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 )1مشخصات فردی :
 نام و نام خانوادگی  :سعيد باقرزاده
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نام دانشگاه

رشته
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دانشگاه تهران

حسابداری
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1386
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 .1موضوع پایان نامه دکتری" :نقش اطالعات حساابداری در قيمات گاذاری ساهام شارکتهای ددیادالورود
) (IPOsبه بورس اوراق بهادار تهران ".نمره دفاع از پایان نامه  :درده عالی 19/15
 .2احراز رتبه اول آزمون دوره دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه تهران در سال 1379
 .3احراز رتبه  10رشته زبان انگليسی در کنکور سراسری سال 1373
 .4احراز رتبه اول رشته حسابداری دانشگاه تهران در کنکور سراسری سال 1373
 .5احراز رتبه اول در طول دوره متوسطه در سطح کل مدارس استان آذربایجانغربی
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 )3سوابق پژوهشي :
الف) تأليفات :
 .1تردمه و تأليف کتاب "اصول حسابداری ( "،)3نوشته هورن گرن ،هاریسون و رابينسون ،انتشارات
ترمه1377 ،
 .2تأليف کتاب "فرهنگ جامع حسابداری "،سال  ،1382انتشارات نگاه دانش
 .3تأليف کتاب "مجموعه سواالت طبقه بندی شده زبان تخصصي حسابداریCPA&CMA :
 "Adaptedسال  ،1382انتشارات نگاه دانش
 .4تأليف کتاب "مجموعه سواالت طبقه بندی شده مدیریت مالي برای آزمونهای کارشناسي
ارشد و دکترا" سال  ،1382انتشارات نگاه دانش
 .5تأليف کتاب دو دلدی "مجموعه سواالت کنکور کارشناسي ارشد رشته حسابداری "،سال
 1384و  ،1388انتشارات مهربان
 .6تأليف کتاب " مجموعه سواالت کنکور کارداني به کارشناسي رشته حسابداری "،سال ،1384
انتشارات مهربان

ب) مقاالت :
 .1عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولياه ) (IPOsدر باورس اوراق بهاادار تهاران،
مجله علمي -پژوهشي مدرس علوم انساني ،شماره  ،71بهار  ، 1390صص.77-107 :
 .2تبيين معيارهاای داایگنین ریساي سيساتماتيي ساهام در باورس اوراق بهاادار تهاران ،مجلهه علمهي-
پژوهشي پژوهشنامه اقتصادی ،شماره دوم ،بهار  ،1387صص.189-211 :
 .3عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهاران ،مجله علمهي-پژوهشهي تحقيقهات مهالي،
شماره  ،19بهار و تابستان سال  ،1384صص .25-64
 .4ارائه مقاله انگليسی در سومين سمينار مدیریت مالي ایران 19-22 ،تير :1384
The Initial Underpricing and Long-Run Underperformance of Initial Public
Offerings in the Iranian Emerging Stock Market: Some Empirical Evidence
" بررسی عملکرد (بازده) کوتاه مدت و بلندمدت ساهام عرضاه هاای عماومی اولياه در باورس اوراق بهاادار تهاران:
شواهد تجربی".
 .5تبيين الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران ،مجلهه تحقيقهات
مالي ،شماره  ،16پایين و زمستان سال  ،1382صص .23-48
 .6مقاله انگليسی:
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The Cross-Section of Expected Stock Returns in Iranian Stock Market:
Some Empirical Evidence
مجله علمي -پژوهشي تحقيقات مالي ،شماره  ،15بهار و تابستان سال  ،1382صص .141-160
 .7مقاله انگليسی:
The Initial and Aftermarket Performance of Initial Public Offerings in Iran
در مرحله داوری یکی از مجالت خاردی
 .8حسابداری کاهش ارزش دارایی های بلندمدت ،مجله حسابدار ،شماره  ،119اردیبهشت سال ،1376
صص .23-28
 .9تأملی در نقش و دایگاه "کميته های حسابرسی" در فرایند گنارشگری مالی شرکتهای سهامی عام ،مجله
حسابرس ،شماره  ،9زمستان سال  ،1379صص .51-55
 .10نظام آموزش عالی حسابداری در ایران ،مجله حسابدار ،شماره  ،143تير  ،1380صص .90-92

پ) فعاليت پژوهشي:
 .1دستيار سردبير مجله علمی-پژوهشی بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشاگاه تهاران از ساال 1377
لغایت 1380
 .2عضو شورای پژوهشي مجله حسابدار رسمی دامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1384

 )4سوابق آموزشي :
 .1تدریس دروس تخصصی مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای مختلف تهاران از ساال
 1381تاکنون
 .2تدریس دروس اصاول حساابداری ،حساابداری ماالی (مياناه) و زباان تخصصای حساابداری در دانشاکده
مدیریت دانشگاه تهران از سال  1377لغایت 1382
 .3تدریس زباان تخصصای حساابداری در مقطاع کارشناسای ارشاد حساابداری در دانشاگاه النهارا (س) در
سالهای  80-83و 85-88
 .4تدریس دروس حسابرسی پيشرفته و تئوری حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد حساابداری فراگيار پياام
نور از سال  1385تا 1387
 .5تدریس دروس حسابداری ماالی در ساطح کارشناسای و درس تصامي گياری در مساائل ماالی در مقطاع
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد یند در سالهای 86-84
 .6تدریس دروس مدیریت مالی و زبان تخصصی حسابداری در دهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ،سال 1383
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 .7تدریس دروس بررسی موارد خاص در حسابداری و تصمي گيری در مساائل ماالی در مقطاع کارشناسای
ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی قنوین از سال  1389تاکنون

 )5سوابق اجرایي و حرفه ای :
 .1عضو هيأت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بوعلی (ساهامی عاام) از اردیبهشات  1391تااکنون
(ادامه دارد)
 .2رئيس هيأت مدیره شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانيان (سهامی خاص) از اسفند  1395تااکنون
(ادامه دارد)
 .3عضو هيأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امين (سهامی خاص) از سال  1392الی 1393
 .4عضو و نایب رئيس هيأت مدیره شرکت کارگناری نماد شاهدان (سهامی خااص) از خارداد  1392لغایات
اردیبهشت 1393
 .5عضو کميته سرمایه گذاری باني دی از سال  1391لغایت پایان سال 1392
 .6مدیر پرتفوی و دبير کميته کارشناسی شرکت سرمایه گذاری باني پارسيان از مورخ  1386/07/17لغایات
1391/02/31
 .7مدیرعامل شرکت کارگناری سرمایه گذاری ملی ایران از بهمن ماه سال  1384تا  31تير 1386
 .8عضو کميته تخصصی آموزش بين المللی اکوسای دیوان محاسبات کشور از ابتدای سال 1386
 .9مشاور مالی و سرمایه گذاری شرکت ذخيره شاهد در سال 1384
 .10مدیر حسابرسی موسسه خدمات مالی و حقوقی ایران مشار در سال 1383
 .11کارشناس و مشاور مالی موسسه حسابرسی ویژه حساام (قرارگااه ساازندگی خاات اینبياا ) از ساال 1379
لغایت 1381
و من ا ...التوفيق و عليه التکالن

سعيد باقرزاده
خرداد 1396
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