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 نام ونام خانوادگي فتاح بهزادیان

 سال تولد  1356

اصفهان خ عالمه امینی شرقی خ شهید سلمانی نژاد بلوار پردیس کوی ارکیده 

 106پ
 آدرس
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 فيزیك  –ریاضي  دیپلم

 ( 1383)حسابداری   يكارشناس

 ( 1389)حسابداری  كارشناسي ارشد

 ( 1396)حسابداریتخصصی   دکترای

فرایند جستجو، کشف و ارزیابی بررسی نحوه استنباط حسابرسان از عوامل موثر بر  

 تاریخ ترازنامه شواهد مربوط به رویدادهای بعد از 
 ارشد  عنوان پایان نامه

 عنوان پایان نامه دكترا 
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 رك تحصيلی امد

 تا كنون   ١٣٨1از سال  و اجرایی حرفه ايسوابق بخشی از 

 شرح فعاليت  ردیف 

 حسابدار رسمی و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  ١

 کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ٢

 عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره ایران  ٣

 عضو پیوسته انجمن حسابداری و حسابرسی ایران  ٤

٥ 
مدیریت نواندیشان)حسابداران رسمی( از سال  حسابدار رسمی و مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی و خدمات 

 تا کنون  1397

تا   1396مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا )حسابداران رسمی( از سال حسابدار رسمی و  ٦

1397 
 1396تا  1395مدیر حسابرسی موسسه حسابرسی آیین ترازآریا )حسابداران رسمی( از سال  ٧

 1395تا  1392حسابرسی موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا سرپرست ارشد  ٨

 1392تا   1386سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی امجد از سال  9

 عضو هیات علمی فعلی گروه حسابداری موسسه آموزش عالی نقش جهان اصفهان  10

 عضو هیات علمی سابق گروه حسابداری موسسه آموزش عالی المهدی مهرااصفهان  11
 

 

 

 سوابق تحقيقاتی، پژوهشی و تاليفات
 

 راهنمایی، مشاوره و داوري پایان نامه هاي تحصيلی كارشناسی ارشد دانشجویان 

 تعداد  دانشگاه  دفاع سال 

 تفاوت انتظارات حسابرسان و مدیران مالی از عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بررسی  

 حسابرسی  فرایند در آنان نقش به توجه با
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تا   1396

 کنون

خوراسگان، مبارکه، دولت آباد و دانشگاههای آزاد اسالمی واحد 

 فالورجان،موسسات آموزش عالی سپاهان، امین فوالدشهر 
 50بیش از 

 

 سمينارها داخلی و خارجی در مقاالت ارائه شده 

 ردیف  محل ارائه  عنوان سال ارائه 

 هزینه یابی کایزن در برابر هزینه یابی سنتی  1390
حسابداری  ارائه پوستر در همایش 

 بروجرد  دانشگاه
1 

   2 

   3 

   4 

 

 مقاالت چاپ شده در نشریات و مجالت

 ردیف  محل چاپ عنوان سال چاپ 

1389 
عوامل موثر برقضاوت حسابرسان در جستجوی شواهد  

 مربوط به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه  
 1 49فصلنامه حسابرس شماره 

1393 

بررسی نحوه استنباط حسابرسان از عوامل موثر بر فرایند جستجو،  

کشف و ارزیابی شواهد مربوط به رویدادهای بعد از تاریخ  

 کاربردیو ارائه یک مدل  ترازنامه

 2 فصلنامه دانش حسابرسی

1396 

 کنندگان تهیه و مستقل حسابرسان انتظارات تفاوت بررسی

 در آنان نقش به توجه با حسابرسی کیفیت از مالی های صورت

 حسابرسی  فرایند

 3 مالی گزارشگری در کاربردی پژوهشهای

1396 

حسابرسان بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه 

شده در بورس اوراق  های پذیرفتهمستقل و مدیران مالی شرکت

 بهادار تهران 

 

 4 پیشرفتهای حسابداری 

1396 

 
 مدل از استفاده  با حسابرسی کیفیت تحلیلی چارچوب بررسی

 ساختاری  معادالت سازی

 فصلنامه حسابداری مالی

 5 
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1397 

 

 شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی 

 

 6 96شماره  فصلنامه حسابرس

1397 
تأثیر استرس و فرسودگی شغلی حسابرسان بر کیفیت خدمات  

 حسابرسی 
 7 حسابدار رسمی

 8 حسابدار رسمی حسابرسی مستمر  1399

2017 

An Investigation of Expectation Gap between 

Independent Auditors and Users from Auditing 

Services Related to the Quality of Auditing 

Services Based on Their Role and Professional 

Features 

 

Asian Journal of Accounting 

Research 9 

    

    

    

   سوابق آموزشی
 

 دانشگاهیسوابق آموزشی 

ف
ردی

 

مقطع 

 تحصيلی 
 سال  محل تدریس عنوان درس 

1 
 1397 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه  تئوری حسابداری  دکتری 

2 
کارشناسی  

 ارشد
 1397 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه  2تئوری حسابداری 

3 
کارشناسی  

 ارشد
 2تئوری حسابداری

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

 فالورجان 
1397 

4 
کارشناسی  

 ارشد
 بررسی موارد خاص در حسابداری

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

 فالورجان 
1396 

5 
کارشناسی  

 ارشد
 1397 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه  کاربرد قوانین در حسابرسی 

6 
کارشناسی  

 ارشد
 بررسی موارد کاربردی در حسابرسی

واحد   اسالمی  آزاد  دولت دانشگاه 

 آباد
1397-

1398 

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2443-4175
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/2443-4175
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7 
کارشناسی  

 ارشد
 بررسی موارد خاص در حسابرسی

واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

 فالورجان 
1397 

8 
کارشناسی  

 ارشد
 حسابرسی سیستمهای کامپیوتری 

دولت  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

 آباد
1397-

1398 

9 
کارشناسی  

 ارشد
 کاربرد قوانین در حسابرسی 

آزاد   دولت دانشگاه  واحد  اسالمی 

 آباد
1397-

1398 

10 
، حسابداری 3و  1،2، حسابداری صنعتی  2و  1حسابداری میانه   کارشناسی 

 ، مباحث جاری در حسابداری   2و    1، حسابرسی2و    1پیشرفته  

دانشگاههای آزاد اسالمی واحد مبارکه، 
 خوراسگان، دولت آابد 

1389 
 تاکنون 

11 
، حسابداری 3و  1،2حسابداری صنعتی  ،  2و  1حسابداری میانه   

 ، مباحث جاری در حسابداری   2و    1، حسابرسی2و    1پیشرفته  

واحد  نور  پیام  دانشگاههای 

 خوراسگان، اصفهلن،شاهین شهر 
1389 
 تاکنون 

12 

 
، حسابداری 3و  1،2، حسابداری صنعتی  2و  1حسابداری میانه  

 اری ، مباحث جاری در حسابد  2و    1، حسابرسی2و    1پیشرفته  

نقش  عالی  آموزش  موسسات 

بهشت،امین  جهان،راغب،هشت 

 فوالدشهر، المهدی 

1389 
 تاکنون 

 

 

 
 
 

 سوابق آموزشی در برگزاري دوره هاي كوتاه مدت تخصصی

 سال  ي محل برگزار عنوان ف یرد

 1392 كارگروه جامعه حسابداران رسمی اصفهان  استانداردهاي حسابداري مالی 1

 1395 جهاد دانشگاهی اصفهان  حسابداري اصول  2

 1394 واحد اصفهان -دیوان محاسبات استانداردهاي حسابرسی  3

4 
-دوره هاي آموزشی نحوه محاسبات بهاي تمام شده

 استانداردهاي حسابداري 

 1398و  1397 موسسات آموزش عالی المهدي و نقش جهان 

 1399-1398 بافق -مركزي ایرانشركت سنگ آهن  استانداردهاي حسابداري مالی 5
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