلیل اولویتبندي مشتریان جهت بهرهوري خدمات بانکی بر اساس مدل تعدیلیافته گروه
مشاوران بوستون امریکا (بانک مورد مطالعه :بانک پاسارگاد)
مونا جهانی ،کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،پردیس بینالملل کیش دانشگاه تهران. 1392 ،

 تبیین ساز و کارهاي نظارتی در شرکتهاي سرمایهپذیر
آنیتا عالقهبند ،کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش کسب و کار ،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. 1390 ،

 بررسی تأثیر احساسات سرمایهگذاران بر بازده و نوسانپذیري بازده بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید
بر معماي شرکتهاي سرمایهگذاري)
محمد هنرمند قالیباف ،کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی.1393 ،

