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 اداري -آموزشي -کارنامه علمي

 

 

 اطالعات شخصى   .1

 مجتبی سعیدی    :خانوادگىنامو   نام

 گروه آموزشی: حسابداری                        مرتبه علمی: استادیار 

  Mojtaba_pc2011@yahoo.com پست الکترونیک:

 

  تحصيالت. 2

 سال کشور  دانشگاه رشته/گرايش  تحصيالت 

 

 1392 ایران دانشگاه شیراز  حسابداری کارشناسی ارشد 

 

 1397 ایران دانشگاه تهران  حسابداری دکتری 

 

 همايشهاي داخلي و بين المللي مقاالت علمي و .2

 تاريخ کشور عنوان مقاله همايش نام  

 چاپ در مجالت -مقاله علمی پژوهشی 
ب مدیره و انتخاهای هیاتبررسی رابطه بین ویژگی

 حسابرس 
 1393 ایران 

  مدیریت  و مدیره هیات های  ویژگی بین رابطه بررسی چاپ در مجالت -مقاله علمی پژوهشی 

 سود 
 1391 ایران 

  سرمایه و مدیره هیات های  ویژگی بین رابطه بررسی چاپ در مجالت -مقاله علمی پژوهشی 

 فکری
 1393 ایران 

 هایهزینه  بر مدیرههیأت استقالل و دازهان تاثیر بررسی چاپ در مجالت -مقاله علمی پژوهشی 

 نمایندگی 
 1392 ایران 

 هایهزینه روی اجزای بر رابطه نظام راهبری بررسی چاپ در مجالت -مقاله علمی پژوهشی 

 نمایندگی 
 1392 ایران 

 1392 ایران  سود مدیریت و فکری سرمایه عناصر بین رابطه بررسی چاپ در مجالت -مقاله علمی پژوهشی 

 هایشرکت وریبهره و فکری سرمایه بین رابطه بررسی چاپ در مجالت -علمی پژوهشی  مقاله

 تهران  بهادار اوراق  بورس در شده پذیرفته دارویی
 1395 ایران 

 The Influence of Intellectual Capital on the چاپ در مجالت -مقاله علمی پژوهشی 

Improvement of Companies’ Financial Performance 
 2013 ایران 

 با سهام انتخاب گیریتصمیم در  متوازن ارزیابی جایگاه چاپ در مجالت -مقاله علمی پژوهشی 

 PAPRIKA روش از استفاده
 1397 ایران 

 A CENSUS OF EFFECTIVE FACTORS IN همایش حاکمیت شرکتی دانشگاه الزهرا

EXPORT 
 2014 ایران 

 همایش حاکمیت شرکتی دانشگاه الزهرا
 هایهزینه بر شرکتی حاکمیت داخلی  سازوکارهای رتاثی

 نمایندگی 
 1392 ایران 

 کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
 مالی عملکرد بهبود در  فکری سرمایه نقش بررسی

 هاشرکت
 1392 ایران 

mailto:Mojtaba_pc2011@yahoo.com


 2 

 1392 ایران  حسابداری مالی رفتاری ایران  حسابداری سراسری همایش یازدهمین

 1392 ایران  حسابداری ذهنی اعتقادی  الزهراهمایش حاکمیت شرکتی دانشگاه 

 

 ي . مسئوليتهاى اجرايى و مديريت3

 محل  شرح
 تاريخ

 تا از

 گروه صنعتی گلرنگ حسابدار مالی
1393 1394 

 زمزم مشهد  تولیدی شرکت مدیریت مالی
1395 1397 

 شرکت پیمانکاری پاژ مدیریت مالی
1397 1397 

 شرکت آذین حساب پاژ  مشاور مالی و مالیاتی
 ادامه دارد  1397

 

 بين الملليملي و  عضويت در مجامع علمى. 4

 کشور نام انجمن 
 تاريخ

 تا از

 تا کنون 1392 ایران  عضو بنیاد ملی نخبگان 

 تا کنون 1393 ایران  واحد مشهد.  ی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبه دانشگاه آزاد اسالم

 تا کنون 1396 ایران  . انری عضو انجمن حسابداران ا

 تا کنون 1397 ایران  ران یا ی مال ی عضو انجمن مهندس

 

 

 مدارک و گواهينامه هاي حرفه اي.5

 تاريخ نام همايش 

 ICDL 1394دوره  

 1395 کارگاه صورت های مالی تلفیقی 

 1395 کارگاه گزارش نویسی 

 1395 کارگاه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  

IFRS  1395 پیامدهای مالیاتی   و 

 1394 اخالق در پژوهش

Comprehensive Tax Training Course  2019 

 

 


