
دوره مدیریت ثروت 
برای افراد و نهادها



دکتر محمد تقی بانکی 
رئیس مدرسه

رشد جوامع بشری از زندگی بدوی به زندگی مدرن 
با دست یابی به صنعت و از طریق سرمایه گذاری 
برای فراهم آوردن بستر مناسب، امکان پذیر شد. 
به تبع آن اهمیت نیروی انسانی متخصص در 

جامعه صنعتی بیش از پیش احساس شد.
 

نیاز جامعه صنعتی و تجاری، اتاق بازرگانی تهران 
و دانشگاه صنعتی امیرکبیر را بر آن داشت تا 
مدرسه کسب و کار تکاپو را تاسیس کنند. این 
مدرسه نسل چهارم دانشگاهی تالش می کند در 
مســـیر رفع نیازهای تجاری و صنعتی ایران با 
بهره گیری از دانـــش و تجربه صاحب نظران 
دانشگاهی و فعاالن اقتصادی مجرب و طراحی و 
اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره 

گام بردارد.

مدرسه کسب و کار تکاپو



دکتر علی زواشکیانی  
معاون علمی مدرسه

مدرسه کسب و کار تکاپو به عنوان اولین دانشگاه 
نسل ٤ کشور و با هدف تولید ارزش، عالوه بر تالش 
برای تقویت خود به تقویت بازیگران تاثیرگذار 

اکوسیستم می پردازد.
مدرسه با تشکیل اتاق های فکر در حوزه های 
مختلـــف متشـــکل از صاحب نظران صنعت، 
نمایندگانی از حاکمیت، دانشـــگاه و ایرانیان 

متخصص داخل و خارج از کشور اقدام می کند:
١- تشخیص درست و همه جانبه مسائل کشور با 

همفکری  ذینفعان
٢- تحلیل مسائل

٣- اجرای راهکارها با مشارکت ذینفعان
مدرسه امیدوار است مدیرانی را تربیت کند که 

روندهای متداول پیشین را متحول کنند.

مدرسه کسب و کار تکاپو



سرمایه  گذاری  هوشمند

نقد و بررسی بیمه های عمر به عنوان یک طبقه دارایی

فعالیت های اقتصادی در کسب وکارهای شخصی و شرکت ها به 
منظور کسب درآمد صورت می گیرد. در بسیاری موارد سود حاصل 
از فعالیت های اقتصادی امکان جذب مجدد در زنجیره ارزش را 
ندارد. عالوه بر این تالطمات اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز اهمیت 
اتخاذ استراتژی های حفظ ارزش دارایی و قدرت خرید را بیش از 
پیش نمایان می ســـازد. مدیران موفق امروز باید نسبت به 
سیاست های مالی و سرمایه گذاری دانش خود را افزایش داده و 
ابزارهای مناسب برای حفط ارزش ثروت را بشناسند. دوره مدیریت 
ثروت برای افراد و نهادها به صورت جامع تمام موضوعات مورد 
نیاز برای مدیران را در این دوره پوشش  می دهد. ارائه در این دوره 
توسط خبره ترین افراد خوش نام و فعال در حوزه های مالی و 

سرمایه گذاری خواهد بود.



مدرسه کسب و کار تکاپو به عنوان اولین دانشگاه 
نسل ٤ کشور و با هدف تولید ارزش، عالوه بر تالش 
برای تقویت خود به تقویت بازیگران تاثیرگذار 

اکوسیستم می پردازد.
مدرسه با تشکیل اتاق های فکر در حوزه های 
مختلـــف متشـــکل از صاحب نظران صنعت، 
نمایندگانی از حاکمیت، دانشـــگاه و ایرانیان 

متخصص داخل و خارج از کشور اقدام می کند:
١- تشخیص درست و همه جانبه مسائل کشور با 

همفکری  ذینفعان
٢- تحلیل مسائل

٣- اجرای راهکارها با مشارکت ذینفعان
مدرسه امیدوار است مدیرانی را تربیت کند که 

روندهای متداول پیشین را متحول کنند.

برنامه دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها
مبانی مدیریت دارایی

تجارب بین المللی در مدیریت دارایی
مروری بر اقتصاد کالن ایران

یافته های علوم شناختی و علوم تصمیم گیری در سرمایه گذاری
مدیریت ریسک در بازار پول و سرمایه

سرمایه  گذاری  هوشمند
سنجش سطح تاب آوری ریسک (IRP) و تشکیل بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS)، ابزارهای 

مدیریت دارایی در ایران 

  IRP تخصیص منابع به طبقات مختلف دارایی (طال، ارز، سهام، درآمد ثابت ها) با توجه به

نقد و بررسی بیمه های عمر به عنوان یک طبقه دارایی
پنل گفتگو با حضور افراد فعال در حوزه سرمایه گذاری

تحلیل بازار امالک و مستغالت



رئیس هیئت مدیره کارگزاری آگاه
رییس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه 

گذاری آوای آگاه
مهدی گودرزی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

مدیر علمی دوره

دوره تخصصی مدیریت ثروت 
برای افراد و نهادها



کسب و کارها بعضًا با بحران های درون زا یا برون زا مواجه می شوند. این 
بحران می تواند ناشی از وجود مشکالت در عملیات کسب و کار و یا ناشی 
از تالطمات اقتصاد کالن و بازار هدف کسب و کار باشد. بسیاری از 
کسب و کارها در کشورمان، مخصوصًا در سال های اخیر به نحوی با این 
چالش ها دست و پنجه نرم کرده اند. جهش های پیاپی ارزی، تورم ای دو 
رقمی، مشکالت تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، محدودیت های 
صادراتی و واردتی تنها بخش کوچکی از بحران های سال های اخیر اقتصاد 
کشور و به تبع آن کسب و کارها بوده است.این توضیحات نشان از این
دارد که داشتن مشاوره تخصصی در زمینه مدیریت دارایی کسب و کار، 
تخصیص بهینه منابع به بازارهای موازی و همچنین پایش مستمر این 
سرمایه گذاری ها به همراه ایجاد تغییرات در صورت لزوم اهمیتی حیاتی 

برای ادامه پرقدرت تر کسب و کارها در مسیر رشد و توسعه دارد.



دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها

تیمو ر  رحمانی 
عضو هيئت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

معاون سابق آموزشـــى دانشكده اقتصاد 
دانشگاه  تهران

مشاور سابق رئيس كل بانك مركزى ايران
مشـــاور امور بين الملل دانشكده اقتصاد 

دانشگاه تهران

محمود  بهمنی
پرداخت  و ســـرمایه گذاری  مالی  مشاور 

الکترونیک  پاسارگاد
تحلیلگر تحقیقاتی موسسه Probus ( یک 
هلدینگ مدیریت دارایی مستقر در ژنو سوییس 

با بیش از ٢ میلیارد دالر دارایی در سرار دنیا) 
CFA Charter Holder

مجتبی   لشکر بلوکی 
مشاور اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی

 رییس هیئت مدیره مدیریت سرمایه دایموند
هم بنیان گذار و رییس هیئت مدیره مدیریت 

سرمایه  دایموند
مدرس مدعو دانشـــگاه صنعــــتی شریف 

١٣٩٠ تا کنون
مشاور ارشد استراتژی و سرمایه گذاری در 

شرکت های  مختلف
بنیان گذار و عضو کمیته سرمایه گذاری صندوق 

سرمایه گذاری  جسورانه  ستاره  یکم



دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها

حسین  کرمی 
 

بهروز  ملکی 
معاون مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 

کارشناس مطالعات اقتصادی اتاق  بازرگانی ایران
مدیرکل برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری

مدیرکل تجهیز منابع مالی، فنی، اقتصادی و امالک 
شرکت بازآفرینی شهری

معاون مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
رئیس گروه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
کارشناس مطالعات  اقتصادی اتاق بازرگانی ایران

سرناظر کارگاه  شرکت  مهاب  قدس

مدیر ارشد ریسک بانک خاورمیانه، 
Chartered Financial Analyst (CFA)

Financial Risk Manager (FRM)

مدیر سابق توسعه کسب و کار بانکداری دیجیتال، 
بانک  خاور میانه

عضو ســـابق کمیته سرمایه گذاری، کارگزاری 
بانک کشاورزی

مدرس دوره های آمادگی آزمون CFA در مرکز مالی ایران
مدرس دوره های آمادگی آزمون FRM در مرکز مالی ایران

مدرس دوره آموزشی تحلیل صورت های مالی از 
دانشگاه  صنعتی  شریف 

حمید  آرین
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد  

دانشگاه صنعتی شریف 
RiskLab Middle East بنیان گذار

هم بنیان گذار استارت آپ Patternic در حوزه 
Fin tech در خصوص معامالت الگوریتمی

CFA Charter Holder



معاون مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
کارشناس مطالعات اقتصادی اتاق  بازرگانی ایران
مدیرکل برنامه و بودجه شرکت بازآفرینی شهری

مدیرکل تجهیز منابع مالی، فنی، اقتصادی و امالک 
شرکت بازآفرینی شهری

معاون مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
رئیس گروه اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
کارشناس مطالعات  اقتصادی اتاق بازرگانی ایران

سرناظر کارگاه  شرکت  مهاب  قدس

دوره تخصصی مدیریت ثروت برای افراد و نهادها

مجید  تقی  لو
 
 

علیرضا  حجت  نیا
 
 

مدیر حسابهای سرمایه گذاری شرکت سبدگردان آگاه
مشاور ارشد سرمایه گذاری

مدیر روابط بین الملل کارگزاری آگاه

مدیر کل نظارت بر بیمه های زندگی، مشاور رئیس کل 
بیمه مرکزی، مشاور معاونت اتکایی، مشاور معاونت 

نظارت در بیمه مرکزی  جمهوری  اسالمی  ایران
مشاور مدیر عامل و تحلیل گر داده در شرکت اتکایی 

(NatRe) ملی فیلیپین
قائم مقام مالی شرکت و مدیر کل فناوری اطالعات در 

شرکت بیمه اتکایی ایشین ری
عضو کمیته پیگیری و ارزیابی سند چشم انداز ٢٠ 

ساله در مجمع  تشخیص  مصلحت  نظام 
 

حسین  نصرآبادی
مشاور مالی اقتصادی، بازاریابی، توسعه و برنامه ریزی

و تطبیق مقررات در صنعت بیمه 
مدیر شایسته تقدیر صنعت بیمه در سال ١٤٠٠ 

دستیار پژوهشـــی در موسسه اکوسیستم های 
دیجیتالی و هوش تجاری - استرالیا 

 پژوهشگر در حوزه های ریسک، توانگری مالی، تحول
دیجیتال، رفتار مصرف کننده و بیمه های زندگی 

یابی  ر زا با یـــت  نـــش آموخته دکتری مدیر دا
دانشگاه تهران 

مشاور بازاریابی و منابع انسانی در صنعت



مدیریت دارایی، دانش و تخصص کسب بازده حداکثری در کنار 
کاهش و کنترل ریسک سرمایه گذاری بر اساس اهداف سرمایه گذار 
و میزان تاب آوری ریسک او است. اولین و مهمترین رکن در 
مدیریت دارایی حفظ ارزش سرمایه و در کنار آن، افزایش ثروت افراد 
است و این کار با شناسایی پتانسیل های موجود در بازار انجام 
می شود. سرمایه گذاران با استفاده از خدمات مدیریت دارایی عالوه 
بر استفاده از الگوریتم های سنجش سطح تاب آوری ریسک،  از 
دانش، تجربه و تخصص تحلیلگران حرفه ای بازار سرمایه بهره مند 
می شوند و به صورت غیرمستقیم به فعالیت در بازار می پردازند.



www.tcapu.com
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