
. مشخصات فردی1

متأهل  خانوادگی نام و نام شعیب رستمی وضعیت تأهل

 نام پدر فریدون محل تولد رشت

دین:  اسالم

هااهداف و برنامه. 2

ها و مؤسسات با رویکردهای ذیل:در شرکتتر مناسبرتقاء جایگاه واقعی اعضای انجمن برای اشتغال ا
منظور جذب حسابداران خبرهها و مؤسسات بهمرجع قراردادن انجمن جهت مراجعه شرکت -1

ها و مؤسساتناسایی بهتر شرکتش و ترمناسب تسهیل اشتغالجهت حسابدار ارشد، سرپرست و الی آخر( جمن )بندی اعضای عادی انسطح -2

 از اعضاء

انجمن عادیمستمر برای اعضای  وآموزش صحیح، اجرایی  -3

اهد شد.فراهم خو با رویکردهای فوق ،و پاالیش آنها ءتر برای انجمن جهت ارتقاء دانش اعضال دسترسبامکان جذب منابع قا

و مالی ای حسابداریها و مجامع حرفه. عضویت در انجمن3

ق.م.م 244ماده  اختالف مالیاتیهای حل و نماینده رسمی انجمن در هیئت( IICA)عضو انجمن حسابداران خبره ایران  1

(AGA) عضو رسمی انجمن حسابداران دولتی امریکا 2 

(IAA) عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران 3 

(ISC – سازمان حسابرسی) ریزی بخش عمومیدبیرتخصصی و عضو هیئت تحریریه نشریه حسابداری و بودجه 4

یمدیریت، اقتصاد و حسابدارسردبیر و عضو هیئت تحریریه نشریه مطالعات نوین کاربردی در  5

(ISI & Elsevier) المللی پژوهشنامه مالیداور رسمی ژورنال بین 6

. وضعیت اشتغال و سوابق اجرایی4

سال فعالیت محل کار عنوان شغل

تا کنون 99 از سال شرکت سپید )سهامی عام( مالی

تا کنون 96از سال  شرکت تدبیر محاسب آراد  مشاور مالیاتی

98الی  92از سال  زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیو مالی

. تحصیالت دانشگاهی5

پایان شروع  مقطع رشتـه معدل دانشگاه محل تحصیل

در حال ارائه رساله 1397  دکتری حسابداری 18/69 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین



  

 شی )تدریس(سوابق آموز .6                                                 

 ردیف نام سازمان/دانشگاه/مؤسسه مقطع مدت تدریس

 1400سال 
 دروس تخصصی حسابداری 

 (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 1 دانشگاه آزاد اسالمی

 تا کنون 98سال 
 دروس تخصصی حسابداری 

 (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 2 دانشگاه کوشیار

 تا کنون 96سال 
 دروس تخصصی حسابداری 

 (مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 3 دانشگاه دیلمان

 ، سهام ترجیحیمدیریت مالی دولتیدجه، بو دروس 98تا  96سال 
 تعاون،  وزارتمعاونت اجتماعی 

 کار و رفاه اجتماعی
4 

  

     اهم سوابق پژوهشی )کتب(. 7                                                  

 ردیف نام کتاب مؤلف انتشارات انتشارسال 

 1 مالی اخالقی: چالشی سیستماتیک شعیب رستمی، محمدعلی آقایی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین در نوبت انتشار

 ترمه در نوبت انتشار
 محمود کیا، شعیب رستمی،

 امین زارعی 
 2 مالیاتی: نیاز هر روز شما دانش نوین

 

  (داخلی مقاالت). اهم سوابق پژوهشی 7 

تاریخ 

 انتشار

 توضیحات چاپ و

 نمایه مجله
 نام مجله

 به ترتیب نویسندگان

 درج در مقاله
 ردیف عنوان مقاله

1400 

ISC 

 1سال دوم، شماره 

 52-64صص 

مجله حسابداری و 
 ریزی بخشبودجه

 (سازمان حسابرسی) عمومی

 شعیب رستمی

 نسترن حقگو طبالوندانی

 هایحسابرسی بخش عمومی و چالش

پساکرونا: بررسی راهبردهای دفاتر ملی  

 حسابرسی کشورهای پیشرو

1 

1399 
 ISCعلمی 

 2سال دهم، شماره 

مجله حسابداری و منافع 

 اجتماعی

 ()س( دانشگاه الزهرا)

 شعیب رستمی

 دکتر غالمرضا کردستانی

 گذاری در حسابداری وتبیین مفهوم نقش

 تأثیر آن در اجرای نوآوریهای سازمانی،

 تجاری و اجتماعی

2 

1399 
 333شماره 

 48-51صص 

 مجله حسابدار

 (انجمن حسابداران خبره)

 شعیب رستمی

 دکتر غالمرضا کردستانی

های نقش حرفه حسابداری در حل  چالش

 های بخش عمومیسازمان
3 

1399 

ISC 

 1سال اول، شماره 

 1-8صص 

مجله حسابداری و 
 ریزی بخشبودجه

 )سازمان حسابرسی( عمومی

 دکتر کیومرث بیگلر 

 شعیب رستمی

نگر در  بخش اهمیت و کاربرد اطالعات آینده

 دولتی و بازار سرمایه
4 

1395 

 ISCعلمی 

، 13سال چهارم، شماره 

 7 -26صص 

 مجله سیاستهای

 مالی و اقتصادی

 وزارت امور)

 (اقتصادی و دارایی

 شعیب رستمی

 ثمین کهنسال

 ذکیه آذرهوش

 نسبت سود به قیمت بررسی تطبیقی رابطه بین

-آتی با رشد فروش و ریسک شرکت در دوره

مدت و بلندمدت در بورس مدت، میانهای کوتاه

 اوراق بهادار تهران

5 



  (داخلی مقاالت). اهم سوابق پژوهشی 7 

تاریخ 

 انتشار

 توضیحات چاپ و

 نمایه مجله
 نام مجله

 به ترتیب نویسندگان

 درج در مقاله
 ردیف عنوان مقاله

1395 
 ISC علمی

 18سال پنجم، شماره 

مجله مطالعات حسابداری 

 و حسابرسی 

 (انجمن حسابداری ایران)

 شعیب رستمی

 ثمین کهنسال

صورتهای مالی بررسی مفهومی لزوم تهیه 

 تلفیقی در بخش عمومی
6 

1395 

 سال شانزدهم،

 ،8و7های شماره

 93 -112صص 

 مجله اقتصادی

 وزارت امور)

 (اقتصادی و دارایی

 شعیب رستمی

 دکتر محمدحسن قلیزاده

 ثمین کهنسال

انتساب اقالم تعهدی عملیاتی به اجزای رشد 

 های حسابداری:فروش و تحریف

ناهنجاری اقالم دیدگاهی ویژه در بررسی 

 تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران

7 

1394 

 ISC علمی

، 6سال چهارم، شماره

 115 -140صص 

مجله پژوهشهای 
کاربردی در 

 گزارشگری مالی

 (سازمان حسابرسی)

 ثمین کهنسال

 شعیب رستمی

 دکتر سینا خردیار

 آرش یعقوبی

 کاری شرطی وبررسی تأثیر محافظه

اطالعات حسابداری و غیرشرطی ناشی از 

 حسابرسی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام

8 

1394 
 281، شماره 26سال 

 33 -38صص 

 مجله تدبیر

 (سازمان مدیریت صنعتی)

 ثمین کهنسال

 شعیب رستمی

 مشروعیت، ناسازگاری و دوگانگی سازمانی:

 نگاهی دیگر به نقش حسابرسی داخلی
9 

1394 
، 78سال هفدهم، شماره 

 92 -101صص 

مجله حسابرس 

 (سازمان حسابرسی)

 شعیب رستمی 

 ثمین کهنسال

 تأثیر گزارش اثربخشی کنترلهای داخلی در

 محیط کسب و کار بر بهبود گزارشگری مالی
10 

 

 سایر سوابق اجرایی. 8

 تا کنون 95باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی از سال عضو  -1

 ISCدرج شده در  -( کرج)عضو کمیته علمی و داوری اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران  -2

 ISCدرج شده در  -( بابلسر)عضو کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد در شرایط تحریم  -3

 ISCدرج شده در  -لسر( )بابعضو کمیته علمی و داوری سومین کنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی  -4

 ISC درج شده در -داری و مدیریت در هزاره سوم )کرج( های نوین حسابکنفرانس ملی پژوهشاولین عضو کمیته علمی و داوری  -5

 ISCدرج شده در  -)رشت(  علوم اجتماعی و اقتصادیمطالعات نوین  سراسریاولین کنفرانس  دبیر اجراییعضو کمیته علمی و  -6
 

 ایهای حرفهمهارت. 9

 IFRSتسلط بر استانداردهای حسابداری، حسابرسی و  -1

 IPSASBو  GASBاستانداردهای  مبانی تسلط بر حسابداری بخش عمومی و -2

 هاتسلط بر تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام شرکت -3

 و غیره ، لیزرلSPSS ،Eviewsافزارهای آماری تسلط بر انواع نرم -4

 های مالیاتیتلسط بر قوانین و بخشنامه -5

 تأمین اجتماعیبیمه قانون کار، بازرسی کار و  مشاور -6

 


