رزومه حسن ابوالفتحی
مشخصات فردی:

نام :حسن

نام خانوادگی :ابوالفتحی

نام پدر :موسی

محل تولد :آبدانان

شماره شناسنامه891 :

سال تولد8531 :

وضعیت نظام وظیفه :کارت پایان خدمت

وضعیت تاهل :متاهل

تحصیالت :دانش پژوه دکترای حسابداری (در مرحله دفاع از رساله)
کد ملی9399189358 :

کد پرسنلی0023 :

تاریخ استخدام 8513/25/29:

سابقه بانکی 83 :سال
وضعیت استخدام :کارمند رسمی بانک توسعه تعاون

تلفن تماس82100488100 :
ایمیل h.aboalfathy1391@yahoo.com :
متولد  ،1358/10/01 :وضعیت تاهل  :متاهل و دارای دو فرزند
محل کار:جزیره کیش -مجتمع بانک ها -نبش بلوار اندیشه -بانک توسعه تعاون شعبه کیش

سابقه تدریس:
مدرس دانشگاه جامع علمی -کاربردی کیش ،دانشگاه ازاد اسالمی و دانشگاه پیام نور واحد بین الملل کیش

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد  :رشته حسابداری؛ نام دانشگاه  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی کیش (سال تحصیلی )29-21
موضوع پایان نامه  :مطالعه رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ( لیزینگ و بانک ها )
دانشجوی دکترای حسابداری ورودی بهمن  :24دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب پردیس بین المللی کیش –
موفقیت در آزمون جامع در نیمسال اول سال تحصیلی  ،1921-1921دفاع از پروپوزال در اردیبهشت ماه  ،1921موفقیت در آزمون
 EPTو پذیرش مقاله جهت دفاع از رساله دکترا

سوابق کاری:
کارمند رسمی بانک توسعه تعاون دارای پانزده سال سابقه کار.

سمت فعلی  :رئیس دایره اعتبارات بانک توسعه تعاون شعبه کیش (از تاریخ  1928/82/04تا کنون) .کارشناس سطح دو
اعتباری در بانک توسعه تعاون مدیریت شعب استان ایالم  –،نماینده و کارشناس مسئول صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در
استان ایالم  ،معاون و کفیل دایره اعتبارات بانک توسعه تعاون شعبه ممتاز کیش رئیس شعبه شیروانچرداول (ایالم )بانک توسعه
تعاون  ،رئیس شعبه آبدانان (ایالم) بانک توسعه تعاون-خدمت سربازی  :انجام داده به مدت دو سال در کسوت معلم وظیفه

عضویت در مجامع علمی:
عضو انجمن حسابداران خبره ایران،عضو انجمن حسابرسی فناوری اطالعات ایران،عضو حقیقی پیوسته انجمن حسابداری ایران،عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران.
پذیرفته در آزمون ورودی سال  1928کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی و قبول نهاییدر آزمون کتبی و شفاهی و در حال انجام تشریفات قانونی از جمله کارورزی و ....

 سوابق پژوهشی:
 بعنوان استاد راهنما پایان نامه مقطع کارشناسی در رشته حسابداری مقاله پژوهشی کشف پرتفوی سهام با استفاده از محدودیت کاردینال در پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار. مقاله پژوهشی مطالعه رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران (لیزینگ و بانک ها )
 مقاله پژوهشی شناسایی و رتبهبندی ابزارهای تشویقی مؤثر بر وصول مطالبات بانکی (مطالعۀ موردی :بانک تجارتدر استان خوزستان)
 -پذیرش مقاله علمی -پژوهشی جهت دفاع از رساله دکترا که متعاقبا چاپ خواهد شد.

