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تحصيالت

 )1دیپلم حسابداری از هنرستان حضرت زهرا(س) قم با معدل 1379 ،19/62
 )2کاردانی حسابداری از آموزشکده فنی و حرفه ای قم با معدل 1381 ،19/54
 )3کارشناسی حسابداری از دانشکده شریعتی تهران با معدل 1384 ، 19/17
 )4کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید باهنر کرمان با معدل 1387 ،17/84
عنوان پایان نامه  :بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران .
سوابق تحصيلی

 )1رتبه اول کنکور های آزمایشی کشوری سال 1379
 )2رتیه اول مسابقات علمی استان قم در مقطع متوسطه  ،سال 1379
 )3رتیه اول مسابقات علمی منطقه  2کشوری در مقطع متوسطه  ،سال 1379
 )4رتبه اول کنکور کاردانی دولتی رشته حسابداری سال 1379
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 )5رتبه اول کنکور کاردانی آزاد رشته حسابداری سال 1379
 )5رتبه اول دوره تحصیلی کاردانی

 )6دانشجو ممتاز بسیجی استان قم در سال 1381
 )7رتبه  57کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری سال 1381
 )8رتبه اول دوره تحصیلی کارشناسی
 )9رتبه دوم دوره تحصیلی کارشناسی ارشد
سوابق آموزشی و پژوهشی

 -1تدریس دروس :
تخصصی حسابداری

 -2مقاالت
 .1بررسييی کاربرد ابزارهای حسييابداری مدیریت توسييط مدیران شييرکت های تولیدی پذیرفته شييده در بورس اوراق بهادار
تهران  .مجله علمی و پژوهشی دانش حسابداری.داشگاه کرمان.شماره دوم .پاییز .89ص.117-137
 .2بررسی عوامل موثر فرهنگی ایجاد اصالح الگوی مصرف در میان کارکنان سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی
و دارایی .همایش منطقه ای اصالح الگوی مصرف چالش ها و فرصت های فراروی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه.نحوه
ارائه پوستر.1388/9/25.
 .3بررسی کاربرد ابزارهای حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکت های تولیدی شهرک صنعتی کاوه .همایش منطقه ای
بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت .دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود .نحوه ارائه
پوستر.1389/12/5.

 .4نقش حسابرسی در حاکمیت شرکتی  .دو ماهانه تحلیلی و اطالع رسانی پژوهشی سازمان حسابرسی.
 .5صکوک :ابزاری نوین در بازار سرمایه .همایش منطقه ای حسابداری و حسابرسی با رویکرد نقش حسابرسی در
تولید ملی در حمایت از کار و سرمایه ایرانی واحد سما زنجان  .نحوه ارائه پوستر1391/12/8 .
 .6بررسی رابطه نرخ رشد سرمایه فکری بر سودآوری آتی بازار سرمایه ایران ،دومین همایش ملی راهکارهای ارتقاء
مباحث مدیریت حسابداری  ،مهندسی صنایع سازمانها .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران .نحوه ارائه
پوستر.1392/09/2.

 .7بررسی تاثیر سهمداران عمده و سهامداران نهادی بر اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ،دومین همایش ملی
راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت حسابداری  ،مهندسی صنایع سازمانها .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران.نحوه
ارائه پوستر.1392/09/2.

2

 .8بررسی موانع استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران با رویکرد تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
فازی ،دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری .دانشگاه تهران نحو ارائه
سخنرانی .1393/12/14چاپ در مجالت تخصصی التین .ISI

9. The relationship between grow rate of intellectual capital and future profitability of productive
companies that accepted in Tehran stock exchange,IOSR Journal of Business and Management
(IOSR-JBM,) Volume 16, Issue 8. Ver. IV (Aug. 2014), PP 48-56,www.iosrjournals.org

 -3تالیف کتاب حسابداری مالی
 -4تالیف کتاب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
 -5همکاری با دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حسابداری به عنوان استاد مشاور پایان نامه و داور.
سوابق فرهنگی

عضو بسیج اساتید
حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان
حضور در جلسات هم اندیشی عرصه های فرهنگی در دفاع مقدس ویژه اساتید واحد ساوه
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ساوه گروه حسابداری و مدیریت گروه از تاریخ  1388/4/1دارای  5سال سابقه
کاری و پایه  6همچنین مدیریت گروه واحد علوم تحقیقات ساوه از تاریخ  1389/7/1که هم اکنون با دانشگاه آزاد
تلفیق شده است  ،عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد واحد ساوه .
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