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 تعالیبسمه 

 و مشخصات فردیرزومه 

 عیسی حیدری 

 فوق دیپلم ادبیات فارسی

 لیسانس حسابداری 

 فوق لیسانس حسابداری 

 دانشجوی دکترای حسابداری

 سوابق آموزشی 

  سال 61دبیر آموزش و پرورش شهرستان های سربندر ، ماهشهر ، مشهد مقدس و اهواز به مدت 

 تدریس در این دانشگاهترم  82عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر با سابقه 

 سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد استان خوزستان از جمله :

 ترم  68مسجد سلیمان به مدت 

 ترم 8باغملک به مدت 

 ترم 7دانشکاه بین اللمللی خلیج فارس خرمشهر 

 

 سمت های اینجانب :

 معاون دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد شوشتر  -6

 آزاد شوشتر  عضو شورای پژوهشی دانشگاه -8

 شوشتر آزاد عضو شورای بودجه دانشگاه -3

 سال 3مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد شوشتر به مدت  -4

 عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد شوشتر -5

 انجمن علمی دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر موسس -1

 

 انجام شده ، مقاالت و تالیفات ( : های پژوهشی سوابق تحقیقاتی )عناوین طرح

 :و استاد راهنما طرح پژوهشی 
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 دانشجو به عنوان استاد مشاور 4دانشجوی ارشد حسابداری به عنوان استاد راهنما و مشاور 82راهنمایی ***

 بررسی ارتباط  بین بازده سهام و متغیرهای حسابداری   -6 

 بررسی ارتباط بین مدیریت نقدینگی با بازده داراییها و بازده سهام  -8 

 رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری با نسبتهای سود آوری در شرکتهای بورس تهران           -3 

  6325ژو هشی تغییرات سرمایه در گردش و داراییهای ثابت با بازده داراییها سال همکار در طرح پ -4

 موثر بر ارزش شرکت های سیمان ایران عوامل -5

 مقاله ها:  

علملی تخصصلی   . فصللنامه   موضوع کارکرد حسابرسی داخلی به مثابه بخش مکملل راهبلری سلازمانی    -6

 انجمن حسابدارن ایران 63شماره  6327ژوهشی دانش حسابداری سال چهارم تابستان  تحلیلی  پ
8-Environmental Accounting for sustainable development in IRAN (ISI IF 82268) 

3- Environmental management accounting with an emphasis on it cost (ISI IF 82268) 

4- Ratings of Iranian Cement Companies Based on Financial Ratio Analysis (ISI IF 82268)  

5- Management Accounting and its Role in Organizations (ISI IF 82268) 

1-Target Costing “A Targeted Approach in Costs Management” (ISI indx 8266) 

 

مقاله علمی پژوهشی  در فصلنامه پیام دانشگاه ملی و پیام دانشگاه آموزگاری و پیام دانشگاه  7چاپ  -7

 . 8263تا  8262تکنیکی جمهوری تاجیکستان در سال 

 همایش ها:

  "عنوان مقاله   16همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری  به میزبانی آموزشکده سما اهواز  سال -6

 به عنوان مقاله برتر پوستر برگزیده شد. "رابطه مدیریت نقدینگی با بازده داراییها و بازده سهام 

 با عنوان  8266کنفرانس بین المللی مدیریت مالزی به عنوان همکار در مقاله در سال -8
 GOVERNMENT ORGANIZATION AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 

درآمد شرکتهای سیمان در  "به عنوان  8266کنفرانس  جمهوریهای کشورهای آسیای میانه در سال -3

 شرکتهای بورس اوراق بهادار ایران 

 دوره هااجرای 

 دوره مدیریت مالی ویژه مدیران مدارس شهرستان اهواز -6

 دوره بودجه ریزی برای مدیران و معاونان برنامه و بودجه ادارات آموزش و پرورش استان خوزستان-8
 

 


