بسوِ تعبلي
هطخصبت فزدي:
ًبم ًٍبم خبًَادگي :هجتبي عذيلي
هحل صذٍر :آهل

فزسًذ :رحوبًقلي

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ23:

ضوبرُ هلي 2143204132

هحل تَلذ :آهل

سبل تَلذ 1364/06/30:

هتبّل

ضوبرُ توبس09113006381:

سَابق تحصيلي :
هذرك تحصيلي

سبل

هحل تحصيل

رضتِ تحصيلي

اخذهذرك

هعذل
كل

ديپلن

1382

علَم ريبضي

دبيزستبى ضبّذ

17

كبرضٌبسي

1385

حسببذاري

داًطگبُ ضوبل آهل

17/3

كبرضٌبسي ارضذ

1388

حسببذاري

داًطگبُ علَم اقتصبدي

16/5

دكتزاي تخصصي

اهتحبى جوع گذراًذُ

حسببذاري

داًطگبُ ضْيذ ببٌّز كزهبى

-

سَابق كبري :
اس  88/3/1الي 89/3/1حسببزسي در هَسسِ حسببزسي آسهَدگبى
اس 89/12/1الي 90/9/1حسببزسي در هَسسِ حسببزسي رئَف اًذيص اهيي
اس  90/9/1هذيز هبلي داًطگبُ خشر هحوَدآببد
اس  95/9/1هعبٍى اداري ٍ هبلي داًطگبُ خشر هحوَدآببد

سَابق آهَسضي:
عضَ ّيئت علوي ٍ هذيز گزٍُ حسببذاري هَسسِ آهَسش عبلي خشر هحوَد آببد
هذرس حسببذاري در داًطگبُ ّبي ضوبل آهلً ،يوب هحوَدآببد ٍ آساداسالهي ٍاحذ آيت اهلل آهلي

سَابق پژٍّطي:
عٌَاى هقبلِ

ًَيسٌذگبى

چبپ يب ارائِ

سبل

علوي پژٍّطي:

1
2
3
4

5

6

بزرسي رابطٍ بيه دستکاري فعاليت َاي
يالعي ي َشيىٍ حمًق صاحبان سُام

دکتز مُذي مزادسادٌ فزد
مجتبي عذيلي

فصلىامٍ بًرس ايراق بُادار
ضمارٌ 7

بزرسي رابطٍ بيه مالکيت وُادي سُام ي
عملکزد سزمايٍ فکزي
وگُذاضت يجٍ ومذ ،ارسش ضزکت ي عذم
تمارن اطالعاتي

دکتز مُذي مزادسادٌ فزد
مجتبي عذيلي
دکتز سعيذ لزباوي
مجتبي عذيلي

پيطزفت َاي حسابذاري داوطگاٌ ضيزاس
ديرٌ سًم ضمارٌ ديم
داوص حسابذاري داوطگاٌ کزمان
ضمارٌ 8

بزرسي رابطٍ بيه جزيان َاي ومذي آساد ي

دکتز حسيه فخاري
مجتبي عذيلي

بزرسي َاي حسابذاري ي حسابزسي،
ديرٌ  ،19ضمارٌ 4

1391

کيفيت حسابزسي ،کيفيت سًد ي َشيىٍ

دکتز مُذي مزادسادٌ فزد
مجتبي عذيلي

پژيَطىامٍ حسابذاري مالي ي حسابزسي
داوطگاٌ آساد اسالمي ياحذ تُزان
مزکشي – ضمارٌ 14

1391

دکتز احمذ احمذ پًر
مجتبي عذيلي
سيذ جًاد ابزاَيميان

پژيَص َاي حسابذاري مالي داوطگاٌ
اصفُان – ضمارٌ 18

1392

مذيزيت سًد اس طزيك فعاليت َاي يالعي
حمًق صاحبان سُام
بزرسي رابطٍ بيه عذم تمارن اطالعاتي ي
مذيزيت يالعي سًد

1388
1390
1391

علوي تزٍيجي:
1

مالکيت وُادي ي ماوذٌ يجٍ ومذ

دکتز اسفىذيار ملکيان
مجتبي عذيلي

داوص ي پژيَص حسابذاري (اوجمه
حسابذاري ايزان) – ضمارٌ 32

1392

ّوبيص:

1
2
3
4

بزرسي رابطٍ بيه محافظٍ کاري ي َشيىٍ
حمًق صاحبان سُام (چاپ)
بزرسي رابطٍ بيه کيفيت افطا ي َشيىٍ
سزمايٍ (سخىزاوي)
تبييه تاثيز حاکميت ضزکتي بز سزمايٍ
فکزي (سخىزاوي)
مالکيت وُادي ي وگُذاضت يجٍ ومذ
(چاپ)

دکتز احمذ احمذپًر
مجتبي عذيلي
دکتز اسفىذيار ملکيان
مجتبي عذيلي
مجتبي عذيلي
مجتبي عذيلي

داوطگاٌ آساد اسالمي ياحذ خميه

1389

وُميه َمايص سزاسزي حسابذاري
داوطگاٌ سيستان ي بلًچستان
َمايص ملي حسابذاري ي مذيزيت
1391
داوطگاٌ آساد ياحذ وًر
َمايص مىطمٍ اي حسابذاري ي مذيزيت
1390
داوطگاٌ آساد ياحذ وًر
1390

طزح پژٍّطي:
1

بزرسي رابطٍ بيه کيفيت افطا ي َشيىٍ
سزمايٍ در ضزکتَاي پذيزفتٍ ضذٌ در
بًرس ايراق بُادار تُزان

سيذ جًاد ابزاَيميان
مجتبي عذيلي

داوطگاٌ آساد اسالمي ياحذ وًر

1390

