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رتبه  2آزمون

عنوان رساله دكتري :تبيين مولفههای تردید حرفهای حسابرسان مستقل با استفاده از مشخصههای فرهنگي -رفتاری؛ (دفاع با درجه عالي)؛ استادان راهنما:

دکتر هاشم نيکومرام ،دکتر علياکبر رضایي
عنوان پایاننامه كارشناسي ارشد« :بررسي ارتباط ميان ساختار سرمایه و حمایت سياسي دولت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»؛
(دفاع با درجه عالي)؛ استاد راهنما :دکتر شکراهلل خواجوی
فعالیتهاي علمي -پژوهشي:

 .1تأليف کتاب مباحث جاري در حسابداري شامل مباحث اخصصي حسابداری پيمانهای بلندمدت؛ انتشارات نگاه دانش ،سال 1831؛  1بار
تاکنون تجدید چاپ شده (ذکر نام بر روی جلد).
 .2تأليف کتاب زبان تخصصي حسابداري؛ انتشارات نگاه دانش ،سال  1 ،1831بار تاکنون تجدید چاپ شده (ذکر نام بر روی جلد).
 .8تأليف کتاب حسابداري میانه ()2؛ انتشارات ترمه ،آبان 1831؛  8بار تاکنون تجدید چاپ شده (ذکر نام بر روی جلد).
 .4تأليف مقاله علمي -پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر حمایت سیاسي دولت بر تصمیمات ساختار سرمایه شركتهاي بورس تهران ،در مجله
پيشرفتهای حسابداری دانشگاه شيراز به سردبيری جناب آقای دکتر نمازی ،پایيز .1831
 .5تأليف مقاله علمي -پژوهشي بررسي ارتباط حمایت دولتي از شركتها و ارزش آفریني ،در شرف چاپ ،مجله حسابداری مدیریت ،بهمراه جناب
آقای دکتر رهنمای رودپشتي.
 .1ارائهی مقاله علمي -پژوهشي با عنوان بررسي نسبتهاي مالي شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در اولين همایش
سراسری حسابداری ( ،)1831دانشگاه شریعتي ،چاپ در مجموعه مقاالت و برگزیده شدن جهت سخنراني.
 .7تأليف مقاله علمي پژوهشي با عنوان بررسي و تبیین مولفههاي تأثیرگذار بر تردید حرفهاي حسابرسان مستقل با رویکرد فرهنگي و رفتاري در
مجله حسابداری مدیریت ) (ISCتابستان سال .1818
 .3تأليف مقاله كاربردهاي شبکههاي عصبي ،منطق فازي و الگوریتمهاي ژنتیك در بازار سرمایه ،در فصلنامه حسابدار رسمي ،شماره  ،12بهار .1831
 .1ارائهی مقاله تئوري آشوب ،در سومين همایش سراسری حسابداری ( ،)1837دانشگاه الزهرا ،چاپ در مجموعه مقاالت و برگزیده شدن جهت
سخنراني.
1

 .11همکاری در انتشار کتابهای حسابداري تورمي ،اصول حسابداري ( ،)8حسابداري اجارهها ،حسابداري پیشرفته ،حسابداري میانه ( )4و

حسابداري مالي ،انتشارات ترمه (ذکر نام در دیباچهی کتابهای مذکور).

توانمنديها:

 .1تجزیه و تحليل صورتهای مالي شرکتها و اعتبارات اسنادی
 .2آشنایي با سيستمهای حسابداری مبنا ،همکاران سيستم ،آرین سيستم و )ERP( SAP
 .8تسلط کامل به نرمافزارهای مجموعه )Excel, Word, Power point, Publisher( Office
 .4تسلط کامل به نرمافزار مدیریت پروژه  MS-Projectو تحليل پروژههای سرمایهگذاری
 .5دارای مدرک دوره تحليل تکنيکال سرمایه گذاری در بورس (دارای گواهينامه رسمي)
 .1دارای مدرک مقررات نحوهی تعامالت مربوط به حوزهی بازرگاني خارجي (دارای گواهينامه رسمي)
 .7مهارت در ترجمهی متون تخصصي حسابداری ،مدیریت و حسابرسي
عضویت در انجمنها:

عضو انجمن حسابرسان داخلي ایران
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