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 باسمه تعالی

 
 

Resume 
 مشخصات فردي

 

 نام ونام خانوادگی قاسم موذنی

 سال تولد 1361

 آدرس )نوبخت( شهید عربعلیخیابان -خرمشهرخیابان  -سهروردی شمالی -تهران

 تماس و تلفن درسآ 88503703: ثابت                                 09022676809همراه : 

gmoazeni@yahoo.com   كپست الكتروني 
 

 رك تحصيلیامد

1380درکنکور سراسری رشته ریاضی سال 4800رتبه   
 فيزیك -ریاضی  دیپلم

1385کنکور کارشناسی ارشد سال  86رتبه   

1380-1384، دانشگاه اصفهان  حسابداری كارشناسی 

 حسابداری كارشناسی ارشد 1389-1385، دانشگاه اصفهان

 دكترای حسابداری 1397 -1393، علوم و تحقيقاتواحد  -دانشگاه آزاد اسالمی 

 ارشد عنوان پایان نامه بررسی ریسك پذیری سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی اثر رویکرد مبتنی بر هدف در تخصیص منابع مدل بودجه ریزی مبتنی بر 

ایش کارایی منابع در صنایع مختلف شرکت های پذیرفته عملکرد و تاثیر آن بر افز

 شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها 

 

 عنوان پایان نامه دكترا

mailto:gmoazeni@yahoo.com
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 تا كنون 1381از سال  و اجرایی حرفه ايسوابق بخشی از 

 شرح فعاليت ردیف

 ایرانیان و اقتصادی حسیب تحقیقات مالی  موسسه مدیر عامل 1

 مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و موسسات دانش بنیان در امور مالیاتی و بیمه 2

 در بانك سپهو بودجه ریزی مشاور محاسبه قیمت تمام شده  3

4 

زیر مجموعه با هولدینگ  5مدیر مالی، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شامل 

شرکت  7ساختمانی و هولدینگ بازرگانی و هولدینگ مالی، هولدینگ معدن، هولدینگ صنعت، هولدینگ عناوین 

 فرابورسبورس و پذیرفته شده در بازار 

 شرکت ساختمانی و تولیدی 8مدیر مالی هلدینگ سپاهان شامل  5

 شرکت معدنی 7مدیر مالی هلدینگ معدنی سفیر شامل  6

 خدمات خودروارایه دهنده شرکت تولید کننده قطعات خودرویی و  5ر مالی هلدینگ حافظ قطعات شامل مدی 7

 عضو شورای مشاوران جوان کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استانداری 8

 عضو کارگروه حل اختالف سازمان تامین اجتماعی و معاونت علمی و فناروی ریاست جمهوری 9

 مبتنی بر عملکرد در سازمان قناوری اطالعات ایران مشاور بودجه ریزی 10

 ملی گاز ایران مشاور سرمایه گذاری شرکت 11

 مشاور محاسبه قیمت تمام شده در سازمان منطقه آزاد قشم 12

13 
ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذاران  در تدوین آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمشاور 

 (PPPر پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی )د

 برای پروژه های سرمایه گذاری در ایران در حوزه نیروگاه زباله سوز آمریکا WEELمشاور سرمایه گذاری هلدینگ  14

 برای پروژه های سرمایه گذاری در ایران درحوزه مخابرات و فیبرنوری انگلستان Gleadمشاورسرمایه گذاری هلدینگ  15

 ایتالیا برای پروژه های سرمایه گذاری در ایران در حوزه آبرسانی Brullyشاور سرمایه گذاری هلدینگ م 16

 هلند برای پروژه های سرمایه گذاری در ایران در حوزه لبنیات Talpaمشاور سرمایه گذاری هلدینگ  17

 س ایرانسیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی در شرکت ملی صنایع م مشاور 18

 مشاور بانك صنعت ومعدن درزمینه تهیه طرح های امکان سنجی وتوجیه فنی واقتصادی  19

 ( در معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهانABCنای فعالیت )مشاور سیستم بهای تمام شده بر مب 20

 سازمان فناوری اطالعات ایراندر و بهای تمام شده مشاور سیستم بودجه ریزی عملیاتی  21

 در معاونت امور تخصصی در شرکت ملی گاز ایران  BOTمشاور قراردادهای  22

 مدرس دوره های آموزشی کوتاه مدت مالی و حسابداری در مرکز آموزش روزنامه دنیای اقتصاد 23

 مشاور بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان بنادر و دریا نوردی 24
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 ر امور سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی و مالیاتیمشاور ستاد نانو ریاست جمهوری د 25

 فعال در زمینه صادراتشرق رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی پارس  26

 مشاور مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر تور در زمینه مدیریت هزینه ها و افزایش سودآوری 27

 ع فوالد مبارکه اصفهانمشاور قیمت گذاری محصوالت و بهای تمام شده در مجتم 28

 در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان سیستم ارزیابی تامین کنندگانمشاور  29

 مشاور سرمایه گذاری شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 30

 عضو هیات مدیره شرکت سرمایه نوآوری احیاء 31

 مشاور سرمایه گذاری شرکت شهرک های صنعتی استان تهران 32

 ه های تحصصی تحلیل مالی در پست بانك ایرانمدرس دور 33

 مشاور سرمایه گذاری شرکت های کاشی نیلو و کاشی اصفهان 34

 عضو کانون نخبگان استان اصفهان 35

 عضو هیات مدیره شرکت سنگ آهن احیا سپاهان 36

 مشاور محاسبه قیمت تمام شده در شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 37

 اداره کل کار استان اصفهان در زمینه نظارت بر طرح های اجرا شده از محل تسهیالت زود بازده عضو ناظرین 38

 آب منطقه ای استان اصفهان در زمینه مدیریت یکپارچه منابع آب عضو مشاورین شرکت 39

 مشاور بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان منطقه آزاد قشم 40

 شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیانیره و رییس هیات مدمدیر عامل  41

 مشاور مالی، مالیاتی و فناوری مرکز رشد فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 42

 عضو فعال 25000مدیر مالی و خزانه دار خیریه و صندوق حدیث با بیش از  43

 شرکت و موسسه خصوصی و دولتی 500مشاور مالی، مالیاتی، بیمه ای و طراحی ساختار مالی بیش از  44

 و بسیاری از نرم افزارهای مالی حسابداری comfar  ،matlab ،spssمسلط بر نرم افزارهای  45

 … ,EPC, DB, BOO, BOT, EPCFآشنا به انواع روش های تامین مالی پروژه ای شامل  46
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 سوابق تحقيقاتی، پژوهشی و تاليفات
 

 سمينارها داخلی و خارجیدر مقاالت ارائه شده 

 ردیف محل ارائه عنوان سال ارائه

1385 
بررسی کاربرد منطق فازی درارزيابی ريسک سرمايه 

 گذاری

-سمينارپژوهشی دانشکده اقتصاد 

 دانشگاه اصفهان
1 

 ارزيابی ريسک سرمايه گذاری با استفاده از کنترل فازی 1386
اولين کنفرانس بين المللی مديريت 

 نتهرا-ريسک
2 

 مديريت ريسک با استفاده از مهندسی ارزش 1386
اولين کنفرانس بين المللی مديريت 

 تهران-ريسک
3 

 مديريت ريسک با رويکرد استراتژی اثر بخش 1386
اولين کنفرانس بين المللی مديريت 

 تهران-ريسک
4 

 مديريت ريسک با کمک مديريت هزينه استراتژيک 1388
سابداری اولين سمينار بين المللی ح

 تهران -مديريت 
5 

 مديريت هزينه استراتژيک و کنترل ريسک سهام 1389
هفتمين کنفرانس بين المللی مديريت 

 تهران -استراتژيک
6 

1389 
بررسی تاثير تغييرات زمانی ريسک در ارزيابی قدرت پيش 

 بينی کنندگی ريسک بازار توسط سهام رشدی قيمتی

نهمين همايش سراسری حسابداری 

 دانشگاه سيستان -اناير
7 

1389 
راه حلی نوين برای پياده سازی سيستم بهای تمام شده بر 

 ( توسط ساختار چند وجهیABCمبنای فعاليت )

دومين همايش علوم مهندسی و 

 دانشگاه آزاد نجف آباد -کامپيوتر
8 

2011 
Risk Management in Providing Financial Resources of 

Established Companies in Science  & Technology  

Parks 

ASPA-IASP International 

Conference on Science and 

Technology Parks (ASPA 2011) - 

Esfahan-Iran 

9 

2012 Stock Risk's Management Applying Market Risk 

Premume in Tehran Stock Exchange 

2nd Annual International 
Conference on Accounting and 

Finance (AF2012)-Singapore- 

Singapore 

10 
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 پروژه هاي پژوهشی انجام شده

 ردیف محل چاپ عنوان سال چاپ

1385 
امکان سنجی علمی و مالی تبدیل مرکز رشد دانشگاه اصفهان به 

 پارک علم و فناوری

 دانشگاه اصفهان -مرکز کارآفرینی 
1 

1386 
ارزیابی چگونگی استقرار صندوق های سرمایه گذاری خطر 

 ( در ایرانVCپذیر)
 2 رآفرینی ایرانشرکت گسترش کا

 طراحی ساختار و سیستم بهای تمام شده 1388
شهرداری  –سازمان خدمات موتوری 

 اصفهان
3 

 4 شهرداری اصفهان –سازمان عمران  طراحی ساختار و سیستم بهای تمام شده 1388

 طراحی ساختار و سیستم بهای تمام شده 1389
شهرداری  –سازمان پارک ها و فضای سبز 

 اصفهان
5 

 طراحی ساختار و سیستم بهای تمام شده 1390
 –سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی 

 شهرداری اصفهان
6 

 افزار جامع تحلیلگر مالی و اقتصادینرممتدولوژی طراحی  1391
موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب 

 ایرانیان
7 

1392 
شهرک حمل و نقل در استان مدل اقتصادی طراحی همکاری در 

 ان رضویخراس

 موسسه اعتباری آرمان
8 

1392 

طراحی مدل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذاران در پروژه 

 کمل های مشارکت عمومی و خصوصی بر اساس مدل

(CAMEL) 

معاونت نظارت و راهبردی ریاست 

 9 جمهوری

1392 
شهرک صنعتی قطب سازان در همکاری در طراحی مدل اقتصادی 

 یاستان خراسان رضو

شرکت توسعه و عمران قطب سازان 

 اقتصاد ایرانیان
10 

 

 مقاالت چاپ شده در نشریات و مجالت

 ردیف محل چاپ عنوان سال چاپ

1388 
بررسی ریسك سهام رشدی و سهام قیمتی با استفاده از 

CCAPM 

دانشگاه  -مجله ارشد دانشکده حسابداری

 اصفهان
1 

 2 مجله حسابدار هام قیمتیبررسی ساختار بازده سهام رشدی و س 1389

1389 
قيمتی در سهام رشدي و سهام بررسی ریسك پذیری 

 بورس اوراق بهادار تهران
 3  حسابداری مالی های پژوهش فصلنامه
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  سوابق آموزشی
 

 سوابق آموزشی دانشگاهی

ف
ردی

 

 سال تدریسمحل  درس عنوان

 87 موسسه آموزش عالی فیض االسالم خمینی شهر درس میانه یك  1

 87 موسسه آموزش عالی فیض االسالم خمینی شهر حسابداری پیشرفته یك 2

 88 واحد فالورجان -دانشگاه پیام نور اصفهان درس مدیریت مالی یك 3

 88 واحد فالورجان -دانشگاه پیام نور اصفهان درس حسابرسی یك 4

 89 موسسه آموزش عالی هشت بهشت اصفهان درس مباحث جاری  5

 90 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه باحث جاریدرس م 6

 90 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه درس مدیریت مالی یك 7

 91 واحد خمینی شهر -دانشگاه پیام نور اصفهان درس حسابرسی یك 8

 91 واحد خمینی شهر -دانشگاه پیام نور اصفهان درس حسابداری صنعتی یك 9

 91 واحد خمینی شهر -دانشگاه پیام نور اصفهان درس اصول حسابداری یك 10

 92 دانشگاه آزاد اسالمی سما واحد اسالمشهر درس حسابداری صنعتی یك و دو 11

 92 دانشگاه آزاد اسالمی سما واحد اسالمشهر درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری 12

 تا کنون 92 تهراناستان دانشگاه های آزاد و پیام نور  کلیه دروس حسابداری 13
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 در برگزاري دوره هاي كوتاه مدت تخصصی سوابق آموزشی

 سال يمحل برگزار عنوان فیرد

 86 حسيب  و اقتصادی  موسسه تحقيقات مالی تدریس دوره آموزشی اعتبارات اسنادی 1

 86 موسسه تحقيقات مالی و اقتصادی  حسيب  3نرم افزار كامفار تدریس دوره آموزشی 2

 87 ذوب آهن اصفهانشركت  آموزشی امكان سنجی طرح های اقتصادی تدریس دوره 3

 87 ذوب آهن اصفهانشركت  تدریس دوره آموزشی آشنایی با بازار سرمایه 4

 88-87 مجتمع فوالد مباركه اصفهان استراتژیك هزینه  دوره آموزشی مدیریت  17تدریس  5

 87 خدمات علمی صنعتی ایرانيان شركت استراتژیك هزینه  تدریس دوره آموزشی مدیریت  6

 87 صنایع ملی مس سرچشمه كرمان تدریس دوره آموزشی امكان سنجی طرح های اقتصادی 7

 87 شركت های شهرک علمی و تحقيقاتی  تدریس دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غير مالی 8

 87 مانصنایع ملی مس سرچشمه كر 3نرم افزار كامفار تدریس دوره آموزشی 9

 87 شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحليل صورت های مالی 10

 87 كانون نخبگان استانداری اصفهان تدریس دوره آموزشی مدیریت مالی پيشرفته 11

 87 موسسه آموزش عالی فيض االسالم  تدریس دوره آموزشی آشنایی با كدینگ بين المللی اموال 12

 88 شركت خدمات علمی صنعتی ایرانيان دریس دوره آموزشی تجزیه و تحليل مالی و تصميم گيریت 13

 88 شركت خدمات علمی صنعتی ایرانيان تدریس دوره آموزشی حسابداری تعهدی 14

 88 كانون نخبگان استانداری اصفهان تدریس دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غير مالی 15

 89 مجتمع فوالد مباركه اصفهان 3نرم افزار كامفار آموزشی تدریس دوره 16

 89 موسسه تحقيقات مالی و اقتصادی  حسيب  تدریس دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غير مالی 17

 89 شركت شهرک های صنعتی اصفهان  تدریس دوره آموزشی امكان سنجی طرح های اقتصادی 18

 89 شركت شهرک های صنعتی اصفهان 3فزار كامفارنرم ا تدریس دوره آموزشی 19

 89 شهرداری نجف آباد تدریس دوره آموزشی حسابداری تعهدی  20

 89 شهرداری اصفهان تدریس دوره آموزشی مدیریت هزینه 21

 89 سازمان عمران شهرداری اصفهان تدریس دوره آموزشی بهای تمام شده بر مبنای فعاليت 22

 89 سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان شی بهای تمام شده بر مبنای فعالیتتدریس دوره آموز 23

 89 شهرک صنعتی امیرکبیر تدریس دوره آموزشی مالیات های مستقیم 24

 89 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان تدریس دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده 25

 89 شرکت خدمات علمی و صنعتی ایرانیان یات های مستقیمتدریس دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده و مال 26

 90 وزارت نیرو تدریس دوره آموزشی کشف تقلبات و فساد اداری و مالی 27

 90 شهرک صنعتی امیرکبیر تدریس دوره آموزشی تحلیل وضعیت اقتصادی کشور 28

 90 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان تدریس دوره آموزشی حسابداری مدیریت  29

 91 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان تدریس دوره آموزشی روش های قیمت گذاری محصول 30

 91 شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان تدریس دوره آموزشی آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری 31
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 سال يمحل برگزار عنوان فیرد

 92 اركه اصفهانمجتمع فوالد مب محصول یگذار متيق یروش ها یدوره آموزش سیتدر 32

 92 مجتمع فوالد مباركه اصفهان آشنایی آناليز بهای تمام شده یدوره آموزش سیتدر 33

 92 مجتمع فوالد مباركه اصفهان گزارش نویسی مالی یدوره آموزش سیتدر 34

 93 صنایع پتروشيمی خراسان )بجنورد( ی تجزیه و تحليل صورت های مالیدوره آموزش سیتدر 35

 93 شركت مهندسی مشاور مهاب قدس ی تجزیه و تحليل صورت های مالیدوره آموزش سیتدر 36

 93 شركت ملی نفت ایران ی تجزیه و تحليل صورت های مالیدوره آموزش سیتدر 37

 93 سازمان پایانه های نفتی كشور ی تجزیه و تحليل پيشرفته مالی و اقتصادیدوره آموزش سیتدر 38

 93 موسسه تحقيقات مالی و اقتصادی حسيب ایرانيان ليات بر ارزش افزوده و ماليات های مستقيمتدریس دوره آموزشی ما 39

 93 منطقه ویژه اقتصادی نقت و گاز پارس جنوبی ی آشنایی با انواع روش های تامين مالی پروژه ایدوره آموزش سیتدر 40

 93 ان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداریسازم ی هزینه یابی بر مبنای فعاليت كاربردیدوره آموزش سیتدر 41

 93 شهرداری اصفهان تدریس دوره آموزشی حسابداری تعهدی  42

 93 شركت نفت و گاز پارسيان ی كاربرد كامپيوتر در حسابداریدوره آموزش سیتدر 43

 93 مركز رشد دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان ی مذاكرات اثر بخشدوره آموزش سیتدر 44

 94 شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا ی آشنایی با بودجه ریزی عملياتیدوره آموزش سیتدر 45

 94 شركت كيك و كلوچه نادی ی آشنایی با بودجه ریزی عملياتیدوره آموزش سیتدر 46

 94 شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا ی آشنایی با قانون ماليات های مستقيمدوره آموزش سیتدر 47

 94 مجتمع فوالد مباركه اصفهان زشی مدیریت  هزینه استراتژیك تدریس دوره آمو 48

 94 موسسه تحقيقات مالی و اقتصادی حسيب ایرانيان تدریس دوره آموزشی حسابداری تعهدی  49

 94 منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خليج فارس تدریس دوره آموزشی كنترل اجرای قراردادها 50

 94 شركت ملی گاز ایران (CAMELبی مالی توان سرمایه گذاری )مدل تدریس دوره آموزشی ارزیا 51

 94 شركت ماشين سازی ایران تدریس دوره آموزشی آشنایی با تغييرات جدید در ماليات های مستقيم 52

 94 منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خليج فارس تدریس دوره آموزشی حسابرسی عملكرد و مدیریت ریسك 53

 94 دانشگاه آزاد واحد اصفهان وره آموزشی روش های هزینه یابی و بهایابی بر مبنای فعاليتتدریس د 54

 94 بندر ماهشهر -پتروشيمی الله تدریس دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غير مالی 55

 94 كریدور نانو -ستاد نانو ریاست جمهوری تدریس دوره آموزشی قانون ماليات های مستقيم 56

 94 شركت مهندسی نصب نيرو تدریس دوره آموزشی حسابداری پيمانكاری 57

 94 شركت ملی گاز ایران EPCFو   BOTتدریس دوره آموزشی مدل مالی در قراردادهای 58

 94 سازمان تبليغات اسالمی تدریس دوره آموزشی تداركات انبار داری و خرید 59

 94 شركت مادر تخصصی بازرگانی ایران مقررات مالی دولتتدریس دوره آموزشی قانون تنظيم بخشی از  60

 94 سرخس -پاالیشگاه گاز شهيد هاشمی نژاد مشهد تدریس دوره آموزشی نحوه تنظيم صورت وضعيت و مغایرت گيری 61

 94 بافق یزد -سنگ آهن مركزی ایران تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحليل صورت های مالی 62

 94 شركت مادر تخصصی بازرگانی ایران قانون محاسبات عمومی یتدریس دوره آموزش 63

 95 شركت سيمان ساوه تدریس دوره آموزشی آشنایی با قانون ماليات های مستقيم 64

 95 شركت سيمان ساوه تدریس دوره آموزشی تامين منابع مالی برای مدیران غير مالی 65
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 95 شركت پاالیشگاه سرخون و قشم وزشی مدیریت مالی برای مدیران غير مالیتدریس دوره آم 66

 95 شركت دارو سازی سها تدریس دوره آموزشی آشنایی با قانون ماليات های مستقيم 67

 95 شركت برق منطقه ای غرب تدریس دوره آموزشی هزینه یابی بر مبنای فعاليت 68

 95 شركت برق منطقه ای غرب انی و پيمانكاریتدریس دوره آموزشی حسابداری بازرگ 69

 95 پاالیشگاه گاز شهيد هاشمی نژاد تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحليل صورتهای مالی 70

 95 مركز آموزش تحقيقات صنعتی تدریس دوره آموزشی حسابداری تلفيق 71

 95 ز شهيد هاشمی نژادپاالیشگاه گا تدریس دوره آموزشی آشنایی با قانون ماليات های مستقيم 72

 95 فوالد امير كبير كاشان تدریس دوره آموزشی آشنایی با قانون ماليات های مستقيم 73

 95 فوالد امير كبير كاشان تدریس دوره آموزشی هزینه یابی بر مبنای فعاليت 74

 95 بانك مسكن تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحليل صورتهای مالی 75

 95 بانك صادرات  زشی تجزیه و تحليل صورتهای مالیتدریس دوره آمو 76

 95 بانك صادرات  تدریس دوره آموزشی حسابرسی داخلی 77

 95 بانك صادرات  تدریس دوره آموزشی حسابرسی عملياتی 78

 95 كریدور نانو -ستاد نانو ریاست جمهوری تدریس دوره آموزشی قيمت گذاری محصوالت 79

 95 منطقه ویژه صنایع فلزی و معدنی خليج فارس سابداری پيمان ها و پيمانكاریتدریس دوره آموزشی ح 80

 95 دانشگاه شهركرد تدریس دوره آموزشی قيمت گذاری محصوالت 81

 95 مركز آموزش تحقيقات صنعتی تدریس دوره آموزشی استاندارد های حسابداری ایران 82

 95 پتروشيمی فجر غير مالیتدریس دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران  83

 96 بانك مسكن تدریس دوره آموزشی اوراق رهن ثانویه 84

 96 مركز پژوهش های دانشگاه صنعتی شریف تدریس دوره آموزشی قيمت گذاری محصوالت 85

 96 خوشه سنگ استان یزد تدریس دوره آموزشی قيمت گذاری محصوالت 86

 96 بانك مسكن IFRSتدریس دوره آموزشی صورتهای مالی  87

 96 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدریس دوره آموزشی آشنایی با قانون ماليات های مستقيم 88

 96 بانك مسكن تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحليل صورتهای مالی پيشرفته 89

 96 ذغال سنگ مركزی ایران تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحليل آماری و داده كاوی 90

 96 عسلویه -شركت عمليات غير صنعتی پازارگاد  تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحليل صورتهای مالی 91

 96 مجتمع پارس جنوبی تدریس دوره آموزشی حسابداری پيمان ها 92

 96 هتل هما شيراز قيمت گذاری خدمات هتلهزینه یابی و  تدریس دوره آموزشی 93

 96 پاالیشگاه فجر جم ی محصوالتتدریس دوره آموزشی هزینه یاب 94

 96 عسلویه -شركت عمليات غير صنعتی پازارگاد  تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحليل صورتهای مالی پيشرفته 95

 96 عسلویه -شركت عمليات غير صنعتی پازارگاد  تدریس دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غير مالی 96
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 96 بافق -سنگ آهن مرکزی ایران  تدریس دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 97

 96 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تدریس دوره آموزشی استاندارد های حسابداری ایران 98

 96 روزنامه دنیای اقتصاد تدریس دوره آموزشی آشنایی با قانون مالیات های مستقیم 99

 96 روزنامه دنیای اقتصاد IFRSتدریس دوره آموزشی صورتهای مالی  100

 96 شرکت های زیر مجموعه وزارت دفاع تدریس دوره آموزشی آشنایی با قانون مالیات های مستقیم 101

 96 بندر امام خمینی تدریس دوره آموزشی هزینه یابی و تحلیل بهای تمام شده 102

 96 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر ه تنظیم صورت وضعیت و مغایرت گیریتدریس دوره آموزشی نحو 103

 96 شیراز -کشور 5شرکت عملیات انتقال گاز منطقه  تدریس دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی 104

 96 ستاد توسعه زیست فناوری تدریس دوره آموزشی آشنایی با قانون مالیات های مستقیم 105

 96 پارک فناوری پردیس -مرکز شتابدهی سیمرغ مدیریت مالی در شرکت های دانش بنیان نوپاتدریس دوره آموزشی  106

 96 بافق -سنگ آهن مرکزی ایران  تدریس دوره آموزشی اقتصاد مقاومتی 107

 96 بافق -سنگ آهن مرکزی ایران  تدریس دوره آموزشی مدیریت هزینه استراتژیك 108

 96 بافق -سنگ آهن مرکزی ایران  زی عملیاتیتدریس دوره آموزشی بودجه ری 109

 96 پاالیشگاه گاز ایالم تدریس دوره آموزشی هزینه یابی و تحلیل بهای تمام شده 110

 96 پاالیشگاه گاز ایالم تدریس دوره آموزشی تهیه صورت های مالی 111

 96 بافق -سنگ آهن مرکزی ایران  IFRSتدریس دوره آموزشی صورتهای مالی  112

 96 پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد مشهد تدریس دوره آموزشی قوانین و مقررات معامالت دولتی 113

 96 شرکت گاز مشهد تدریس دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی 114

 97 شرکت پخش و پاالیش تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی 115

 97 شرکت پخش و پاالیش یریتتدریس دوره آموزشی حسابداری مد 116

 97 منطقه ویژه نفت و گاز عسلویه تدریس دوره آموزشی رسیدگی اسناد و مغایرت بانکی 117

 97 سازمان تامین اجتماعی تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی 118

 97 می و فناوری ریاست جمهوریمعاونت عل تدریس دوره آموزشی  قوانین و مقررات مالیاتی و تامین اجتماعی 119

 97 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تدریس دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی 120

 97 پتروشیمی نوری تدریس دوره آموزشی حسابداری پیشرفته یك 121

 97 منطقه آزاد قشم تدریس دوره آموزشی روش های تامین مالی پروژه ای 122

 97 انستیتو پاستور ایران ی فرآیندهای کنترل داخلیتدریس دوره آموزش 123

 97 پاالیشگاه گاز ایالم تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحلیل مالی پیشرفته در اکسل 124

 97 پست بانك ایران تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی مقدماتی 125

 97 پست بانك ایران پیشرفته تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت های مالی 126

 97 پست بانك ایران جریانات نقدصورت تدریس دوره آموزشی تجزیه و تحلیل  127
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 97 سنگ آهن مرکزی ایران بافق تجزیه و تحليل صورت های مالی مقدماتی تدریس دوره آموزشی 128

 97 سنگ آهن مرکزی ایران بافق های مالی پيشرفته تجزیه و تحليل صورت تدریس دوره آموزشی 129

 97 کرمان موتور اعتبارات اسنادی تدریس دوره آموزشی 130

 97 منطقه آزاد قشم بودجه ریزی عملياتی تدریس دوره آموزشی 131

 97 کرمان موتور تدریس دوره آموزشی بودجه ریزی عملياتی و هزینه یابی بر مبنای فعاليت 132

 97 منطقه آزاد قشم هزینه یابی بر مبنای فعاليت تحليل گزارشاتدوره آموزشی  تدریس 133

 97 فوالد هرمزگان قوانين و مقررات مالياتی و تامين اجتماعی تدریس دوره آموزشی  134

 97 منطقه آزاد ماکو بودجه ریزی عملياتی تدریس دوره آموزشی 135

 97 موسسه آموزشی بینا کاوشگران های مالیتجزیه و تحليل صورت  تدریس دوره آموزشی 136

 97 شرکت فوالد هرمزگان تدریس دوره آموزشی  قوانين و مقررات مالياتی  137

 97 سازمان منطقه ویژه ماهشهر تدریس دوره آموزشی  قوانين و مقررات مالياتی  138

 97 هشورای سیاست گذاری ائمه جمع حسابرسی اسناد هزینه تدریس دوره آموزشی 139

 97 پست بانك ایران اصول و فرآیندهای كنترل داخلی تدریس دوره آموزشی 140

 98 گروه ایران پارس تدریس دوره آموزشی  قوانين و مقررات مالياتی  141

 98 شرکت برق منطقه ای سمنان  حسابداری پروژه هاتدریس دوره آموزشی   142

 98 شرکت فوالد سفید دشت فعاليتهزینه یابی بر مبنای  تدریس دوره آموزشی 143

 98 شرکت کشتی سازی ایران )ایزو ایکو( مدیریت مالی برای مدیران غير مالی تدریس دوره آموزشی 144

 98 شرکت فوالد امیر کبیر استانداردهای حسابداری و تغييرات آن تدریس دوره آموزشی 145

 98 م مهندسی ایرانسازمان نظا بودجه ریزی عملياتی تدریس دوره آموزشی 146

 98 شرکت اطلس ایرانیان بودجه ریزی عملياتی  تدریس دوره آموزشی 147

 98 شرکت مهندسی توسعه گاز ایران و تامين اجتماعی تدریس دوره آموزشی  قوانين و مقررات مالياتی 148

 98 پست بانك ایران اصول و فرآیندهای كنترل داخلی تدریس دوره آموزشی 149

 98 پست بانك ایران حسابرسی داخلی یس دوره آموزشیتدر 150

 98 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا تجزیه و تحليل صورت های مالی تدریس دوره آموزشی 151

 98 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا تدریس دوره آموزشی بيمه پيمانكاری و مفاصا حساب تامين اجتماعی 152

 98 شرکت عملیات غیر صنعتی پازاردگاد مالی برای مدیران غير مالی مدیریت تدریس دوره آموزشی 153

 98 شرکت گاز همدان ه ریزی عملياتیبودج تدریس دوره آموزشی 154

 98 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق روش بررسی اسناد مالی و كنترل آن تدریس دوره آموزشی 155

 98 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق ليتهزینه یابی بر مبنای فعا تدریس دوره آموزشی 156
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 99 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بودجه ریزی عملياتی  تدریس دوره آموزشی 157

 99 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تجزیه و تحليل صورت های مالی تدریس دوره آموزشی 158

 99 شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خش عمومیهای بدرادناستا تدریس دوره آموزشی 159

 99 سازمان اوقاف و امور خیریه قانون ماليات های مستقيم تدریس دوره آموزشی 160

 99 شرکت فرودگاه های کشور قانون محاسبات عمومی و بودجه ریزی تدریس دوره آموزشی 161

 NIOPDC 99 رکت پاالیش و پخش کل کشور ش صورت های مالی و استانداردهای تلفيق تدریس دوره آموزشی 162

 99 شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان حسابداری ایراناستانداردهای  آشنایی با  تدریس دوره آموزشی 163

 99 پست بانك ایران   تجزیه و تحليل صورت های مالی تدریس دوره آموزشی 164

 99 گاز استان البرز شرکت پولشویی و مصادیق آن تدریس دوره آموزشی 165

 99 شرکت آلومینیوم اراک حسابداری بهای تمام شده بر مبنای فعاليت تدریس دوره آموزشی 166

 99 معاونت علمی ریاست جمهوری دوره آموزشی ماليات بر ارزش افزودهتدریس  167

 1400 وزارت اقتصاد و دارایی حسابرسی دولتی تدریس دوره آموزشی 168

 1400 مدیران تابعه شرکت نفت ایران كنترل مالی قراردادها ه آموزشیتدریس دور 169

 1400 سازمان انرژی اتمی  بودجه ریزی نوین تدریس دوره آموزشی 170

 1400 سازمان انرژی اتمی  آشنایی با قوانين و مقررات مالی دولتی تدریس دوره آموزشی  171

 1400 شرکت آلومینیوم اراک استانداردهای حسابداری مربوطه تدریس دوره آموزشی صورت های مالی تلفيقی و 172

 1400 شرکت های زیر مجموعه توانیر نحوه تهيه اظهارنامه مالياتی ونكات خاص آنتدریس دوره آموزشی  173

 1400 شرکت های زیر مجموعه توانیر تجزیه و تحليل صورت های مالیتدریس دوره آموزشی  174

 1400 شرکت آب منطقه ای و برق منطقه ای سمنان تجزیه و تحليل صورت های مالی و مستندات مالی  تدریس دوره آموزشی 175

 1400 شرکت انتقال گاز ایران آشنایی با قوانين و مقررات مالی دولتی تدریس دوره آموزشی  176

 1400 شرکت انتقال گاز ایران تجزیه و تحليل صورت های مالی تدریس دوره آموزشی  177

 1400 معاونت علمی ریاست جمهوری تدریس دوره آموزشی قيمت گذاری و ارزش گذاری دارایی های نامشهود 178

 1400 آزمایشگاه مکانیك خاک تجزیه و تحليل صورت های مالیتدریس دوره آموزشی  179

 1400 آزمایشگاه مکانیك خاک قوانين و مقررات دولتی تدریس دوره آموزشی 180

 1400 پتروشیمی سپهر مدیریت مالی برای مدیران غير مالی ره آموزشیتدریس دو 181

 1400 پتروشیمی نوری IFRSآشنایی با استانداردهای  تدریس دوره آموزشی 182

 1400 معاونت علمی ریاست جمهوری قيمت گذاری محصوالت تدریس دوره آموزشی 183

 1400 شرکت عمران شهرهای جدید ش افزودهقانون ماليات های مستقيم و ارز تدریس دوره آموزشی 184

 1400 پتروشیمی سپهر بودجه ریزی  تدریس دوره آموزشی 185

 1400 شرکت عمران شهرهای جدید نایی با قانون مناقصاتشآ تدریس دوره آموزشی 186

 1400 انتقال گاز 6منطقه  تنظيم و كنترل اسناد مالی تدریس دوره آموزشی 187
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