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 تحصیلی اطالعات
 دانشجوی ترم  آخر دکتری مدیریت مالی  -1

 کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی -2

 کارشناسی حسابداری  -3

  و شغلی سوابق کاری
 

 

 مدرس دانشگاه -1

سابداری  12بیش از  -2 سابداری، ح شاوره در زمینه ح سابقه در امور اجرایی و م سال 

 و دولتی ، بیمه و مالیات در شرکتهای خصوصیمدیریت و مدیریت مالی

سابداری، سابقه تدریس دروس  -3 سرمایه گذاری ح شته های  برای مالی و  و  MBAر

DBA در موسسات آموزش عالی آزاد 

علوم و تکنولوژی  المللی بینعضووو هیات تیریریه و کمیته داوری مج ت آکادمی  -4

 ایران

 یامخ یژهو یزهبرتر جا ینامه ها یاندوره دوم جشنواره پاداور دوره  نخستین و  -5

شی نرم افزار -6 و  SMART PLSو    EVIEWS و  SPSSهای آماری مدرس کارگاه آموز

 و طرحهای پژوهشیرویکرد  تیلیلهای آماری پایان نامه  با ... 

پایان نامه کارشووناسووی ارشوود و دکتری در حوزه مالی و  20مشوواور آماری بیش از  -7

 حسابداری

 های حرفه ایعضویت در انجمن     
 1393حسابداران خبره ایران از سال عضو انجمن  -1  

 عضو پیوسته ویژه انجمن مهندسان مالی ایران -2

 عضو پیوسته ویژه انجمن حسابداری مدیریت ایران -3

 

 

 سوابق پژوهشی
پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی و "چاپ مقاله به عنوان  -1

سیونی  سه ان با مدل رگر سی " ARIMAمقای در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهند

 صنایع به همراه جناب آقای دکتر غ مرضا زمردیان.

سی "به عنوان  isiمقاله   چاپ -2  "ایران سهام بازار در گذاران سرمایه رفتاری العمل عکس برر

نال بین المللی  قای دکتر میر فیض ف ح   science road journalدر ژور ناب ا به همراه ج

 شمس لیالستانی.

سپت مقاله با عنوان  -3 شرکتهای "اک سهام  سک نرخ ارز واقعی بر روی قیمت  سی میزان ری برر

به همراه  جناب آقای دکتر میر فیض ف ح  "دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 یت کسب و کار.شمس لیالستانی در مجله علمی و پژوهشی مدیر

نقش مدیران شووهری در تیقا اهداا اقتصوواد مقاومتی در فصوولنامه  "چاپ مقاله با عنوان -4

 1396سال  1در شماره مدیریت، اقتصاد وحسابداری

   

 
 

 

   

یشنهادیپ یها برنامه  

اه مدت  کوت

    گروه ف  یوبگنواعضکککانوان دنو  وهایوهمتشککک 

بگنوخصکککراو ا وانیازیوزگ وه   وهایوتیصکککصککک و

میگ گتوو–ایوهدچرنوه   وتیصص وحسابیا یو شته

 وساگ وه   وواقتصا و-مال و وه   وتیصص وحسابیا ی

علد وتبا التووافزاگشجهتوهایوتیصککصکک ومر  ونگازو

 التحصگالنو شتهوهایوم تبط.بگنو شتهوایوباوساگ وفا غ

 میان مدت

 باوب ا وهگ یوازوترانو بهوبیشوهش هشوان دنو ترسککک

شر ایوعال وو وهدگا یوساگ واعضانیوباوهد ا م درعهو

باو  گ   و  گافتوم رزوانتشکککا وم لهوعلد وت  گ  و و

وعلد وهش هش .

  ویمشککا  توهد ا انو  واج اوی  و اسککتاوگزیب نامهو

شکککاخهوهاو ووگتتقروگقهاو وواهیافوان دنوازوط ب نامه

 . علدویهاوگته د

  ستفا  وازوهد ا انوخا جوازو شر و  وب هزا     وهاوویا

 .  اخلوی و نف انسوها

 صراونوگنانجلبواطد جرانوباووگ  هایهد ا انو وبهوخ

 . خیمتوصا قانهو وفا غوازومنافعوشیص

لند مدت  ب
  تیصصو علدویان دنوهاوگ  تبامروباوساویهد ا . 

 صااو قتو اف ستد و  وو اخت ضر ومیا مو وم جهتوح

  وو )ان دن(و وب  نوسککازمانو جلسککاتو   نوسککازمان

 .آنواعضان وحقرقوان دنو ووگگا فظو وا تقاوجاجهتوح

 فاهوگ ا ا حیوو  هتوتسکککهو  ا  ووگر  وان دنو  وج

 االهایوووت ا زانت و و احتووگیهد ا انو  وخ وگ  اهندا

وبا  امو و االهایومص ف .

برنامه  یربرنامه ها وسا ینا یبدون شک اجرا***** 

شنهادیپ یها شارکت  یداهاکاند یرسا ی منوط به م

ضا س یاع ستر سان یانجمن و د  یو مال یبه  منابع ان

ها  یاستدر س یستیمهم با ینباشد که ا یم یازمورد ن

 مصوب انجمن در نظر گرفته شود. یو برنامه ها

 


