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  تحصیلات:

مقطع  ردیف
 تحصیلی

 معدل پایان شروع محل تحصیل رشته

 16.92 92 88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران حسابداري تخصصی دکتري 1
 17.95 87 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران حسابداري ناسی ارشدکارش 2
 18.75 85 83 کار  اسلامی دانشگاه حسابداري کارشناسی 3
 18.33 83 81 آموزشکده فنی شهید بابایی حسابداري کاردانی 4
 17.58 81 79 هنرستان خواجه نصیرالدین طوسی حسابداري دیپلم 5
 

 ري: سوابق کا
 پایان شروع مسئولیت شهر نام سازمان/ شرکت ردیف

 تا کنون 1395 حسابرس تهران موسسه حسابرسی رئوف اندیشان 1
 تا کنون 1396 عضو کمیته حسابرسی تهران شرکت کاشی پارس(سهامی عام) 2
 تا کنون 1396 عضو کمیته حسابرسی تهران شرکت معدنکار باختر 3
 تا کنون 1396 مشاور مالی(مالیاتی+بیمه) قزوین صنعتی هنکلشرکت  4
 تا کنون 1395 مشاور مالی(مالیاتی+بیمه) زوینقشرکت متالوژي پودر  5



 ایران
 تا کنون 1392 مالی امور مدیر قزوین شرکت گوهر طیور البرز 6
 1386 1385 حسابرس قزوین سازمان حسابرسی 7
 1387 1386 حسابدار قزوین شرکت شهرکهاي صنعتی 8
 1389 1388 يحسابداررئیس  قزوین بلور گمین 9

دانشگاه آزاد اسلامی  10
 وینواحد قز

 پژوهشیو  آموزشیمعاون  قزوین
 دانشکده مدیریت و حسابداري

1389 1393 

دانشگاه آزاد اسلامی  11
 واحد قزوین

 مدیر گروه قزوین
 رشته حسابداري و حسابرسی 

1393 1396 

 
 سوابق تدریس: 

 تا سال از سال عنوان درس دانشگاه ردیف
 -مدیریت حقوق و دستمزد – حسابداري مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 1

روش  -تصمیم گیري در مسائل مالی -حسابرسی پیشرفته
 صنعتیحسابداري  -پیشرفته تحقیق

 تا کنون 1388

 1394 1392 حسابداري مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی 2
 1396 1395 حسابداري مدیریت – تصمیم گیري در مسائل مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 3

 
 سوابق پژوهشی: 

 کتاب
 تاریخ ناشر عنوان ردیف

 1392 شهر آشوب 1حسابداري صنعتی  1

وینانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قز 3حسابداري صنعتی  2  1395 

 
 مقاله

 تاریخ مجله / همایش عنوان ردیف
راامکان سنجی و پیاده سازي هزینه یابی برمبناي فعالیت زمان گ 1 وردي: اداره کل انتقال خون مطالعه م 

 استان قزوین
1396 

راامکان سنجی و پیاده سازي هزینه یابی برمبناي فعالیت زمان گ 2 مطالعه موردي: شرکت آب و فاضلاب  
 شهري استان قزوین

1396 

3 The effect of just-in-time implication on firm 
financial and operating Performance: 

Evidence from TSE manufacturing companies 

Journal of basic and  
applied scientific research 

 
ISI JOURNAL 

2013 

4 Selection of the optimal portfolio investment in 
stock market with a hybrid approach of hierarchical 

analysis (AHP) and Grey theory Analysis (GRA) 

Journal of basic and  
applied scientific research 

 
ISI JOURNAL 

2012 



5 The relationship between qudit quality and agency 
cost 

Journal of basic and  
applied scientific research 

 
ISI JOURNAL 

2012 

6 effects of intellectual capital on financial 
performance with regard to life cycle and the 

company size 

Journal of basic and  
applied scientific research 

 
ISI JOURNAL 

2012 

7 Superstition in the community and ways to stop it Journal of basic and  
applied scientific research 

 
ISI JOURNAL 

2012 

الیبر مبانی نظري گزارشگري م کارکردهاي کیفیت افشا مبتنی 8  1392 رساله دکتري 

بودن سودها و تاثیر مشکل نمایندگی جریان هاي نقد آزاد بر مربوط 9
 ارزش هاي دفتري

بررسی هاي  حسابداري و 
 )ISCحسابرسی(

 دانشگاه تهران

1392 

ازياتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از رویکرد ترکیبی فازي و ف 10 داري و تحقیقات حساب 
 )ISCحسابرسی(

 انجمن حسابداري ایران

1392 

 نقش حجم معاملات و نقد شوندگی بر فرصتهاي سرمایه گذاري و 11
 مخارج سرمایه اي

تحقیقات حسابداري و 
 )ISCحسابرسی(

 انجمن حسابداري ایران

1396 

 رقابت، مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت: شواهدي از بورس 12
راناوراق بهادار ته  

 مطالعات کمی در مدیریت
 پژوهشی -علمی 

1395 

 1397 راهبرد مدیریت مالی بیش اطمینانی مدیران و ریسک سقوط قیمت سهام 13

 -مجله علمی عمومی حسابرس بررسی اهمیت اخلاق در حسابرسی 14
 سازمان حسابرسی

1391 

 -مجله علمی عمومی حسابدار کاربرد سامانه هاي خبره در مدیریت بها 15
 انجمن حسابداران خبره ایران

1390 

بررسی رابطه بین سرمایه گذاري نهادي و فعالیت سرمایه گذاري با  
 بازده هاي اضافی آتی

 1387 پایان نامه

): رویکردي نوین در TD ABCهزینه بر مبناي فعالیت زمانگرا( 16
 بهایابی

  چهارمین همایش سراسري
 دانشجویان حسابداري

 امی واحد قزویندانشگاه ازاد اسل

1388 

 بررسی طرحهاي آموزش حسابداري 17
 فیشر و پویایی شناسی سیستمی SCMبا استفاده از مدل  

 اولین همایش منطقه اي حسابداري و حسابرسی 
 دانشگاه ازاد اسلامی واحد قزوین

1390 

نطقه اي رویکردهاي اولین همایش م و تصمیمات سرمایه گذاري  بررسی ارتباط بین تصمیمات تامین مالی 18
 نوین در حسابداري و حسابرسی

 بندر گزدانشگاه ازاد اسلامی واحد 

1391 

 


