
1

 به نام پروردگار 
علمی  - اجرايی خالصه وضعيت

 مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: مھدی مردانی  
نام پدر: حسینعلی  

1361 سال تولد:       تکاب صادر  از:

♦ مدارك تحصیلي

معدل سالمحل تحصیل رشته تحصیلي مدرك 

*18.08 1381 زنجانواحد آزاد  حسابداری كارشناسي 

كارشناسي  
ارشد

**139219.19علوم تحقيقات واحد آزاد حسابداری

دکتری  
تخصصی

139517.54آزاد واحد سمنانحسابداری

 حسابداری 1381بين دانشجويان ورودی  اولرتبه  *

حسابداری 1392رتبه اول بين دانشجويان ورودی  **

 هاي اجرایي:فعالیت

mailto:MehdiMardani82@gmail.com
mailto:MehdiMardani82@gmail.com


2

 های مدیریتیفعالیت
(.1400تا   1399)ناهيد رايان سيستمآشركت پارس    یو ادار  یمال  ر يمد ✓
.(1399تا  1399)ملت(  یگرو  مالتابعه )شرکت  ارزش آفرين اطلسشرکت   اداریو  مدير مالی ✓
 .(1396تا  1392طراحي و توليد موتور ايران خودرو)ايپکو( ) مدير مالی شرکت تحقيق، ✓

تا  1396( )شمرکت بیين تدبير ما )شمرکت تابعه گرو  مالی ملت  ريزی، بودجه و نظارتبرنامهمدير   ✓
1399). 

 .(1396تا  1395طراحي و توليد موتور ايران خودرو)ايپکو( ) شرکت تحقيق،  کار کسب و مدير  ✓
(.07/1399تا  1396)مدير تصفيه شرکت بازرگانی رادين بیساز منطقه آزاد انزلی ✓
 (. 07/1399تا  1396)شرکت نفت و گاز نوگام هيتصف ر يمد ✓
  (.07/1399تا  1397مدير تصفيه موسسه حقوقی توسعه ميزان انديشه) ✓

 (.  1399تا  1398)شيک المللنيشرکت توسعه نفت و گاز ب هيتصف ر يمد ✓
 (.07/1399تا  1399)، خدمات نوساز ساختمانشرکت   هيتصف ر يمد ✓
 (.07/1399تا  1399ملت بازار) یشرکت اطالع رسان هيتصف ر يمد ✓
 (.07/1399تا  1399)گرو  توسعه کارآفرينی ملتشرکت  هيتصف ر يمد ✓

 (. 07/1399تا  1399ملت) یامهيخدمات پوشش بنمايندگی شرکت  هيتصف ر يمد ✓

 .(1396تا   1394های الکترونيک خودرو  )مدير تصفيه شرکت گسترش سامانه ✓

 کارشناسیهای  فعالیت
 .(کنونتا   1400)فرانگرحساب خبر هاي مديريت بیبود سيستم موسسه حسابرسي وحسابرس   ✓

تا  1391)طراحي و توليد موتور ايران خودرو)ايپکو(  کارشمناس حسمابداری مديريت شمرکت تحقيق، ✓
1392). 

تا  1390( )پکويخودرو)ا رانيشرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ا عمومی یکارشناس حسابدار  ✓
1391.) 

.(1390تا   1387)کارشناس مالی و بانکی شرکت تعاونی اعتبار گرو  صنعتی ايران خودرو   ✓
 .(1387تا  1386)کارشناس مالی شرکت محوطه سازان ريبان )شیرداری تیران(   ✓

 .(1386تا  1386)  (شیرداری تیران)کارشناس مالی شرکت مثلث نويد نوين  ✓

.(1386تا   1385) (عتی بابکان آملشیرک صن)شرکت بیرمان ساز  گستر آرمان    حسابدار  ✓
 .(1385تا آبان   1383)حسابدار شرکت آذر میر کرج )شیرداری کرج( کمک  ✓

  مشاوره و عضویت
(.کنونتا   1396)  عضو هيئت مدير  شرکت توسعه حمل و نقل ريلی گسترش ✓
 (1397تا   1395طلس )مشاور مدير عامل شرکت پترو فرآوران ا ✓

تا   1394طراحي و توليد موتور ايران خودرو)ايپکو( ) شمممرکت تحقيق،عضمممو کميته حسمممابرسمممی   ✓
1396).

 سابقه تدریس
 .تا کنون 1398 بصير دانشگا    ؛ارشد  یکارشناس  و  یکارشناس  مقطع  یحسابدار  یدروس تخصصص ✓

علمی   –ای؛ دانشممگا  جامع دروس تخصممصممصممی حسممابداری مقطع کاردانی و کارشممناسممی حرفه ✓
 .تا کنون 1393  )تیران(و افقدستوار    ديشیمیرکام پارس،    ،گرو  صنعتی ايران خودرو  کاربردی

  ی تخصصیهاعضویت در انجم
 حسابدار رسمی ✓

 عضو جامعه مشاورا  مالیاتی ایرا    ✓

 حسابداران خبر  ايرانعضو انجمن   ✓

 عضو انجمن حسابداری مديريت ايران ✓

 ايرانعضو انجمن میندسی مالی  ✓
ای ايرانعضو انجمن مديران مالی حرفه ✓
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 عضو انجمن مالی اسالمی ايران ✓
 

 ها:توانمندي و مهارت 
( از انجمن حسممابداران  IFRSالمللی)دارای گواهينامه اسممتانداردهای گزارشممگری مالی بين ✓

 خبر  

 دارای گواهينامه ريسک مالی از انجمن حسابداران خبر  ✓

 دارای گواهينامه مبارز  با پولشويی از انجمن حسابداران خبر   ✓

 دارای گواهينامه قانون ماليات و ارزش افزود  از انجمن حسابداران خبر   ✓

 دارای گواهينامه قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات از انجمن حسابداران خبر   ✓

 ن خبر  دارای گواهينامه گزارش نويسی حسابرسی از انجمن حسابدارا ✓

 مجتمع آموزشی غزال )وزارت تعاون( گری مالی ازداراي گواهينامه تحليل ✓

مجتمع آموزشمممممی غزال )   بورس و اوراق بیمادار ازدر  یگمذارهيم سمممممرمماداراي گواهينماممه  ✓
 وزارت تعاون(

 داری از شرکت تعاونی اعتبار گرو  صنعتی ايران خودروداراي گواهينامه سمينار بانک ✓

 های مربوط به نرم افزار يکپارچه همکاران سيستم به شرح ذيل:گواهينامهداراي  ✓

 گزارش ساز، انبارداری، داریخزانه، حقوق و دستمزد، دارايی ثابت، حسابداری

 دارای گواهينامه اصول مذاکر  از سازمان مديريت صنعتی. ✓

 دارای گواهينامه مديريت زمان از سازمان مديريت صنعتی. ✓

های  های مالی و تجزيه و تحليل ارتباط بين اقالم صممورتیيه صممورتآشممنايی تخصممصممی ت ✓
 مالی.

 آشنايی با تأمين مالی از طريق بازار پول و سرمايه و فرايندهای عملياتی آن. ✓

 ها در بازار سرمايه. آشنايی با فرآيند افزايش و کاهش سرمايه شرکت ✓

 آشنايی با تحليل بنيادی و تکنيکی سیام.  ✓

 گری اوراق تأمين مالی و عرضه و پذيرش سیام در بورس اوراق بیادار.معاملهآشنايی با  ✓

 آشنايي با زبان انگليسي در حد مكالمه و ترجمه متون تخصصصي )متوسط(. ✓
 .Excelو آشنايي تخصصي با نرم افزار  Officeآشنايي با كامپيوتر، اينترنت، نرم افزار  ✓

 هاي داخلي و بين المللي.يشآشنايي با روند علمي و اجرايي برگزاري هما ✓
 

 هامندیعالقه 

 مباحث نوين در حسابداری و حسابرسی ✓

 

 هاي پژوهشي:فعالیت 

 تألیف کتاب 
 .1395،ارشدان، تیرانانتشارات ،  "تامی  مالی خارج از ترازنامه"تأليف کتاب  ✓

 .1395، انتشارات ارشدان، تیران،"حسابداری دادگاهی"کتاب  فيتأل ✓

انتشمممارات   ،"ایحرفه مباحث جاری در حسااااابرساااای با تاکید بر رویکرد قضاااااوت"کتاب  فيتأل ✓
   .1398ارشدان، تیران،

 در حال چاپ.،  "سایه روش  حسابداری در اقتصاد"کتاب  فيتأل ✓

 

 تألیف مقاله 
Row Title Journal Title Index ISSN Field year 

1 

هاي اهرم مالی قبل و بعد از  مقايسه نسبت 
کارگيری تامين مالی خارج از  به 

هاي پذيرفته شد  در  ترازنامه در شرکت 
 بورس اوراق بیادار تیران 

Dutch Journal of 

Finance and 
Management 

lectito 2542-4750 
مديريت /اقتصاد/  

 حسابداری
2018 

2 

مطالعه تاثير بکار گيری تامين مالی  
خارج از ترازنامه بر کانال های تاثير 

واکنش سرمايه گذاران در  گذار  
های پذيرفته شد  در بورس اوراق  شرکت 

 بیادار تیران 

International 

Business 
Management 

Medwell MJ 

Journals 
1993-5250 

مديريت /اقتصاد/  
 حسابداری

2016 
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3 

هاي قيمت به درآمد قبل و  مقايسه نسبت 
خارج از  بعد از به کارگيری تامين مالی  

هاي پذيرفته شد  در  ترازنامه در شرکت 
 بورس اوراق بیادار تیران 

Journal of 

Accounting, 

Financial and 

Economic Sciences 

ISC 2149-7346 
  مديريت/اقتصاد/

 حسابداری
2015 

4 

  یساختار راهبر نيمطالعة رابطه ب
  ی)بحران( مال  یو درماندگ یشرکت
شد  در بورس اوراق   رفتهيپذ یهاشرکت 

 بیادارتیران 

Account and 
financial 

Management 

Journal 

Everant 1259-1270 
مديريت /اقتصاد/  

 حسابداری
2018 

5 

  تيمسئول یسطح افشا ري تاث یبررس
اطالعات   تيها بر شفافشرکت  یاجتماع

شد    رفتهيپذ یهاشرکت  یو حسابدار یمال
 در بورس اوراق بیادار تیران 

Account and 

financial 

Management 
Journal 

Everant 2456-3374 
/اقتصاد/   ت يريمد

یحسابدار  
2017 

6 

چرخه برگشت وجو    نيرابطه ب  یبررس
و   یاقتصاد  یابيارز یارهاينقد با مع

شد  در   رفتهيپذ یهابازد  سیام در شرکت 
 بورس اوراق بیادار تیران 

Account and 

financial 

Management 

Journal 

Everant 2456-3374 
/اقتصاد/   ت يريمد

یحسابدار  
2017 

7 

سود و  یفيک یهای ژگيرابطه و  یبررس
  یبازد  حقوق صاحبان سیام عاد

شد  در   رفتهيپذ یهابانک یموردکاو
 بورس اوراق بیادار تیران 

Account and 

financial 

Management 

Journal 

Everant 2456-3374 
/اقتصاد/   ت يريمد

یحسابدار  
2018 

8 
و   یگذاره يسرما نيرابطه ب  یبررس

شد  در بورس   رفتهيپذ سیام ینگ ينقد
 اوراق بیادار تیران 

Account and 

financial 

Management 

Journal 

Everant 2456-3374 
/اقتصاد/   ت يريمد

یحسابدار  
2018 

9 
از نرخ   ینوسانات ناش نيرابطه ب  یبررس

شد  در بورس  رفتهيپذ ارز و بازد  سیام
 اوراق بیادار تیران 

Account and 
financial 

Management 

Journal 

Everant 2456-3374 
/اقتصاد/   ت يريمد

یحسابدار  
2018 

10 
بر   یساز یخصوص  نيرابطه ب  یبررس

شد  در   رفتهيپذ هایتوسعه و رشد شرکت 
 بورس اوراق بیادار تیران 

Account and 

financial 
Management 

Journal 

Everant 2456-3374 
/اقتصاد/   ت يريمد

یحسابدار  
2019 

11 
ساالنه و شاخص هاي   اقالمارزيابي نقش 

ی اقتصادي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومت  

Account and 

financial 

Management 
Journal 

Everant 2456-3374 
/اقتصاد/   ت يريمد

یحسابدار  
2019 

12 

 یبررسي نقش چرخه زندگي شرکت برا
اقالم   تيفيک  نييب شيدر پ  مناسب مدل کي

بر اساس روش   (عيي طب ري غ) یارياخت
 ان يجر یمدل نقد

نسون يک يد  

International 
Journal of Finance 

and Managerial 

Accounting 

 4379-2588 دانشگا  آزاد 
  / مالی/ ت يريمد

یحسابدار  
2020 

13 
نقش چرخه عمر شرکت در    یابيارز

اقالم   تيفيک ینيبشيپ یهامدل یسازنه يبی
 ی تعید

  و یدانش حسابدار
 ت يري مد حسابرسي

 5785-2322 دانشگا  آزاد 
  / ی/مال ت يريمد

یحسابدار  
1399 

 هاشرکت درکنفرانس 

 کشور  عنوا   کنفرانس  عنوا   ردیف 

1 
هاي سودآوري قبل و بعد از به کارگيری تامين مالی  مقايسه نسبت 

هاي پذيرفته شد  در بورس اوراق خارج از ترازنامه در شرکت 
 بیادار تیران

المللی  کنفرانس بين 
مديريت و منابع انسانی  

 امارات-دبی
 امارات-دبی

2 
مقايسه نسبت اهرم مالی قبل و بعد از به کارگيری حاکميت  

 هاي پذيرفته شد  در بورس اوراق بیادار تیرانشرکتی در شرکت 

المللی  کنفرانس بين 
مديريت و منابع انسانی  

 امارات-دبی
 امارات-دبی

3 
هاي  پذيري مالي بر عملکرد مالی بانکمطالعه تاثير انعطاف 

 پذيرفته شد  در بورس اوراق بیادار تیران

المللی  کنفرانس بين 
مديريت و اقتصاد و 
-حسابداری کوالالمپور

 مالزی 

 مالزی -کوالالمپور

4 
بررسی تاثير ارتباطات سياسی هيات مدير  بر رابطه بين کميته  

پذيرفته شد  در های الزحمه حسابرسی شرکتحسابرسی و حق
 تیران بورس اوراق بیادار

المللی  کنفرانس بين 
های نوين در پژوهش 

مديريت و اقتصاد و علوم 
 انسانی

 ترکيه 

5 
گذاری پذيري مالي بر ميزان سرمايه مطالعه تاثير انعطاف 

 هاي پذيرفته شد  در بورس اوراق بیادار تیرانبانک
المللی  کنفرانس بين 

 مديريت و صنايع 
 ايران

6 
مطالعة رابطه بين ساختار راهبری شرکتی و درماندگی )بحران( 

 تیران های پذيرفته شد  در بورس اوراق بیادارمالی شرکت 
المللی  کنفرانس بين 

های نوين در پژوهش 
 ترکيه 



5

مديريت و اقتصاد و علوم 
 انسانی

 و رتبه محقق آدرس دریافت اطالعات مقاالت چاپ شده

Mehdi Mardani - Google Scholar Citations 

 عنوا  پایا  نامه كارشناسي ارشد 
گذار های تاثيرتاثير به کارگيری تامين مالی خارج از ترازنامه برکانالبررسمممممي   ✓

های پذيرفته شد  در بورس اوراق بیادار تیران.شرکت گذارانواکنش سرمايهدر 

رضا فالحآقاي دكتر استاد راهنما:          

  عنوا  رساله دکتری تخصصی 
ی و اقالم تعید  تيفيک یهامدل  یسمممازنهينقش چرخه عمر شمممرکت در بی  یابيارز ✓

.یاقالم تعید تيفيکبينی ها در پيشهر يک از مدل سودمندیسطح تعيين 

نقی فاضلی آقاي دكتر استاد راهنما:           

 

    

http://scholar.google.com/citations?user=kGn0GA8AAAAJ&hl=en
http://scholar.google.com/citations?user=kGn0GA8AAAAJ&hl=en
mailto:MehdiMardani82@gmail.com

	Mehdi Mardani - Google Scholar Citations

