
 به نام خدا 

 
 نظام الدین رحیمیان نام و نام خانوادگی:  

 دانشگاه خاتم  نام دانشگاه:

 استادیار رتبه علمى :

 گروه حسابداری  نام گروه:

 norahimian@khatam.ac.ir :پست الکترونیکی

 سوابق تحصیلی  

 1386سال  – دانشگاه عالمه طباطبایی دکتری حسابداری از دارای  •

 ها و موسسات آموزش عالیدر دانشگاهسوابق آموزشی 

 شروع تدریس:  زمان 

 تاکنون 1375از سال 

 : ها و مدارس عالینام دانشگاه

 دانشگاه تهران، پردیس البرز، پردیس فارابی  •

 دانشگاه عالمه طباطبایی، پردیس دانشگاه عالمه طباطبایی  •

 خاتم  هایدانشگاه •

 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران •

 دانشگاه آزاد شهید شمسی پور، دانشگاه پیام نور ورجا، امام صادق، الزهرا، خوارزمی،   •

 : دکتری دوره

های کامپیوتری، حسابداری دولتی و  های داخلی و ریسک، حسابرسی سیستمهای حسابرسی، پژوهش در کنترلها و پژوهش تئوری

 پیشرفته، توسعه عقاید حسابداریبودجه 

 حسابرسی:  کارشناسی ارشد دوره

 های کارشناسی ارشد حسابرسیکلیه دروس دوره

 دوره کارشناسی ارشد حسابداری:

عمومی پیشرفته، سیستم اطالعاتی حسابداری، چارچوب مفاهیم   حسابرسی پیشرفته، حسابداری دولتی پیشرفته، حسابداری بخش

گیری در مسائل  (، تصمیم2های حسابداری )(، تئوری1های حسابداری )گزارشگری مالی، بررسی موارد خاص در حسابداری، تئوری

 مالی 

 



 :کارشناسی دوره

(، اصول  2(، اصول حسابداری )1اصول حسابداری )  (،2(، مدیریت مالی )1مالی )(، مدیریت  2(، اصول حسابرسی )1ی )اصول حسابرس

 تنظیم و کنترل بودجه، حسابداری دولتی پیشرفته 

  پایان نامه

، عالمه و  تهرانهای  نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاهها پایانراهنمائی، مشاوره و داوری ده •

 اسر کشور های سردانشگاه  سایر ، موسسه عالی آموزش بانکداری وخاتم

   هاکتاب

  141شماره    نشریهنظری حسابداری مالی دولت مرکزی، اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی،    مفاهیم  بیانیه .1

 )به اتفاق آقای محمد جواد صفار(  1379سازمان حسابرسی، دی ماه 

 . 1386آموزش حسابداران خبره،  مرکزمالی،  تحلیلو  تجزیهانگلستان،  مدیریتانجمن حسابداران خبره  .2

 . 1388آموزش حسابداران خبره،   مرکزمالی،   حسابداریانگلستان،  مدیریتانجمن حسابداران خبره  .3

 . 1389موسسه حسابرسی مفید راهبر، رهنمود عملی: مدیریت خطر تقلب در کسب و کار، موسسه اطالعات،  .4

 ( آخوند زاده میثم  آقایه اتفاق ، )ب1390، انتشارات کیومرث، حسابداری اطالعاتی  سیستم .5

 . 1391کوچک و متوسط، انتشارات دهکده،  تجاری واحدهای  برایمالی  گزارشگریالمللی بین استانداردهای .6

بین .7 بهفدراسیون  راهنمای  حسابداران،  حسابرسی  بین  استانداردهایکارگیری    المللی  در  حسابرسی  المللی 

 1391، انتشارات دهکده، اصلی مفاهیم  – اول  کتاب  – کوچک و متوسط   تجاری واحدهای

بین .8 بهفدراسیون  راهنمای  حسابداران،  حسابرسی  بین  استانداردهایکارگیری    المللی  در  حسابرسی  المللی 

 . 1394ایران، رسمی  حسابداران جامعه  عملی،   رهنمودهای –دوم  کتاب –تجاری کوچک و متوسط واحدهای

 .1397کیومرث،  های حسابرسی داخلی، انتشارات گزارش .9

 )به اتفاق خانم آتنا خازن(. 1397چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی، انتشارات کیومرث، .10

)به اتفاق آقایان  ،  1398های برای دنیای در حال تغییر، انتشارات کیومرث،  حسابرسی عملیاتی: اصول و شیوه .11

 وحید منتی و محمد غواصی کناری( 

 ، )به اتفاق خانم آتنا خازن( 1400مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی، انتشارات کیومرث،   .12

 ، )به اتفاق شهاب باقری تبار( 1400های حسابرسی، انتشارات کیومرث، وتحلیل دادهتجزیه  .13

،  1400، انتشارات کیومرث،های محیطی، اجتماعی و راهبریبکارگیری مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی در ریسک  .14

 دوست(.اتفاق آقای مهدی یزدان )به

انتشارات دانشگاه تهران، شماره  دید حرفهتر  .15 )به اتفاق دکتر  ، چاپ اول  1401سال  ،  4564ای در حسابرسی، 

 . پور و دکتر مهناز آهنگری(مهربان درضا محم

 

 



 ارائه شدهمقاالت 
شماره  تاريخ انتشار نـــــاشر نــام مجله عنوان مقاله رديف 

 صفحات

ویژگی 113 تأثیر  محتوای  بررسی  بر  سود  کیفی  های 

ای با رویکرد  اطالعاتی سودهای سالیانه و میان دوره

 فراتحلیل 

  1400دی  1 دانشگاه شیراز  پیشرفتهای حسابداری 

پاسخگویی   112 بهبود  در  عملکرد  حسابرسی  نقش 

 عمومی؛ تاکید بر محتوای گزارش 

 118-80 1400پاییز  دیوان محاسبات کشور  دانش حسابرسی 

گزارش   111 مطلوب  سطح  و  موجود  وضع  بین  شکاف 

بخش   حسابرسان  دیدگاه  از  عملکرد  حسابرسی 

 عمومی

علمی   فصلنامه 

 حسابداری دولتی

زمستان   پیام نور دانشگاه  و  پاییز 

1400 

213-

240 

شناسایی عوامل تهدید کننده استقالل حسابرسان   110

 دیوان محاسبات کشور 

 85-57 1399زمستان  ر دیوان محاسبات کشو  دانش حسابرسی 

مالی   حسابرسی داخلی در کرونا  109 همایش  دومین 

 ایران 

 - 1399بهمن  انجمن مالی ایران 

در  پژوهش گذارانگزارشگری مالی و پدیده لنگر ذهنی سرمایه 108 کاربردی  های 

 گزارشگری مالی  

زمستان   سازمان حسابرسی  و  پاییز 

1399 

116-153 

محتوای   107 بر  گزارشتحلیل  عملکرد  های حسابرسی 

مولفه و  اساس  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  های 

 ششم توسعه 

 59-86 1398پاییز  دیوان محاسبات کشور  دانش حسابرسی 

در   106 آنان  نقش  درمورد  حسابرسان  آرای  بررسی 

 پیشگیری، کشف و گزارش تقلب 

پژوهش های  فصلنامه 

و   حسابداری  در  نوین 

 حسابرسی 

  1397 دانشگاه خاتم

کاربرد   105 در  مستقل  حسابرسان  تفکر  طرز  بررسی 

اتفاق دکتر محمدرضا  تردید حرفه ایران )به  ای در 

 پور و مهناز آهنگری( مهربان

-107 1397تابستان  دیوان محاسبات کشور   دانش حسابرسی  

128 

اتفاق   104 )به  حقوقی  حاوی  ریسک  و  اهمیت  افشای 

 تقوی فرد و سیدجواد میرعباسی( دکتر محمدتقی 

 73-45 1397بهار  دیوان محاسبات کشور   دانش حسابرسی 

نتایج حاصل از مدل   103 بررسی و تطبیق میزان دقت 

محیط   براساس  بینش  شده  تعدیل  و  بینش  های 

مالی   گزارشگری  افشای  و  کشف  در  اقتصادی 

متقلبانه )به اتفاق دکتر صابر شعری، دکتر جمشید  

 صدقیانی، ابوطالب خراسانی( صالحی  

-105 1396تابستان  دانشگاه شهید بهشتی  چشم انداز مدیریت مالی  

122 

http://ensani.ir/fa/article/452239/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ensani.ir/fa/article/452239/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


شناسایی موانع گذار به حسابداری تعهدی در بخش   102

عمومی )به اتفاق دکتر غالمرضا کردستانی و شاهرخ  

 شهرابی( 

 67-47 1395زمستان  دیوان محاسبات کشور  دانش حسابرسی 

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک و ارزش شرکت با   101

کمیته   و  مدیره  هیات  های  ویژگی  برنقش  تاکید 

مهناز   پور،  مهربان  محمدرضا  اتفاق  )به  حسابرسی 

 آهنگری، سید حسام واقفی(. 

اولین   مقاالت  مجموعه 

همایش ملی حسابرسی و  

 نظارت مالی ایران 

 - 1395بهمن ماه  دانشگاه فردوسی مشهد 

حقوق    کیفیت 100 باالی  ارزشگذاری  و  حسابرسی 

صاحبان سهام )به اتفاق دکتر محمد تقی تقوی فرد  

 وسپیده جوادی صوفیانی( 

پژوهشی   علمی  فصلنامه 

تجربی   مطالعات 

 حسابداری مالی 

-111 1395زمستان  دانشگاه عالمه طباطبایی 

139 

ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی   99

اوراق بهادار تهران )به اتفاق بهمن قادری  از بورس  

 و پیمان رسولی( 

 - 1395زمستان  دانشگاه الزهرا  پژوهش های حسابداری 

جامعه حسابداران رسمی   فصلنامه حسابدار رسمی  جامعه حسابداران رسمی ایران، آینده ای بهتر  98

 ایران 

 19-8 1395تابستان 

ارزیابی عملکرد و ارزش  بررسی رابطه بین معیارهای   97

 شرکت )به اتفاق فاطمه بابایی و حسین جهانگیری( 

در   کاربردی  پژوهشهای 

 گزارشگری مالی 

تابستان   سازمان حسابرسی  و  بهار 

1395 

51-72 

بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیریت و استفاده از   96

مسعود   اتفاق  )به  صنعت  متخصص  حسابرسی 

 حسنی(

امام   دانش حسابداری مالی  المللی  بین  دانشگاه 

 خمینی

 71-88 1394زمستان 

بررسی رابطه سازوکارهای اصول راهبری شرکت ها   95

و چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس  

 اوراق بهادار 

شماره   حسابرسی  دانش 

61 

 51-67 1394زمستان  دیوان محاسبات کشور  

بین   94 استانداردهای  کارگیری  به  المللی  ضرورت 

گزارشگری مالی در ایران و جنبه های مثبت آن  )به  

 اتفاق محمود مجدی و علیرضا ملکی( 

 82-103 1394 آذر و دی سازمان حسابرسی  فصلنامه حسابرس 

بررسی رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش   93

سهام در بورس اوراق بهادار تهران )به همراه محمود  

 قربانی و کیوان شعبانی( 

پژوهشی   علمی  فصلنامه 

 سرمایه گذاری 

مالی   مهندسی  انجمن 

 ایران 

 74-55 1393زمستان 

بررسی کیفیت برگزاری جلسات توفان فکری میان   92

 حسابرسان مستقل )به همراه میثم آخوندزاده( 

حسابرسی     – دانش 

 55 شماره

 __  1393تابستان  دیوان محاسبات کشور 

بر   91 موثر  عوامل  در  تعیین  حسابرسی  اظهارنظر 

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  

 )به همراه علی هدایتی( 

 - 1393تیرماه  دیوان محاسبات کشور  دانش حسابرسی 



90 IFRS   استانداردهای   برای بنگاه های کوچک و متوسط همایش 

گزارشگری   المللی  بین 

 مالی 

 - 1393اردیبهشت  -

واحدهای  همگرایی   89 و  المللی  بین  استانداردهای 

 تجاری کوچک و متوسط )به همراه ندا زمانی فرد( 

  شماره   –حسابدار رسمی  

25 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 34-23 1393بهار 

ویژگی 88 افشای  تاثیر  برکیفیت  حسابرسی  های 

های پذیرفته شده در بورس اوراق  اطالعات شرکت

)به   تهران  احمد  بهادار  و  هدایتی  علی  همراه 

 عبداللهی( 

ملی   همایش  دوازدهمین 

 حسابداران ایران 

 __  1393اردیبهشت  دانشگاه شیراز 

)به   87 مالی  های  مفقوده صورت  حلقه  انسانی:  منابع 

 اتفاق احمد عبداللهی و علی هدایتی( 

ملی   همایش  دوازدهمین 

 حسابداری ایران 

 __  1393اردیبهشت  دانشگاه شیراز 

و کارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد   86 نقش ساز 

معصومه صالحی   همراه حمید محمدی،  )به  بانکها 

 راد( 

های   بررسی  مجله 

 حسابداری 

چمران   شهید  دانشگاه 

 اهواز 

 119-97 1392زمستان 

ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد  مالی شرکت   85

های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران )به  

السادات  هم فرانک  و  رضایی  فرزین  دکتر  راه 

 میرعبدالهی( 

 88-65 1392زمستان  دانشگاه الزهرا  راهبری مدیریت مالی 

بخشی   84 اطمینان  برای  پیشنهادی  نظری  چارچوب 

 )به اتفاق محمود  قربانی( 

  شماره   –حسابدار رسمی  

23 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 85-74 1392پاییز 

  شماره   –حسابدار رسمی   براظهارنظر حرفه ای حسابرسان عوامل موثر   83

24 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 85-77 1392زمستان 

های   82 جریان  رابطه  بر  سود  مدیریت  تاثیر  بررسی 

نقدی آزد و ارزش سهامداران در شرکتهای پذیرفته  

 شده در بورس اوراق بهادار تهران 

حسابرسی     – دانش 

 52 شماره

-133 1392پاییز  محاسبات کشور دیوان 

152 

استفاده حسابرسان از معیارهای غیرمالی در ارزیابی   81

 ریسک تقلب 

 82 1392آبان  سازمان حسابرسی    مجله حسابرس

افشای محافظه کاری در بورس   80 رابطه بین کیفیت 

 اوراق بهادار تهران 

های   پژوهش  مجله 

 تجربی حسابداری 

 19-1 1392مهرماه  دانشگاه الزهرا 

بدهی   79 برساختار  ها،  شرکت  راهبری  نظام  تاثیر 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )به  شرکت

 همراه مهدی تیرگری( 

ملی   همایش  یازدهمین 

 حسابداری ایران 

 - 1392مهر ماه  دانشگاه فردوسی مشهد 



اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصت   78

در شرکت های پذیرفته شده در بورس  های رشد  

اوراق بهادار، روابط خطی و انحنایی )به اتفاق آقای  

 اسماعیل توکل نیا( 

پژوهشی   علمی  فصلنامه 

 حسابداری مالی 

امام   المللی  بین  دانشگاه 

 خمینی 

-108 92مرداد ماه 

129 

قراردادهای   77 و  شده  تعدیل  حسابرسی  اظهارنظر 

 نیا، میثم کرملو( اسماعیل توکلبدهی )به اتفاق 

حسابداری   پژوهشنامه 

 مالی و حسابرسی 

-108 92مرداد ماه  دانشگاه آزاد اسالمی  

129 

تجاری   76 واحدهای  در  خطر   بر  مبتنی  حسابرسی 

و   اسکندری   کیوان  همراه  )به  متوسط  و  کوچک 

 رشیدالدین رجبی( 

 78-66 1392تیرماه  سازمان حسابرسی  65 شماره  –حسابرس 

بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و  75

اوراق   بورس  در  شده  پذیرفته  های  شرکت  ارزش 

توکل اسماعیل  اتفاق  )به  تهران  مهدی  بهادار  و  نیا 

 تیرگری(

پژوهشی   علمی  فصلنامه 

اوراق   تحلیل  مالی  دانش 

 بهادار 

ماه   دانشگاه آزاد اسالمی   اردیبهشت 

1392 

62-87 

درماندگی مالی و تاخیر گزارش حسابرسی )به اتفاق   74

 اسماعیل توکل نیا و محمود قربانی( 

های   پژوهش  فصلنامه 

 تجربی حسابداری مالی  

ماه   دانشگاه عالمه طباطبایی   اردیبهشت 

1392 

75-83 

نقش چرخش حسابرسان در ارتقای کیفیت موسسه   73

 های حسابرسی )به همراه مینا شکری( 

ماه   سازمان حسابرسی  64 شماره  –حسابرسی  اردیبهشت 

1392 

130-

138 

نقش چرخش حسابرسان در ارتقای کیفیت موسسه   72

های حسابرسی از دیدگاه مجامع حرفه ای )به همراه  

 مینا شکری( 

 105-96 1391اسفندماه  سازمان حسابرسی  63حسابرسی شماره 

اطمینان   71 عدم  و  شفافیت  نقدشوندگی سهام  رابطه 

حسین   همراه  )به  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 

 کاظمی و بنفشه هدایتی( 

تجربی   مطالعه  فصلناه 

 حسابداری مالی 

-123 1391زمستان  دانشگاه عالمه طباطبایی 

148 

تقارن   70 عدم  سود   کیفیت  بین  ارتباط  بررسی 

اطالعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق  

تهران )به اتفاق دکتر حسن همتی و ملیحه  بهادار  

 سلیمانی فرد( 

علمی     پژوهشی   –مجله 

 حسابداری  دانش 

باهنر   شهید  دانشگاه 

 کرمان 

-157 1391پاییز 

181 

میثم   69 همراه  )به  حسابرسی  در  فکری  توفان 

 آخوندزاده( 

حسابداررسمی   فصلنامه 

 18شماره 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 87-95 1391تابستان 

کترل  68 سسیتم  کیفیت  در  داخلی  حسابرسی  نقش 

 داخلی )به همراه اسماعیل توکل نیا( 

  تیرماه   – خرداد   سازمان حسابرسی  59 شماره  –حسابرس 

1391 

113-

104 

حسابداری مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت های   67

اجتماعی و پایداری شرکت ها )به همراه اسماعیل  

 اسدی( توکل نیا و زینب 

رسمی   حسابدار  فصلنامه 

 17شماره 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 32-40 1391بهار 



سرمایه   66 سبد  بازده  و  شده  نگهداری  نقد  وجوه 

ها )به همراه هانیه کاکاوند و محمود حسن  گذاری

 زاده( 

تجربی   های  پژوهش 

 حسابداری مالی 

امام   المللی  بین  دانشگاه 

 خمینی

 92-78 1391بهار 

نقش حسابرسی داخلی در کیفیت سیستم کنترل  65

 داخلی )به همراه اسماعیل توکل نیا( 

  ماه   تیر  –خرداد   سازمان حسابرسی  59 شماره  –حسابرس 

1391 

113-

104 

برفعالیت 64 حسابرسی  کمیته  حسابرسی  تاثیر  های 

 داخلی )به همراه اسماعیل توکل نیا( 

رسمی   حسابدار  فصلنامه 

 16شماره 

حسابداران رسمی  جامعه  

 ایران 

 68-75 1390زمستان 

-نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکت 63

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )به اتفاق  

 نرگس رضا پور و حسین اخضری( 

شماره   حسابرسی،  دانش 

45 

 68-81 1390زمستان  دیوان محاسبات کشور 

استانداردهای حسابداری واحدهای  بررسی ساختار   62

علی   محسن  همراه  )به  متوسط  و  کوچک  تجاری 

 زاده( خانی و مرتضی عدل

بهمن و اسفند ماه   سازمان حسابرسی  57 شماره  –حسابرس 

1390 

42-28 

آن   61 نوین  و رویکردهای  و مفهوم  با ریسک  آَشنایی 

 )به همراه علی حاجی سید ابراهیمی( 

 68-74 1390 دی –آذر  ن حسابرسی سازما 56 شماره  –حسابرس 

تاثیر رقابت بازار برکیفت سود شرکتهای عضو بورس   60

اوراق بهادار تهران )به همراه مجید رحیمی و سعید  

 حاجی زاده( 

فصلنامه نظریه های نوین  

 1حسابداری شماره 

 51-71 1390پاییز  موسسه آموزش عالی رجا 

رسمی   کشف تقلب  59 حسابدار  فصلنامه 

 13شماره 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 82-91 1390بهار 

اثر چرخه عمر واحد تجاری برقیمت گذاری خدمات   58

حسابرسی )به همراه روح اله قیطاسی و محمد باقر  

 کریمی( 

فصلنامه مطالعات تجربی  

  شماره  –حسابداری مالی  

28 

 63-87 1389زمستان  دانشگاه عالمه طباطبایی 

جایگاه روش های تحلیلی در استانداردهای  نقش و   57

 حسابرسی 

رسمی   حسابدار  مجله 

 12شماره 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 103-93 1389زمستان 

و   چالش های تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد 56 مقاالت  مجموعه 

همایش   های  سخنرانی 

 حسابرسی عملکرد 

 231-206 1388مهرماه  دیوان محاسبات کشور 

رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و   55

عدم تقارن اطالعاتی در شرکت های پذیرفته شده  

تهران  بهادار  اوراق  بورس  نظام  )  در  رحیمیان 

 (سالکی علی  ,صالح نژاد سیدحسن ,الدین

بررسی های حسابداری و  

 58حسابرسی شماره 

 86-71 1388زمستان  دانشگاه تهران 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=28895
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کاربرد روش های تحلیلی در حسابرسی صورت های   54

 مالی 

و   حسابداری  بررسیهای 

 حسابرسی 

 66-53 1387پاییز  دانشگاه تهران 

برعملکرد آنان )به   53 تاثیر سبک شناخت حسابرسان 

 خانم فائزه محمدی( اتفاق 

خبره   201 شماره  –حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 44-48 1387آذرماه 

دانش حسابرسی  شماره   حسابرسی دولتی و انواع آن  52

27 

زمستان   دیوان محاسبات کشور  و  پاییز 

1387 

 4-16ص 

حسابداری   51 استانداردهای  تدوین  مراجع  با  آشنایی 

دولتی  حسابداری  استانداردهای  هیات  دولتی: 

(GASB) 

شماره   حسابرسی  دانش 

 26و  25

تابستان   دیوان محاسبات کشور  و  بهار 

1387 

29-21 

اهمیت گزارشگری مالی در بخش عمومی )به اتفاق   50

 زاده( شادی حسن

خبره  انجمن   196 شماره  –حسابدار  حسابداران 

 ایران 

 82-78 1387تیرماه 

تدوین چارچوب های نظری برای حسابداری بخش   49

 عمومی )به اتفاق نجمه خدابخشی( 

حسابرسی     – دانش 

 24 شماره

 17-4 1386زمستان  دیوان محاسبات کشور 

توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی به اتفاق   48

 )آقای دکتر حساس یگانه( 

و  بررسی حسابداری  های 

 حسابرسی 

 62الی    39 1386بهار  دانشگاه تهران 

تدوین   47 فرایند  و  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه 

 استانداردها 

 18و  9 19/8/1386 ___  روزنامه دنیای اقتصاد 

چرا گزارشگری مالی و گزارشگری حسابداری دولتی  46

باشند. باید  اتفاق خانم  )به   باهم متفاوت هستند و 

 اعظم ولی زاده( 

خبره   188 شماره  –حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 63-55 1386آبان 

در   45 دولتی  های  بروزارتخانه  عملیاتی  اثرحسابرسی 

 ( سیده محبوبه جعفری نظام الدین رحیمیان)   کانادا

حسابرسی     – دانش 

 29 شماره

 25-16 1385زمستان  دیوان محاسبات کشور 

ای و نظریه  گذاری دارایی سرمایهمقایسه مدل قیمت 44

 گذاری آربیتراژ قیمت

اوراق   61 شماره  –بورس  بورس  سازمان 

 بهادار 

 33-22 86فروردین 

ساختارهای کیفیت سود )به اتفاق خانم  معیارها و   43

 محبوبه جعفری( 

خبره   174 شماره  –حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 21تا  18 1385مردادماه 

 57تا  53

رسمی الزامات جدید استقالل حسابرسی  42 شماره    -حسابدار 

3 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 71-82 1385تابستان 

خبره   172شماره   -حسابدار  گزارشگری مالی متهورانه حسابرسان و  41 حسابداران  انجمن 

 ایران 

 32تا  28 1385خرداد ماه 

 55تا  53

http://ensani.ir/fa/article/author/17229
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فنون   40 با  کنترل  و  حسابرسی  های  برنامه  بهبود 

 مدیریت پروژه 

خبره   171شماره   -حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

ماه   اردیبهشت 

1385 

 31تا  28

 67و  66

در   39 نامربوط  شواهد  از  استفاده  روی  تجربه  تاثیر 

 قضاوت حسابرسان 

خبره   170شماره   -حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 10تا  7 1384اسفندماه 

مدل خطر حسابرسی و خطر تجاری )به اتفاق آقای   38

 شهریار دیلم صالحی( 

خبره   169شماره   -حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 17تا  15 1384بهمن ماه 

 75و  74

عوامل موثر برحقوق و مزایای مدیران مالی )به اتفاق   37

 خانم افسانه امیرانی( 

خبره   168شماره   -حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 20تا  18 1384دی ماه 

 83و  82

مدیران   36 و  ارشد  حسابرسان  عملکرد  تفاوت 

کاربرگ بررسی  در  )به  حسابرسی  حسابرسی  های 

 اتفاق خانم راحله یعقوبی( 

خبره   167 شماره  –حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 25تا  23 1384آبان ماه 

 57و  56

فصلنامه تحلیلی حسابدار   حسابداری تضعی 35

 رسمی 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 9-19 1384تابستان 

بورس   35 شماره  –بورس  بازده، ریسک و تنوع بخشی  34 اوراق  سازمان 

 بهادار 

 28-31 1383بهمن 

کشور   33 شش  در  حسابداری  نظام  تطبیقی  مقایسه 

 جهان )به اتفاق دکتر محسن خوش طینت( 

سراسر   سمینار  هشتمین 

 حسابداری ایران 

-225 1383آذر ماه دانشگاه فردوسی مشهد 

253 

نظام حسابداری و گزارشگری مالی آلمان )به اتفاق   32

 دکتر محسن خوش طینت( 

خبره   161 شماره  –حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 86-90 1383آبان 

اولین   انتخاب موضوع حسابرسی عملیاتی 31 مقاالت  مجموعه 

در   حسابرسی  همایش 

 ایران 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 233-256 1383پاییز 

اتفاق  هماهنگ 30 )به  استانداردهای حسابداری  سازی 

 طینت( دکتر محسن خوش 

حسابداری     – مطالعات 

 6 شماره

 83-112 1383تابستان  دانشگاه عالمه طباطبایی 

  شماره   –حسابدار رسمی   آموزش حرفه ای مستمر  29

1 

جامعه حسابداران رسمی  

 ایران 

 24-27 1383تابستان 

روش 28 بر  حسابرسی  مروری  خدمات  ارتقای  های 

 داخلی در واحدهای اقتصادی 

مقاالت   همایش  مجموعه 

داخلی   حسابرسی 

 وعملیاتی وزارت بازرگانی 

 24-27 1383تابستان  وزارت بازرگانی 

حسابرسی عملیاتی: ابزاری برای پاسخگویی و کمک   27

 به مدیریت 

 26-33 1382تابستان  سازمان حسابرسی  20 شماره  –حسابرس 



 28-33 1382بهار  حسابرسی سازمان  19 شماره  –حسابرس  شناسی حسابرسی عملیاتی واژه 26

های زنده و محصوالت  گیری داراییشناخت و اندازه 25

 کشاورزی )به اتفاق آقای محمد علی قوامی(

 22-28 1381آذر  و دی سازمان حسابرسی  17 شماره  –حسابرس 

اتفاق   24 )به  مرکزی  دولت  مالی  گزارشگری  اهداف 

 آقای محمد جواد صفار( 

حسابرسی     – دانش 

 4 شماره

 51-62 1381تابستان  دیوان محاسبات کشور 

تطبیقی  23 بررسی  تلفیقی:  مالی  های  صورت 

موسی   دکتر  اتفاق  )به  حسابداری  استانداردهای 

 بزرگ اصل( 

 53-48 1381بهار  سازمان حسابرسی  14 -حسابرس  

واحدهای   22 در  مالی  تامین  های  شیوه  در  تاملی 

 اقتصادی

خبره   146 شماره  –حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 146 1380اسفند 

استانداردهای   21 در  رفته  کار  به  اصلی  اصطالحات 

 حسابداری 

 56-65 1380پاییز  سازمان حسابرسی  12 شماره  –حسابرس 

 34-39 1380بهار  سازمان حسابرسی  10 شماره  –حسابرس  روش های پژوهش میدانی در حسابداری مدیریت  20

خبره   141 شماره  –حسابدار  ارتباط حسابرس جانشین با حسابرس قبلی 19 حسابداران  انجمن 

 ایران 

 16-18 1379اسفند 

خبره   138 شماره  –حسابدار  حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه  18 حسابداران  انجمن 

 ایران 

 7-10 1379شهریور  

 68و69

گذاری برمبنای هزینه به اضافه چند  قیمتمقایسه   17

 گذاری برمبنای هدف درصد وقیمت

 36-40 1379بهار  سازمان حسابرسی  6 شماره  –حسابرس 

خبره   135 شماره  –حسابدار  الفبای سرپرستی  16 حسابداران  انجمن 

 ایران 

 5-9 1378اسفندماه 

در   15 مناسب  مدیریت  اطالعات  سیستم  انتخاب 

 سازمان 

و   سازمان حسابرسی  5و  4شماره  - حسابرس پاییز 

 1378زمستان

55-50 

سازمان تجارت جهانی و آثار آن برمحیط اقتصادی   14

 و مالی 

خبره   133 شماره  –حسابدار  حسابداران  انجمن 

 ایران 

 34-41 1378آذر 

و   13 حال  گذشته،  ایران:  رسمی  حسابداران  جامعه 

 آینده

 28-32 1378آبان  سازمان حسابرسی  3 شماره  –حسابرس 

خبره   3 شماره  –حسابدار  آوری )تکنولوژی( اطالعات در حسابرسی نقش فن 12 حسابداران  انجمن 

 ایران 

 34-37 1378تیر 

 38-41 1378تیر  سازمان مدیریت صنعتی 93 شماره –تدبیر  منشور سازمان  11



حسابداری  بررسی علل تغییر استاندارد بین المللی   10

 درباره رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه  10شماره 

 44-46 1378تیر  سازمان حسابرسی  2شماره   –حسابرس 

 26-28 1378تیر  سازمان حسابرسی  2 شماره  –حسابرس  یورو  9

 43-45 1378اردیبهشت  سازمان مدیریت صنعتی 91 شماره –تدبیر  رازبقای شرکت ها در دنیای امروز  8

خبره   130 شماره  –حسابدار  حسابرسی جهانی و سردرگمی حسابداری 7 حسابداران  انجمن 

 ایران 

 6-8 1378اردیبهشت 

 27-29 1377زمستان  سازمان حسابرسی  1 شماره  –حسابرس  استفاده از حسابرس مستقل از کار کارشناس  6

صورت های مالی میاندوره ای در بورس اوراق بهادار   5

 اتفاق دکتر علی ثقفی( تهران )به  

 1 1377زمستان  سازمان حسابرسی  1 شماره  –حسابرس 

خبره   129 شماره  –حسابدار  بله یا خیر؟ )مقاله طنز(  4 حسابداران  انجمن 

 ایران 

 29 1377اسفند 

خبره   127 شماره  –حسابدار  آیا برای حسابرسی جدید آماده اید؟  3 حسابداران  انجمن 

 ایران 

 9-14 1377شهریور  

مقاالت   تفاوت های حسابرسی در چهارکشور جهان 2 مجموعه 

 7 –حسابرس 

 47-66 1377تابستان  سازمان حسابرسی 

مقاالت   چکیده مقاالت مدیریت استراتژیک  1 مجموعه 

 6-حسابرس  

 61-68 1377بهار  سازمان حسابرسی 

 ای و پژوهشی ایران  فهرست داوری در مجالت حرفه

 1377انتشارات سازمان حسابرسی، سال مجله حسابرس از  .1

سال از  مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی )مطالعات حسابداری سابق( از انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی،   .2

 تاکنون 1381

 1382مجله حسابدار از انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران، سال  .3

 1383می ایران، سال مجله حسابدار رسمی از انتشارات جامعه حسابداران رس .4

 1388فصلنامه تحقیقات حسابداری از انتشارات انجمن حسابداری ایران،  .5
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 ت در مجامع و انجمن های حرفه ای  عضوی

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران •

 عضو انجمن حسابداران خبره ایران •

 حسابرسان داخلی ایرانعضو انجمن  •

 ای و تخصصی های حرفهعضویت در کمیته

 کمیته فنی و قوانین موسسه حسابرسی مفید راهبر عضو •

 عضو کمیته آموزش موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا  •

 کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری البرز )سهامی عام(   عضو سازمان بورس و اوراق بهادار عضو •

 عضو کمیته حسابرسی شرکت داروئی برکت )سهامی عام( عضو سازمان بورس و اوراق بهادار •

 عضو کمیته حسابرسی و ریسک صندوق قرض الحسنه سخاوت  •

 های تابعه تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( های حسابرسی شرکتعضو کمیته راهبری کمیته •

 گذاری تامین اجتماعی )شستا(عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه •

 کاربردی   های فنی، تخصصی وآموزش
 آموزش استانداردهای حسابداری و حسابرسی، حسابرسی داخلی، حسابرسی عملیاتی، اصول حاکمیت شرکتی و ...  

 های مختلف در:در سال ،های مختلف آموزشیها و دورهها، کارگاهدر کالس

 جامعه حسابداران رسمی ایران  •

 مرکز آموزش حسابداران خبره ایران •

 انجمن حسابرسان داخلی ایران  •

 سازمان حسابرسی •

 موسسه حسابرسی مفید راهبر  •

 موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا  •

 ایا روش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت د •

 اداره آموزش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران •

 های کشور مانند بانک صادرات و بانک سپهاداره آموزش بانک •

 های کاربردی بانک پاسارگاد مرکز آموزش •

 و ...  •


