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 میثم محمدی 
 دیجیتال  اقتصادو  تحلیلگر بازارهای مالیمدرس و 

 

 اطالعات شخصی 

 1370مرداد  15میثم محمدی، متولد  ❖
 09381088808شماره تماس:  ❖
 Meisam.Mohammadi8اینستاگرام:  ❖
 MeisamMohammadiتلگرام:  ❖
 Mohammadi.com-www.Meisamسایت: وب  ❖
 Mohammadi.com-info@Meisamایمیل:  ❖

 هامهارت ها و تخصص 

 های دیجیتال و دارایی بازارهای مالیمدرس و تحلیلگر  ✓
 تحلیل بنیادی •
 تحلیل تکنیکال  •
 بازار  و رفتار شناسی  شناسیروانتابلو خوانی،  •
 همدیریت سرمای •

 و کسب و کار  گذاریمشاور سرمایه ✓
 تجارت الکترونیک  اقتصاد دیجیتال ومتخصص  ✓

 مدارک و سوابق تحصیلی، علمی و آموزشی

 دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران  ✓
 کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک از دانشگاه تبریز  ✓
 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد شیراز  ✓
 زند شیراز دانشگاهانگلیسی از کارشناسی مترجمی زبان   ✓
 کایامر  Berkeleyاز دانشگاه   Blockchain Fundamentalsای  ی حرفهگواهینامه ✓
 کایامر  Berkeleyاز دانشگاه  Blockchain Technologyی دوره ✓
 کایامر  Berkeleyاز دانشگاه   Bitcoin and Cryptocurrencies یدوره ✓
 کایامر  Blockchain Councilاز  Certified Metaverse Expert یدوره ✓
 کا یامر   Blockchain Councilاز  Certified NFT Expert یدوره ✓
✓ MBA نور اصفهان بازار سرمایه از دانشگاه پیام 
✓ MBA ی پارس اصفهان مالی از مؤسسه 
 اصفهان نورامیاز دانشگاه پ  یالمللنیب یمال ی بازارها لگر یتحل یدوره ✓
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 اصفهان  نور امیبورس اوراق بهادار از دانشگاه پ لگر یتحل یدوره ✓
 از سازمان مدیریت صنعتی شیراز  چین و ارز دیجیتالکاربردی بالکی جامع تحلیل دوره ✓
 ی جامع تحلیل بورس از سازمان مدیریت صنعتی شیراز دوره ✓
 ی مدیریت مالی از سازمان مدیریت صنعتی شیرازدوره ✓
 تهران یدولت  تیر یاز مرکز آموزش مد تالیج یاقتصاد د یدوره ✓
 ی پارس اصفهان مؤسسهاز  کیبورس و تجارت الکترون یدوره ✓
✓ MBA  )اصفهان نورامیاز دانشگاه پ)مدیریت کسب و کار 
✓ MBA ی آموزش عالی آزاد ماد شیراز مدیریت بازاریابی از مؤسسه 
 از سازمان مدیریت صنعتی شیراز  دیجیتال مارکتینگی جامع دوره ✓
 ش یاتر  MPT  یاز آکادم تال یج ید یو ارزها نیچجامع بالک یدوره ✓
 ا یتالیا ANCCP  یاز آکادم تال یج ید یو ارزها نیچجامع بالک یدوره ✓
 از بورس قطر Introduction To Financial Statements یدوره ✓
 از بورس قطر Key Financial Ratios Every Investor Must Know یدوره ✓
 از بورس قطر  Introduction to Trading on QSE یدوره ✓
 از بورس قطر Investment Trends Since the Pandemic یدوره ✓
 ی پارس اصفهان مؤسسهاز  ی بورس رفتار  یدوره ✓
 EOSIOچین از های تخصصی بالکدوره ✓
 کارآفرینی کشور در اصفهان ی دومین اجالس ملی مدیریت و گواهینامه ✓
 نوآوری و تحول در کسب و کار از دانشگاه صنعتی شریف تهران  یدوره ✓
 مدیریت دانشگاه تهران  یی کنفرانس ملی ارتباطات بازاریابی و برندینگ از دانشکدهگواهینامه ✓
کسب و کار از کنفرانس ملی توانمندسازی مدیران   یی تخصصی و آموزشی مدیریت فروش، بازاریابی و توسعهدوره ✓

 در تهران 
تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و   ی کسب و کارهای اینترنتی از مرکز توسعه  یی آموزشی توسعهدوره ✓

 تجارت
 آموزش عالی آزاد ماد شیراز و انجمن ملی صنعت پخش فارس یی آینده پژوهی و هوش رقابتی از مؤسسهدوره ✓
 ای کشور از سازمان آموزش فنی و حرفه ICDLی دوره ✓
 ران یا یاسالم ی جمهور  یمرکز  مهیوابسته به ب مهیاز پژوهشکده ب  یزندگ  یهامهیب یندگ ینما  ینامهیگواه ✓
 ی آموزشی مالیات بر ارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی کشور و دانشگاه علوم اقتصادی تهران دوره ✓
 از سازمان مدیریت صنعتی شیراز تأمین اجتماعیآموزشی قانون کار و ی دوره ✓
 پزشکی از انجمن پرستاری ایرانهای پزشکی و دنداندوره ✓

 سوابق کاری و مدیریتی

 تاکنون( 1391)از سال  دیجیتال  اقتصادو  های مالیمدرس و تحلیلگر بازار ▪
 تاکنون(  1391)از سال  و تجارت الکترونیک گذاریمشاور سرمایه ▪
 تاکنون( 1401)از سال  www.metavest.info متاوست و مدیرعامل شرکت گذاربنیانهم ▪
 تاکنون( 1392ماچو )از سال  شرکتمدیر بازاریابی و فروش  ▪
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 تاکنون( 1399)از سال  انهیمرخاو یزندگ مهیب یرسم یندهینما ▪
 ( 1398-1402در سازمان مدیریت صنعتی شیراز ) MBAو   ، اقتصاد دیجیتال یمال  یبازارهاهای دورهمدرس  ▪
 ( 1401چنج )مدیرعامل صرافی ملی ▪
 ( 1401)پی یار ملیمدیرعامل پرداخت ▪
 ( 1401شرکت یارا تجارت الکترونیک بنیان ) ارشد اجرایی مدیر  ▪
 ( 1395- 1398انجمن ملی صنعت پخش ایران، شعبه استان فارس ) ITمدیر  ▪
 تاکنون( 1400)از سال  شیراز ی آموزشی ایلیا نوینمؤسسهدر  یمال  یبازارها یهامدرس دوره ▪
 (1400) شیراز کارن یآموزش  ی در مجموعه یمال  یبازارها یهامدرس دوره ▪
 (1398) رازیش نیکارآفر  انیپارس یدر مؤسسه یمال  یبازارها یهامدرس دوره ▪
 تاکنون( 1398)از سال  بیمه  یکارشناس و نماینده ▪
 تاکنون( 1392شرکت شیراز پالستیک )از سال  IT مدیر  ▪
 ( 1395شرکت داروگستر یاسین، شعبه شیراز ) ITمدیر  ▪
 ( 1394شرکت بازرگانی آریامس شیراز ) ITمدیر  ▪
 ( 1388-1398تی )روز آیمؤسس و مدیر کسب و کار اینترنتی به ▪
 ( 1393)  روزمدیرعامل شرکت فناوری اطالعات به و مؤسس ▪
 تاکنون( 1392)از سال  arf.comwww.machoscماچو   شرکت مستر وب  ▪
 تاکنون( 2139)از سال  www.shirazplastic.ir شیراز پالستیکشرکت  مستر وب  ▪
 ( 1394شرکت آسیاتک در شیراز )رسمی ی نماینده ▪
 (1392ی آموزشی اکسین شیراز )سایت در مؤسسهمدرس طراحی وب ▪
های آموزشی مالیات بر ارزش افزوده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه  ستاد اجرایی کارگاه  یدبیرخانه  رابط ▪

ها، مؤسسات و... در شیراز  ها، بانکها، دانشگاهعلوم اقتصادی تهران، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات، سازمان
(1391-1392 ) 

 سوابق پژوهشی 

o  در حال چاپ( تالیج یارز د یو فناور  نیکوت یبتألیف کتاب( 
o  در حال چاپ(  نیچبالک  یر یپذتعامل  یبررستألیف کتاب( 
o ( 1397پور )تألیف کتاب چهل معاصر به همراه دکتر سعید قاضی 
o  ( 1393دکتر آزاده نعمتی ) -گردآوری محتوای دیجیتال کتاب آموزش زبان انگلیسی از طریق بازی 

 افتخارات 

فرهیخته و ماندگار مدیریت و کارآفرینی    یعنوان چهرهی دومین اجالس ملی مدیریت و کارآفرینی کشور بهبرگزیده •
 ( 1397)اصفهان، اسفند 

 ( 1393زند شیراز )دانشگاه کسب مقام اول مسابقات فوتسال دانشجویی در  •

https://machoscarf.com/
https://shirazplastic.ir/

