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سطح تحصیالت

-

دکتري حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (پذیرفته شده با آزمون و بدون آزمون دکتري تخصصي سال )0582

-

کارشناسي ارشد حسابداري با معدل 08/92 :از دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد

-

دانشجوي نمونه مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد سال 0588

-

کارشناسي رشته ریاضي گرایش محض از دانشگاه اصفهان

-

شرکت در بیش از  0222ساعت دوره ي آموزشي مدیریت (استراتژیک ،فروش و بازاریابي ،منابع انساني ،صنعتي ،تولید،
فناوري اطالعات و)...

سوابق تجربی –  )1آموزشی

دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد ،دروس حسابداري مقطع کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري از سال  0582تاکنون
دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد ،دروس مدیریت و مهندسي مالي مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري از سال 0529
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات یزد ،دروس حسابداري مقطع کارشناسي ارشد از سال 0529-0522
دانشگاه آزاد اسالمي واحد طبس ،دروس حسابداري کارشناسي ارشد سال0520 -0522
دانشگاه غیرانتفاعي جواد االئمه یزد ،دروس حسابداري مقطع کارشناسي سال 0522-0582
دانشگاه هاي پیام نور یزد ،رضوان شهر ،تفت ،بافق دروس حسابداري مقطع کارشناسي سال 0582 -0585

برگزاري دورههاي آموزشي حسابداري و مالي در شرکتها ویژه حسابداران و مدیران مالي
برگزاري دورههاي آموزشي حسابداري و مالي ویژه مدیران عامل
برگزاري دوره آموزشي حسابداري و مالي ویژه کارکنان دولت

سوابق تجربی و اجرایی –  )2صنعت
-

مشاور و عضو هیأت مدیره شرکت هاي تولیدي

-

بهبود عملیاتي و کاربردي سیستمهاي اطالعاتي و پیاده سازي و اجراي فرآیند کنترل داخلي در سمت مدیر مالي
مشاور مالي

-

مشاوره و دفاع از اظهارنامههاي مالیاتي عملكرد و ارزش افزوده در سمت مشاور مالیاتي

-

محاسبه قیمت تمام شده بر مبناي فعالیت ،قیمتگذار ي محصوالت ،بودجه بندي عملیاتي و نقدي ،مدیریت مالي و
نقدینگي ،پیاده سازي و اجراي فرآیند کنترل داخلي ،تهیه اظهارنامه و دفاع از اظهارنامه عملكرد ،پیاده سازي سیستمهاي
مالي حقوق و دستمزد انبار فروش خرید کارکرد نیروي انساني برنامهریزي تولید و مواد در سمت مدیر مالي مشاور مالي

-

تهیه گزارش حسابرسي داخلي در سمت حسابرس داخلي

سوابق تجربی )3 -دانشگاه
عضو هیات علمي تمام وقت گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد با مرتبهي علمي استادیاري
عضو کارگروه تخصصي استاني برگزاري آزمون جامع دوره دکتري تخصصي رشته حسابداري
عضو شوراي تحصیالت تكمیلي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
عضو شوراي پژوهشي گروه حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
عضو کمیته مصاحبه دکتري تخصصي در رشته حسابداري

سوابق تجربی –  )4حوزه استارت تاپ های علمی و دانش بنیان

مدیرعامل شرکت دانش پژوهان فرانگر امین پویا شرکت فناور مستقر شده در پارک علم و فناوري یزد
منتور علمي رویداد کسب و کار دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
مدیر مسئول موسسه فرهنگي دیجیتال داراي امتیاز نشر دیجیتال با مجوزهاي:
گواهینامه صالحیت برگزاري دوره هاي آموزشي کارمندان دولت در گستره استاني
مجوز مرکز مشاوره و شتابدهي (اولین مجوز از اداره کار و امور اجتماعي)
مجوز واحد فناوري از پارک علم و فناوري
مجوز آموزشي فني حرفهاي آزاد از سازمان فني و حرفه اي
پروانه نشر دیجیتال مبتني بر حامل از وزارت فرهنگ
پروانه تصدي رسانه بر خط پیام ده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
پروانه تصدي رسانه بر خط تلفن هوشمند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
پروانه تصدي بر خط کاربر محور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
پروانه نشر دیجیتال برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
مجوز ساماندهي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
مجوز کسب و کار الكترونیک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
مجوز نظام صنفي رایانه اي

ایجاد اولین مرکز تخصصی آنالین مالی و حسابداری حاوی وبسایتهای:
ایجاد وب سایت اشتراک دانش و مهارت مالي و حسابداري Share.drtaftiyan.com
ایجاد وب سایت توسعه نگر دانش و مهارت مالي و حسابداري toseenegar.drtaftiyan.com

ایجاد وب سایت توسعه توانمندي و فرصتهاي شغلي مالي و حسابداري job.drtaftiyan.com
ایجاد وب سایت آتیه نگر دانش و سواد مالي مدیران ارشد atienegar.drtaftiyan.com
ایجاد وب سایت بهینه نگر دانش و سواد مالي خانواده behinenegar.drtaftiyan.com
ایجاد وب سایت انتخاب برتر محصوالت خدمات و بازار حسابداري ،مالي و سرمایهگذاري top.drtaftiyan.com
ایجاد وب سایت مشاوره حسابداري مالي و سرمایه گذاريConsultant.drtaftiyan.com
ایجاد وب سایت قرآن پژوهي مالي و حسابداريgive.drtaftiyan.com
ایجاد وب سایت شرکت دانش پژوهان مالي فرانگر faranegar.drtaftiyan.com

دستاوردها:
برگزیده اولین جشنواره دائمي تولید محتواي دیجیتال
برگزیده دومین جشنواره تولید محتواي دیجیتال

سوابق تجربی –  )5عضویت در مراجع حرفه ای

عضو و بازرس اصلي انجمن حسابداري یزد
عضو اصلي انجمن حسابرسان داخلي ایران
عضو انجمن حسابداري مدیریت ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو انجمن مهندسي مالي ایران
عضو انجمن علوم مدیریت ایران
عضو انجمن حسابداري ایران
عضو انجمن حسابرسي ایران
عضو انجمن مدیریت ایران

سوابق پژوهشی )1 -مقاالت علمی پژوهشی منتشر شده

 .0چاپ مقاله "بررسي رابطه بین سرمایهگذاران نهادي و هیات مدیره با مدیریت سود"مجله آینده پژوهي مدیریت0588 ،
 .9چاپ مقاله " اثر تدوین استاندارد و مقررات گذاري بر سطح افشا و عملكرد با استفاده از سیستم معادالت همزمان" در
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله دانش حسابداري و حسابرسي0525 ،
 .5چاپ مقاله " اثر تدوین استاندارد و مقرراتگذاري بر رابه همزمان سطح افشا و عملكرد " در شرکتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران مجله پژوهشهاي مالي اصفهان0525 ،
 .3چاپ مقاله " بررسي رابطه نقد شوندگي سهام و همزماني قیمت سهام با استفاده از سیستم معادالت همزمان" در شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس تهران مجله دانش و سرمایه گذاري0529 ،
 .3چاپ مقاله " اثر پیش بیني سود بر رابطه ارزش و ریسک پذیري شرکت" در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار مجله مطالعات کمي در مدیریت0529 ،
 .9چاپ مقاله "بررسي رابطه تنوع بخشي کل ،مربوط و نامربوط با اقالم تعهدي اختیاري" در شرکتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران مجله حسابداري مدیریت0529 ،
 .5بررسي رابطه متقابل بین افشاي اختیارات اطالعات با همزماني و ریسک سقوط قیمت سهام مجله فصلنامه حسابداري
مالي0529 ،
 .8چاپ مقاله " بررسي رابطه افشاي اطالعات با همزماني قیمت سهام و ریسک سقوط آن با استفاده از سیستم معادالت
همزمان" مجله دانش حسابداري0525،
 .2چاپ مقاله"بررسي اثر محیط اطالعاتي بر رابطه بین خطاي پیش بیني مدیریت و ریسک غیر سیستماتیک" در شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران مجله حسابداري مدیریت0525 ،

 .02و...

سوابق پژوهشی )2 -سخنرانی و مقاالت ارائه شده در همایش ها و نشست های تخصصی
 .0افشاء مسئولیت اجتماعي شرکتها  ،اولین همایش ملي عبور از رکود اقتصادي چالشها و راهكارها
 .9هزینههاي تابعیت از قوانین مالیاتي بنگاههاي کوچک و متوسط و بهکارگیري فناوري اطالعات :مورد مطالعاتي مالیات
ارزش افزوده اولین کنفرانس مدیریت اقتصاد و کاربردي و تجارت
 .5چارچوب نظري مسئولیت اجتماعي شرکت دومین کنفرانس ملي دستاوردهاي نوین در حسابداري و مدیریت
 .3ضرورت آموزش مالي وسوادمالي و اقتصادي در سیستم آموزشي :نتایج تجربي در سیستم آموزشي جمهوري چک سومین
کنفرانس بینالمللي مدیریت ،حسابداري و اقتصاد
 .3پژوهش درزمینه سیستمهاي اطالعاتي حسابداري در آینده بر مبناي اینترنت اشیا اولین کنفرانس مدیریت اقتصاد و
کاربردي و تجارت
 .9ادبیات تنـوع بخشي کسب و کار و ارزش شـرکت دومین کنفرانس بین المللي انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
 .5تأثیر تنوع بخشي سازماني و نگهداشت موجوديهاي نقدي بر عملكرد شرکت ،دانشگاه فني و حرفه اي استان اذربایجان
 .8چرخه حیات شرکت و سود تقسیمي ،وزارت علوم تحقیقات و فناوري
 .2بررسي موانع و مشكالت استقرار سیستم کنترل داخلي در بخش عمومي (مطالعه موردي دستگاهاي اجراي استان یزد)،
دانشگاه شمال
 .02استراتژي نوآوري و مدیریت سود ،موسسه آموزش عالي شاندیز
 .00تاثیرات تنوع بخشي  :رویكرد اختیار سرمایه گذاري در دارایي هاي سرمایه اي ،موسسه آموزش عالي غیر انتفاعي
 .09ادبیات مدیریت سرمایه در گردش و سودآوري شرکتهاي تولیدي ،کنفرانس ملي پژوهش نوین در مدیریت حقوق اقتصاد
و علوم انساني
 .05بررسي رابطه بین رویههاي هیات مدیره با افشاي مسئولیت اجتماعي شرکتها در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس تهران،
سومین کنفرانس بین المللي مدیریت چالشها و راهكارها
 .03بررسي رابطه بین ساختار مالكیت و رویه عملهاي هیئت مدیره با افشاي مسئولیت اجتماعي شرکتها در شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس تهران  ،اولین همایش ملي عبور از رکود اقتصادي چالشها و راهكارها
 .03بررسي رابطه ساختار سرمایه،چرخه عملیاتي و تورم با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادر تهران  ،اولین همایش ملي
عبور از رکود اقتصادي چالشها و راهكارها
 .09بررسي رابطه پایداري سود و ارتباط ارزشي اطالعات حسابداري در شرکتهاي پذیرفته شده در بازار بورس تهران ،دومین
کنفرانس بینالمللي اقتصاد ،مدیریت ،حسابداري با رویكرد ارزش آفریني
 .05بررسي اثر سرمایهگذاران نهادي بر رابطه اندازه موسسه حسابرسي در صنعت با ریسکپذیري شرکتهاي پذیرفته شده در
بورس ،دومین کنفرانس بین المللي حسابداري و مدیریت در هزاره سوم
 .08اثر اندازه موسسه حسابرسي در صنعت و مالكیت سهامداران نهادي بر ریسک سقوط آني قیمت سهام ،دومین کنفرانس
بین المللي حسابداري و مدیریت در هزاره سوم

 .02بررسي رابطه بین ساختار مالكیت با افشاي مسئولیت اجتماعي شرکت ها در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس تهران،
سومین کنفرانس بین المللي مدیریت
 .92تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سطح نگهداشت موجوديهاي نقدي شرکتهاي کوچک و متوسط ،نخستین کنفرانس
بینالمللي حسابداري و مدیریت
 .90اثر تخصص حسابرس در صنعت و مالكیت سهامداران نهادي بر ریسک سقوط آني قیمت سهام ،دومین کنفرانس بین
المللي حسابداري و مدیریت در هزاره سوم
 .99بررسي اثر سرمایهگذاران نهادي بر رابطه تخصص حسابرس در صنعت با ریسکپذیري شرکتهاي پذیرفته شده در بورس
تهران ،دومین کنفرانس بین المللي حسابداري و مدیریت در هزاره سوم
 .95مدیریت دانش همكاري جمعي ،اولین کنفرانس بین المللي دستاوردهاي نوین پژوهشي در مدیریت حسابداري و اقتصاد
 .93سیاست تقسیم سود سهام و تأثیر آن بر روي ریسک بازار بورس دومین کنفرانس بین المللي انسجام مدیریت و اقتصاد در
توسعه
 .93ریسک شكایت ذینفعان ،رقابت بازاروکیفیت افشاي اطالعات درزمینه مسئولیت اجتماعي شرکت کنفرانس بین المللي
پژوهش نوین در مدیریت ،اقتصاد ،توانمندي صنعت جهانگردي در توسعه
 .99بررسي اثر محدودیت مالي بر رابطه بین تقسیم سودومالكیت مدیریتي در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس تهران هفتمین
کنفرانس ملي مدیریت ،اقتصاد و حسابداري
 .95مروري برادبیات نگهداشت وجه نقد و ریسک سهامداران کنفرانس ملي پژوهش نوین مدیریت حقوق ،اقتصاد و علوم انساني

 .98چرخه حیات شرکت و سود تقسیمي اولین کنفرانس مدیریت اقتصاد و کاربردي و تجارت
 .92منابع نقدي شرکتهاي ثبتشده دربازاربورس تهران دومین کنفرانس بین المللي انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
 .52بررسي ارزشیابي بازار بر رابطه مالكیت مدیریتي و ساختار سرمایه در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس تهران ،دانشگاه
عالمه طباطبایي
 .50بررسي رابطه بین بازده جریان نقد آزاد و بازده سهام رشدي و ارزشي در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس تهران ،دانشگاه
علم و هنر
 .59بررسي رابطه بین تأمین مالي خارجي و بازده سهام رشدي و ارزشي در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس تهران ،دانشگاه
علم و هنر
 .55بررسي تأثیر عملكرد مالي بر رابطه بین افشاي مسئولیت اجتماعي و ساختار مالكیت در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس
تهران ،دانشگاه علم و هنر
 .53بررسي رابطه مدیریت سرمایه در گردش و درآمد ناخالص عملیاتي در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس تهران ،دانشگاه
آزاد اسالمي واحد کازرون
 .53اثر افشاي اطالعات بر رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطالعات در بورس تهران ،موسسه آموزش عالي شاندیز
.59
.55
.58
.52

مروري بر تئوري هاي سرمایه در گردش و سود آوري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون
بررسي رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملكرد عملیاتي در چرخه هاي تجاري مختلف در شرکتهاي پذیرفته شده در
بورس تهران ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد کازرون
اولین کنفرانس بین المللي دستاوردهاي نوین پژوهشي در مدیریت ،حسابداري و اقتصاد ،دانشگاه جامع علمي کاربردي.
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بررسي رابطه ساختار سرمایه و مهارت هاي مدیرعامل بر عملكرد حقوق صاحبان سهام در بورس تهران

.23

بررسي رابطه بین اقالم تعهدي و نوسانات مورد انتظار شرکت در بورس تهران

.23

بررسي تاثیر ابعاد داخلي مسئولیت اجتماعي بر تعهد عاطفي ،مستمر و هنجاري کارکنان علوم پزشكي شیراز

.29

بررسي اثر کیفیت حسابرسي بر رابطه بین چرخه هاي تجاري و نوسانات بازده غیرعادي در بورس تهران

.25

بررسي رابطه بین معامالت سرمایه گذار حقیقي و عدم تقارن اطالعاتي در بورس تهران

.28

بررسي اثر افشاي اطالعات بر رابطه بین ریسک سقوط سهام و اهرم مالي در بورس اوراق بهادر تهران

.22

بررسي رابطه مالكیت دولتي و مدیریتي با تخطي مالیاتي در بورس تهران

.022

بررسي اثر امتیاز حاکمیت شرکتي و ساختار مالكیت بر رابطه افشاي مسئولیت اجتماعي شرکت و ریسک سقوط سهام در

بورس اوراق بهادر تهران
.020

بررسي نقش تعدیلي مالكیت دولتي و محدودیت مالي در رابطه سرمایه در گردش و ارزش شرکت در بورس تهران

.029

بررسي رابطه تمرکز مشتري و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادر تهران

.025

بررسي رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوري در شرکت هاي خانوادگي و غیر خانوادگي در بورس اوراق بهادر تهران

.023

بررسي اثر چرخه تجاري و ساختار مالكیت بر رابطه بین افشاي اختیاري و ارزش شرکت در بورس تهران

.023

بررسي تعامل افشاي اختیاري و اجباري در بورس اوراق بهادر تهران

.029

بررسي رابطه همزماني سود آوري و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادر تهران

.025

بررسي رابطه بین تغییرات افشاي مدیریت ریسک و تغییرات نوسانات سود در بورس اوراق بهادر تهران

.028

بررسي اثر حاکمیت شرکتي بر رابطه تمایز کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود در بورس اوراق بهادر تهران

.022

بررسي اثر تدوین استاندارد و مقررات گذاري بر رابطه افشاي اختیاري و نقد شوندگي در بورس اوراق بهادر تهران

.002

بررسي تاثیر آیین نامه نظام راهبردي شرکت بر اجتناب مالیاتي در بورس اوراق بهادر تهران

.000

تاثیر مالكیت بر ساختار سرمایه بر افشاي محیط زیست در بورس اوراق بهادر تهران

.009

بررسي رابطه افشاي اطالعات با سیاست تقسیم سود در بورس تهران

.005

و...

سوابق پژوهشی )5 -مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

 .0بررسي تاثیرکیفیت زندگي ،سالمت مالي و ابعاد رفاه بر قضاوت حرفه اي حسابرسان
 .9نقش سرمایه فكري در تولید محصول جدید
 .5بررسي حاکمیت شرکتي بر رابطه مدیریت سود بر مبني اقالم تعهدي و افشاي مسئولیت اجتماعي
 .3بررسي اثر کیفیت حسابرسي بر قیمت گذاري عایدات و اجزاي آن در بورس اوراق بهادار تهران
 .3بررسي تاثیر ساختار مالكیت و ساختار سرمایه بر اجتناب مالیاتي
 .9بررسي تاثیر سرمایه انساني و اجتماعي هیئت مدیره و مدیران اجرایي بر عملكرد شرکت هايIPO
 .5بررسي مقایسه اي بازده حاصل از به کارگیري اندیكاتور استوکاستیک و مک دي در بورس اوراق بهادار تهران
 .8بررسي رابطه بین متغیرهاي کالن اقتصادي با شاخص هاي بازار سهام ایران
 .2بررسي هزینه و فایده نظام چند نرخي مالیات بر ارزش افزوده در ایران
 .02بررسي عوامل تاثیرگذار بر قصد دانشجویان کارشناسي حسابداري جهت حرفه اي شدن.
 .00بررسي ارزش یابي بازار بر رابطه مالكیت مدیریتي و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
 .09بررسي رابطه ارزش افزوده اقتصادي نیروي انساني برشاخصهاي ارزیابي عملكرد در بانكهاي پذیرفته شده در بورس تهران

 .05بررسي رابطه محدودیت هاي مالي و هزینه حقوق صاحبان سهام در بورس تهران
 .03بررسي موانع اجراي بودجه ریزي عملیاتي با نگاه ویژه به عامل پیاده سازي سیستم قیمت تمام شده بر مبناي فعالیت
واحدها در جهت اعمال صحیح این قسم از بودجه ریزي در بانک هاي رفاه استان یزد
 .03بررسي وتبیین نقش حاکمیت شرکتي بر روي تاثیر احساسات سرمایه گذار در تصمیم گیري هاي سرمایه گذاري دربورس تهران

 .09عوامل تاثیر گذار بر قصد دانشجویان کارشناسي حسابداري جهت حرفه اي شدن
 .05بررسي اثر بحران مالي بر مدیریت سود تصنعي و سود واقعي در بورس اوراق بهادار تهران
 .08بررسي نقش تعدیلي مخارج تحقیق و توسعه در رابطه بین عملكرد شرکت و پاداش مدیران در بورس تهران
 .02بررسي رابطه بین عوامل مالي و غیر مالي (حوزه فعالیت) با بازده سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
 .92بررسي نقش استقالل هیئت مدیره بر رابطه بین مالكیت خانوادگي و افشاي مسئولیت اجتماعي شرکت بورس تهران
 .90اندازه شرکت ،زمانبندي و مدیریت سود در عرضه هاي ثانویه سهام
 .99بررسي ویژگي هاي موثر بر سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش نگهداشت وجه نقد با نقش واسطه گري مراحل چرخه عمر
شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
 .95بررسي تاثیر ابالغ سیاست هاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري بر سطح تمكین مالیاتي مودیان و مطالعه موردي
(اشخاص حقوقي در سطح استان یزد)
 .93تاثیر کیفیت گزارشگري مالي و گذر زمان بر نوسانات غیر متعارف بازده سهام
 .93بررسي رابط ه بیش اعتمادي مدیران و عملكرد بازار در بورس اوراق بهادار تهران
 .99بررسي رابطه افشاء مسئولیت پذیري اجتماعي و تخطي مالیاتي در بورس تهران
 .95بررسي رابطه همزماني قیمت سهام و بازده غیرعادي با تغییرات سود تقسیمي در بورس تهران
 .98بررسي اثر ویژگيهاي شرکت بر رابطه ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتي در بورس تهران
 .92عوامل تاثیر گذار برقصد دانشجویان کارشناسي حسابداري جهت حرفه اي شدن

 .52بررسي تاثیر به کارگیري ابزارهاي هوش تجاري برکارکرد فعلي تكنیک هاي عملیاتي حسابداري مدیریت و توسعه است
فاده از این تكنیک ها
 .50بررسي رابطه بیش اطمیناني مدیریت و ریسک پذیري در بورس تهران
 .59اثر مالكیت دولتي بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت سود
 .55بررسي رابطه تغییرات مالكیت نهادي با ریسک سقوط سهام و همزماني قیمت سهام در بورس اوراق بهادر تهران
 .53رابطه بین کیفیت سود و ریسک سقوط قیمت سهام
 .53بررسي اثر اندازه شرکت بر رابطه استقالل هیات مدیره و نوآوري شرکت در بورس اوراق تهران
 .59بررسي اثر رکود اقتصادي بر رابطه نگهداشت وجه نقد و عملكرد در بورس تهران
 .55ارتباط سیاسي شرکت ،هزینه نمایندگي و کیفیت حسابرسي
 .58بررسي رابطه استقالل هیئت مدیره و ریسک پذیري شرکت در بورس تهران
 .52بررسي اثر اندازه شرکت بر مالكیت خانوادگي و پیش بیني سود توسط مدیریت در بورس اوراق بهادر تهران
 .32بررسي رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه و هزینه هاي تبلیغات با حق الزحمه حسابرسي
 .30بررسي تاثیر ساختار مالكیت و اندازه شرکت بر رابطه نسبت سرمایه گذاري و جریان نقد آزاد در بورس تهران
 .39بررسي اثر کارایي و فرصت سرمایه گذاري بر رابطه حاکمیت شرکتي و مخارج سرمایه گذاري در بورس تهران
 .35بررسي رابطه همزمان نقدشوندگي و تمرکز مالكیت در بورس اوراق بهادر تهران
 .33بررسي میزان تالش ،تخصص و گرایشات اخالقي حسابرسان بر قضاوت حرفه اي آن ها
 .33بررسي تاثیر سواد مالي و درک ریسک در انتخاب سرمایه گذاري
 .39بررسي تاثیر هوش و نگرش هاي فرهنگي بر موفقیت حرفه اي شاغلین در حرفه حسابداري
 .35بررسي رابطه سرمایه گذاري در مسئولیت اجتماعي با حس نوع دوستي و شهرت طلبي و منافع سهامداران
 .38و . . .

سوابق پژوهشی )6داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد

 .0بررسي تاثیر ساختار مالكیت و ویژگي هاي هیات مدیره بر افشاي مسئولیت پذیري اجتماعي شرکت ها و نقش واسطه اي
افشاي پاداش مدیران در شرکت هاي پذیرفته ه در بورس اوراق بهادار تهران
 .9بررسي تاثیر حاکمیت شرکتي بر افشاي سرمایه فكري در بورس اوراق بهادار تهران
 .5بهینه سازي پرتفولیوي وام هاي اعطایي بانک هاي تجاري با استفاده از برنامه الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردي :بانک ملت)
 .3بررسي ابعاد سه گانه شخصیت (عزت نفس ،خود کنترلي و خود کارآمدي) بر اخالقیت حسابداران دستگاههاي اجرایي
استان یزد
 .3بررسي تاثیر محافظه کاري حسابداري بر اعتبار تجاري در نظر گرفتن سیاست پولي
 .9بررسي رابطه سود تقسیمي و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوي فاما و فرنج

آموزش های طی شده

 .0گواهینامه آموزشي «نقش مدیر میاني در تعیین هدف و تمرکز براي زیر دستان (برمبناي مدل شایستگي)» به مدت 8
ساعت برگزار شده توسط شرکت راهبران مدیریت نوین پویا مدرس سید صدرالدین نجاتي گیالني
 .9گواهینامه آموزشي «برنامه ریزي و سازماندهي زمان و کار براي نیروهاي زیر مجموعه» به مدت  8ساعت برگزار شده توسط
شرکت راهبران مدیریت نوین پویا مدرس سید صدرالدین نجاتي گیالني
 .5گواهینامه آموزشي «مربي گریي و توسعه تیم هاي درون واحدي» به مدت  8ساعت برگزار شده توسط شرکت راهبران
مدیریت نوین پویا مدرس سید صدرالدین نجاتي گیالني
 .3گواهینامه آموزشي «اندازه گیري و مدیریت عملكرد واحد کارکنان تحت نظر» به مدت  8ساعت برگزار شده توسط شرکت
راهبران مدیریت نوین پویا مدرس سید صدرالدین نجاتي گیالني
 .3گواهینامه آموزشي «ایجاد و حفظ روابط کاري موثر» به مدت  8ساعت برگذار شده توسط شرکت راهبران مدیریت نوین
پویا مدرس سید صدرالدین نجاتي گیالني
 .9گواهینامه آموزشي «ایجاد و حفظ روابط موثر با مدیران ارشد و مشتریان» به مدت  8ساعت برگزار شده توسط شرکت
راهبران مدیریت نوین پویا مدرس سید صدرالدین نجاتي گیالني
 .5گواهینامه آموزشي «ایجاد ،اندازه گیري و حفظ انگیزه و یادگیري در خود و واحد تحت نظر» به مدت  8ساعت برگزار شده
توسط شرکت راهبران مدیریت نوین پویا مدرس سید صدرالدین نجاتي گیالني
 .8گواهینامه آموزشي «سیستم حسابداري» به مدت  93ساعت با درجه عالي  9برگذار شده توسط همكاران سیستم
 .2گواهینامه آموزشي «روشهاي نوین در بازاریابي و فروش دوره الزامي مراکز رشد» به مدت  8ساعت ،توسط پارک علم و
فناوري برگزار شد.
 .02کارگاه آموزشي«سومین مجمع جهاني مدیریت» ،به مدت 09ساعت برگزارشده توسط موسسه فرهنگي هنري عرفان فر

 .00گواهینامه آموزشي«سومین مجمع جهاني مدیریت»،به مدت09ساعت برگزارشده توسط مرکز آموزش بازرگاني استان یزد
 .09گواهینامه آموزشي « ،»3rd world management forum 2013به مدت  93ساعت
 .05گواهینامه آموزشي «سومین مجمع جهاني مدیریت» ،به مدت09ساعت ،برگزارشده توسط سازمان مدیریت صنعتي
نمایندگي استان یزد
 .03گواهینامه آموزشي «نقش آموزش در ارتقاي صالحیتهاي حرفهاي حسابرسان داخلي»3 ،ساعت ،برگزار شده توسط انجمن
حسابرسان داخلي
 .03گواهینامه آموزشي «آشنایي با آیین نامه جدید ارتقاي اعضاي هیات علمي» ،به مدت 8ساعت ،برگزار شده توسط دفتر
توانمند سازي و آموزشهاي کاربردي دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
 .09گواهینامه آموزشي «آشنایي با نرم افزار  ،»WORDبه مدت93ساعت ،برگزار شده توسط دفتر مطالعات و آموزش نیروي
انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
 .05گواهینامه آموزشي « بهینه سازي روابط استاد و دانشجو» ،به مدت 09ساعت ،برگزار شده توسط دفتر مطالعات و آموزش
نیروي انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
 .08گواهینامه آموزشي«توسعه مهارتهاي کلیدي فروش در بازار آزاد»،به مدت08ساعت ،برگزارشده توسط کاوشگران بازار

 .02گواهینامه آموزشي «دوره ارتباطات مردمي» ،به مدت09ساعت ،برگزارشده توسط استانداري یزد دفترآموزش و پرورش
 .92گواهینامه آموزشي «کارگاه اقتصاد مقاومتي» ،به مدت 9ساعت ،برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
 .90گواهینامه آموزشي «نشست اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل» ،به مدت 9ساعت ،برگزار شده توسط دانشگاه آزاد اسالمي واحد
یزد3
 .99کارگاه آموزشي «فرهنگي ویژه اساتید»5 ،ساعت ،برگزارشده توسط نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و
دانشگاه آزاد اسالمي یزد.
 .95گواهینامه آموزشي «آشنایي با مهمترین بحرانهاي دانشجویي» ،به مدت93ساعت ،برگزارشده توسط دفتر مطالعات و
آموزش نیروي انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
 .93گواهینامه آموزشي «کارگاه اسالم و علم همراه با نقد فیلم» ،به مدت 5ساعت ،برگزار شده توسط نهاد نمایندگي مقام معظم
رهبري در دانشگاههاي آزاد اسالمي واحد یزد
 .93گواهینامه آموزشي « حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان با موضوع علم و دین و آداب تعلیم تربیت در اسالم» ،به
مدت 52ساعت ،برگزار شده توسط مرکز هم اندیشي استادان و نخبگان دانشگاهي و نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در
دانشگاهها
 .99گواهینامه آموزشي «مهارتهاي تعلیم تربیت 09 ،»0ساعت ،برگزار شده توسط دفتر مطالعات و آموزش نیروي انساني
دانشگاه آزاد اسالمي یزد
 .95گواهینامه آموزشي «مهارتهاي تعلیم تربیت ،»9به مدت09ساعت ،برگزار شده توسط دفتر مطالعات نیروي انساني دانشگاه
آزاد اسالمي یزد
 .98گواهینامه آموزشي «مهارتهاي تعلیم تربیت ،»5به مدت09ساعت ،برگزارشده توسط دفتر مطالعات نیروي انساني دانشگاه
آزاد اسالمي یزد
 .92گواهینامه آموزشي « ویژه اساتید با موضوع اعجاز علمي در قرآن تعلیم و تربیت در قرآن» ،به مدت نیم روز ،برگزار شده
توسط نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
 .52گواهینامه آموزشي «تربیت قرآني و راهكارهاي آن» 8 ،ساعت ،برگزارشده توسط دفتر مطالعات و آموزش نیروي انساني
دانشگاه آزاد اسالمي یزد
 .50گواهینامه آموزشي «فعالیت فرهنگي ویژه اساتید با موضوع (علم و دین) و (آداب تعلیم تربیت در اسالم) » ،به مدت3
ساعت ،برگزارشده توسط نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
 .59گواهینامه آموزشي «شرکت در کارگاه اسالم و علم با موضوع مهندسي تمدن اسالمي و تولید علم » ،به مدت5ساعت،
برگزارشده توسط نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
 .55گواهینامه آموزشي «نشست هم اندیشي با موضوع سند توسعه و آمایش استان یزد» ،به مدت  3ساعت ،توسط دانشگاه ازاد
اسالمي واحد یزد
 .53گواهینامه آموزشي "حقوق مالكیت هاي فكري  "9به مدت  8ساعت ،برگزار شده توسط دفتر توانمندسازي و آموزش هاي
کاربردي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد

