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  رزومه علمی و تجربی
 مشخصات فردي -1

 

 

 سوابق تحصیلی -2
 

  پایان تحصیلسال   رشته  مقطع تحصیلی  ردیف
  در حال تحصیل  حسابداري  دکتري  1
  1387  حسابداري  کارشناسی ارشد  2
  1383  حسابداري  کارشناسی   3

 

 سوابق تدریس -3
 

  مرکز آموزش عالی/موسسه/نام دانشگاه  ردیف
  موسسه آموزش عالی عطار  1
  مرکز آموزش علمی کاربردي سازمان مدیریت صنعتی شرق 2
  )ع(دانشگاه امام رضا   3
  موسسه آموزش عالی حکمت رضوي  4
  کاربردي جهاد کشاورزي خراسان رضوي-آموزش علمیمرکز  5
  کاربردي بازرگانی خراسان رضوي-مرکز آموزش علمی 6
  دانشگاه خیام  7
  دانشگاه آزاد اسالمی درگز  8

  

 ها نامه ها، سخنرانی در سمینارها و مشاوره پایان مقاالت چاپ شده در مجالت، مقاالت ارائه شده در همایش -4
 
 

  سخنرانی/مقالهعنوان   ردیف
  نامه پایان/

همایش /مجله
  دانشگاه/سمینار /

  توضیحات  سال 

 یشرکت تیحاکم يرسازوکارهایتاث یبررس:نامه مشاوره پایان  1
  شرکتها یبرعملکردصادرات

موسسه آموزش 
  عالی عطار

  مراديآقاي دکتر : استاد راهنما  1396
آقاي دکتر : استاد مشاور اول

  جباري
عباس قدرت : استاد مشاور دوم

  پناه
طراحی و تدوین مدل بهاي تمام شده فرآوري :نامه مشاوره پایان  2

هاي تولیدي زعفران خراسان، نمونه  بندي زعفران در شرکت و بسته
  مطالعه شرکت کشاورزي و تحقیقاتی نوین زعفران

پردیس دانشگاه 
  فردوسی مشهد

  آقاي دکتر ودیعی: استاد راهنما  1395
آقاي دکتر : استاد مشاور اول

  زاده عباس
عباس قدرت : استاد مشاور دوم

  پناه
مقاله  20جزء / دانشگاه ارومیه  1395 ینچهاردهم یاطالعات يها یستمس يساز یادهپ ینرابطه ب یبررس: مقاله  3

          پناه عباس قدرت :نام و نام خانوادگی

   
   

    com.gmail@Ghodratpanah.A : آدرس ایمیل
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  سخنرانی/مقالهعنوان   ردیف
  نامه پایان/

همایش /مجله
  دانشگاه/سمینار /

  توضیحات  سال 

 یداخل ينظام کنترل ها یو اثربخش یانهبر را یمبتن يحسابدار
  ثابت  ییمواد و وکاال و دارا يحقوق و دستمزد موجود يچرخه ها

 یمل یشهما
 يحسابدار

  مقاله 458منتخب از مجموع 
 یندکتر محمد حس: نویسندگان

 *عباس قدرت پناه - یعیود

سود شرکت  یفیتو ک ياعتبار یسکر ینرابطه ب یبررس: مقاله  4  
  شده در بورس اوراق بهادار تهران یرفتهپذ يها

 ینچهاردهم
 یمل یشهما

 يحسابدار

مقاله  20جزء /دانشگاه ارومیه   1395
  مقاله 458منتخب از مجموع 

 یدسع - *یسحر سپاس: نویسندگان
 عباس قدرت پناه -یرغانیس

دومین همایش ملی   و چالش هاي پیش رو يحسابدار یاطالعات يها یستمس: مقاله  5
مباحث نوین در 

حسابداري، 
  ارآفرینیوکمدیریت 

  آزادا اسالنی واحد مینودشتدانشگاه   1395

  :مقاله  6
Hospital information systems: A survey of 
the current situation in Iran 

International
Journal 
ofIntelligentI
nformation 
Systems(IJII
S) 

2014  Vol. 3, No. 3, 2014, pp. 

115-119. 

doi:10.11648/j.ijiis.s.2014
0303.31 

سمینار آشنایی با   افزار همکاران سیستم آشنایی با نرم:سخنرانی  7
افزار همکاران  نرم

  سیستم

دانشگاه آزاد اسالمی واحد   1388
  نیشابور

همایش تحوالت   هاي مدیریت سود و راهکارهاي کشف آن و روش ها محرك:مقاله  8
حسابداري و 

حسابرسی در دو 
  دهه اخیر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد   1387
  کرمانشاه 

  مرحله اولمقاله منتخب  6جزء 

اولین همایش   در حسابداري Accessکاربرد :مقاله  9
دانشجویان 

حسابداري سراسر 
  کشور

  دانشکده دکتر شریعتی تهران   1381
از مجموع مقاله منتخب  5جزء 

  مقاله مقطع کارشناسی 49

  
 

 تالیف -5
 

  توضیحات  انتشارات  سال  وضعیت   کاربرد  نام کتاب  ردیف
براي  -هاي اطالعاتی حسابداري یستمس  1

  دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداري
انتشارات   1395  چاپ شده  دانشگاهی

  مرندیز
  : تالیف

  عباس قدرت پناه
انتشارات   1394  چاپ شده  دانشگاهی   2اصول حسابداري  2

دانشگاه امام 
  )ع(رضا 

  : تالیف
دکتر محمد حسین ودیعی 

دانشیار گروه حسابداري دانشگاه فردوسی (
  )مشهد

  عباس قدرت پناه
مباحث  –هاي اطالعاتی حسابداري یستمس  3

  فنی براي فارغ التحصیالن حسابداري 
 –حرفه 

  دانشگاهی
        در حال تالیف

-دانشگاهی  در حسابداري اکسل رکاربرد نرم افزا  4
  حرفه

        در حال تالیف
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  توضیحات  انتشارات  سال  وضعیت   کاربرد  نام کتاب  ردیف
        در حال تالیف  دانشگاهی  1زبان تخصصی حسابداري  5
-دانشگاهی  هاي کامپیوتري  حسابرسی سیستم  6

  حرفه
        در حال تالیف

مباحث فنی و تحلیلی اجراي بهاي تمام   7
  شده

        در حال تالیف  حرفه

اکسل در  مایکروسافت کاربرد  8
  حسابداري مدیریت

        در حال تالیف  حرفه

  
  
  

 )به عنوان مدرس دوره(هاي برگزار شده آموزشی  دوره -6
 

  هاي برگزاري زمان  کنندگان  شرکت  نام دوره  ردیف
  1395تابستان   کارکنان امور مالی بیمارستان رضوي  و پیشرفته دوره آموزش اکسل مقدماتی  1  

  1395تابستان   شرکت مهراوندکارکنان امور مالی  دوره آموزش اکسل پیشرفته  2
هاي آموزش مباحث فنی حسابداري بهاي  دوره  3

  )افزار همکاران سیستم با تاکید بر نرم(تمام شده 
در محل (ا ه شرکتکارشناسان مالی 

  )شرکت همکاران سیستم خراسان
  1393تابستان -2 1394تابستان -1
  1391زمستان  -4 1392زمستان  -3

هاي آموزش اکسل مقدماتی، پیشرفته و  دوره  4
  کاربردي حسابداري

در محل (ا ه شرکتکارشناسان مالی 
  )شرکت همکاران سیستم خراسان

 93تابستان  -3 93پاییز -2 93زمستان - 1
   92پاییز - 6 92زمستان  -5 93بهار  - 4
  92تابستان - 7

هاي درمانی بیمارستان  کارکنان بخش  دوره آموزش اکسل مقدماتی  5
  رضوي

  1389پاییز 

  1385تابستان   کارشناسان شرکت همکاران سیستم  افزار دارایی ثابت دوره آموزش نرم  6
دانشجویان کارشناسی حسابداري   اکسل مقدماتیدوره آموزش   7

  دانشگاه فردوسی مشهد
  1382پاییز 

  
 

 اي هاي حرفه اي و عضویت در انجمن مدارك حرفه -7
 

  عنوان ردیف
 MSRTمدرك   1

  Tolimoمدرك   2
  )درجه ممتاز(گواهینامه سیستم بهاي تمام شده همکاران سیستم   3
  عضو دائم انجمن حسابداري ایران  4
 عضو انجمن حسابداران خبره ایران  5

  
  
 
  

    
  
  
  
  


