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مذارک تحصیلی

سًابق تحصیالت داوشگاَی
مقطع

محل تحصیل

رشتٍ تحصیلی

تحصیلی

رتبٍ قبًلی برای يريد بٍ آن سال يريد

سال

مقطع

التحصیلی

دکتری

حسابذاری

داوشگاٌ مازوذران

9

کارشىاسی

حسابذاری

داوشگاٌ تُران

7

بُمه
0991
مُر 0937

فارغ

آرر 0991
شُریًر 0990

ارشذ
کارشىاسی

حسابذاری

 0911رشتٍ ریاضی ي فیسیک مُر 0939

داوشگاٌ شُیذ بُشتی

تیر 0937

مىطقٍ دي
دیپلم ي پیش ریاضی
داوشگاَی

ي

فیسیک

مُر 0979

دبیرستان ي مرکس پیش داوشگاَی

خرداد 0939

خًاجٍ وصیرالذیه طًسی

شاگرد ايل ديرٌ ی دکتری
رزيمٍ ی تالیف کتاب
ردیف

ػٌَاى

جبیگبُ در اسبهی

ًبم ًفز اٍل

هحل اًتطبر

سبل

1

حسبثزسی

ًفز اٍل

کزاهت اهلل حیذری رستوی

اًتطبرات هبّبى

1389

2

حسبثذاری هبلی ٍ صٌؼتی

ًفز اٍل

کزاهت اهلل حیذری رستوی

اًتطبرات هبّبى

1391

3

حسبثذاری ٍ حسبثزسی ثخص ػوَهی

ًفز دٍم

دکتز ػجذلی

در حبل ٍیزایصِ ادثی

4

سثبى تخصی حسبثذاری

ًفز اٍل

کزاهت اهلل حیذری رستوی

در حبل ٍیزایصِ ادثی

5

هبلی-ضزکتی

ًفز اٍل

کزاهت اهلل حیذری رستوی

در حبل ٍیزایصِ ادثی

1

رزيمٍ ی مذارک زبان
سبل

هحل اخذ

ردیف

ًوزُ

ػٌَاى

 333 GREاس 343

2312

ETS

2

تبفل iBt

96

2012

ETS

3

تبفل tolimo

513

1391

سبسهبى سٌجص

4

MCHE

64

1391

ٍسارت ػلَم

5

هذرک داًطگبُ تزثیت هذرس

66

1389

داًطگبُ تزثیت هذرس

English For Accounting

1391

هزکش آهَسش ّبی جبهؼِ ی حسبثذاراى رسوی ایزاى

Data Management
Presentation

2005

CAVENDISH COLLEGE

1

6
&

7

گًاَی وامٍ دايری – مجلٍ مذیریت دارایی ي تامیه مالی

راَىمایی پایان وامٍ َای دفاع شذٌ
ردیف

ػٌَاى

ًبم داًطجَ

هحل دفبع

سبل

1

ثزرسی هحفظِ کبری ضزکتْبی دارای رضذ ًسجت ثِ ضزکت ّبی

پزیوی

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

1395

ثبلغ

2

ثزرسی تبثیز حبکویت ضزکتی ثز اقالم تؼْذی اختیبری ٍ هذیزیت

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

ثبًی

1395

سَد ٍاقؼی در ضزکت ای پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار
تْزاى

3

ثزرسی ارتجبط ثیي خَس ثیٌی هذیزیت ،دٍرُ ی تصذی هذیزاى

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

خبدهیبى

1395

ػبهل ،هبلکیت هذیزػبهل ٍ حسبسیت جزیبى ًقذی سزهبیِ گذاری

4

ثزرسی راثطِ ی هیبى هذیزیت سَد ،سبختبر سزهبیِ ٍ ًقص ًظبرتی

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

ثخطی

هبلکبى ًْبدی در ضزکت ّبی پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار
تْزاى

2

1395

5

ثزرسی راثطِ ی هیبى هسئَلیت اجتوبػی ٍ ػولکزد هبلی ضزکت

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

ثزسگز

1395

ّبی پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى

6

ثزرسی تبثیز دٍراى رکَد اقتصبدی ثِ ػٌَاى هتغیز هذاخلِ گز ٍ

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

رججی

1395

راثطِ ثیي حبکویت ضزکتی ٍ ارسش ضزکت ّبی پذیزفتِ ضذُ در
ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى

7

ٍیژگی ّبی ضخصی هذیزػبهل ،هبلکیت ٍ حسبسیت جزیبى ًقذی

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى سبری

هقیوی

1395

سزهیِ گذاری در ضزکت ّبی پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار
تْزاى

8

راثطِ ی ثیي ًَع هبلکیت ٍ ًَسبًبت غیزهتؼبرف سْبم ضزکتْبی

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى سبری

ضبکزی

پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى

9

ثزرسی راثطِ ثیي رقبثت هحصَل ٍ هحبفظِ کبری ضزطی ٍ

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى سبری

ضزیفی

غیزضزطی

13

راثطِ هذیزیت سزهبیِ در گزدش ثب هؼیبرّبی ثبسار ٍ ارسش افشٍدُ

ػلیشادُ سیذآثبدی

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى سبری

1393

ثبسار

11

راثطِ ثیي تَاى ًقذیٌگی ٍ تذاٍم فؼبلیت ضزکت ّبی پذیزفتِ ضذُ

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى سبری

ضبکزی

1393

در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى

12

ثزرسی راثطِ ی کیفیت سَد ،اًذاسُ ی ضزکت ٍ اًذاسُ ی هَسسِ

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى سبری

صبدقی

1393

حسبثزسی ثز ًَع اظْبر ًظز حسبثزس

13

راثطِ ی ثیي کبرایی هذیزیت سزهبیِ در گزدش ٍ هؼیبرّبی

کبٍیبًی چزاتی

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى سبری

1393

اقتصبدی در صٌبیغ هختلف

14

ثزرسی راثطِ حجن هؼبهالت ر ًقذضًَذگی سْبم ضزکتْبی

طبلت تجبر

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى سبری

1393

پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى

رزيمٍ پژيَشی
مقاالت چاپ شذٌ خارجی
سبل

هحل

ًبم ًفز اٍل

جبیگبُ در

ػٌَاى هقبلِ

ردیف

اسبهی
2317

Risk management and
governance control

دکتز هلکیبى

ًفز دٍم

2316

International Journal of
Business and
Technopreneurship
Journal of social and
development sciences

دکتز صبلح

ًفز سَم

2312

Research journal
of applies sciences,
engineering and
technology
European Journal of
Economics, Finance and
Administrative Sciences

2312

2311

ًژاد
دکتز احوذپَر

ًفز سَم

دکتز پَرػلی

ًفز سَم

کزاهت اهلل

ًفز اٍل

حیذری رستوی

The impact of corporate diversification on firm value using
entropy and Herfindel indices for the companies listed in Tehran
Stock Exchange
Investigating The Relationship Between Cash Assets, Sensitivity of
Investment Flows and Financing Costs of Listed Companies In
Tehran Stock Exchange
An Empirical Study of Association between Working Capital
Management and Performance: Evidence from Tehran Stock
Exchange
Investigation of effective factors in audit delay: evidence from TSE

Comparing value economic value added with earnings price ratioto-market ratio in preparing the optimal portfolio: evidence from
Iran

3

1

2

3

4

5

2311

Journal of education
and vocational research
Journal of education
and vocational research

2311

Journal of education
and vocational research
Journal of education
and vocational research

سبل

هحل

ًبم ًفز اٍل

1395

داًص سزهبیِ گذاری

دکتز فغبًی

ًفز دٍم

1393

فصلٌبهِ ثَرس اٍراق ثْبدار

دکتز احوذپَر

ًفز سَم

2311

2311

حبهذ ػوزاًی

ًفز دٍم

کزاهت اهلل

ًفز اٍل

Corporate life cycle and the explanatory power of risk measure
versus performance measures
Data mining and application in accounting and auditing

6
7

حیذری رستوی
حبهذ ػوزاًی

ًفز دٍم

هصطفی

ًفز سَم

راسیبًی

Corporate life cycle and the explanatory power of risk measure
versus performance measures
Corporate life cycle and the relative value relevance of cash flow
versus accrual financial information

8
9

مقاالت چاپ شذٌ داخلی
ػٌَاى هقبلِ

جبیگبُ در

ردیف

اسبهی
ثزرسی راثطِ هیبى هسئَلیت پذیزی اجتوبػی ٍ ریسک کبّص قیوت سْبم در ضزکتّبی

1

پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى
ثزرسی تبثیز ٍیژگی ّبی ضزکت ثز ریسک سقَط قیوت سْبم (ضزکت ّبی پذیزفتِ ضذُ در

تْزاى
1392

چطن اًذاس هذیزیت هبلی ٍ

ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى)
هسؼَد سؼیذی

ًفز سَم

ثزرسی تغییزات ػَاهل درٍىضزکتی ثز سطح افطبء داٍطلجبًة ضزکتّبی پذیزفتِضذُ در ثَرس

حسبثذاری
1392

هطبلؼبت حسبثذاری ٍ حسبثزسی

1389

هجلِ حسبثزس

2
3

اٍراق ثْبدار تْزاى
دکتز اثزاّیوی

ًفز دٍم

تبثیز تزکیت ّیئت هذیزُ ثز هحبفظِ کبری ٍ ثِ ٌّگبم ثَدى ضٌبسبیی ٍ گشارش اخجبر خَة ٍ

کزدلز
ّبثیل ایزاًفز

4

ثذ در ضزکت ّبی پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى
ًفز دٍم

تصوین ّبی حیبتی ٍ هطکالت یکپبرچِ سبسی سیستن ثزًبهِ ریشی هٌبثغ ثٌگبُ در ضزکت ّبی

5

کَچک ٍ هتَسط

مقاالت کىفراوسی
سبل

هحل

ًبم ًفز اٍل

1395

دٍهیي ّوبیص هلی هجبحث ًَیي

سجبد

در حسبثذاری ،هذیزیت ٍ

هقصَدی

ػٌَاى هقبلِ

جبیگبُ در

ردیف

اسبهی
ًفز سَم

ثزرسی تأثیز ًَع صٌؼت ٍ اًذاسُ ضزکت ثز سبختبر هبلی ضزکتْبی پذیزفتِ ضذُ در ثَرس

1

اٍراق ثْبدار تْزاى

کبرآفزیٌی
1391

داًطگبُ هبسًذراى

دکتز احوذپَر

ًفز سَم

رتجِ ثٌذی سزهبیِ فکزی در ضزکت ّبی ثَرسی ثب رٍیکزد فبسی

2

2312

داًطگبُ هبسًذراى

دکتز احوذپَر

ًفز سَم

Ranking of Measure Hospital Information System in hospitals with Fuzzy
approach

3

ICEIM2012

تزکیِ

دکتز احوذپَر

ًفز سَم

An Empirical Study of Association between working capital management
and performance

4

1391

داًطگبُ الشّزا

دکتز احوذپَر

ًفز دٍم

تبثیز تزکیت ّیبت هذیزُ ثز هحبفظِ کبری در صٌؼت ثبًکذاری ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى

5

1391

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ًَر

دکتز احوذپَر

ًفز دٍم

کبرت ارسیبثی هتَاسى ( ٍ )BSCچبلص ّبی پیص رٍی آى

6

1391

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ًَر

ثیتب ًیکزٍاى

ًفز دٍم

حسبثذاری ٍ گشارضگزی سیست هحیطی

7

1391

سیستبى ٍ ثلَچستبى

دکتز هلکیبى

ًفز دٍم

ػذم تقبرى اطالػبتی ،فسبد هبلی ٍ ضفبفیت اطالػبت در ثبسار سزهبیِ

8

1395

دٍهیي ّوبیص سزاسزی هجبحث

کزاهت اهلل

ًفز اٍل

ًقص ٍ اّویت حسبثذاری ٍ حسبثزسی درثْجَد ًظبم هبلیبتی کطَر

9

کلیذی در ػلَم هذیزیت ٍ

حیذری رستوی

4

حسبثذاری
1394

اٍلیي ّوبیص هلی پژٍّص ّبی

یبسویي خلیلی

تأثیز حبکویت ضزکتی ثز کبرایی ضزکت ّبی دارٍیی در ثَرس اٍراق ثْبدار تْزاى

ًفز سَم

13

کبرثزدی حسبثذاری ،هذیزیت
اقتصبد
1394

اٍلیي ّوبیص هلی پژٍّص ّبی

دکتز صبلح

کبرثزدی حسبثذاری ،هذیزیت

ًژاد

تبثیز سیبستْبی تقسین سَد ثز قیوت سْبم ضزکتْبی پذیزفتِ ضذُ در ثَرس اٍراق ثْبدار

ًفز دٍم

11

تْزاى

اقتصبد
1394

سَهیي کٌفزاًس ثیي الوللی

ًؼوت اهلل

حسبثذاری ٍ هذیزیت ثب رٍیکزد

طبّزی

ًقص ٍ اّویت حسبثذاری در پیطزفت اجزای هبلیبت ثز ارسش افشٍدُ

ًفز دٍم

12

ػلَم پژٍّطی ًَیي
1393

سَهیي ّوبیص هلی سبلیبًِ ػلَم

کزاهت اهلل

هذیزیت ًَیي

حیذری رستوی

کٌفزاًس هلی حسبثذاری ٍ

هبریب ایلکب

1392

ًفز اٍل

راثطِ ثیي کبرایی هذیزیت سزهبیِ در گزدش ٍ هؼیبرّبی اقتصبدی( :صٌبیغ خَدرٍ ٍ سبخت

13

قطؼبت؛ هَاد ٍ هحصَالت دارٍیی)
ثزرسی راثطِ هیبى ػولکزد ثبسار ثب جزیبى ٍجِ ًقذ ٍسَد حسبثذاری

ًفز دٍم

هذیزیت

فعالیت اجرایی
سبل اتوبم ّوکبری

سبل ضزٍع ثِ ّوکبری

سوت

ًبم هَسسِ

ردیف

در حبل ّوکبری

1395

کبرسٌبس تحلیل ٍ ػزضِ ٍ پذیزش

ضزکت کبرگشاری ثبًک آیٌذُ

1

1395

1394

کبرضٌبس تحلیل

ضزکت کبرگشاری آتیِ

2

1394

1393

حسبثزس

هَسسِ حسبثزسی ٍ خذهبت هذیزیت آگبّبى تذثیز پبرسیبى

3

1393

1389

حسبثزس

هَسسِ حسبثزسی ثْزاد هطبر

4

رزيمٍ ی تذریس
ردیف

ػٌَاى درس

هقطغ

سبل تحصیلی

هحل تذرس

1

تئَری حسبثذاری 1

کارشىاسی ارشذ

ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

2

تئَری حسبثذاری 2

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

3

حسبثزسی پیطزفتِ

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

4

حسبثذاری ٍ حسبثزسی ثخص ػوَهی

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

5

تجشیِ ٍ تحلیل صَرت ّبی هبلی

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

6

هسبئل جبری در حسبثذاری

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ داهغبى

7

تئَری حسبثذاری 1

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ پیبم ًَر ثْطْز

8

تئَری حسبثذاری 2

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ پیبم ًَر ثْطْز

9

حسبثذاری هذیزیت

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ پیبم ًَر ثْطْز

95

5

14

13

سیستن ّبی اطالػبتی حسبثذاری

کارشىاسی ارشذ

ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ پیبم ًَر ثْطْز

11

تصوین گیزی در هسبئل هبلی

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ پیبم ًَر ثْطْز

12

هٌْذسی هبلی

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل ً ٍ 95-94-93ین تزم دٍم -94-93

داًطگبُ پیبم ًَر ثْطْز

13

تئَری حسبثذاری 1

کارشىاسی ارشذ

95
ًین تزم اٍل 94-93

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى

ٍ ًین تزم اٍل 93-92
14

سیستن ّبی اطالػبتی حسبثذاری

کارشىاسی ارشذ

ًین تزم اٍل 94-93

هَسسِ آهَسش ػبلی ادیت

15

ثزرسی هَارد خبظ در حسبثذاری

کارشىاسی ارشذ

ًین تزم دٍم 94-93

هَسسِ آهَسش ػبلی ادیت

16

حسبثذاری هذیزیت

کارشىاسی ارشذ

ًین تزم اٍل 94-93

داًطگبُ آساد آیت اهلل آهلی

17

سثبى تخصصی

کارشىاسی ارشذ

ًین تزم اٍل 94-93

داًطگبُ آساد آیت اهلل آهلی

18

حسبثزسی پیطزفتِ

کارشىاسی ارشذ

ًین تزم اٍل ً ٍ 94-93ین تزم دٍم 94-93

داًطگبُ آساد سبری

19

حسبثزسی پیطزفتِ

کارشىاسی ارشذ

ًین تزم اٍل 94-93

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى

23

تصوین گیزی در هسبئل هبلی

کارشىاسی ارشذ

ًین تزم اٍل 94-93

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى

21

اصَل حسبثذاری 1

کارشىاسی

22

اصَل حسبثذاری 2

کارشىاسی

ٍ ًین تزم دٍم 93-92
ٍ ًین تزم اٍل 93-92
ًین تزم اٍل ً ٍ 93-92ین تزم دٍم ً ،93-92ین

داًطگبُ هبسًذراى

تزم اٍل ً ٍ 94-93ین تزم دٍم 94-93
ًین تزم اٍل ً ٍ 93-92ین تزم دٍم ً ،93-92ین

داًطگبُ هبسًذراى

تزم اٍل ً ٍ 94-93ین تزم دٍم 94-93
23

حسبثذاری صٌؼتی 1

کارشىاسی

ًین تزم اٍل ً ٍ 94-93ین تزم دٍم 94-93

داًطگبُ هبسًذراى

24

حسبثزسی 1

کارشىاسی

ًین تزم دٍم ٍ 92-91

داًطگبُ هبسًذراى

25

حسبثزسی 2

کارشىاسی

ًین تزم اٍل 94-93
ًین تزم اٍل 92-91

داًطگبُ هبسًذراى

ٍ ًین تزم دٍم 92-91
ٍ ًین تزم اٍل 93-92
26

سثبى تخصصی کبرضٌبسی

کارشىاسی

ًین تزم اٍل 92-91

هَسسِ آهَسش ػبلی ػالهِ اهیٌی ثٌْویز

27

حسبثزسی 2

کارشىاسی

ًین تزم اٍل ً ٍ 94-93ین تزم دٍم 94-93

هَسسِ آهَسش ػبلی رٍسثْبى

28

هذیزیت هبلی 2

کارشىاسی

ًین تزم دٍم 94-93

هَسسِ آهَسش ػبلی ادیت

29

حسبثزسی 2

کارشىاسی

ًین تزم دٍم 92-91

هَسسِ آهَسش ػبلی سبرٍیِ

33

حسبثذاری پیطزفتِ 2

کارشىاسی

ًین تزم دٍم 92-91

هَسسِ آهَسش ػبلی سبرٍیِ

31

حسبثذاری هیبًِ 1

کارشىاسی

ًین تزم دٍم 92-91

هَسسِ آهَسش ػبلی ػالهِ اهیٌی ثٌْویز

32

حسبثذاری هیبًِ 2

کارشىاسی

ًین تزم دٍم 92-91

هَسسِ آهَسش ػبلی ػالهِ اهیٌی ثٌْویز

33

اصَل حسبثذاری 3

کارداوی

ًین تزم اٍل 92-91

هَسسِ آهَسش ػبلی ػالهِ اهیٌی ثٌْویز

34

سیبى فٌی کبرداًی

ي

کارشىاسی
کارداوی

ًین تزم اٍل 92-91

6

هَسسِ آهَسش ػبلی ػالهِ اهیٌی ثٌْویز

