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بررسی سيستم اطالعات حسابداري شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربی-تدوين مدل SWOT

 تبيين الگوي تقلب مالياتی در ايران مبتنی بر رويكرد آميخته (واکاوي کنش مالياتی متقلبانه اشخاص حقوقی)
 محاسبه بهاي تمام شده تخت -روز و بررسی تاثير شاخص نيروي انسانی بر آن در يكی از مراکز آموزشی درمانی اروميه در
 سال 1391
 تاثير کيفيت آموزش بر اقتصاد نو -دانش محور در کشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمی و مطالعه جايگاه کشور ايران
 تاثير سيستم نوآوري بر شاخص اقتصاد دانش بنيان در کشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمی و بررسی جايگاه کشور ايران
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اقتصاد دانش محور و بررسی جايگاه کشور ايران
 تبيين و مقايسه عملكرد شرکت هاي منتخب از گروه هاي صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در بازار سهام با استفاده از
شاخص هاي نوين و سنتی ارزيابی عملكرد
 بررسی تاثير بيش اطمينانی مديران بر معيارهاي عملكرد مالی ( ROAو  ) ROEشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار
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دانش محور
 بررسی ارتباط معيارهاي عملكرد بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص صنعت بانكداري با استفاده
از مدلهاي اقتصاد سنجی
A study on the effects of intellectual capital efficiency on economic performance



A study on the impact of the quality of management education on the new economy–knowledge:



Evidence from members of OIC countries
The role of supply chain management on improvement of financial reports



Meta-Analysis of empirical deficiencies in Iran accounting researches



Investigating the effect of value chain on knowledge application for economic development



دوره های سپری شده
نام دوره و کارگاه

ردیف








قوانين و مقررات مالياتي
اعتبارات اسنادي ،ضمانت نامه هاي بانكي و مقررات متحدالشكل  UCP 600و بررسي پروفرما اینوویس و ریسك
هاي تجارت بين المللي و راه هاي کاهش آن
طراحي و مدیریت قراردادهاي پروژه هاي عمراني و صنعتي
بررسي راه هاي پيشگيري و آشنایي با تخلفات مالي ،معامالتي و محاسباتي از نظر سيستم هاي نظارتي
نبوغ بازاریابي و مدیریت ارتباط با مشتري
ICDL
دوره جامع زبان انگليسي



دوره هاي متعدد دانش افزایي و معرفت افزایي



دوره بينش مطهر



آشنایي با سرقت ادبي و راههاي کنترل آن به صورت Online



مقاله نویسي علمي به زبان فارسي



آشنایي با مرجع گذاري و استفاده از نرم افزارهاي Online, Desktop




آموزشي سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار سطح 1
طرح ضيافت اندیشه



ارتقاء کيفيت تدریس با استفاده از هوش هيجاني



ارائه مقاالت علمي به زبان انگليسي



نحوه مطالعه و درک متون مطبوعاتي زبان انگليسي



ارتقاء کيفيت تدریس بر مبناي به کارگيري طراحي آموزشي



آشنایي با کتابخانه دیجيتال دانشگاه آزاد اسالمي



آشنایي با ابزارها و تكنيك هاي تحقيق در چاپ مقاالت علمي



آشنایي با قوانين و آیين نامه هاي پژوهشي



الگوهاي ساختاري و رفتاري اساتيد در دانشگاه




آشنایي با نحوه نگارش و تنظيم طرح هاي پژوهشي
آشنایي با آیين نامه هاي پژوهشي



تهيه طرح کسب و کار ()Business Plan



مدیریت اطالعات علمي با نرم افزار End Note



و دهها دوره ضمن خدمت

طرح های پژوهشی
 محاسبه بهاي تمام شده دانشجو و بررسی تحليلی – تطبيقی با ميزان شهريه مكتسبه (مطالعه موردي آموزشكده سما اروميه) بررسی تحقيقاتی پيرامون تاثير سيستم اطالعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران شرکت توزيع نيروي برق آذربايجانغربی و ارائه راهكار هاي مناسب جهت پياده سازي آن

زمينه های مورد عالقه برای تحقيق
 حسابذاري مالی حسابداري مديريت -امور مالياتی
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