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 بیوگرافی

 

 Kent L. Womack کنت وومک 
در کسب و کار در  Tuck استاد امور مالی و تفکر یکپارچه است. او پیش از این استاد امور مالی در دانشکده مدیریت

.بود، همکاری مستقیم Goldman, Sachs & Coکالج دارتموث بود. کنت معاون رئیس جمهور در بخش سهام در 
کار  Price Waterhouseرد CPA لگران امنیتی داشت. پیش از این، او به عنوان یکبا مدیران مجموعه و تحلی

ارزش تجزیه و تحلیل امنیت، مناقشات تحلیلگران امنیتی  و پذیره نویسی از عرضه  ”کرده است. عالیق پژوهشی او بر
ی کند.او همچنین به تدریس م Rotman را در مدرسه  مدیریت MBA تمرکز دارد. او دوره ”اولیه اوراق بهادار

سال،بعنوان مدرس برتر در  9تدریس در زمینه های "مالی رفتاری"، "مبانی تفکر یکپارچه" پرداخته است، و به مدت 
 انتخاب شده است. Tuckزمینه "تصمیم گیری های مدیریتی" در دانشکده مدیریت 

 
 او عبارتند از  آموزشی درجه های

 
 BA گاه در اقتصاد و ریاضیات از دانشYale (8991  ) 
 MBA  ( 8911از دانشکده تحصیالت تکمیلی  کسب و کار در دانشگاه استنفورد) 
 (8991و دکتری از دانشگاه کرنل ) 

 
 

 
 

 Academic Positions پوزیشن های علمی

 Tuckاستاد امور مالی؛ کالج دارتموث، دانشکده مدیریت  8991-1282
 (1222دانشیار مهمان ). ژانویه، مارس  -دانشگاه شیکاگو  دانشکده تحصیالت تکمیلی از کسب و کار،

 (1229و  1221دسامبر -)سپتامبر Visiting Professor -مدیریت، دانشگاه تورنتو  Rotmanمدرسه 
تا به  1282استاد امور مالی و کرسی مالی در خدمات مالی، )جوالی  -مدیریت، دانشگاه تورنتو  Rotmanمدرسه 

 االن(
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 Non-Academic Positionsغیر علمی  پوزیشن های

 
8991-8912 CPA کارمند حسابداری در ،Price Waterhouse 
8911-8919 VP .Goldman, Sachs 

 
 

 Business Experienceتجربه کسب و کار 

 ( 8919-8918گلدمن، ساکس و شرکت، معاون رئیس جمهور، سرمایه گذاری و سهام بخش )
 ( 8912-8991حسابرسی و مالیاتی گروه ها ) قیمت واترهاوس و شرکت، حسابدار،

 8912(، ایالت نیویورک، CPAحسابدار )
 
 

 Administrative Academic Experienceتجربه کارهای اجرایی علمی 
 

 .Rotman ،2011-2013عضو کمیته اجرایی در مدرسه 
 . Rotman ،2011-2013پذیرش کرسی و کمیته دانشکده استاندارد در مدرسه  

  Rotman  ،1282-1288در MBAو آموزش هماهنگ برنامه ریاست 
 . Tuck ،2005-2010رئیس کمیته پذیرش دانشکده، دانشکده مدیریت 

 .Tuck، 2005-2007 مدیریت دانشکده مدت، بلند استراتژی کمیته عضو
 
 

 Professional, Teaching, and Consultinای  ای،آموزش ومشاوره حرفه فعالیتهای

Activities 
 
  5991-5999، 6002-6052 (،J.P. Morganمورگان) پی یج

  6052 ،6005 ،5999 کمیسیون، US بهادار اوراق و بورس

Furlle گذاری سرمایه مدیریت و Thaler، 6002-6055  

 . Vanguard ، 6006پیشتاز گروه  

 . 5991-6000 ( ،Goldman, Sachs & COشرکت) و ساکس گلدمن،
Validea.com      2000-2001  

 2003-2004   Investars.com   

2007-2008 DE Shaw   

  Morgan Stanley6002 -6001) (استنلی مورگان

 

 

  Teaching Expertise تدریس تخصصی رشته

 

 

   Rotman  مدیریت مدرسه

 

 .6052-6009 سرمایه، بازار ،MBA  سال اول آموزشی  دوره توسعه
 ،2010بخش 1یکپارچه وارائه آن به  تفکر مبانیجدید،    MBAسال اول  آموزشی  دوره توسعه
2011 

 مدل ادغام ،MBA Rotman این دوره ی  سرسبد گل ایده بود،MBAتازه ای از  مظهر دوره این
 .شود می اعمال کار و کسب کاربردی های زمینه تمام به که است پارادایم و گیری تصمیم های
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  Tuck کار و مدیریت کسب دانشکده

 
 

 یازده مدت به سرمایه بازار دوره این آموزش -سرمایه ،بازارMBA  سال اول آموزشی  دوره توسعه
 سال ادامه داد.

-6005 مدیریتی انتخابی، گیری تصمیم منتخب در -MBA  دوم  سال  و آموزش دوره  توسعه
 (6002 زمستان، شیکاگو، دانشگاه در مشابه دوره یک )همچنین6009

 Tuck Gateway، 5999-6002 مالی ماژول برنامه اجرایی و آموزش طراحی
 

 کرنل دانشگاه مدیریت جانسون ، دانشکده تکمیلی تحصیالت
 
 

 .MBA ، NCC506، Spring 5992 مدیریتی سطح مالی های کالس تدریس
 رأی بیشترین که. هفتگی و کیس ماژول مورد آن از پس سخنرانی، شامل کامل دوره دوباره طراحی

 .کرد دریافت 5992 سال بهار برای JGSM در استادان تمام از آموزشی ارزشیابی را در
 
 
 

 ای  حرفه و علمی خدمات
 
 
 .6052 آگوست، ونکوور، کانادا، ساالنه نشست انجمن امنیت گران معامله کلیدی، سخنرانان از

-6002 دارتموث، کالج ،Tuck مدیریت دانشکده ، دانشکده در کمیته پذیرش مدیره، هیئت رئیس
6050. 

 
 6002 جلسات،( FMA) مالی مدیریت انجمن گذاری، سرمایه برای کرسی موقعیت یگیریپ

 
 گذاری سرمایه تحقیقات و مدیریت انجمن برای پژوهش و تحقیق و پرورش و آموزش شورای عضو

AIMR)، 1998-2001) 
 .6005 پاریس، ، اروپا انجمن مشترک برنامه نشست و رئیس مالی  مدیریت

 
 :داور

 

 -کمی  تحلیل و تجزیه و مالی مجله -مالی  اقتصاد مجله -مالی  مطالعات بررسی -مالی  امور مجله
  مالی مالی و مجله تحلیلگران مدیریت-کار و کسب مجله-آمریکا  اقتصادی های بررسی

 
 

 Academic Presentationsعلمی  ارائه های
 

 .التحصیل فارغ کار و کسب مدرسه 10 از بیش در سمینار ارائه
 رئیس،. 6001 و 5999 ،5991 ،5992 ،5991 سال ژوئن غربی، جلسات( WFA) مالی نانجم

6001، 6009. 
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 .6055 فوریه، تورنتو، دانشگاه سرمایه، بازار موسسه
 

 .6002 ژوئن، بوستون، کالج کنفرانس
 .6006 اکتبر، گذاری، سرمایه مدیریت کلرادو دانشگاه کنفرانس
 .5992 ل،آوری رفتاری، مالی در UCLA کنفرانس

 و.....
 
 

 Publications انتشارات
 
 
 The US: گذاشته حراج بهادار اوراق اولیه عرضه• 

Evidence (فرانسوا با Derrien، فرانسوا و 
Degeorge، 6 شماره ،92 جلد مالی، اقتصاد مجله، 

 (.591-511 صص ،6050
 

• Auctioned IPOs: The US Evidence (with 

Francois Derrien, and Francois Degeorge, 

Journal of Financial Economics, Vol. 98 No. 2, 

2010, pp. 177-194. 

: بهادار اوراق اولیه عرضه در هایپ تحلیلگر

Explaining the Popularity of 
Bookbuilding ، (فرانسوا با Degeorge و 

. جلد ،6001 مالی، مطالعات بررسی ،(Derrien فرانسوا
 .5012-5065 صص ،1 شماره ،60

 

 سوئیس انجمن در مقاله بهترین جایزه دریافت SWX برنده
 .ساالنه کنفرانس 9 مالی بازار تحقیقات برای

Analyst Hype in IPOs: Explaining the 
Popularity of Bookbuilding, (with François 
Degeorge and François Derrien), The 
Review of Financial Studies, 2007, Vol. 20, 
No. 4, pp. 1021-1058.  

• Winner of the SWX Best Paper Award at the 

Swiss Society for Financial Market Research 9th 

Annual Conference. 
 مجله ،(بونی لسلی با) قیمت، شتاب و صنعت، تحلیلگران،

 شماره ،15. جلد ،6002 سال کمی، تحلیل و تجزیه و مالی
 .509-21 صفحات ،5

Analysts, Industries, and Price Momentum, 

(with Leslie Boni), Journal of Financial and 

Quantitative Analysis, 2006, Vol. 41, No. 1, pp. 

85-109. 
گذاری  قیمت کنترل و Bookbuilding مقابل ها در مزایده

 بررسی ،(Derrien فرانسوا با) ،IPO HOT بازار در
 صفحات ،5 شماره ،52. جلد ،6002 بهار مالی، اتمطالع

25-25. 

Auctions vs. Bookbuilding and the Control  •
(with  of Underpricing in Hot IPO Markets,

The Review of Financial  François Derrien),
61.-Studies, Spring 2003, Vol. 16, No. 1, pp. 31 

آن را  جدید سودمندی انینقو آیا: استریت تحقیقات وال
/  مه مجله، مالی تحلیلگران ،(بونی لسلی با) تغییرمیدهد ؟،

 .69-61 صص ،6002 ژوئن

 Wall Street 

Research: Will New Rules Change Its 

Usefulness?, (with Leslie Boni), Financial 

Analysts Journal, May/June 2003, pp. 25-29. 
 انی جنبش مقدار گذاری، تقیم در IPOاستراتژی
 مجله ،(Krigman لوری و آگاروال راج با) ،...,اطالعات،

 .521-501 صص ،22. جلد ،6006 سال مالی، اقتصاد

Strategic IPO Underpricing, Information 

Momentum, and Lockup Expiration Selling, 

(with Raj Aggarwal and Laurie Krigman), The 

Journal of Financial Economics, 2002, Vol. 66, 

pp. 105-137. 
 لوری با) می شوند؟، پذیره به تبدیل ها شرکت چرا

Krigman ژوئن/  می مالی، اقتصاد مجله ،(شاو وین و 
 .621-611 ص ،2-6 شماره ،20. تبدیل جلد ،6005

(with  Why Do Firms Switch Underwriters?,
Journal of   w),Laurie Krigman and Wayne Sha

Financial Economics, May/June 2001, Vol. 60, 
284.-3, pp. 245-Nos. 2 

 به با) تحلیلگر، توصیه بیمه از اعتبار و منافع تعارض
Roni Michaely)، سال ویژه مالی، مطالعات بررسی 

Conflict of Interest and the Credibility of 
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 .222-212 صص ،56. جلد ،5999

 

( AAII) انفرادی گذاران سرمایه آمریکایی انجمن برنده •
 سال در شده ارائه گذاری سرمایه مقاله بهترین برای جایزه
 بارکلیز دوم، نفر و غربی مالی امور انجمن جلسات 5992
 سال در برنده. 5999 ،56 جلد ،RFS در مقاله بهترین
 .مقاله مسابقه علمی IBES اتحاد کمی شیکاگو در 5992

Underwriter Analyst 

Recommendations,  (with Roni Michaely), The 

Review of Financial Studies, Special 1999, Vol. 

12, pp. 653-686. 

•  Winner of the American Association of 

Individual Investors (AAII) Award for 

the best investments paper given at 

the 1996 Western Finance Association 

meetings and runner-up, Barclays Best 

Paper in the RFS, Volume 12, 1999. 

Winner of the 1996 Chicago 

Quantitative Alliance IBES Academic 

Paper Competition. 

 
گذاری  سرمایه ارزش کارگزاری تحلیلگران توصیه آیا

 ،15. جلد ،5992 سال مارس مالی، امور مجله دارد؟،
 . 511-521 صص

 فردی آمریکایی انجمن/  انجمن مالی مدیریت جایزه برنده •
 شده پیشنهاد نامه پایان بهترین برای گذاران سرمایه جایزه
  5991 برای

 مجله در جوایز Breeden اسمیت 5992 سال در نامزد •
 .مالی امور

Do Brokerage Analysts’ 
Recommendations Have Investment 
Value?, The Journal of Finance, March 
1996, Vol. 51, pp. 137-157.  
• Awarded the Financial Management 
Association/American Association of 
Individual Investors Prize for the Best 
Proposed Dissertation for 1994  

• Nominated for the 1996 Smith Breeden Prizes 

at The Journal of Finance. 

 واکنش: حذفیات و سهام سود اضافات به قیمت واکنش
 ریچارد و Roni Michaely به با) رانش؟، یا و افراطی

 ،10. جلد ،5991 سال ژوئن مالی، امور مجله ،(تالر
 .202-112 صص

Price Reactions to Dividend Initiations 
and Omissions: Overreaction or Drift?, 
(with Roni Michaely and Richard Thaler), 
The Journal of Finance, June 1995, Vol. 50, 
pp. 573-608. 

 شاخص از استفاده درباره هشدار: Compounder اخطار
 بلند در اضافی بازده محاسبه به وزن برابر CRSP روزانه
 ردریچا و ،Roni Michaely به کانینا، لیندا با) مدت،

-102 ،12 جلد ،5992 سال فوریه مالی، امور مجله ،(تالر
152. 

Caveat Compounder: A Warning About 
Using the Daily CRSP Equal-Weighted 
Index to Compute Long-Run Excess 
Returns, (with Linda Canina, Roni Michaely, 
and Richard Thaler), The Journal of 
Finance, February 1998, Vol 53, 403-416. 
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 Working Papers  مقاالت کار
 

 Ambrus با) هستند ؟، خوب در چه واقعا تحلیلگران

Kecskes، به و ویرجینیا، فناوری Roni Michaely، 
 ( کرنل

What are Analysts Really Good At?, (with 

Ambrus Kecskes, Virginia Tech, and Roni 

Michaely, Cornell) 

 با) حد نشان می دهد؟، از زیاده واکنش سهام بازار آیا
Ambrus Kecskés، تک ویرجینیا.) 

 

Adds and Drops of Analyst Coverage: Does 

the Stock Market Overreact?, (with 

Ambrus Kecskés, Virginia Tech). 

 
 

 
 

 Non-refereed publications مرجوع غیر نشریات
 
 

 رفع و انحرافی های مشوق: استریت بار والاعت مشکل
 مقاالت وارتون-بروکینگز ،(بونی لسلی با) مشکوکات؟

 .6006 مالی، خدمات در شده ارائه

Wall Street’s Credibility Problem: 

Misaligned Incentives and Dubious 

Fixes?, (with Leslie Boni), The 

Brookings-Wharton Papers in 

Financial Services, 2002 . 
 کتاب در کتاب فصل ،(دانیل کنت با) رفتاری مالی

 لوگ. E دنیس توسط شده ویرایش مدرن، مالیه راهنمای
 المونت، و Gorham در وارن، سوارد،. K جیمز و

 .است شده منتشر B1، 1-30 بخش نسخه، 6005

Behavioral Finance (with Kent Daniel), 

book chapter published in Handbook of 

Modern Finance, edited by Dennis E. 

Logue and James K. Seward, Warren, 

Gorham & Lamont, 2001 edition, 

Section B1, 1-30. 
 های توصیه در تعصبات و گرایی جنسیت بازار بازده

در  شده منتشر ،(Roni Michaely به با) کارگزاری،
 شده ویرایش ،II اریرفت مالی در پیشرفت  کتاب فصل
  تالر ریچارد توسط

Market Efficiency and Biases in Brokerage 

Recommendations, (with Roni Michaely), 

book chapter published in Advances in 

Behavioral Finance II, edited by Richard 

Thaler. 
 وتاثیر S& P 500 اغلب درانجام ها بودجه مدیران چرا

 ریچارد و Ikenberry دیوید با) چولگی،هستند و جمح
 بهار کارها، نمونه مدیریت خصوصی مجله ،(شاکلی
 .62-52 ،5. جلد ،5996

Why Active Fund Managers Often 

Underperform the S&P 500: The Impact of 

Size and Skewness, (with David Ikenberry and 

Richard Shockley), The Journal of Private 

Portfolio Management, Spring 1992, Vol. 1, 13-

26. 
 عملی مسائل در تحلیلگران، سهام توسط شده اضافه ارزش

انتشار سهام، تحلیل در  AIMR ،12 ،6000 بهار کنگره-

11 

 

• The Value Added by Equity Analysts, in 

Practical Issues in Equity Analysis, an AIMR 

Conference Proceedings publication, Spring 

2000, 46-54.. 
-Fama مدل و CAPM بازگشت، و ریسک درک

French ،برای شده نوشته ،(ژانگ یانگ با) فاکتور 
 .6002 مربی،-نرده

Understanding Risk and Return, the CAPM, 

and the Fama-French Three-Factor Model, 

(with Ying Zhang), written for FEN-

Educator,. 
 

 برای است شده نوشته اول، روز بازده از عالئم خواندن
 ،1-2 ص ،9 قسمت گذاری، سرمایه تسلط: تایمز فایننشال

Reading the Signs from First Day Returns, 

written for Financial Times: Mastering 
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 .Investment, Part 9, pp. 6-7, July 9, 2001 .6005 جوالی، 9
 یانگ با) عملکرد، و سبکها وجوه متقابل ارزیابی

 .6002 مربی،-نرده برای شده نوشته ،(ژانگ
Evaluating Mutual Funds Styles and 

Performance, (with Ying Zhang), written for 

FEN-Educator, 2003. 
 در MBA باال های برنامه در اصلی مالی های دوره
 ، FEN-Educatorبرای -ه هشد نوشته ،6005 سال

6005. 

Core Finance Courses in the top MBA 

Programs in 2001, written for FEN-Educator, 

2001. 

: مالی امور درس کالس در پاورپوینت از استفاده با
-نرده برای شده نوشته توصیه، و منفی، مثبت، جوانب
 .6006 مربی،

Using PowerPoint in the Finance Classroom: 

Pros, Cons, and Recommendations, written 

for FEN-Educator, 2002. 

 ،6001 سال در MBA برنامه در مالی اصلی روندهای
 FEN-Educator برای شده نوشته

Core Finance Trends in the top MBA 

Programs in 2005, written for FEN-Educator, 

 دوره گذاری سرمایه و یمال امور در گسترده سازی مدل
-نرده برای شده نوشته هولدن، کریگ با آموزشی، های

 .6000 مربی،

Spreadsheet Modeling in Finance and 

Investments Courses, with Craig Holden, 

written for FEN-Educator, 2000. 

 اندرو با حساب، ماشین و گسترده صفحه در مالی ریاضی
 .6000 مربی،-نرده برای شده نوشته برانل،

Financial Math on Spreadsheet and 

Calculator, with Andrew Brownell, written for 

FEN-Educator, 2000. 

 
 

 Personal Interests and Activities ها تیو فعال یشخص یعالقه مند
  

 1229-1221 دو ومیدانیهانوفر  رستانیدب ،یمرب اریدست
 در شش سال. گرید یالتیو سه قهرمانان ا NHرد رکوثبت   ودارنده 

 1221-8991فوتبال  یبرنامه ها دو میدانی و–جوانان هانوفر  ،یمرب
 Appalachian Mountainوابسته به باشگاه Echo Lake Camp, Arcadia, Maine خزانه دار، 

Club 8999-1228. 
پرتاب در Yale University لیینشگاه ,  دارنده رکورد داAll-Ivy, All-East یدانیورزشکار دو و م 
 متر( 99') .زهین

 یگروه سن 11-12 زه،ین پرتاب قهرمان در  National Masters Champion US ، 1229در سال 
 .1221در سال 

 
 


