امیرسرآبادانی
کاندید عضویت در شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

برنامه های پیشنهادی
اطالعات تحصیلی

کوتاه مدت


تشککک گروه هایوهمف یوبگنواعضکککانوان دنو و
خصکککراو ا وانیازیوزگ وه وهایوتیصکککصککک وبگنو
شتهایوهدچرنوه وتیصص وحسابیا یو–ومیگ گتو
مال و وه وتیصص وحسابیا ی-واقتصا و وساگ وه و
هایوتیصککص ک ومر ونگازوجهتوافزاگشوتبا التوعلد و
بگنو شتهوایوباوساگ وفا غالتحصگالنو شتهوهایوم تبط.






ترسککک بهوبیشوهش هشوان دنو باوب ا وهگ یوازوترانو
م درعهوباوهد ا یو وهدگا یوساگ واعضانو شر ایوعال و
باو گ و گافتوم رزوانتشکککا وم لهوعلد وت گ و و
علد وهش هش  .و
ب نامهو گزیو و اسککتایومشککا توهد ا انو واج ایو
ب نامههاو وواهیافوان دنوازوط گقوتقرگتوشکککاخهوهاو و
دگتهوهایوعلد .
ا ستفا وازوهد ا انوخا جوازو شر و وب هزا یو
و نف انسوهایو اخل .

وهاو

 -3کارشناسی حسابداری

سوابق کاری و شغلی
-1

بلند مدت





اخت صااو قتو اف وجهتوح ضر ومیا مو وم ستد و و
جلسککاتو نوسککازمان و(ان دن)و وب نوسککازمان و و
جهتوحفظو وا تقاوجاگگا و وحقرقوان دنو واعضانوآن.
اگ ا و ا حیوو فاه و وان دنو وج هتوتسکککه گر و و
اهنداگ وهد ا انو وخ گیوا زانت و و احتوت وو االهایو
با امو و االهایومص ف  .و

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

های پی شنهادی سایر کاندیداها منوط به م شارکت
اع ضای انجمن و د ستر سی به منابع ان سانی و مالی
مورد نیاز می باشد که این مهم بایستی در سیاست ها

سابقه تدریس دروس ح سابداری ،مالی و سرمایه گذاری برای ر شته های  MBAو
 DBAدر موسسات آموزش عالی آزاد

 -4عضووو هیات تیریریه و کمیته داوری مج ت آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی
ایران
 -5داور دوره نخستین و دوره دوم جشنواره پایان نامه های برتر جایزه ویژه خیام
 -6مدرس کارگاه آموز شی نرم افزارهای آماری  SPSSو  EVIEWSو  SMART PLSو
 ...با رویکرد تیلیلهای آماری پایان نامه و طرحهای پژوهشی
 -7مشوواور آماری بیش از  20پایان نامه کارشووناسووی ارشوود و دکتری در حوزه مالی و
حسابداری

عضویت در انجمنهای حرفه ای
-1

عضو انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1393

-2

عضو پیوسته ویژه انجمن مهندسان مالی ایران

-3

عضو پیوسته ویژه انجمن حسابداری مدیریت ایران

سوابق پژوهشی
-1

چاپ مقاله به عنوان "پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی و
مقای سه ان با مدل رگر سیونی " ARIMAدر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهند سی
صنایع به همراه جناب آقای دکتر غ مرضا زمردیان.

-2

چاپ مقاله  isiبه عنوان" برر سی عکس العمل رفتاری سرمایه گذاران در بازار سهام ایران"
در ژور نال بین المللی  science road journalبه همراه ج ناب ا قای دکتر میر فیض ف ح
شمس لیالستانی.

-3

اک سپت مقاله با عنوان "برر سی میزان ری سک نرخ ارز واقعی بر روی قیمت سهام شرکتهای
دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" به همراه جناب آقای دکتر میر فیض ف ح

***** بدون شک اجرای این برنامه ها و سایر برنامه

و برنامه های مصوب انجمن در نظر گرفته شود.

مدرس دانشگاه

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

جلبواطدگنانوهد ا انو وبهوخ صراونگ هایوجرانوباو
خیمتوصا قانهو وفا غوازومنافعوشیص .

هد ا یو تبامروباوساگ وان دنوهایوعلد وتیصص .



 -2کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی

-3

میان مدت


-1

دانشجوی ترم آخر دکتری مدیریت مالی

شمس لیالستانی در مجله علمی و پژوهشی مدیریت کسب و کار.
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چاپ مقاله با عنوان" نقش مدیران شووهری در تیقا اهداا اقتصوواد مقاومتی در فصوولنامه
مدیریت ،اقتصاد وحسابداری در شماره 1سال 1396

