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 عَابك تحصيلي
الف) تحصيالت عاليِ
دانشگاه محل

شهر محل

كشور محل

تاريخ فراغت

تحصيل

تحصيل

تحصيل

از تحصيل

وبرؼٌبظی:

حعبثذاری

هَظعِ آهَزغ
عبلی وبر

خرهذرُ

ایراى
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وبرؼٌبظی ارؼذ

حعبثذاری

داًؽگبُ آزاد اظالهی
ٍاحذ ّوذاى

ّوذاى

ایراى
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رشته تحصيلي

گرايش رشته
تحصيلي

درجه علمي

دوتر:

ب) پاياىًاهِّاي ًَؽتِ ؽذُ در دٍراى تحصيل
همطع تحصیلی
عٌَاى پبیبىًبهِ
ثررظی همبیعِ ای ًمػ وبرثردی اظبتیذ ؼبؼل در حرـِ ٍ اظبتیذ داًؽگبّی در تحمك اّذاؾ وبرؼٌبظی ارؼذ
درٍض همذهبتی رؼتِ حعبثذاری(درض اصَل حعبثذاری)1

1

ًبم اظتبد یب اظبتیذ راٌّوب
دوتر هحوَد ّوت ـر

ج) عابمِ هَلعيتّا ٍ پغتّاي اجزايي (هزتبظ با تحميمات)
ظوت

هىبى ـعبلیت

ًَع ٍظبیؿ هحَلِ

دثیر ّوبیػ

تبریخ
لؽبیت
از
1311/9/3

ًبم ،رتجِ علوی ٍ رؼتِ تحصیلی هعئَل هبـَق

ٍاحذ ظلوبض

د) تؾَيك ،بَرط تحصيلي ،جَايش ،تمذيزّا
* گَاّی یب ّرگًَِ هذرن پیَظت ؼَد.

علت دریبـت

عٌَاى

هحل دریبـت

همبم اعطبوٌٌذُ

تبریخ دریبـت

ُ ) عضَيت در اًجويّا ٍ هجاهع علوي
ًبم هجوع

ًَع ّوىبری ٍ ظوت

هحل ـعبلیت هجوع

هذت عضَیت
از

لؽبیت

ٍ) عضَيت در وويتِّا ٍ ؽَراّا
ًبم وویتِ یب ؼَرا

ًَع ّوىبری ثب وویتِ یب ؼَرا

هىبى یب ظبزهبى هرثَطِ

هذت ـعبلیت
لؽبیت
از

س) پزٍصُّاي تحميماتي
عٌَاى طرح
بزرعي همايغِاي

ًَع ـعبلیت
)هجریّ ،وىبر،هؽبٍر(

هجزي

ٍضعیت ـعلی طرح

هحل تبهیي اعتجبر

)خبتوِ یبـتِ ،درحبل اجرا(

در حا اجزا

ٍاحذ علواط

لذرت تَضیيحي
هیذ ّیاي پییيؼ
بيٌییي درهاًییذ ي
هییالي ٍ هغابمییت
آىّییا بییا هییادُ
 141لییییییاًَى
تجارت در بَرط
اٍراق بْیییییادار
تْزاى

2

هذت طرح

هحل تصَیت

 6هاُ

ٍاحذ علواط

ح )پاياىًاهِّاي عزپزعتيؽذُ يا هؾاٍرُ ؽذُ
عٌَاى پبیبىًبهِ

دٍرُ تحصیلی
ارائِ پبیبىًبهِ

ظوت در
پبیبىًبهِ

هحل اًجبم
پبیبىًبهِ

تبریخ دـبع از پبیبىًبهِ

ط)فعاليتّاي هزتبظ با اًؾتار هجالت علوي
هحل اًتؽبر هجلِ

ًبم هجلِ

ًَع ّوىبری ثب هجلِ

هذت ّوىبری
از

لؽبیت

ي ) ؽزوت در دٍرُّاي هختلف (آهَسؽي ،پضٍّؾي ٍ اجزايي)
ًَع (ظطح) دٍرُ

ًبم دٍرُ

تبریخ ثرگساری

هحل ثرگساری

ن) ؽزوت در ّناًذيؾيّا ،باسآهَسيّا ٍ وار اُّا
طَل هذت دٍرُ

ًبم ّناًذیؽی ،ثبزآهَزی ،وبرگبُ ٍ ؼیرُ

) تاليف ،تزجوِ ،تصحيح ٍ تجذيذ چاپ وتاب
ًَیعٌذگبى
عٌَاى وتبة
ثِ ترتیت

ًَع وبر (ترجوِ ،تألیؿ،
گردآٍریٍ ،یرایػ)

هحل ثرگساری

ًبؼر

تبریخ ثرگساری

ؼْر ٍ وؽَر
هحل ًؽر

ظبل چبح

م) تذٍيي جشٍات درعي ٍ ووه درعي
ًَیعٌذگبى

عٌَاى

ًَع جسٍُ(درظی یب ووه
آهَزؼی)

ظبل تذٍیي

ًبم درض هرتجط

ى) هماالت هٌتؾزؽذُ
عٌَاى همبلِ
بزرسی
ّیژگی ُای
تملب در
صْرهتای
هالی

ًَیعٌذگبى ثِ
ترتیت

هعتخرج از تس
ًبم ًؽریِ
هاٌُاهَ
حسابذار

درجِ اعتجبر ًؽریِ
،ISIعلوی پصٍّؽی،
علوی ترٍیجی ،علوی
عوَهی ظبیر

علوي عوَهي
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ط) هماالت ارائِ ؽذُ در ّوايؼ ،وٌفزاًظ ٍ غيزُ
عٌَاى همبلِ

عٌَاى ّوبیػ ،وٌفراًط ٍ ؼیرُ

هحل ثرگساری

سْدهٌذی آهْسش
اصْل اخاللی
حسابذاری :گاهی
در جِت تْسؼَ ّ
تمْیت ارسضِا ّ
رفتارُای اخاللی
داًطجْیاى
حسابذاری

سخٌزاًی ّ چاپ در
مهایص هلی آهْسش
حسابذاری(ارّهیَ)

ارٍهیِ
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ًمص داًطگاٍ ّ
حزفَ در اضاػَ
اخالق حزفَ ای در
حسابذاری

پْسرت در مهایص هلی
راُکارُای ارتمای
کیفیت آهْسش ّ پژُّص
در داًطگاٍ آساد
اسالهی

ثرٍجرد

1311

بزرسی همایسَ ای
ًمص کاربزدی
اساتیذ ضاغل در
حزفَ ّ اساتیذ
آکادهیک در حتمك
اُذاف درّص
همذهاتی رضتَ
حسابذاری
بزرسی هباًی ًظزی
تملب ّ ضزّرت
آهْسش آى بزای
داًطجْیاى رضتَ
حسابذاری

سخٌزاًی ّ چاپ در
مهایص هلی راُکارُای
ارتمای کیفیت آهْسش
ّ پژُّص در داًطگاٍ
آساد اسالهی

ثرٍجرد
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سخٌزاًی ّ چاپ در
مهایص هلی آهْسش
حسابذاری(ارّهیَ)

ارٍهیِ
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 :پاراداین جذیذ
XBRLبزای
گشارضگزی هالی
در ایٌرتًت

ًَیعٌذگبى

سخٌزاًی ّ چاپ
در مهایص ًْ
آّری در ًظام
حسابذاری ابشار
دستیابی بَ
5

زهبى ّوبیػ
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ضکْفایی
التصادی
بزرسی همایسَ ای
ًمص اساتیذ ضاغل
در حزفَ حسابذاری
ّ اساتیذ آکادهیک
در ارتمای سطح
داًص ّ کارائی
داًطجْیاى رضتَ
حسابذاری در همطغ
کارداًی
درک ػوْهی اس
رلابت ّ بکارگیزی
تکٌیکِای ًْیي
حسابذاری هذیزیت
در ضزکتِای
تْلیذی  :یک
هطالؼَ همایسَ ای
بیي کطْرُای
اًگلستاى،
ایتالیا ّ ژاپي

ایذئْلْژی مهساى
ساسی
استاًذاردُای
حسابذاری

امهیت اًذاسٍ
گیزی ّ گشارضگزی
در حسابذاری

ًمص آهْسش در
ایجاد تماضا ّ
احساص ًیاس بَ
رضتَ حسابذاری
در جاهؼَ
کارت ارسیابی
هتْاسى  :ابشاری
جِت کٌرتل اجزای
اسرتاتژی ُای
بلٌذ هذت هذیزیت
HARMONIZATION OF
ACCOUNTING
STANDARDS AND
EXTENSION OF
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REPORTING
)LANGUAGE (XBRL

INVESTIGATION OF
IMPORTANCE
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سخٌزاًی ّ چاپ در
مهایص رّیکزدُای

چبلَض
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ًْیي حسابذاری
هالی ّ
حسابذاری
هذیزیت

سخٌزاًی ّ چاپ
در مهایص هٌطمَ
ای تغییزات ّ
ضزّرهتای
حسابذاری ّ
حسابزسی در دّ
دَُ اخیز
سخٌزاًی ّ چاپ
در مهایص هٌطمَ
ای تغییزات ّ
ضزّرهتای
حسابذاری ّ
حسابزسی در دّ
دَُ اخیز
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ورهبًؽبُ

1311

سخٌزاًی ّ چاپ در
مهایص هلی آهْسش
حسابذاری(ارّهیَ)

ارٍهیِ
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ًْیي حسابذاری
هالی ّ
حسابذاری
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ع ) اختزاعات ٍابذاعات ثبت ؽذُ
ّوىبراى ثِ ترتیت

عٌَاى اختراع

هحل ثجت داخلی یب خبرجی

تبریخ ثجت

ف)پزٍصُ تحميماتي بزٍى داًؾگاّي
عٌَاى طرح

ًَع ـعبلیت هجری،
(ّوىبرً ،بظر،ارزیبة)

ٍضعیت ـعلی طرح

هحل اجرای طرح

هجلػ طرح

هذت طرح

ؿ) پزٍصُ ّاي التصادي ( ًيوِ صٌعتي ،صٌعتي )
عٌَاى طرح

ّوىبراى ثِ ترتیت

ٍضعیت طرح
خبتوِ یبـتِ/درحبل
اجرا

ًَع طرح
وبرثردی /ثٌیبدی

هجلػ طرح

هحل تبهیي اعتجبر

ق) اخذ زاًت علوي :
ًَع گراًت

زهبى گراًت

هجلػ تعْیالت

س) ارائِ ّوىاري ّاي علوي بزاي حل هؾىالت :
ػ) عايز دعتاٍردّاي پضٍّؾي (هاًٌذ آثارٌّزي ،وارجذيذ ٍ) ...
ت)ضواين السم وِ بايذ بِ ّوزاُ هَارد باال تحَيل زدد.
 وپی هذارن تحصیلی : چىیذُ ٍ رٍ جلذ پبیبى ًبهِ وپی احىبم ٍ اثالؼیِ اجرایی7

هحل تبهیي اعتجبر گراًت

اتوبم ًتیجِ
گراًت
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