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 تحصیالت:

 اطالعات تحصیلی: 

 مدرك
رشته 

 تحصیلی
 گرايش

نام مركز 

 آموزشی/دانشگاه

نوع 

 دانشگاه*

 محل تحصیل

 )كشور/شهر(

تاريخ 

 شروع
 تاريخ خاتمه

 1374 1370 ايران/تهران - سلمان فارسی علوم تجربی تجربیعلوم  ديپلم

 1381 1375 ايران /تهران دولتی عالمه طباطبائی حسابداری حسابداری لیسانس

 1395 1393 ايران/فیروزكوه آزاد دانشگاه آزاد حسابداری حسابداری فوق لیسانس

دوم  نیمه سمنانايران / آزاد دانشگاه آزاد حسابداری حسابداری دكترا

1395 

 پايان نامه

 

 ويژگی: از عشاق حسابداری 

 ای:اطالعات حرفه

 تخصص و توانايیها:

 اجرايی ) سمت فعلی مدير فنی موسسه حسابرسی به بین محتوا( سابقه سال  12سال سابقه حسابرسی و8

 در ايرانGRIاستاندارد ها و نحوه تهیه گزارشگری جهانی ابتکارات پايداری   اولین مدرس

 تسلط به استقرار سیستم های يکپارچه مالی

 .........عضو انجمن حسابداران مديريت ايران          حسابدارمديريت خبره            عضوجامعه حسابداران رسمی ايران........

 خبرهمالی بدار عضو انجمن حسابرسان داخلی ايران         حسا                    عضو مستقل انجمن حسابداران خبره ايران

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 محسن ژاله آزاد زنجانی

 

 :انجام شده تالیفات

 1398جلد اول انتشارات ترمه بهار 200و 100استانداردهای بخش  2018كتاب استانداردهای بین المللی گزارشگری پايداری 

 1398زمستان چاپ اول كتاب نحوه نگارش پايان نامه در عصر اطالعات نشر ترمه 

 1397مجله حسابدار تیرو مرداد از سرمايه داری مالی به سرمايه داری پايدار

 1397مجله حسابدار دی و بهمن  نبشته های باروی تخت جمشیدلحسابداری و كنترل در گ

 1397مجله حسابدار ارديبهشت  مبارزه با فرهنگ تقلب

مجله حسابدار)جامع ترين  متن فارسی 1398مجله حسابدار در شماره خرداد و تیر حسابداری دارايی های رمزنگاری شدهاستاندارد 

 استانداردهای حسابداری دارايی های رمزنگاری شده (

 1398دوم نشر ترمه تابستان جلد300بخش  یاستانداردها 2018 یداريپا یگزارشگر یالملل نیب یردهاكتاب استاندا

 1398زمستان نشر ترمه  نحوه نگارش چارچوب های نظری و چارچوب مفهومی كتاب 

حسابداری موريس شاهکار سی و نهمین عضو تاالر مشاهیر  1961كتاب مفاهیم بنیادی حسابداری انجمن حسابداران رسمی امريکا، 

 ) زير چاپ(1398مونیتز نشر ترمه زمستان 

 )در جريان تايید( تهیه شده جهت انجمن حسابداران خبره ايران 2018 يکپارچه گزارشگری المللی بین چارچوبكتاب 

 استاندارد حسابداری  و حسابرسی گزارشگری تغییرات آب و هوا ارسال شده برای مجله حسابدار

 كتاب تاريخ حسابداری در دست تهیه 

 كتاب چگونه يک گزارش پايداری بنويسیم در دست تهیه

 

 سوابق تدریس:

 دانشگاه آزاد تهران شرق یحسابدار یدوره کارشناس یحسابدارمعلم  

 

http://hesabdar.iica.ir/files/pdf/1397/5/hesabdar-1397-5-316-21-24.pdf
http://hesabdar.iica.ir/files/pdf/1397/5/hesabdar-1397-5-316-21-24.pdf
http://hesabdar.iica.ir/files/pdf/1397/5/hesabdar-1397-5-316-21-24.pdf
https://www.magiran.com/paper/2019512
https://www.magiran.com/paper/2019512

