نام و نام خانوادگی  :ملك محمد غالمی
مرتبه و رتبه علمی  :مربی پايه پنج
سمت اجرايی فعلی  :معاون اداري و مالی
تلفن 0121-2203728 :

تلفن همراه09117136825 :

پست الکترونیك mmghfam@yahoo.com :

سوابق تحصیلی :
مقطع تحصیلی

رشته

گرايش

شهر محل
تحصیل

دانشگاه محل تحصیل

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

کارشناسی

حسابداري

-

تهران

امور اقتصادي

1374

1378

کارشناسی ارشد

حسابداري

-

تهران

تهران

1378

1381

دکتري

حسابداري

-

بابلسر

مازندران

1392

-

سوابق پژوهشی :
کتابها :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14

کتاب حسابداري دولتی  -اعتبارات تملك دارايی هاي سرمايهاي -انتشارات محسن 1383
کتاب حسابداري دولتی کاردانی به کارشناسی  -انتشارات مدرسان شريف
کتاب حسابداري دولتی کارشناسی ارشد -انتشارات مدرسان شريف
کتاب تستهاي کارشناسی ارشد رشته حسابداري  -انتشارات مدرسان شريف
کتاب تستهاي کاردانی به کارشناسی حسابداري  -انتشارات مدرسان شريف
کتاب حسابداري دولتی کاربردي  -انتشارات دانشگاه هرمزگان
کتاب اصول حسابداري يك  -انتشارات فکر سبز
اصول حسابداري  - 3ناشر مولف
صورت جريان وجوه نقد –انتشارات فکر سبز
مرور جامع حسابداري اعتبارات هزينه اي براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومی
مرور جامع حسابداري اعتبارات سرمايه اي براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومی صورت جريان وجوه نقد
اصول حسابداري ( 2در حال چاپ)
مرور جامع حسابداري صنعتی (در حال چاپ)
مرور جامع حسابداري مالی (در حال چاپ)

مقاالت :
.1
.2

ارزيابی ظرفیت مسئولیت پاسخگويی صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کل کشور – همايش منطقه اي دانشگاه آزاد نور1392 -
بررسی تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول ( )IMFبر نظام مالی دولت – هفته نامه خبري اخبار اقتصاد و دارايی1381 -

سوابق آموزشی :
نام دروس

نام دانشگاه
دانشگاه پیام نور پاکدشت

اصول حسابداري ( - )3حسابداري صنعتی ( -)1حسابداري صنعتی( -)2حسابداري صنعتی(-)3
حسابداري میانه ( -)1حسابداري میانه ()2

دانشکده امور اقتصادي

حسابداري صنعتی ( -) 2حسابداري دولتی

دانشگاه هرمزگان (پروازي)

اصول حسابداري ( -)1اصول حسابداري ( -)3حسابداري صنعتی( - )1حسابداري صنعتی(-)2
حسابداري صنعتی()3

دانشگاه علمی و کاربردي واحد  21تهران

اصول حسابداري ( -)3حسابداري صنعتی( -)1حسابداري صنعتی()2

دانشگاه پیام نور آمل

اصول حسابداري ( - )1اصول حسابداري ( -)2اصول حسابداري ( -)3حسابداري صنعتی(-)1
حسابداري صنعتی ( - )2حسابداري میانه ( -)1حسابداري میانه ()2

دانشگاه شمال

اصول حسابداري( -)1اصول حسابداري ( -)3حسابداري صنعتی( - )1حسابداري صنعتی(-)2
حسابداري صنعتی( -)3حسابداري میانه ( -)1حسابداري میانه ( -)2سیستمهاي اطالعاتی
حسابداري

تدريس  41111نفر ساعت

حسابداري دولتی براي ذيحسابان  ،معاونین ذيحساب و کارکنان امور مالی  ،دستگاههاي اجرايی
دولتی در  26استان

سوابق علمی و اجرايی :
تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

سمت
حسابدار در بخش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران

مهر 1375

بهمن 1376

حسابدار در ذيحسابی سازمان بازرسی کل کشور

بهمن 1376

اسفند 1377

حسابدار در وزارت امور اقتصادي و دارايی

اسفند1377

آبان 1378

حسابرس در وزارت امور اقتصادي و دارايی

آبان 1378

خرداد1382

معاون ذيحساب طرحهاي عمرانی وزارت راه و ترابري

خرداد 1382

بهمن 1384

معاون مدير کلتمرکز و تلفیق حسابها و روشهاي حسابداري وزارت امور اقتصاديو دارايی

بهمن 1384

بهمن 1385

معاون اداري و مالی دانشگاه شمال

خرداد 1386

آذر 1388

مدير گروه حسابداري دانشگاه شمال

1391/11/11

1392/12/12

معاون اداري و مالی دانشگاه شمال

1391/11/17

تا کنون

مشاور در امور مالی سازمان ايرانگردي و جهانگردي

1379

1382

دبیر اجرايی اولین همايش ملی رويکردهاي نوين حسابداري دولتی

1391

1391

دبیر علمی اولین همايش ملی رويکردهاي نوين حسابداري دولتی

1391

1391

رئیس کمیته مالی و پشتیبانی اولین همايش GISشهري

1386

1386

عضو کمیسیون دائمی هیأت امناء دانشگاه شمال

1387

1388

عضو کمیسیون انضباطی دانشگاه شمال

1387

1388

مشاور و تحلیلگر در شرکت تولیدي نرم افزاري پارس

1381

1382

کارشناس رسمی دادگستري در رشته حسابداري و حسابرسی

1392

تاکنون

مدير مالی شرکت تولیدي مخزن فوالد رافع (دابو صنعت)

1388

1391

سخنرانی ها :

محل سخنرانی

تاريخ

موضوع

دانشگاه شمال -اولین همايش نظام نوين حسابداري دولتی

1391

دانشگاه شمال -اولین همايش نظام نوين حسابداري دولتی

1391

مصاحبه و استخدام حسابدار

دانشگاه شمال  -هفته پژوهش

1391

شناخت درآمد و استانداردهاي آن

دانشگاه شمال  -هفته پژوهش

نقش حسابداري در حماسه اقتصادي

استان گلستان -اولین همايش استانی روز حسابداري

بررسی تطبیقی قانون محاسبات عمومی با حسابداري دولتی ايران
بررسی تطبیقی حسابداري دولتی با استانداردهاي حسابداري مالی

عاليق و توانمنديهاي فردي :


محاسبه بهاي تمام شده محصوالت و خدمات و راههاي کاهش آن



ارائه راهکارهاي علمی و عملی حسابداري مديريت



آموزش حسابداري عملی به صورت علمی



برنامه ريزي و تحلیل سیستمهاي نرم افزاري حسابداري

جوايز و تقدير نامه ها :


استاد نمونه دانشگاه شمال 1387



پژوهشگر نمونه دانشگاه شمال 1388



دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه شمال



دريافت لوح تقدير از فرماندار شهرستان پاکدشت



دريافت لوح تقدير از ناجا

1392
1392

