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، خانم نصیری، دانشگاه حسابرسی کیفیت و حسابرسی شریک و موسسه سطح در حسابرسی کارهای همزمانی .90
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، تجدید ارزیابی دارایی ها و مدیریت سود(، 4933) احسان دولت زارعیو  ایمان خسرویانفخرالدین محمدرضائی،  .45

 .64-94(، 1)7، دانش حسابداری مالیفصلنامه 

 

 در دست اقدام: و کتب مقاالت د. 

4. Audit Report Lag   در حال داوری در یک مجله درجه(B ) 

1. Political connections (یک مجله درجه  از در حال داوری و اصالحاتA  وISI-JCR) 

 

 : تالیف کتاب

 (سوم)چاپ انتشارات ترمه ، (4936) مجالت معتبر بین المللیبا رویکرد :پژوهش در حسابداری روش  .4

 (، انتشارات نگاه دانش. 4933و پژوهش های حسابرسی ) نظریه ها .1
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 پژوهشی : -( مقاالت در ژورنال های آی اس آی و علمی Reviewerداور )

1. Iranian Management Studies, دانشگاه تهران   (ISC & ISI) 

 (خوارزمیدانشگاه ) فصلنامه دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری  .1

 تجربی حسابداری )دانشگاه الزهرا( پژوهش هایفصلنامه  .9

 فصلنامه حسابداری مالی )دانشگاه آزاد مبارکه( .1

 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی )دانشگاه عالمه(  .5

 پژوهش های نوین حسابداری )دانشگاه خاتم( .6

 بررسی های حسابداری و حسابرسی )دانشگاه تهران(مجله  .7

 فصلنامه دانش حسابداری مالی )دانشگاه بین المللی قزوین( .8

 فصلنامه حسابداری سالمت )دانشگاه شیراز( .3

 عضویت در مجامع و انجمن های حرفه ای :

 ی مدیریت ایرانعضو انجمن حسابدارا

 جوایز و افتخارات علمی :

  4939 اسفندماه 40 از نخبگان ملی بنیاد عضو .4

 فوریه پایان تا 1041اگوست  ابتدای از سال نیم و یک مدت به مالزی ملی دانشگاه( بورسیه) شیپ فلو .1

 51000RM مبلغ به  1041

  .1041دسامبر  تا 1041 اگوست ابتدای از ، مالزی ملی دانشگاه ،GRA))  محقق .9

 .تهران ، 4980 مردادماه هالل، جوانان همایش ،نویسی مقاله در کشوری دوم مقام برنده .1

 Malaysia-Indonesia International Conference on کنفرانس برتر مقاله عنوان برنده .5

Economic Management and Accounting، 1041 . 

 مالزی ملی دانشگاه از دکتری دوره در موقع به التحصیلی فارغ جایزه دریافت .6

برای اولین  (ISIو  استرالیا  A)مجله رنک  International Journal of Auditing در چاپ مقاله .7

 های ایران بار براساس داده

( برای اولین بار براساس ISIو   استرالیا  A)مجله رنک  Accounting & Finance در چاپ مقاله .8

 های ایران  داده

( برای  استرالیا  A)مجله رنک  The International Journal of Accounting در چاپ مقاله .3

 های ایران بار براساس داده دومین
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 سوابق کاری :

، حسابرس ارشدتحت عناوین: و مدیریت حسابداری حسابرسی، در حوزه  سال سابقه کار 45بیش از  .4

 ذیل: به شرحمدیرامور مالی، عضو هیئت مدیره و... در شرکت های و موسسات غیر دولتی 

 و خدمات مدیریت رادهدر موسسه حسابرسی  ارشد حسابرس .1

 و خدمات مدیریت ممیزدر موسسه حسابرسی  ارشد حسابرس .9

 بهراد مشاردر موسسه حسابرسی  ارشد حسابرس .1

 انکارگزاری سپهر باستمدیر امور مالی شرکت  .5

 عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری سپهر باستان .6

 

 شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی :

 مسلط بر: دارای مدارک آموزشی و

1. Generalized Method of Moments  

2. Panel Data Analysis  

3. Academic proposal writing 

 و پژوهشی:  کارگاه های آموزشی برگزاری 

کارگاه مقاله نویسی برای مجالت معتبر بین المللی حسابداری، دانشجویان دکتری حسابداری، پردیس  .4

 . 4931اسفندماه  10فارابی دانشگاه تهران، 

 . 4931ارشد حسابداری، دانشگاه خوارزمی، اسفند ماه  کارگاه پروپوزال نویسی، دانشجویان کارشناسی .1

بین المللی حسابداری، دانشجویان دکتری حسابداری، دانشگاه  کارگاه مقاله نویسی برای مجالت معتبر .9

 .4935الزهرا، آبانماه 

 ،مازنداران دانشگاه حسابداری، دکتری دانشجویان حسابداری، المللی بین معتبر مجالت برای نویسی مقاله کارگاه .1

 .4935 آبانماه

رساله های دکتری در مجالت معتبر بین المللی، هشتمین هم اندیشی نکاتی برای انتشار یافته های  .5

 . 4935دانشجویان دکتری سراسر کشور، دانشگاه الزهرا، آذر ماه 

آزاد اسالمی  دانشگاه حسابداری، دکتری دانشجویان حسابداری، المللی بین معتبر مجالت برای نویسی مقاله کارگاه .6

 .4935 دی ماه واحد مبارکه،

 خوارزمی ، دانشگاه حسابداری، دکتری دانشجویان حسابداری، المللی بین معتبر مجالت برای نویسی مقاله کارگاه .7

 .4935 بهمن ماه

فردوسی  دانشگاه حسابداری، دکتری دانشجویان حسابداری، المللی بین معتبر مجالت برای نویسی مقاله کارگاه .8

 .4935 بهمن ماه مشهد،

تیر  خوارزمی، دانشگاه حسابداری، دکتریارشد و  دانشجویان حسابداری، دانشجویان برای پروپوزال نویسی کارگاه .3

 .4936 ماه



9939 ماه مهر آخرین بروز رسانیتاریخ   

 دانشگاه ،پنجمین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت حسابداری، المللی بین معتبر مجالت برای نویسی مقاله کارگاه .40

 .4936 مهر ماه خوارزمی،

 دانشگاه حسابداری، و ارشد دکتری دانشجویان حسابداری، المللی بین معتبر مجالت برای نویسی مقاله کارگاه .44

 .4936 بهمن ماه خوارزمی،

 دانشگاه حسابداری، و ارشد دکتری دانشجویان حسابداری، المللی بین معتبر مجالت برای نویسی مقاله کارگاه .41

 .4936 اسفندماه الزهرا،

 خوارزمی، دانشگاه حسابداری، دکتریارشد و  دانشجویان حسابداری، دانشجویان برای پروپوزال نویسی کارگاه .49

 .4936 اسفند ماه

هم اندیشی  دهمیننکاتی برای انتشار یافته های رساله های دکتری در مجالت معتبر بین المللی،  .41

 .4937ماه  اردیبهشتدانشجویان دکتری سراسر کشور، دانشگاه الزهرا، 

تجزیه و تحلیل کامنت های داروان مجالت درجه حسابداری براساس داده های ایران، هفدهمین همایش  .45

  . 4938حسابداری ایران، دانشگاه تهران، پردیس فارابی قم، مهر 

 دانشگاه حسابداری، ارشد و دکتری دانشجویان حسابداری، دانشجویان برای پروپوزال نویسی کارگاه .46

 .4938 ماه دی خوارزمی،

 دانشگاه حسابداری، و ارشد دکتری دانشجویان حسابداری، المللی بین معتبر مجالت برای نویسی مقاله کارگاه .4

 . 4933و شهریورماه  4938 اسفندماه الزهرا،

 دوره های نرم افزارهای رایانه ای علمی :

 آشنایی و تسلط نسبی:

 SPSS- Statistical Product and Service Solutions (formerly statistical packageنرم افزارآماری  .4

in social science) software 
 Endnote - A industry standard software tool for publishingنرم افزار فهرست نویسی و مدیریت منابع  .1

and managing bibliographies, citations and references 
 Eviews - Econometric Views- econometric analysis, forecasting, andنرم افزارآماری  .9

simulation 
 Stata - statistics and data - Statistics, graphics, and data management in oneنرم افزارآماری  .1

integrated package 
 ,Springer Link , ProQuest , EBSCO, Blackwellنرم افزارهای بانک اطالعات و ژورنال های علمی :  .5

Science Direct 
 Scopusو  Thomson Reuters instituteنرم افزارهای بانک اطالعات و ژورنال های علمی در  .6

 

 زبان خارجی :

 مسلط بر زبان انگلیسی )خواندن، نوشتن، مکالمه(.  .4


