باسمه تعالي
مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي  :حميد احمدزاده
وضعيت  :هیات علمی و مدیر گروه مقطع ارشد و دکتری حسابداری
مرتبه علمي :استادیار پایه 6
محل استخدام :دانشکده مدیریت و حسابداری
ایميل :

h.ahmadzadeh @ kiau.ac.ir
acc.cpa525@gmail.com

مدارك تحصيلي
مقطع

رشته تحصيلي

سال اخذ مدرك

محل تحصيل

كارشناسي

حسابداری (گرایش مالیاتی)

8314

دانشگاه علوم اقتصادی -تهران

كارشناسي ارشد

حسابداری

8318

دانشگاه علوم اقتصادی -تهران

دكتري تخصصي

حسابداری

8331

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

توضيحات
شاگرد اول دوره

عنوان رساله دوره دكتري  :پیامدهای اقتصادی کیفیت اطالعات حسابداری مبتنی بر نظریه اقتصاد
استادان راهنما  :دکتر هاشم نیکومرام

اطالعات(دفاع با درجه عالی)

دکتر مهدی تقوی

عنوان پایان نامه كارشناسي ارشد  " :بررسی موانع پیاده سازی سیستم ارزیابی متوازن (Balanced
) Scorecardدر ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ( دفاع با درجه عالی)
استاد راهنما  :آقای دکتر حسین اعتمادی
فعاليت هاي علمي
 احمدپور ،احمد  .احمدزاده،حمید ".ارزیابي متوازن پایدار و معيارهاي غير مالي عملكرد" ،مجله بورس ،شماره ،93بهمن .8319
 احمدزاده ،حمید "،حسابداري مدیریت و معرفي مهمترین روش هاي آن" ،مجله بورس ،شماره ،89مرداد ماه .8318
 احمدزاده،حمید ".كاربردهاي منطق فازي و مدل تصميم گيري چند متغيره در حسابداري و مدیریت مالي" ،پذیرفتهه شهده جههت
چاپ در فصلنامه حسابرس ،بهار .8331
 اعتمادی ،حسین .احمدزاده ،حمید" ،ارتباط بين روش ارزیابي متوازن و سایر روش هاي حسابداري مدیریت" ارایه شهده
در فصلنامه علمی  -تخصصی حسابرس ،زیر نظر سازمان حسابرسی ،زمستان .8311
 اعتمادی ،حسین .احمدزاده ،حمید" ،مهمترین مدل هاي ارزیابي عملكرد و مقایسه تطبيقي بين آنها " ارایه شده در مجلهه علمهی -
ترویجی مطالعات حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی ،زمستان .8311
 اعتمادی ،حسین ،فرقاندوست حقیقی ،کامبیز و حمید احمدزاده" ،بررسي موانع به كاارگيري سيساتم ارزیاابي متاوازن در ارزیاابي
عملكرد شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ارایه شده در مجله علمی و پژوهشی بررسهی ههای حسهابداری و
حسابرسی دانشگاه تهران ،زمستان .8331
 رهنمای رودپشتی ،فریدون.احمدزاده،حمیهد" بررسي ارتباط بين  ERPو BSCبا تمركز بر مراحل پياده ساازي و ساازو كاار"،
پذیرفته شده جهت چاپ در مجله علمی و پژوهشی حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی ،بهار .8331
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 مدرس  ،احمد .احمدزاده ،حمیهد "،بررسي تئوري تصميم گيري شركت ها براي مقاومت در برابار اساتانداردهاي وضاع شاده
حسابداري"  ،مجله حسابدار ،شماره ،831شهریور .8318
 مدرس،احمد .احمدزاده ،حمید "،كاربست تئوري وجوه در سيستم حسابداري سنجش مسئوليت" ،مجله حسابدار.
 مرادزاده فرد ،مهدی .احمدزاده ،حمید "،بازكاوي تئوريهاي دستوري حسابداري" ،مجله حسابدار ،شماره  ،122آبان ماه .8318
 مرادزاده فرد ،مهدی .احمدزاده ،حمید "،گزارشگري پایداري شركت ها" ،مجله حسابدار ،شماره  ،888آبان ماه .8319
نیکومرام ،هاشم .احمدزاده ،حمید ".كيفيت اطالعات حسابداري و انتخاب نوع حسابرس" .مجله پژوهش های مقداری در

مدیریت ،دارای گواهی پذیریش و چاپ در زمستان .8331
نیکومرام ،هاشم .احمدزاده ،حمید ".پيامدهاي اقتصادي كيفيت اطالعات حسابداري با تاكيد بر متغير پایداري سود" .مجله

حسابداری مدیریت ،دارای گواهی پذیریش و چاپ در پاییز .8333
نیکومرام ،هاشم .تقوی ،مهدی و حمید احمدزاده ".پيامدهاي اقتصادي كيفيت اطالعات حسابداري با تاكيد بر متغير ضریب

واكنش سود" .مجله دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت ،دارای گواهی پذیریش و چاپ در پاییز .8333

 وکیلی فرد،حمیدرضا .احمدزاده،حمید".بررسي رابطه بين سياستهاي تقسيم سود و فعاليت هاي سياسي در شركتهاي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران " ،پذیرفته شده در مجله پژوهش حسابداری ،تابستان .8333
 احمدزاده ،حمید و افسانه سروش یار ".ارزیابي نقش محافظه كاري حسابداري و كيفيت سود بر ارزش نهایي نگهداشت وجه
نقد در شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" .پذیرش جهت چاپ در مجله دانش حسابداری ،تابستان .8334
توانمندیها :


مهارت در تهیه گزارش های مدیریتی  ،بودجه ای و تهیه صورت های مالی ( جداگانه و تلفیقی)



توانایی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها و تهیه طرح های توجیهی پروژه های سرمایه گذاری



آشنایی کامل با فرایندهای حسابداری صنعتی ،انبارها و فرایندهای خرید  ،تامین و تولید



آشنایی با قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی



طراحی سیستمهای حسابداری مالی (فهرست حسابها و روش ثبت حسابها) و حسابداری صنعتی (طراحی روش محاسبه بهای تمام شده ،فهرسهت
حسابهای صنعتی و روش ثبت حسابها ،مراکز هزینه و  ).....تجربه کاری در شرکت مجتمع صنعتی ماموت جهت سسیتم sap- all in one
تهیه صورت های مالی بودجه عملیاتی



آشنایی با سیستمهای حسابداری همکاران سیستم ،آرین سیستم پرداز  ،پارس سیستم sap ،



آشنایی با نرمافزارهای مجموعه Office



آشنایی با نرمافزارهای SPSS – Eviews-Macrofit



آشنایی به نرمافزار مدیریت پروژه  MS-Projectو تحلیل پروژههای سرمایهگذاری و تهیه طرح های توجیهی پروژه ها



گذراندن دوره تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری در بورس  ،دوره روانشناسی عرضه و تقاضا ) -(i++تهیه صورت های مالی تلفیقی -حسابداری



پیمانکاری


آشنایی با روش ها و تکنیك های حسابداری مدیریت و مدیریت مالی
عضویت در انجمن ها و مجامع

 عضو انجمن حسابداران خبره
 عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران
 عضو انجمن مهندسی مالی ایران
 عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای
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