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 ( Education)  وضعيت تحصيلی

 مقطع تحصيلي
                      

 رشته تحصیلی
 نامهپايان عنوان  محل تحصيل کل معدل

و هزینه  صاحبكاررابطه بین ویژگیهای کیفی حسابرسی با اندازه  دانشگاه عالمه طباطبایی  16/17 حسابداری فوق لیسانس

 حقوق صاحبان سهام
 

 ((Skills and Work Experiences سوابق شغلی   

 کار ماهيت / موسسه کارفرما ردیف
آخرين 

 سمت
 تاريخ شروع

تاريخ 

 خاتمه
 نوع بيمه

علت                      

کناره 

 گيري

 نشاني کارفرما

سی و ربرنظارت،  مجموعه بازار سرمایه 1

اطالعات  آنالیز

ی مالی شرکتها

   بورسی

کارشناس 

 ارشد

در حال  15/10/91

 فعالیت

تامین 

 اجتماعی

- - 

 حسابرس حسابرسی موسسه حسابرسی فریوران  2

  ارشد

تامین  14/10/91 1/3/89

 اجتماعی 

پایان 

 قرارداد

 –شهرک غرب  -تهران 

 – 1توحید  –بلوار خوردین 

  1پالک 

شرکت بازرگانی نقش جهان  3

، شرکت خدماتی سی اصفهان

دلف، شرکت برش سنگ 

  پارسیان

 مدیر مالی سابداریح

و مشاوره 

 مالی

اتمام  - - -

 قرارداد

-ساحلیبلوار  -بندرعباس

شرکت نقش  -بهادر جنوبی

و اسكله  اصفهان جهان

 شهید رجایی

موسسه آموزش عالی پور  4

عالقه مندان، امام سینا ، 

موسسه علی،  شریف، 

 آموزشی رعد 

تدریس دروس 

حسابداری، 

حسابرسی و 

 مدیریت مالی

 -میدان ونک -تهران - - - 1386 مربی

دانشگاه خواجه نصیر 

 طوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ( Professional Qualifications)  و پژوهشی سوابق آموزشی

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع وسسه / سازمان برگزارکنندهم پژوهشي/عنوان دوره آموزشي ردیف
مدت دوره 

 )ساعت(

    اوراق بهادار  و سازمان بورس گواهینامه اصول بازار سرمایه  1

 18 16/07/92 27/05/92 سازمان بورس و اوراق بهادار   MATLABدوره آموزشی کاربرد نرم افزار  2

 8 03/11/92 03/11/92 شرکت همكاران سیستم کارگاه آموزشی قانون تجارت 3

4 INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING STANDARDS( IFRS) 

Professional Accountants Center For 

Training(PACT) 

95/08/01 95/10/20 40 

 8 26/06/92 25/06/92 انجمن حسابرسان داخلی ایران دوره ارزیابی ریسک های تقلب و کنترل ها در حسابرسی داخلی  5

 36 08/06/86 01/06/86 آموزش و پرورش استان هرمزگان  آموزش و پرورشدوره آموزشی بدو خدمت فرهنگیان  6

 88 20/5/90 89/05/01 موسسه حسابرسی فریوران هدف  دوره آموزشی حسابرسی صورتهای مالی 7

 12 27/11/93 08/10/93 سازمان بورس و اوراق بهادار  نحوه بررسی صورتهای مالی بانكها و آشنایی با قوانین و مقررات  8

 8 07/12/93 07/12/93 سازمان بورس و اوراق بهادار  اعتبارات اسنادی پیشرفته 9

 4 08/09/93 08/09/93 سازمان بورس و اوراق بهادار  آشنایی با کلیات، مفاهیم، قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی  10

 16 29/08/93 22/08/93 سازمان بورس و اوراق بهادار  آشنایی با شیوه های مختلف عقد قرارداد 11

 8 01/02/98 01/02/98 انجمن حسابداران خبره ایران گاه آموزشی بكارگیری استانداردهای بین المللی حسابداریکار 12

 60 13/05/98 06/05/98 بورس هند، بمبئیهند، سازمان  دوره آموزشی حاکمیت شرکتی 13

 طی دوران تحصیلدوره رتبه ممتاز دانشجویی  4کسب  14

 

 :(  (Published papers :  و کتب چاپ شده مقاالت

 را نگه دارید و روي مقاله کليک کنيد( Ctrl) براي دریافت مقاالت لطفا   :علمی و پژوهشی مجموعه مقاالت

سال – فصلنامه علمی و پژوهشی سازمان  بورس و اوراق بهادار  – حقوق صاحبان سهام) با توجه به اندازه صاحبكار( نهیو هز یحسابرس یفیک یها یژگیو نیرابطه ب (1

 94زییپا - 31شماره -هشتم

سازمان  بورس و اوراق  یو پژوهش یفصلنامه علم -شده در بورس رفتهیپذ یشرکتها یمال یگزارش گر تیفیبر ک یمؤسسات حسابرس یدوره تصد ریتأث یبررس (2

 96اردیبهشت  -37شماره  -سال دهم -بهادار

سهامداران  بررسی تاثیر عوامل کیفی حسابرسی ) اندازه ، دوره تصدی و تخصص صنعت حسابرس( بر ارزیابی عملكرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای (3

 دانشگاه فردوسی مشهد –پذیرش و چاپ شده در مجموعه مقاالت یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران  –شرکتهای بورسی 

و  رشیپذ-جاری سهام ییر در سود باقیمانده، هزینه سرمایه، هزینه بهره پس از مالیات و نرخ هزینه سرمایه؛ عوامل موثر بر رابطه سود خالص دوره قبل و بازدهتغ (4

  تیریو مد یدر حسابدار نینو یدستاوردها یمل شیچاپ شده در مجموعه مقاالت هما

 13 چاپ شده در فصلنامه حسابدار رسمی  شماره .نقدی بر مقاله دستورالعمل حسابرسی یا سردرگمی در حسابرسی  -اندازه حساب عامل موثر در ریسک حسابرسی (5

 3962ی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره جهان یبا الگو یمال یگزارشگر یدهایو نبا دهایبا (6

 3921، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره (IFRS) یمال یگزارشگر یالمللنیب یبا استانداردها ییآشنا (7

 کتاب:

 نویسندگان : ضمیر اقبال و عباس میرآخور؛ مترجم، مهدی محمودی. –( مقدمه ای بر مالی اسالمی ) تئوری و عمل( 1       

 
 

 : و زبان انگليسی رایانهآشنایی با 

 ميزان آشنايي شرح رديف

 عالي                       خوب                         متوسط                              ضعيف ICDLگانه هاي هفتمهارت 1

 افزارها نرم ساير 2

 

 هلو و .... –رافع  -تدبير  -رايورز –همکاران سيستم  –نرم افزارهاي  مالي 

 خوب آشنايي با زبان انگليسي 3

 :ي حرفه ايعضویت در انجمن ها
 نحوه عضويت شرح رديف

 عضو پيوسته انجمن حسابداري ايران 1

 عضو پيوسته انجمن مالي اسالمي ايران 2

 

http://journal.seo.ir/page/article-frame.html?articleId=770
http://journal.seo.ir/page/article-frame.html?articleId=770
http://journal.seo.ir/page/article-frame.html?articleId=1120
http://journal.seo.ir/page/article-frame.html?articleId=1120
http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/accounting92/530_2.pdf
http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/accounting92/530_2.pdf
http://mahdimahmoudi.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf
http://mahdimahmoudi.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdf
http://www.iraniancpa.ir/portals/0/PDF/Faslnameh/faslnameh13/Andazeye%20Hesab.pdf
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/1087586-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/1081102-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

