باسمه تعالي
تاريخ:
شماره:
 -1مشخصات فردي

نام :محسن

نام پدر :قدرت الله

نام خانوادگي :احمدی

تولد:

سال

8538/8/42
محل صدور :دوگنبدان

محل تولد :دوگنبدان

وضعیت تأهل  :مجرد  متأهل 
وضعیت نظام وظیفه  :پايان خدمت

دين :اسلام

شماره شناسنامه2244 :
تعداد فرزندان8 :

معاف طرح سربازی هیأت علمي

مذهب  :شیعه

موارد ديگر

…

 -2وضعيت استخدامي
الف :استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي(هیأت علمي)

عضو هیأت علمي رسمي تمام وقت

واحد:گچساران

عضو هیأت علمي آزمايشي تمام وقت

عضو هیأت علمي نیمه وقت 

شماره پرونده هیأت علمي در سازمان مركزی 52455 :مجوز 53/282226
ب :استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي (غیر هیأت علمي)

كارمند آزمايشي دانشگاه

كارمند قراردادی دانشگاه 

واحد:

كارمند رسمي دانشگاه

ج :استخدام در ساير سازمانها
نام سازمان:

شهرستان :

تاريخ شروع:

سمت:

همكاری ادامه دارد

تاريخ پايان:

د :بازنشسته ساير سازمانها
ه :مأمور از ساير سازمانها

نام سازمان:

تاريخ بازنشستگي:

نام سازمان:

تاريخ شروع مأموريت :

تاريخ پايان مأموريت:

لطفاً مستندات مربوط به ارتباط خود با سازمان اعم از استعفا ،ماموريت يا اشتغال را همراه فرم ،پیوست و به اين دبیرخانه ارسال فرمايید.

مربي 

 -3مرتبه علمي:

دانشیار

استاديار

استاد

4ـ تحصيلات:
دانشگاه محل تحصیل  :پيام نور

 -دوره لیسانس؛ رشته تحصیلي  :حسابداري

از سال

تا سال

1331

 -دوره فوق لیسانس؛ رشته تحصیلي  :حسابداري

از سال

 دوره دكتری تخصصي)(Ph.D.؛ رشته تحصیليكشور محل تحصیل

از سال

13/33

دانشگاه محل تحصیل  :تهران مرکز

تا سال

1312

1312

معدل

كشور محل تحصیل  :ایران

1311

معدل

كشور محل تحصیل  :ایران

11/81

دانشگاه محل تحصیل :
تا سال

 -دانشجوی دوره دكتری ( ) Ph.D.؛ رشته تحصیلي  :حسابداری

معدل
سال شروع به تحصیل 3131 :

دانشگاه محل تحصیل  :آزاد یاسوج

تعداد واحدهای گذرانده شده :
 دانشجوی بورسیه :رشته حسابداری -آيا امتحان جامع داده ايد ؟

تاريخ تصويب بورسیه:

دانشگاه متعهد بورسیه:
زمان تقريبي دفاع از پايان نامه :

لطفاً آخرين مدرك تحصیلي خود را همراه فرم ،پیوست و به اين دبیرخانه ارسال فرمائید.

 -1دوره ها و کارگاههاي آموزشي:

رديف

مدت به روز

نام دوره و كارگاه

سال
برگزاری

كشور برگزار كننده

دانشگاه يا موسسه برگزار كننده

3
2
1
4
5
6
7
8
3
31
33
32
31
34
35
36
37
38

ارزش افزوده
مهدویت
جلسات هم اندیشی صالحین
مسابقات سراسری قرآن وعترت
همایش داخلی اخلاق کارگزاران از دیدگاه معصومین
خوودسازی در مدیریت وپرهیز از تعدی به مردم ازدیدگاه علی(ع)
اظهارنامه مالیاتی و تحریردفاترقانونی
توانمندسازی اساتید(نقدشیطان پرستی)
Team work Management
Advanced Microsoft Office
Microsoft Windows

دوره اظهارنامه مالیاتی
مالیات ارزش بر ارزش افزوده
تبیین خدمات دانشگاه آزاد
الگویهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس
آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی
بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه
آشنایی با کامپیوتر و مقدماتی 38
ویندوز  38تکمیلی
آموزش زبان انگلیسی عمومی 3
روانخوانی قرآن کریم
اقدام پژوهشی
آشنایی مقدماتی با نرم افزار spss
ارزشیابی  ،اندازه گیری پیشرفت نحصیلی
سبک های یادگیری پیشرفت تحصیلی
سبک های یادگیری و روش های اثر بخش مطالعه
برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس
نحوه ارایه یک سمینار خوب
آشنایی با نرم افزار مهندسی matlab
آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI
آموزش مدیران گروه ها
الگوهای یاددهی و یادگیری
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
رواشناسی تربیتی
فلسفه تعلیم و تربیت
آشنایی با آیین نامه های آموزشی و پژوهشی
کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت
انگیزش و یاددهی اثر بخش
آشنایی با تفسیر سوره واقعه
آموزش تدوین برنامه درسی
آموزش ایجاد وبلاگ
آشنایی با تفسیر سوره ملک
سیری در سیره نبوی

2
3
33ماه
3
3
3
2
3
3
3
3

3131
3132
3131
3133
3133
3133
3131
3132
2131
2131
2131

ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران
ایران

دانشگاه آزاداسلامی واحد گچساران
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
بسیج اساتید استان کهگیلویه و بویراحمد
دانشگاه آزاداسلامی واحد گچساران
دانشگاه آزاداسلامی واحدگچساران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
"
" " "
" " " "

 -1سابقه تدریس:
مقطع
موضوعات تدريس

دانشگاه/موسسه
كارشناسي

ارشد

دكترا

.3دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران



-

-

دروس تخصصی حسابداری

.2آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد گچساران



-

-

دروس تخصصی حسابداری

.1دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان



-

-

دروس تخصصی حسابداری

.4دانشگاه پیام نور مرکز گچساران



-

-

دروس تخصصی حسابداری

.5دانشگاه پیام نور مرکز نورآباد



-

-

دروس تخصصی حسابداری

.6دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان



-

-

دروس تخصصی حسابداری

.7دانشگاه پیام نور گناوه



-

-

دروس تخصصی حسابداری

.8دانشگاه علمی کاربردی



-

-

دروس تخصصی حسابداری

 -3فعاليتهاي پژوهشي:
الف) مقالات:
رديف

عنوان مقاله

عنوان مجله

مطالعه تأثیر متقابل متغیرهای عمده بخشي

مجله ترويج و اقتصاد كشاورزی

3

كشاورزی و كلان اقتصادی ايران

2

Management of shrimp exploitation
in Persian gulf coastal

بین المللي

Study about coincide effect of income
oil and macroeconomic policies with
variables in agricultural sections in
Iran
Management of fishery in Oman sea
coastal
Study the of trade policies on export
and import iran
Service and goods strategies of
strategies marketing mixture model to
develop tourism in tajikstan
Relationship between institutional
ownership and agency cost in
investing market of iran
مطالعه تاثیر متقابلهای عمده بخش كشاورزی

ISI

محلیه ترويج و اقتصاد كشاورزی سال اول شماره 4

و كلان اقتصادی در ايران

تابستان 8582

خودسازی و مديريت و پرهیز از تعدی به مردم

همايش داخلي اخلاق كارگزاران از ديدگاه

توسط كارگزاران از ديدگاه امیرالمومنین (ع)

معصومین (ع) اسفند 8568

عدالت محوری كارگزاران

همايش داخلي اخلاق كارگزاران از ديدگاه

1
4
5
6
7
8
3
31

33

32

ICEFR 2011
ISI
)Life science Journal 2013 ; 10(5s
ISI
)Life science Journal 2013 ; 10(6s
ISI

معصومین (ع) اسفند 8568
مطالعه واكنش متغیر های عمده و نوسانات

دومین همايش ملي بررسي راهكارهای ارتقاء

قیمت نهاده های كشاورزی در ايران با

مباحث مديريت ،حسابداری و مهندسي صنايع در

استفاده از توابع واكنشي آني

سازمان ها اسفند ماه 8564

تبیین اثرات عوامل موثر بر پیدايش خوشه

اولین همايش ملي بررسي راهكارهای ارتقاء

صنعتي به عنوان ابزاری برای تسهیل تولید

مباحث مديريت ،حسابداری و مهندسي صنايع در

ملي و مطالعه موردی خوشه صنعتي ادوات

سازمان ها اسفند ماه 8564

كشاورزی جويبار
نقش نظامي راهبری در ثبات مالي شركت ها
31

اولین همايش ملي بررسي راهكارهای ارتقاء
مباحث مديريت ،حسابداری و مهندسي صنايع در
سازمان ها اسفند ماه 8564

34

Study the of trade policies on export
and import iran

اولین همايش ملي بررسي راهكارهای ارتقاء
مباحث مديريت ،حسابداری و مهندسي صنايع در
سازمان ها اسفند ماه 8564

35

كاربرد هزينه يابي هدف در حسابداری

اولین همايش ملي بررسي راهكارهای ارتقاء

مديريت

مباحث مديريت ،حسابداری و مهندسي صنايع در
سازمان ها اسفند ماه 8564

36

اثر محافظه كاری حسابداری ،بازده سهام و

اولین همايش ملي بررسي راهكارهای ارتقاء

اندازه شركت بر زيان دهي شركتها

مباحث مديريت ،حسابداری و مهندسي صنايع در
سازمان ها اسفند ماه 8564

دوره

شماره

سال انتشار

ب) کتب منتشره:

رديف

عنوان كتاب

تألیف

3

بورس سنتی و الکترونیک



2

حسابداری صنعتی 3



ناشر

محل انتشار

سال انتشار

ترجمه

انتشارات فرنام

شیراز

3131

انتشارات فرنام

شیراز

3131

ج) طرحهاي پژوهشي:

رديف
3
2
1

4
5

عنوان طرح پژوهشي

بررسی اثرات تغییر درآمد نفت بر بخش کشاورزی ایران
مدیریت چند معیار معضلات حوزه دریای عمان
رابطه بین سرمایه گذاری و رشد اشتغال وتاثیر متقابل متغیرهای کلان
اقتصادی آن در بخش کشاورزی ایران
بررسی تأثیر سیاست های تجاری به صادرات و واردات در ایران
مطالعه تاثیر نوسانات هزینه عاملهای انرژی بر متغیرهای مالی در ایران

مرجع

اعتبار طرح (میلیون ريال)

سال پايان پژوهش

واحد

27111111ریال

3131

واحد

33331111

3131

واحد

24211111

3188

واحد

311751111

3132

تصويب

منطقه

41111111

د) نشانها و جوایز علمي:


 نويسنده كتاب برگزيده سال:
مترجم كتاب برگزيده سال:
جايزه جشنواره خوارزمي:سال
استاد نمونه:سال

دانشگاه

دانشكده /واحد

عنوان كتاب

سال انتخاب

ناشر

عنوان كتاب

سال انتخاب

ناشر

 موارد ديگر( نام ببريد) نفر اول چهارمین المپیاد حسابداری سراسر كشور 8586
 -1سوابق اجرائي در آموزش عالي (دولتي ـ غير دولتي)

الف) 
ب)  معاونت اداری و مالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران از سال  33تا كنون
فرهنگي
دانشجوئي اداری و مالي
پژوهشي
حوزه مسئولیت :آموزشي
ج)  رياست آموزشكده سما واحد گچساران دانشگاه از سال  1311تا سال 1318
د)  معاونت دانشكده ……… ...…………………..دانشگاه ……… .………………….از سال ………… تا سال …………
دانشجوئي  اداری و مالي
پژوهشي
حوزه مسئولیت :آموزشي
ه) مديريت گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشكده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران از سال  3187تا سال 3132
رياست دانشگاه ………………………………… از سال ………… تا سال …………

مدیر گروه دانشگاه پیام نور – مدیر گروه دانشکده سما واحد گچساران

 -8مسئوليتهاي اجرائي در دیگر سازمانهاي دولتي و غير دولتي (نام ببرید):
عضو هیأت اجرایی هلال احمر شهرستان گچساران
عضو هیأت اجرایی هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد
عضو بسیج اساتید  ،پایگاه مقاومت و گردان عاشورا
عضو کمیته اشتغال شهرستان گچساران
 -11براي ایفاي چه نقشهایي در دانشگاه آمادگي و علاقه بيشتري دارید؟ حوزه اداري و مالي

 -11دو نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها (دولتي ـ غير دولتي) که با شما سابقه آشنایي دارند معرفي نمائيد:
رديف

نام و نام خانوادگي

دانشگاه

دانشكده

نشاني و تلفن تماس

.3

دکتر سید جواد حسینی

دانشگاه آزاد گچساران

فنی و مهندسی

گچساران .سایت13371421113 .

.2

دکتر سیروس محمدی

دانشگاه ازاد گچساران

فنی مهندسی

گچساران سایت 13377221625

 -12اظهار نظر آزاد:
نشاني منزل  :استان کهکیلویه و بویر احمد -گچساران – کوی کارکنان دولت کوچه  1شمالی
تلفن تماس 36822248465

32254542283 -

نشاني الكترونیكي )mohsentarh@yahoo.com :)e-mail

امضاء و تاريخ

