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 شرح سوابق فردی

 
  

  نام خانوادگی: قنبری                                         نام: علی محمد

  نام پدر: حسن

  خمين -١٣۵٠و محل تولد:  تاريخ                ١٠۶٠٧شماره شناسنامه: 

  

  سوابق تحصيلی:
  

  نشگاه صنعت نفتدا  –و علوم مالی نفت  مقطع ليسانس: رشته حسابداری از دانشکده حسابداری

  کشور هندوستان -از دانشگاه پونا M.Com ) مقطع فوق ليسانس: رشته مديريت بازرگانی (

  مقطع دکتری: رشته حسابداری از دانشگاه پونا کشورهندوستان

  سوابق پژوهشی:
  مقاالت علمی -الف

ار شده توسط دانشگاه برگز)  Business & Finance( ٢٠٠۵مالی سال  شرکت در کنفرانس بين المللی تجارت و -١

PHILADELPHILA   آمريکا و دانشگاهICFAI :هندوستان با مقاله 
  

  “Determinants of Capital Structure of Indian Automobile Industry in Pre and Post 

Liberalization” 
 

 با عنوان: ٢٠٠۶در سال   Icfaian Journal of Management Researchچاپ مقاله علمی در مجله  -٢
 

  “Economic Value Added (EVA): An Appropriate Performance Measure in Indian Industry” 

  

 با عنوان: ٢٠٠٧در جوالی   Journal of Accounting Researchچاپ مقاله علمی در مجله  -٣
 

   “The relationship between Economic Value Added and Market Value Added: An empirical  

analysis in Indian Automobile Industry”  
  

(حرآتي جهادي در افزايش ثروت ملي و  جهاد نرم افزاري در ارتقاء سيستم هاي اطالعاتي صنعت نفتمقاله " -۴

 -دانشگاه امام حسين ،وري ملي  پذيرفته شده در همايش جهاد اقتصادي با تاآيد بر بهره "، استفاده بهينه از آن)

 ١٣٩٠سفندماه ا

قتصادي اپذيرفته شده در همايش جهاد ، "الگوگيري از فرهنگ دفاع مقدس براي تحقق اهداف جهاد اقتصادي"مقاله  -۵

 ١٣٩٠اسفندماه  -دانشگاه امام حسين،  وري ملي با تاآيد بر بهره
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آموزش  -لی حسابداری"، پذيرفته شده در همايش مآينده ی آموزش حسابداری در ايران: فرصت ها و تهديدها" مقاله -۶

 ١٣٩١، ارديبهشت ماه ١۴٠۴و پژوهش حسابداری در افق ايران 

"، فصلنامه علمی گيري مديران شرآت ملي گاز ايران  مقاله " نقش سيستم اطالعات حسابداري در فرآيند تصميم -٧

 ١٨پژوهشی تحقيقات حسابداری و حسابرسی، شماره 

 سراسري همايش ايران"، يازدهمين در اسالمي حسابداري ستقرارا جهت بستري )مرسوم( نوين مقاله "حسابداري  -٨

  1392 سال مهرماه 17 - مشهد فردوسي دانشگاه - ايران حسابداري

 :کاربردی فعاليت های پژوهشی -ب

عه تحقيقي بررسي و تحليل وضعيت منابع انساني واحدهاي مالي سازمان هاي تابعه وزارت نفت با تمرآز انجام مطال -١

 ١٣٨٧در سال  بر نيازسنجي آموزشي نيروي انساني

 ١٣٨٩در سال  ( طراحي سيستم مديريت بهاي تمام شده) در شرآت گاز استان تهران  ABCفاز دوم پروژهانجام  -٢

  ERPبا رويکرد استقرار  ي سيستم هاي اطالعات مالي شرآت ملي گاز ايرانانجام مطالعه تحقيقي بررس -٣

مديريت پروژه فاز اول مهندسي مجدد مديريت مالي شرآت پتروپارس در قالب طراحي و پياده سازي سازمان جديد  -۴

  ١٣٩٠سال  -مديريت مالي شرآت

حضرت زهرا  تابعه دانشگاه علوم اجرای پروژه بررسی بهای تمام شده خدمات اصلی مراکز درمانی ايزدی و -۵

 ١٣٩٢سال -ABC شپزشکی قم با رو

 

  

  سوابق آموزشي:
  

 مشتمل بر  در مقطع آارشناسي و آارشناسي ارشد دروس مختلف رشته حسابداري در دانشگاه قمتدريس  -١

 (آارشناسي) ٢و  ١مديريت مالي  -

ابداري، سيستم های اطالعاتی ، زبان انگليسي تخصصي، مسائل جاري حسبررسي موارد خاص در حسابداري -

 (آارشناسي ارشد) حسابداری
 

 شامل: انشكده نفت تهرانتدريس دروس مختلف در د -٢

 اصول يك، دو و سه حسابداري -

 ٢، ١مديريت مالي  -

 تجزيه و تحليل صورت های مالی(کارشناسی ارشد) -
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 مديريت مالی استراتژيک( کارشناسی ارشد) -

 
 .)مورد هشت (مديريت مالي رشناسی ارشد کادانشجويان و مشاور  استاد راهنما -٣

 مورد). هفتحسابداري ( کارشناسی ارشد استاد راهنماي دانشجويان  -۴

  مورد). هشت( و مديريت مالی داور دفاعيه دانشجويان رشته آارشناسي ارشد حسابدارياستاد  -۵

 

 سوابق اجرائی:

      شامل: های مختلف تاکنون در بخش ١٣٧۴اشتغال به کار در صنعت نفت از سال 
     ١٣٧۶لغايت  ١٣٧۴امور مالی ستاد دانشگاه صنعت نفت از سال   -  

 در سمت هاي آارشناس ارشد پيمانها و  ١٣٨۵بهمن   لغايت ١٣٧٧امور مالی شرکت نفت و گاز پارس از سال   -  

  مسئول مالي فاز يك  پارس جنوبي

  ٨٧تا ارديبهشت  ١٣٨۵ماه  امور مالی شرکت ملی نفت ايران از بهمنمشاور مدير   -  

  کنونتا ١٣٨٩ل شرکت پتروپارس از بهمن عاممشاور مالی مدير -  

 

  :تاکنون در بخش های مختلف شامل ١٣٨٧اشتغال در دانشگاه صنعت نفت از سال        
  ٨٧عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشكده نفت تهران از ارديبهشت  -  

 ٩١تا ارديبهشت  ٨٧يلي دانشكده نفت تهران از آذرماه معاونت آموزشي و تحصيالت تكم -  

  تاکنون ١٣٨٧شورای مديريت مرکز آموزش حسابداران خبره از سال  نماينده دانشگاه وعضو -    

  تاکنون ٩١مدير گروه حسابداری دانشکده نفت تهران از شهريور   -  

 


