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 .2تحصیالت
تحصیالت

رشته/گرایش

دانشگاه

کشور

سال

کارشناسي

حسابداري

دانشگاه امام رضا (ع)

ایران

1384

کارشناسي ارشد

حسابداري

دانشگاه شیراز

ایران

1388

دکتري

حسابداري

دانشگاه فردوسي

ایران

1385

 .3انتشارات
 1.3مقاالت علمى در نشریات داخلى

دوره/سال شماره سال انتشار

عنوان مقاله

نام مجله

تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشهای تجربی
حسابداری

دوم

رابطه بین محافظهکاری مشروط و غیر مشروط و میزان
پیشبینی سود

پژوهشنامه
حسابداری مالی و
حسابرسی

چهارم

عوامل موثر در تعیین حقالزحمه حسابرسی

پژوهشنامه
حسابداری و
حسابرسی

5

14

1391

1391

همكار
دکتر محمد
نمازی
دکتر محمد
ستایش و احمد
اسحاقی

اول

1

1391

مصطفی شادمان

رابطه بین محافظهکاری و میزان پیشبینی سود در شرکتهای فصلنامه نظریههای
نوین حسابداری
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سوم

10

1392

دکتر حمید
محمودآبادی و
احمد اسحاقی

بررسی تأثیر اندازه و استقالل هیات مدیره بر هزینههای
نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران
حسابرسی در امپراتوری هخامنشی

پژوهشهای تجربی
در حسابداری

دوم

7

1392

دکتر مهدی
مرادی و مجتبی
سعیدی

پژوهش حسابداری

چهارم

12

1393

دکتر شكرا..
خواجوی و احمد
اسحاقی

دوم

4

1395

حمید بداغی و
مصطفی قناد

دو فصلنامه
تغییر مبنا در حسابداری بخش عمومی؛ مشكالت و موانع پیش
رو (مطالعه موردی :دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی) حسابداری دولتی

1

نقش توانایی مدیریت در تغییر داوطلبانه و اجباری حسابرس پژوهشهای کاربردی
در گزارشگری مالی

7

چهارم

1394

عیسی کریمی پور
و مصطفی قناد

 2.3مقاالت علمى در نشریات خارجي
No Year

Journal

Title

2 2013

International Research Journal of
Applied and Basic Sciences

Assessing the Effects of General Biographical
Factors on the level of Certified Accountants’ Job
Satisfaction

5 2013

7 2013

3 2015

3 2015

8 2017

International Journal of Advanced
Studies in Humanities and Social
Science
The Audit Confirmation Importance and Necessity, Advances in Environmental Biology
Advances in Environmental Biology
Assessing the Relationship between Intangible
Applied mathematics in
Assets Identification and Financial Performance in
Engineering, Management and
Listed Companies on Tehran Stock Exchange
Technology
Investigating the Job Satisfaction of Certified Public
Accountants in Iran and its Relationship with their
Science Road Journal
Area of Practice and Locus of Control
Comparative Evaluation Of Executive
Compensation In Superior Companies Of Tehran
The IIOAB Journal
Stock Exchange: Explain The Role Of Nonfinancial
Rewards Superior Firms
The more capable management, the better earning
quality

 3.3همایشهاي داخلي و بین المللي (با مقاله)

نام همایش

عنوان مقاله

کشور

تاریخ

دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تاثیر نرخ تورم بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران

ایران

1391

دهمین همایش ملی حسابداری ایران

حسابداری در امپراتوری هخامنشیان

ایران

1391

دهمین همایش ملی حسابداری ایران

جایگاه حسابرسی مستمر در آموزش و سازمانهای
اقتصادی

ایران

1391

همایش ملی حسابداری و حسابرسی

بررسی تأثیر استراتژیهای سرمایه در گردش بر اهرم
عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران

ایران

1391

همایش ملی حسابداری و حسابرسی

حسابداری و تهدیدات اینترنتی

ایران

1391

همایش ملی حسابداری و حسابرسی

کیفیت گزارش حسابرسی و عوامل موثر بر آن

ایران

1391

همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تجدید ارزیابی؛ مزایا ومعایب

ایران

1391

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

انسان از دیدگاه حسابداری

ایران

1392

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

اهمیت و ضرورت تأییدیه حسابرسی

1392

کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

بررسی مقایسهای ساختار سرمایه در شرکتهای
صنایع سیمانی و خودرویی بورس اوراق بهادار تهران

ایران

1392

نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی

تاثیر ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی بر هزینههای

ایران

1392

2

نمایندگی
دوازدهمین همایش ملی حسابداری

بررسی میزان رضایتمندی شغلی حسابداران رسمی ایران و
رابطه آن با حوزههای کاری و کانون کنترل

ایران

1393

سیزدهمین همایش ملی حسابداری

موانع اجرای حسابداری تعهدی در سازمانهای دولتی مورد
مطالعه :دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی

ایران

1394

سیزدهمین همایش ملی حسابداری

سرمایه معنوی کلید گمشده جامعه امروز

ایران

1394

سیزدهمین همایش ملی حسابداری

بررسی موانع و مشكالت حسابرسی بخش عمومی از دیدگاه
حسابرسان دیوان محاسبات (مورد مطالعه :حسابرسان
دیوان محاسبات استان فارس)

ایران

1394

شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران

تیوری اقتضایی فلسفه وجودی رویكردهای جدید
حسابداری مدیریت

ایران

1397

1st International Conference on New
The effect of foreign currency rate on
Directions in Business,
earnings quality in Tehran Stock Exchange
Management, Finance and
Economics

2013

 .4مسئولیتهاى اجرایى و مدیریتي
تاریخ

شرح

محل

مدیر گروه آموزشی حسابداری

موسسه آمزش عالی تابران

1393

معاون گروه آموزشی حسابداری

موسسه آمزش عالی تابران

1392

1393

عضو هیات علمی

موسسه آمزش عالی تابران

1392

کنون

عضو شورای پژوهشی و فناوری

1396

کنون

عضو شورای آموزشی و تحصیالت تكمیلی

1393

کنون

1396

کنون

عضو شورای بدوی انظباطی دانشجویان

1396

کنون

عضو کمیته تضمین کیفیت

1396

کنون

عضو هیات مدیره

شرکت حسابداری ....

1390

کنون

مدرس دوره کارشناسی دروس تخصص حسابداری

دانشگاه فردوسی

1396

کنون

مدرس دوره کارشناسی دروس تخصصی حسابداری

دانشگاه امام رضا (ع)

1391

1395

مدرس دوره کارشناسی وکارشناسی ارشد دروس تخصصی
حسابداری

موسسه آموزش عالی بینالود

1391

کنون

مدرس دوره کاردانی و کارشناسی دروس تخصصی حسابداری

دانشگاه آزاد اسالمی

1390

1391

مدرس دروس تخصصی حسابداری

موسسه آموزش عالی کاویان

1392

1392

مدرس دروس تخصصی حسابداری

موسسه آموزش عالی خردگرایان
مطهر

1392

1392

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه

موسسه آمزش عالی تابران

1394

1396

موسسه آمزش عالی تابران

عضو شورای موسسه

3

از

تا
کنون

عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه

موسسه آمزش عالی تابران

1397

کنون

عضو هیات مدیره

شرکت تولیدی ....

1397

کنون

مدرس دوره های آموزشی

اداره کل بیمه سالمت خراسان
رضوی

1395

1397

مدرس دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی

پست بانک

1397

1397

1390

1391

مجری طرح بررسی قیمت تمام شده خدمات و فعالیت های
سازمان مدیریت فضای سبز و راهکارهای افزایش بهرهوری سازمان

شهرداری مشهد

1396

-

مجری طرح بررسی قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای
سازمان فرهنگی و تفریحی و راهکارهای افزایش بهرهوری سازمان

شهرداری مشهد

1396

-

مدیر مالی و مشاور مالی

شرکت های تولیدی ،بازرگانی و
خدماتی

1394

کنون

سازمان تامین اجتماعی نیروهای
مجری طرح امكان سنجی هزینه یابی بر مبنای فعالیت ()ABC
مسلح جمهوری اسالمی ایران

و ......

 .5عضویت در مجامع علمى ملي و بین المللي
نام انجمن

کشور

عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران

ایران

تاریخ
از

تا

1396

کنون

 -6گواهینامههاي تخصصي– علمي اخذ شده و دورههاي آموزشي
نوع مدرك

محل اخذ

سال

مهارت کسب و کار

شرکت تصویر آینده

1388

مدیریت بازاریابی

آفتاب پارسه

1389

اصول بازار سرمایه
Judgment and Decision Making in
Accounting & Auditing
Spss
روش تدریس و فنون کالس داری

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

1391

دانشگاه الزهرا (س)

1391

موسسه آموزش عالی تابران

1392

موسسه آموزش عالی تابران

1393

مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM

موسسه آموزش عالی تابران

1393

اخالق حرفهای

دانشگاه فردوسی

1394

کارگاه شایستگیهای تدریس و سنجش و
ارزیابی تحصیلی

موسسه آموزش عالی بینالود

1394

کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی مدیران

موسسه آموزش عالی تابران

1395

موسسه آموزش عالی تابران

1397

گواهینامه دوره جلوگیری از تخلفات پژوهشی
و سرقت ادبی

 -7عناوین کسب شده

عنوان

دانشگاه  /موسسه
4

سال

استاد نمونه پژوهشی

موسسه آموزش عالی تابران

92-93

استاد نمونه علمی و فرهنگی

موسسه آموزش عالی تابران

92-93

استاد فعال پژوهشی

موسسه آموزش عالی بینالود

92-93

استاد نمونه پژوهشی

موسسه آموزش عالی تابران

94-95

5

