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 اداري -آموزشي -کارنامه علمي

 

 

 اطالعات شخصى   .1

 ندا جعفري نسب کرماني   :خانوادگىنامو   نام

 حسابداری                    مرتبه علمی: استادیار شی: گروه آموز

 nedajafari86@yahoo.comپست الکترونیک:

 

  تحصيالت. 2

 سال کشور  دانشگاه رشته/گرايش  تحصيالت 

1397-1392 ایران  الزهرا تهران  حسابداری دکتری  

1387-1384 ایران  آزاد مشهد حسابداری کارشناسی ارشد   

1383-1379 ایران  پیام نور مشهد  حسابداری کارشناسی  

 همايشهاي داخلي و بين المللي مقاالت علمي و .2

 تاريخ کشور عنوان مقاله همايش نام  

 یمال ی مجله اقتصاد  پول
شده بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ یعوامل موثر بر زمان اعالن سود در شرکت ها  ی بررس

 تهران
 92 ایران 

 97 ایران  یران یحسابرسان ا دگاهیحسابرس: د دیو جد ی گزارش کنون یحسابدار ی تجرب یمجله پژوهش ها

 ی و حسابرس یمجله دانش حسابدار
 تیریمد

  دگاهیدر گزارش حسابرس: د ی حسابرس  یدی کل یموضوعها یو افشا یی شناسا
 یران یحسابرسان ا

 98 ایران 

 یو اقتصاد ی مال یاستها یمجله س
بر ساختار  یکالن اقتصاد یرها یو متغ ی خاص شرکت یهایژگیاثرات همزمان و  ی بررس

 ت صنع کیشده در بورس اوراق بهادار تهران به تفک رفتهیپذ یدر شرکتها  هیسرما
 97 ایران 

 97 ایران  کربن یحسابدار مجله پژوهش های حسابداری 

 95 ایران  برآوردها ریمنصفانه و سا یارزشها ی حسابرس یچالشها مجله پژوهش های حسابداری 

 97 ایران  ی حسابرس ید یکل  یموضوعها مجله حسابرس

 97 ایران  چالشی جدید در گزارش حسابرس: موضوع های کلیدی حسابرسی  مجله حسابرس

 97 ایران  گزارش حسابرس دیدر مدل جد تیتداوم فعال مجله حسابدار

 96 ایران  گزارش حسابرس در جهان  یتحول ها نیآخر مجله حسابدار رسمی 

  تیری،مد  ی الملل نیکنفرانس ب نیسوم
 نان یو اقتصاد دانش ب یحسابدار

 96 ایران  در سند چشم انداز ینقش حسابدار

 94 ایران  ییواگرا ای یی :همگرا  ی شرکت تیتناقضها در حاکم ی شرکت تیحاکم ی مل شیهما نیدوم

 89 ایران  1ریاصول حسابدا تالیف کتاب
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 ي . مسئوليتهاى اجرايى و مديريت3

 محل  شرح
 تاريخ

 تا از

 1392 1389 موسسه غیر انتفاعی تابران  مدیر گروه حسابداری 

 1391 1386 علمی کاربردی بازرگانی خراسان  مدیر گروه حسابداری

 

 بين المللي ملي و  عضويت در مجامع علمى. 4

 کشور نام انجمن 
 تاريخ

 تا از

 کنون 1397 ایران  انجمن حسابداران مدیریت 

 

 

 مدارک و گواهينامه هاي حرفه اي.5

 تاريخ نام همايش 

 1397 دوره ارزشیابی سهام در دوره های مالی صنعتی شریف

 1397 کاربرد اکسل در مدلهای مالی در دوره های صنعتی شریف

 1395 اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران 

 1396 یشی تحوالت اخیر در گزارش حسابرس در دانشگاه الزهرا هم اند

 1395 هشتمین هم اندیشی دانشجویان دکتری: باز اندیشی در رساله های دکتری 

 1397 دهمین هم اندیشی دانشجویان دکتری

 1396 کارگاه نرم افزارهای کاربردی در نگارش تحقیق

 XBRL 1396ی مالی  صورتهای مالی با استفاده از کارگاه آموزش تخصصی نرم افزار و نحوه گزارشگر

 SPSS 1392دوره نرم افزار 

 1397 کارگاه آنالیز داده های کیفی در حسابداری

 

 . ساير توضيحات 6

   1تاليف کتاب اصول حسابداري 


