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 سوابق تحصيلي:

 دكتري حسابداري از دانشگاه آزاد اسالمي   -

 سوابق كاري:

 سال 11 مدرس دانشگاه به مدت -

را  تاازه وارد كاارآموز   1111موسس و مدير عامل موسسه حسابداري و آموزشگاه حساب كتاب مبين كه ساليانه  

 وارد بازار كار ميکند. در رشته حسابداري و حسابرسي را آموزش داده و 

 مشاور شركت هاي هلدينگ -

 مشاور شركت هاي پيمانکاري  -

 مدير مالي  -

 معاون مالي در چند شركت بازرگاني  -

 

 

 

 



 سوابق پژوهشي:

 چاپ مقاله با عنوان  -

 “The Investigation of Profit Prediction Error and Adjusted Market Output Using Cost 

Behavior مجله درLife Science Journal 2112 سال در ISI 

  عنوان با مقاله چاپ -

 Development and Management of Socially Sensitive Accounting Standards in Political  

Economies در مجله  European Journal of Scientific Research    2111در سالISI 

 تاثير محمدوديت هاي مالي بر عملکرد مالي شركت هاي پذيرفتاه شاده در باورس اورا    ))چاپ مقاله با عنوان -

 77بهادار ايران(( در بهار 

ي الگو اصالحي راهکارها يکروزه شيهما در« 21 قرن در آب بحران وي خشکسال» عنوان با مقاله چاپ -

 گودرزياال  دانشگاه آب مصرف

 99پژوهشگر برتر دانشجويي در دانشگاه آزاد اسالمي در سال  -

 چاپ كتاب:

 2و  1مديريت مالي پارسيان چاپ 

 چاپ دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان 1اصول حسابداري 

 )در حال تاليف(5نرم افزار حسابداري نوآوران تا فصل 

 حسابداري دكتر نوروش   2و  1حل المسائل اصول 

 )در حال اتمام( كتاب صفر تا صد حسابداري ويژه بازار كار و ساخت كليپ هاي آموزشي

 زيابي مقاالت اين فصلنامه معتبر كشوريانتخاب به عنوان داور فصلنامه تامين اجتماعي جهت ار

 

 

 

 

 



 فعاليت هاي فوق العاده:

 مؤسس و دبير انجمن علمي حسابداري دانشگاه آزاد -

 تا كنون 98دانشگاه آزاد اسالمي از سال  و نخبگان عضو باشگاه پژوهشگران جوان -

 تا كنون 78عضو جامعه حسابداران خبره ايران از سال -

 مهارت ها:

 از سازمان فني و حرفه اي.  ICDL 1 & 2داراي مدرك  -

 EISي MISناارم افزار(همکاااران سيسااتسي پارسااياني هلااوي  21مساال ب بااه ناارم افزارهاااي تخصصااي حسااابداري ) -

 يامينيرايان ترازي رايورزينوين سلز.سپيدار و ..

 مسلب به نرم افزار اكسل و برنامه نويسي و كليه فرمولهاي مورد نياز در حسابداري-

 ه مالياتي شركتها و دفاع در هيئت هاي مالياتيمشاور

 مشاوره جهت خريد نرم افزارهاي حسابداري و پياده سازي سيستس

 مسلب به مباحث حقو  و دستمزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هاي آموزشي طي شده: كارگاه

 كارگاه آموزشي مقاله نويسي در باشگاه پژوهشگران جوان   -

 كارگاه آموزشي خالقيت در باشگاه پژوهشگران جوان  -

 كارگاه آموزشي روش تحقيق در باشگاه پژوهشگران جوان  -

 كارگاه آموزشي سخت افزار كامپيوتر در دانشگاه آزاد اسالمي -

 كارگاه آموزشي رباتيك در دانشگاه آزاد اسالمي   -

 

 

  

 

 

 


