
 »بسمه تعالي«  

 
                                                      الف( مشخصات فردي:

 1356ـ سال تولد:     کاظم زادهنام: مزدك 
  

 ب( سوابق کاري: 

 کنون  تا 1373فعالیت حسابرسي و حسابداري از سال

 و شاهدان   نو اندیشان برسيفعالیت در موسسات حسا

 ( حسابداران رسمي  )  موسسه  حسابرسي سپند تدبیر نیکان درشریک 

  (حسابداران رسمي   )  شریک و مدیر عامل موسسه  حسابرسي بینا تدبیر

 کنترل کیفیت موسسات حسابرسي در جامعه حسابداران رسمي ایران   همکار در عضو کار گروه

 جامعه حسابداران رسمي ایران در  عضو کار گروه آموزش

 جامعه حسابداران رسمي ایران موسسات درعضو کار گروه 

   اختالف اداره کل امور مالیاتي شمال تهراننماینده جامعه حسابداران رسمي ایران در هیات هاي حل 

 1395الي انجمن حسابداران خبره ایران در سال شوراي ع عضو علي البدل 

  عضو هیات تشخیص صالحیت حسابداران  مالي  خبره
 

  ب( پیشینه تحصیلي:

 بداري دکتري : حسا

        کارشناسي ارشد: حسابداري، دانشگاه تربیت مدرس

 ایران عضو جامعه حسابداران رسمي  –حسابدار رسمي 

 عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

 حسابدار مالي خبره
  



  

   :و تدریس ( سوابق آموزشيد    

   تا کنون   1382 از سال  تدریس در انجمن انجمن حسابداران خبره  

 اطاق بازرگاني ایران  در  تدریس  

   ایران جامعه حسابداران رسميتدریس در   

 خوارزمي  -  دانشگاه علوم اقتصاديتدریس در   

 تهران   تدریس در دانشگاه پیام نور  

 البرز  يعتدریس در دانشگاه غیر انتفا  

 غزالي  تدریس در دانشگاه غیر انتفاعي   

   پیام نور تهرانتدریس در دانشگاه   

  :اهداف و برنامه ها  د (    

لیسانس و توانایي تدریس مطالب کاربردي و عملي  جذب اساتید داراي مدرك تحصیلي باالتر از   -1

 به دانشجویان نه به صورت تئوري و دانشگاهي

جهت استفاده   PACTایجاد کتابخانه مجهز به کتابهاي مرجع حسابداري و مدیریت در محل   -2

  اعضاء در تمامي ایام هفته 

ایران جهت تشکیل دوره هاي مورد -3 با جامعه حسابداران رسمي  در  جامعه    نظر  ارتباط مستمر 

 جهت افزایش علمي کارکنان موسسات حسابرسي

 و آشنایي بیشتر اعضا   ACCA    -  CIMAاهتمام بیشتر در جهت تشکیل دوره هاي بین المللي   -4

 و تقویت آموزش زبان براي حسابداران خبره    IFRSبا مفاهیم 

 تاسیس شعبه مرکز آموزش در شهر هاي داراي توجیه اقتصادي  -5

 کارگروه هاي فني وپاسخگویي به سواالت در سایت مرکز آموزش حسابداران خبره تشکیل  -6

  طراحي دوره هاي کوتاه و بلندمدت با توجه به شرایط و نیاز علمي کشور -7

 وبینار ها مشترك با سایر مجامع حرفه اي تشکیل  -8
 

مزدک کاظم زاده     –احترام ب  
ی عضویت رد شورای ع  الیکاندیدا

 


