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مقطع تحصیلی

Educational Back ground

دکتري مدیریت مالی

Doctorate (Ph. D)

 مديريت مالی: گرایش

Field of Study: Financial Management
Department of Financial Studies, (Delhi School Of
Economics) University of Delhi, India.

 هندوستان- دانشگاه دهلی، دانشکده علوم اقتصاد،گروه مطالعات مالی
:عنوان پايان نامه
سهام اولیه و نوع سرمايه گذاري كارخانجات سهامی هند از طريق بورس و

Thesis Topic:
New Issues Market and Corporate Financing in India.

.اوراق بهادار

:استاد راهنما
( پروفسور شرين راتور (معاون دانشگاه دهلی) و پروفسور سانجی سگال
)فوق دكترا از دانشگاه آكسفورد

Supervisors:
Professor, Shiren Rathore & Professor Sanjay Seghal.
Master of Philosophy (M. Phil)

ام فیل

Two years course After M.A.

مدركی است بین كارشناسی ارشد و دكترا كه دوره آن دو ساله می باشد
مديريت مالی
. دانشگاه دهلی،دانشکده ي علوم اقتصاد و بازرگانی

Financial Management:
Delhi School of Economics University of India.

:استاد راهنما
 منوچا. اس.پروفسور وي

Supervisors:
Professor, V. S. Minucha
کارشناسی ارشد

Master of Arts. (M. A.) Degree

 هند-دانشگاه پونا

University of Pune. India

مديريت منابع انسانی

Personnel Management

.پايان نامه كارشناسی ارشد
.رفتارهاي مديريتی كارخانه راجا میلز پونا با مسولیت محدود

M.A. Thesis:
A Study On Personnel Activities Of Raja Mills Ltd.

:استاد راهنما
.پروفسور چاندرا كمار

Supervisors:
Professor Chandera Kumar.
کارشناسی

Degree in Science
Bachelors of Science (B.Sc.)
Mathematics, Statistics & Economics

علوم پايه
 آمار و اقتصاد،رياضی

BANGALORE UNIVERSITY India.

. هند- بنگلور: دانشگاه
فوق دیپلم

Diploma Certificate

علوم آزمايشگاهی

Diploma in Medical Laboratory
INDIAN INSTITUTE OF MEDICAL LABORATORY
BANGLORE, India.

. هند- علوم آزمايشگاهی بنگلور: دانشگده
فوق دیپلم کامپیوتر

Diploma in Computer
Diploma in Computer, One year course, University of
Delhi.
One year course of Hard ware and software (Office
Desktop Management) from IBM Bangalore, India.

. هند،يک سال دوره نرم افزار و سخت افزار كامپیوتر از دانشگاه دهلی
(IBM) يک سال دوره نرم افزار و سخت افزار كامیوتر از شركت آي بی ام
.بنگلور هند

Three months course at Crescent Computers Pvt.
Bangalore, India.

.سه ماه دوره كامپیوتر از شركت كروسنت كامپیوتر بنگلور هند

Languages

تسلط بر زبان داخلی و خارجی

Persian, Turkey, English, Hindi and Urdu

 هندی و اردو، انگلیسی، ترکی،فارسی
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سوابق و تجارب اجرایی:
بخش اول سی سال اقامت در هندوستان:
 -1همکاري با رايزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ايران ( خانه فرهنگ جمهوري اسالمی ايران) دهلی نو هندوستان به مدت
پانزده سال با عنوان مدير امور فرهنگی بین دو كشور جمهوري اسالمی ايران و هندوستان از تاريخ 1371-01-14 :تا
تاريخ ( .1386-06-30پانزده سال) به شرح زير:
 -2همکاري با معاونت مالی و حسابداري رايزنی فرهنگی سفارت جمهوري اسالمی ايران دهلی نو به مدت چهار سال
 -3مدير امور اجرايی مركز تحقیقات رايزنی فرهنگی جمهري اسالمی ايران ،دهلی نو هند از سال  1371تا سال ( 1381به
مدت ده سال).
 -4مسول امور اداري و اجرايی دانشجويان خارج از كشور (بويژه دانشجويان بورسیه) در سفارت جمهوري اسالمی ايران در
هند – دهلی نو به مدت دوسال در سال هاي 1375و . 1376
 -5برگزاري و تدريس دوره هاي آموزشی مبانی كاپیوتر در رايزنی فرهنگی جمهري اسالمی ايران ،دهلی نو -هند به مدت
دو سال.
 -6برگزاري مسابقات بین المللی نقاشی كودكان از سنین  5الی  15سال در محل سازمان فرهنگ و هنر هند (Indian
) Council for Cultural Relation - ICCRدر دهلی نو.
 -7مسؤل برگزاري هفت دوره نمايشگاه كتاب ايران اسالمی ،نمايشگاه كتاب دهلی ازسال 1380تا سال .1986
 -8مسؤل برگزاري هفت دوره نمايشگاه بین المللی هند از طرف رايزنی فرهنگی جمهري اسالمی ايران ،دهلی نو هند
از سال  1380تا سال .1986
 -9مسؤل برگزاري بیش از  47سمینار علمی و فرهنگی و نمايشگاه هاي ايران اسالمی ،دانشگاه ها و مراكز علمی فرهنگی
از طرف رايزنی فرهنگی جمهري اسالمی ايران ،دهلی نو هند از تاريخ فروردين  1371تا تاريخ شهريور ( 1386به مدت
پانزده سال).
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 -10برگزاري ده دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قران كريم در محل رايزنی جمهوري اسالمی ايران دهلی نو –
هند .از تاريخ - 1376 :تا تاريخ .1386 :
 -11برگزاري نمايشگاه ايران اسالمی و نمايشگاه كتاب ايران در كشمیر (مركز تشیع هند) به مدت  15روز.
 -12برگزار كنند و مدرس دوره هاي آموزشی مبانی كامپیوتر به دانشجويان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هاي هند ،در
رايزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ايران ،دهلی نو – هند ،به مدت دو سال.
 -13برگزاري نمايشگاه بین المللی فرهنگی (از طرف خانه ي فرهنگ جمهوري اسالمی ايران در دهلی نو  -هند) در محل
سفارت كشور سريالنکا براي كمک به زنان بی سرپرست هند .در سال  1983به مدت پانزده روز.

بخش دوم در ایران:
 -1از تاريخ  1387-07-01لغايت تا پايان  1396-04-31در مجتمع عالمه طباطبايی (دبیرستان هاي عالمه
طباطباي) با سمت معاونت مالی واحد ادونس ( تحصیالت پیشرفته المپیادها) دريافت شهريه ها ،كنترل و محاسبه
هزينه هاي جاري اعم از تنخواه ،ورزش و اردوها و ...
 -2مديريت برقراري ارتباط مجتمع عالمه طباطبايی با بخش فرهنگی سفارت فرانسه براي برگزاري كارگاه مديريت
آموزشی.
 -3از تاريخ  1388-08-01با عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا مشغول به كار
هستم.

اجرایی علمی:
 -1عضو شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی گروه مديريت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا
 -2عضو شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی گروه مديريت ثبت اسناد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا
 -3داوري و ارزيابی پانزده مقاله علمی براي ارايه در سمینار علمی دانشجويان گروه تخصصی علوم انسانی دو روزه (26 -25
آذر ماه  )1376در شهر چنديگر – هند.
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 -4داوري و ارزيابی پنجاه مقاله علمی براي ارايه در همايش ملی رويکرد هاي نوين حسابداري در سطح بین الملل در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا.
 -5عضو هیات داوران شركت كننده در همايش ملی رويکرد هاي نوين حسابداري در سطح بین الملل در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بین المللی جلفا.
 -6ارايه ي كارگاه آموزشی روش تحقیق با رويکردي به مقاله نويسی آي .اس .آي (.)ISI

تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا.
تدريس درسهاي ذكر شده در مقاطع كارشناسی در رشته هاي (مديريت منابع انسانی و مديريت مالی و
حسابداري) و كارشناسی ارشد در رشته هاي مديريت مالی (گرايش مديريت مالی و مديريت منابع انسانی) ،ثبت
اسناد و امالک ،مديريت بازرگانی(گرايش تجارت الکترونیک و طراحی كسب و كار الکترونیک) و امورگمركی.
(کلیه دروس با پاورپوینت ( )Power pointارایه شده است.
-1

مديريت تولید.

-2

طراحی و مديريت كسب و كار الکترونیکی.

-3

تجارت و بازاريابی الکترونیکی پیشرفته.

-4

بررسی موارد خاص در مديريت.

-5

پول وارز بانکداري.

-6

سازمانهاي پولی و مالی بین المللی.

-7

مبانی سازمان و مديريت.

-8

تئوريهاي مديريت پیشرفته.

-9

مديريت منابع انسانی پیشرفته.

-10

اقتصاد مديريت.

-11

مديريت استراتژيک پیشرفته.
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-12

بازارشناسی و مسايل بازاريابی.

-13

بازارها و نهادهاي مالی.

-14

سمینار در مديريت مالی.

-15

نظريه هاي سازمان و مديريت پیشرفته.

-16

مديريت سرمايه گذاريها.

-17

بررسی موارد خاص در حسابداري .

-18

قوانین ومقررات گمركی .2

-19

میريت مالی 1

-20

مديريت مالی 2

-21

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار.

-22

روش تحقیق و ماخذ شناسی.

-23

سازمان وظايف گمرک ايران.

-24

زبان تخصصی . 2

-25

زبان تخصصی . 4

-26

امور مالی بین الملل .

-27

طبقه بندي كاال .1

-28

طبقه بندي كاال . 2

-29

سازمان وظايف گمرک ايران.

-30

زبان تخصصی ثبت اسناد و امالک.

-31

روش شناسی پژوهش هاي كیفی و آمیخته در مديريت.

-32

طراحی و مديريت كسب و كار الکترونیکی

-33

حقوق بازرگانی

-34

تحقیق در عملیات پیشرفته
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-35

مديريت كیفیت و بهره وري

-36

اخالق و احکام كسب و كار

-37

كاربرد تئوري تصمیم گیري

-38

مديريت تبلیغات و برند

-39

نظريه هاي سازمان و مديريت

-40

سیستم هاي اطالعاتی مديريت پیشرفته

-41

خط مشی گذاري پیشرفته

-42

سیستم ها وروش ها

-43

رفتار سازمانی پیشرفته

-44

مديريت تبلیغات و برند

-45

قوانین و مسايل حقوقی تجارت و بازاريابی الکترونیکی

-46

مديريت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی

-47

تجارت و بازاريابی الکترونیکی پیشرفته

-48

بازاريابی و مديريت بازار پیشرفته

-49

مديريت مصرف كننده

-50

مبانی سازمان رو مديريت.
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فعالیتهاي پژوهشی :کتاب هاي تخصصی چاپ شده و در زیر چاپ Published Books:
نوع
فعالیت
تالیف

تاریخ

عنوان

انتشار
1397

جايگاه بازاريابی سبز در تصمیم خريد

محل انتشار

اسامی همکاران

ارشدان

دكتر محمد محبودي

مشتريان
تالیف

مهناز معدنی پور

تأثیر فرهنگ بر تأمین مالی شركتهاي
1396

تجاري پذيرفته شده در بورس اوراق

ارشدان

كبري شمشاد عابدي

بهادار تهران
تالیف

سپیده حسین نژاد

تاثیر جنسیت بر درجه ريسک پذيري
1396

سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار

چیروک

تبريز
نگاهی بر روش تحقیق در علوم انسانی (با
تالیف:

دكتر مريم ايرجی دانشگاه
زير چاپ

رويکردي به روششناسی پژوهشهاي
كیفی و آمیخته كیفی).

تالیف:

آزاد اسالمی واحد تهران
مركزي

زير چاپ

تجارت و بازاريابی الکترونیکی پیشرفته و

-------------

طراحی و كسب و كار الکترونیکی
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فعالیتهاي پژوهشی :مقاالت چاپ شده در ایران Published articles:
نوع
فعالیت

عنوان

ارایه در

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه

همایش

فکری بر عملکرد مالی شرکت های

ملی

تولیدی منطقه آزاد ارس

ارایه در

بررسی رابطه بین بهبود اظهار نظر

همایش

حسابرسی با مربوط بودن اطالعات

ملی

حسابداري در شركت هاي پذيرفته

تاریخ
انتشار

1397

1397

شده بورس اوراق بهادار تهران

مقاله

مقاله

بررسی تاثیر سرمايه گذاري در
تکنولژي اطالعات بر عملکرد تجاري
شركت هاي فعال در منطقه آزاد
ارس
بررسی تاثیر بودجه ريزي عملیاتی
بر مديريت هزينه ها و مديريت سود

محل انتشار
چهارمین كنفرانس ملی
توانمند سازي جامعه در حوزه
علوم انسانی و مطالعات
مديريت
كنفرانس ملی پژوهش هاي
نوين در مديريت و مهندسی
صنايع .اصفهان موسسه
آموزش عالی فرزانگان

پنجمین همايش ملی پژوهش
 1397هاي مديريت و علوم انسانی

اسامی
همکاران

رقیه خانی

ناهید
علیفتاحی

---------

در ايران .دانشگاه تهران.
1397

نخستین همايش ملی
حسابداري و مديريت

---------

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نطنز
مقاله

بررسی مهارت هاي ارتباطی مديران
با عملکرد شغلی كاركنان منطقه
آزاد ارس

1397

نخستین همايش ملی
حسابداري و مديريت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
نطنز

مقاله

نقش بازاريابی عصبی بر تصمیمات
مصرف كننده در اثر تبلیغات (با

1397

تاكید بر عوامل حسی) علمی

كنفرانس ملی انديشه هاي
نوين و خالق در مديريت  ،الهام سعادتی
حسابداري مطالعات حقوقی و
اجتماعی .دانشگاه آزاد

پژوهشی می باشد

اسالمی واحد زرقان
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رباب
منصوري
گرگري

مقاله
استخراج از
پايان نامه

بررسی عوامل موثر بر پذيرش
بانکداري الکترونیک بر اساس مدل
 ( UTAUTمورد مطالعه مشتريان
بانک ملت شعبه ارومیه

 1397پنجمین همايش ملی پژوهش
هاي مديريت و علوم انسانی
در ايران .دانشگاه تهران.

تاثیر مسولیت پذيري اجتماعی بر
مقاله
مزيت رقابتی با تاكید بر نقش
استخراج از
پايان نامه میانجی سرمايه فکري (مورد مطالعه:
كاركنان شهرداري هاي غرب استان
تهران)

1397

مقاله
استخراج از
پايان نامه

بررسی جذابیت ظاهري كاركنان بر
وفاداري مشتريان( مورد مطالعه:
بانک سرمايه استان البرز)

1397

مقاله
استخراج از
پايان نامه

بررسی تاثیر مديريت دانش بر
عملکرد كاركنان در سازمان تعاون
روستايی استان آذربايجان شرقی

سومین همايش بین المللی
پژوهش هاي مديريت و علوم
انسانی در ايران .دانشگاه
تهران با کشور گرجستان
نخستین همايش ملی
حسابداري و مديريت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد

صیاد كريم
پور باخچه
جکی

يداهلل
محمدي
اروجه
رضا هاشمی
باقرباقريان
كاسگري

نطنز
1397

سومین كنفرانس بین المللی
مديريت ،حسابداري
وحسابرسی پويا تهران

محمدعلیزاده

تحلیل ترفیع و تبلیغ سبز بر تصمیم
مقاله
استخراج از خريد مشتريان شركت هاي دارويی
پايان نامه

مهر
1396

همايش ملی كارآفرينی،
توسعه صادرات و بین المللی
سازس كسب و كار در

مهناز معدنی
پور
باقر باقريان
كاسگري

مقاله
استخراج از
پايان نامه

بررسی تاثیر بانکداري الکترونیکی بر
افزايش سود در بانک هاي منطقه
آزاد ارس

1396

مقاله
استخراج از
پايان نامه

تأثیر فرهنگ بر تأمین مالی شركت-
هاي تجاري پذيرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران

1396

مقاله
استخراج از
پايان نامه

تاثیر جنسیت بر درجه ريسک
پذيري سرمايه گذاران در بورس
اوراق بهادار تبريز

1396

دانشگاه پیام نور
اولین كنفرانس ملی نقش
حسابدار ،اقتصاد و مديريت

لیال فاخري

دانشگاه تبریز
اولین كنفرانس ملی نقش
حسابدار ،اقتصاد و مديريت
دانشگاه تبریز
اولین كنفرانس ملی نقش
حسابدار ،اقتصاد و مديريت
دانشگاه تبریز

10

كبري
شمشاد
عابدي
سپیده
حسین نژاد

مقاله از
پايان نامه

تأثیر ارزيابی ريسکهاي بینالمللی
ورود به بازارهاي جديد صادراتی بر
عملکرد مالی

مقاله از
پايان نامه

مطالعه عوامل موثر بر پذيرش
گمرک الکترونیک با بکار گیري
تئوري يکپارچه پذيرش و
فناوري(مطالعه موردي ،گمركات
جلفا و تبريز)

مقاله از
پايان نامه

بررسی نقش گمرک الکترونیک بر
تسهیل صادرات (مطالعه موردي:
صادر كنندگان منطقه آزاد ارس)

مقاله علمی
ترويجی

بررسی رابطه بین مديريت سود
وكیفیت حسابرسی در شركتهاي
پذيرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران

خرداد
1391

ارایه در

بررسی مهارتهاي ارتباطی مديران با
عملکردشغلی كاركنان منطقه آزاد
ارس.

1389

ارایه در

بررسی تأثیر ارزيابی ريسکهاي
بینالمللی ورود به بازارهاي جديد
صادراتی بر عملکرد مالی.

ارایه در

آسیبها و خطرات مالی مديريتی
موجود در منطقه آزاد تجاري ارس
بررسی موردي -پول شويی

ارایه در

الگوی مناسب ،محاسبه بهای تمام

همایش

شده فعالیت ها بر مبنای بودجه

ملی

ریزی عملیاتی در گمرکات استان

سعد آبادی

آذربایجان شرقی

و

همایش
ملی
همایش
ملی
همایش
ملی

خرداد
1396

بهمن
1395

بهمن
1395

دومین كنفرانس بین المللی
مديريت ،حسابداري و
حسابرسی پويا

الدوز
دولتخواه

ششمین كنفرانس ملی
مديريت ،اقتصاد و حسابداري

ولی كنعانی
دكتر محمد
مهبودي

ششمین كنفرانس ملی
مديريت ،اقتصاد و حسابداري

سلیمان
سلیمان زاده
دكتر محمد
مهبودي

دانشگاه الزهرا تهران

علی منصوري
دانشگاه آزاد
زنجان
و خديجه
فالحی

كنفرانس ملی در دانشگاه
آزاد واحد بین المللی جلفا

---------

كنفرانس ملی در دانشگاه
1389

آزاد واحد بین المللی جلفا

---------

كنفرانس ملی در دانشگاه
1389

1389
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آزاد واحد بین المللی جلفا

---------

كنفرانس ملی در دانشگاه

سعید احمد

آزاد واحد بین المللی جلفا

زاده مقدم

دکتر رسول
برادران
كنفرانس ملی در دانشگاه

جبرئیل

آزاد واحد بین المللی جلفا

مرزی

ارایه در

بررسی نقش خصوصی سازی در

همایش

عملکرد شرکتهای نساجی پذیرفته

ملی

شده در بازاربورس اوراق بهادار

علمداری

تهران با استفاده از تجزیه و تحلیل

اکبر گل

صورتهای مالی (مورد خاص شرکت

محمدپور

1389

نساجی خوی)
ارایه در

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه

همایش

فکری بر عملکرد مالی شرکت های

ملی

تولیدی منطقه آزاد ارس

ارایه در

بررسی رابطه بین بهبود

همایش

اظهار نظر حسابرسی با

ملی

1397

1397

مربوط بودن اطالعات
حسابداري در شرکت هاي
پذیرفته شده بورس اوراق
بهادار تهران

12

چهارمین كنفرانس ملی
توانمند سازي جامعه در حوزه
علوم انسانی و مطالعات
مديريت
كنفرانس ملی پژوهش هاي
نوين در مديريت و مهندسی
صنايع .اصفهان موسسه
آموزش عالی فرزانگان

رقیه خانی

ناهید
علیفتاحی

مقاالت عمومی ( غیر تخصصی)
1

دگرگونی و اتحاد فرنگی -

مجله انديشه علم موسسه ادب و دانش تهران
--------

ساختار اجتماع هند.
2

ايران ما در ديار ديگر.

مجله انديشه علم موسسه ادب و دانش تهران

3

من و پدرم.

مجله انديشه علم موسسه ادب و دانش تهران

4

خدا حافظ را آفريد!.

مجله انديشه علم موسسه ادب و دانش تهران

5

فردوسی ما در هند.

مجله انديشه علم موسسه ادب و دانش تهران

6

نوروز در هند  -نوروز

مجله انديشه علم موسسه ادب و دانش تهران

--------

--------

--------

--------

--------

پارسیان هند سنتی كه
هنوز پابرجاست.

مقاالت بین المللی Articles Published in International journals:
مقاله بین

Information Content and

المللی

Value Relevance of

1390

مقاله علمی پژوهشی IRJABS
---------

Depreciation A CrossIndustry Analysis
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آرزو فصاحتی
محمد محبودي

International Journal of

Organizational

Current Research. Vol.

Octob

Intelligence in Knowledge

9, Issue, 10, pp.58892-

er,

Based Pharmaceutical

58897, Impact Factor

2017

Companies

1394

The Factors Affecting the

مقاله از
پايان نامه

2018, 7,749
http://www.journalcra.c
om/
International Journal of
---------

Management Sciences

Credit Risk in the Iranian

and Business Research

Banks: The Case Study of

(ISSN: 222-8235) Vol-

Mellat Banks

مقاله بین
المللی

5, Issue 10
The International
---------

مقاله بین

Journal Of

مهر

The Study of Accumulated

Business &

1393

Depreciation and Stock

Management

Prices in Iranian

(Issn 2321 – 8916).

Industries.

المللی

Www.Theijbm.Com
International Journal of

میر جواد سید
نژاد

مقاله بین

Management Sciences

/12/24 The Comparative Study of

and Business Research,

1393

Traditional and Activity

Mar, 2015

Based Costing in Forging

ISSN (2226-8235)

Companies of I.R. Iran

Vol-4, Issue 3.

Tractor

المللی

http://www.ijmsbr

---------

INTERNATIONAL

1/8/24

The Study Content and its

Research JOURNAL Of

393

Relation to Depreciation

Applied And Basic

and Return on Equity

Science

Prices in the Industry with
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مقاله بین
المللی

Emphasis on the Tehran
Stock Exchange
The International
---------

مقاله بین

Journal Of

 شهریورThe Study of Accumulated

Business &

1393

Depreciation and Stock

Management

Prices in Iranian

(Issn 2321 – 8916).

Industries.

المللی

Www.Theijbm.Com
Istanbul International
هادي نامی
خلیله ده

The Study Content and its

Conference

مردادماه

Relation to Depreciation

On Business And

1391

and Return on Equity

Economics (Icbe)

ارايه مقاله
در كنفرانس

Prices in the Industry With

بین المللی

Emphasis on the Tehran

تركیه

Stock Exchange.
1st. International

1397

Conference on
Interdiciplinary Studies
رباب منصوري
گرگري

تعیین تاثیر شخصیت برند و

ارايه مقاله

هویت برند بر وفاداري مشتریان

در كنفرانس

(مطالعه موردي منطقه آزاد

in Management &
)صنعتی ارس-تجاري

Engineerin

بین المللی
در دانشگاه
تهران

1st. International
دكترحکیمه نیکی
اسفهالن و رباب

تعیین نقش عناصر برند برقصد خرید
مشتریان در محیطهاي الکترونیکی

Conference on
Interdisciplinary Studies

1397

in Management &
منصوري گرگري

Engineering

15

-(مطالعه موردي منطقه آزاد تجاري
)صنعتی ارس
Determine the impact of
electronic brand components
on customer purchases (Case
study of Aras Free Industrial
Zone)

ارايه مقاله
در كنفرانس
بین المللی
در دانشگاه
تهران

ارايه مقاله
در كنفرانس

1st. International

بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر

امین جدي گرگري

افزایش صادرات ،در منطقه آزاد ارس1397

Conference on

Evaluate the Effect of E-Commerce
on Export Growth in Aras Free Zone

Interdisciplinary Studies

بین المللی

& in Management

در دانشگاه

Engineering

تهران

تالیفات کتب غیر تخصصی:
-1

مسؤلیت چاپ سیزده ( )13شماره فصلنامه قند پارسی در رايزنی فرهنگی جهوري اسالمی ايران دهلی نو -
هند.

-2

مسؤلیت چاپ پنج جلد كتاب نسخه هاي خطی در كتابخانه هاي هند در رايزنی فرهنگی جهوري اسالمی ايران
دهلی نو  -هند.

-3

مسؤلیت چاپ كتاب درياي اسمار در رايزنی فرهنگی جهوري اسالمی ايران دهلی نو هند.

-4

مسول ترجمه نامه ي حضرت علی ابن ابیطالب (ع) به مالک اشتر از فارسی به انگلیسی.

طرح هاي پژوهشی:
New Issues Market and Corporate Financing in India.

1-

2- Promotion Policy.
3- Traffic Management.
4- Project Report on A Review of Road Accidents Conducted on Maharashtra State Road
Transport Corporation Pune.
16

5- Field Work Report: A Study on Personnel Activities of Raja Bahadur Motilal Mills LTD.

شرکت در همایش هاي ملی و بین المللی:
 شركت در سی و هفتمین دوره سمینار ملی بازرگانان هند در گروه مديريت بازرگانی دانشگاه كروكشترا هند. شركت در همايش يک روزه معامالت آتی ،شركت اطالع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مركز همايشهاي رازي تهران.
 داوري و ارزيابی پنجاه مقاله علمی براي ارايه در همايش ملی رويکرد هاي نوين حسابداري در سطح بین الملل.دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی جلفا.
-

عضو هیات داوران شركت كننده در همايش ملی رويکرد هاي نوين حسابداري در سطح بین الملل - .دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بین المللی جلفا..

 شركت در سومین همايش بین المللی پژوهش هاي مديريت و علوم انسانی در دانشگاه تهران شركت در پنجمین همايش ملی در پژوهش هاي مديريت و علوم انسانی در دانشگاه-

تهران عضو كمیته داوران سومین همايش بین المللی پژوهش هاي مديريت و علوم انسانی در دانشگاه تهران

 عضو كمیته داوران پنجمین همايش ملی در پژوهش هاي مديريت و علوم انسانی در دانشگاه تهران -سومین كنفرانس بین المللی مديريت ،حسابداري وحسابرسی پويا

نمونه اي از راهنمایی پایان نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد :
 الگوي مناسب ،محاسبه بهاي تمام شده فعالیت ها بر مبناي بودجه ريزي عملیاتی در گمركات استان آذربايجان شرقی.
 بررسی محتواي اطالعاتی استهالک و رابطه آن با قیمت و بازده با تاكید بر نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران ،در
دانشگاه خوزستان .
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 ارزيابی تاثیر معیار هاي عملکرد مالی و غیر مالی بر نوع اظهار نظر حسابرس :دانشگاه آزاد اسالمی استان مركزي
واحد اراک دانشکده مديريت.


بررسی رابطه بین مديريت سود و كیفیت حسابرسی در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران :دانشگاه
آزاد اسالمی واحد همدان دانشکده علوم انسانی،گروه حسابداري.،

 بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود سهام بر نوسان قیمت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران :دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات خوزستان.
 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و به كار گیري فن آوري اطالعات در اداره اموزش پرورش شهرستان جلفا.
 بررسی تأثیر ارزيابی ريسکهاي بینالمللی ورود به بازارهاي جديد صادراتی بر عملکرد مالی.
 سرمايه گذاري در تکنولوژي اطالعات و تاثیر آن بر عملکرد تجاري شركتها در منطقه آزاد تجاري – صنعتی ارس.
 بررسی تاثیر بودجهريزي عملیاتی بر مديريت هزينهها و مديريت سود (مورد مطالعه :گمركات استان آذربايجانغربی).
 بررسی تاثیراتوماسیون اداري بر بهبود تصمیم گیري مديران سازمان آموزش فنی وحرفهاي استان آذربايجانشرقی.
 بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و مديريت دانش (مطالعه موردي :شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی).
 بررسی مهارتهاي ارتباطی مديران با عملکرد شغلی كاركنان منطقه آزاد ارس.
 بررسی تاثیر بازاريابی اجتماعی در وفاداري مشتريان (مطالعه موردي :بانکهاي مستقر در منطقه آزاد ارس).
 بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاريابی بر میزان فروش شركتهاي تولیدي شهرک صنعتی منطقه آزاد ارس.
 بررسی ارتباط بین ريسک نقدينگی و ريسک اعتباري در بانکها.
 عنوان تحقیق به فارسی :بررسی عوامل موثر بر گرايش پذيرندگان در استفاده از پايانههاي فروشگاهی ( (POSمطالعه
موردي شعب بانک كشاورزي شهرستان جلفا.
 بررسی تطبیقی فرهنگ مشتري مداري در بین بانک هاي خصوصی و دولتی مستقر در شهرستان جلفا.
 بررسی رابطه بین میزان بدهی بر سودآوري شركت هاي پااليشگاهی و پتروشیمی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران.
 تاثیر جنسیت بر درجه ريسک پذيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تبريز.
 تأثیر فرهنگ بر تأمین مالی شركتهاي تجاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
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 بررسی تاثیر بانکداري الکترونیکی بر افزايش سود در بانک هاي منطقه آزاد ارس.
 بررسی نقش گمرک الکترونیک بر تسهیل صادرات (مطالعه موردي :صادر كنندگان منطقه آزاد ارس).
 مطالعه عوامل موثر بر پذيرش گمرک الکترونیک با بکارگیري تئوري يکپارچه پزيرش و فناوري (مطالعه موردي :گمركات
جلفا و تبريز).
همکاري با لیست دانشگاه هاي مذکور به عنوان راهنمایی ،مشاوره و داوري پایان نامه هاي کارشناسی ارشد
در دانشگاه هاي خوزستان ،همدان ،تبریز ،اراک ،کرج و دانشگاه خودم انجام گرفته است.
------------------
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