
 

 شاهین شیرینی مهندس 

 

 ای حرفهو  رزومه علمی 

  

 :مشخصات

 شاهین شیرینی  :نام و نام خانوادگی 

 1366 سال تولد: 

 ارومیه، بلوار شهید دستغیب، نبش خیابان مدیریت، موسسه آموزش عالی آفاق : آدرس

  : 32225459تلفن

   shahinshirini@gmail.com       :پست الکترونیک

  

 سوابق تحصیلی

 

 اسی حسابداری از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیهکارشن

    1388الی بهمن ماه  1385مهر ماه 

 18.26رتبه دوم در بین کل ورودی با معدل 

 کارشناسی ارشد حسابداری از دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

  1391الی شهریور ماه  1389مهرماه 

 سازی  :عنوان پایان نامه سی      تاثیر هموار سهام با تاثیر متغیر میانجی نااطمینانی اطالعات )برر سود بر بازده 

 18.80نااطمینانی اطالعات برای اولین بار در ایران انجام پذیرفت( با نمره 

  18.58رتبه دوم در بین کل ورودی با معدل 

mailto:shahinshirini@gmail.com
javascript:void(0);/*1477315686475*/


 سمت کاری 

  انسانی، موسسه آموزش عالی آفاقمربی گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و علوم 

 مدیر مالی موسسه آموزش عالی آفاق 

  

 سوابق آموزشی

 1392تا  1390تدریس دروس پایه و تخصصی حسابداری در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی ماکو از سال     .1

 1391تا  1390تدریس دروس پایه و تخصصی حسابداری در دانشگاه پیام نور واحد ماکو از سال     .2

 تا کنون 1391تدریس دروس پایه و تخصصی حسابداری در موسسه آموزش عالی آفاق از سال     .3

 پروژه مالی در مقطع کاردانی و کارشناسی حسابداری 100راهنمایی بیش از     .4

 آمادگی کنکور کاردانی به کارشناسی در آموزشگاه بانخبگان ارومیه تدریس دوره    .5

 تدریس خصوصی دروس حسابداری شرکتها و حسابداری صنعتی رشته اقتصاد     .6

 مشاوره تحصیلی داوطلبان کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد    .7

  

  تألیفات: مقاالت علمی

1.      The Impact Of Income Smoothing On Stock Return Of Tehran Stock Exchange 

Companies With Mediation Effect Of The Information Uncertainty, ICBE 

Conference, August 2012, Istanbul, Turkey. 

شهریور ماه          .2 ستین همایش ملی علوم مدیریت نوین،  ستراتژی بهبود، نخ ، گرگان،  1391هزینه یابی کیفیت و ا

 ایران.

 ، شیراز، ایران.92نااطمینانی اطالعات، مبانی و مفاهیم، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، شهریور     .3

 سوابق اجرایی 

 قعضو هیئت علمی تمام وقت موسسه آموزش عالی آفا .1



 مدیر گروه حسابداری موسسه آموزش عالی آفاق .2

 رئیس اداره مالی موسسه آموزش عالی آفاق .3

 مدیر مالی موسسه آموزش عالی آفاق .4

 مسئول امور قراردادهای موسسه آموزش عالی آفاق .5

 مدیرمالی سیستم مالی سامانه مدیریت آموزشی )سما( .6

 (1389تر ارومیه( )سال حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب )دف .7

 1391  تا پایان سال 1389حسابدار شرکت راه و ساختمانی آذرسازند، از سال   .8

 1392تا پایان سال  1389مدیرمالی و مشاور مدیریت شرکت راه و ساختمانی برالیک، از سال   .9

 1390حسابدار شرکت راه و ساختمانی رادپی ارومیه، سال   .10

 مدیرمالی و مشاور مدیریت شرکت مهندسین مشاور بهسازلرزه آذربایجان    .11

 مدیرمالی و مشاور مدیریت شرکت مهندسین مشاور ارکان پدیدآب .12

 مدیرمالی و مشاور مدیریت شرکت مهندسین مشاور هنر معماری اشکوب  .13

شاور مالی و مدیریت و آنالیزور هزینه های قبل از بهره برداری پروژه     .14 سابدار، م صی قلب     ح ص کلینیک تخ

   شمس ارومیه

 مدیرمالی و مشاور مدیریت و سرمایه گذاری شرکت زاگرس تابلو دی .15

 طراحی سیستم حسابداری و گردش عملیات شرکت زاگرس تابلو دی .16

 طراحی سیستم سفارش کار شرکت زاگرس تابلو دی .17

 طراحی سیستم حسابداری شرکت مهندسین مشاور ارکان پدید آب .18

 یاتی و قوانین کار و تامین اجتماعی شرکت مهندسین مشاور تحلیل خاک آذربایجانمشاور مالی، مال .19

 1387دبیر انجمن علمی دانشجویان حسابداری دانشگاه ارومیه، سال  .20

  عضو کانون صنفی حسابداران استان آذربایجان غربی  .21

 و اجرازمینه های تخصص و توانایی تدریس 

و حسابداری صنعتی، که حسابرسی شامل کار عملی در موسسه فوق الذکر و        تخصص در دروس حسابرسی          .1

سلط برمباحث نظری ومطروحه در دوره               شامل ت صنعتی  سابدرای  سی و ح سابر سلط بر کاربرگهای ح ت

 JIT،TQM ،Target costing ،BSCکارشناسی و مسائل روز شامل سیستم های نوین هزینه یابی همچون:

،ABC ... ، 

 2و1، پیشرفته 2و1، میانه3تا  1نایی تدریس دروس حسابداری مالی شامل اصول توا       .2

 توانایی تدریس تمام دروس حسابداری رشته های اقتصاد و مدیریت         .3

شاوره های مالیاتی )اعم از         .4 توانایی تدریس دروس مرتبط با مباحث مالیاتی به دلیل درگیری کاری و ارائه م

 د و مالیات عوارض و ارزش افزوده(مالیات عملکر



 توانایی تدریس دروس مدیریت مالی و مبانی مشاوره سرمایه گذاری       .5

 تجزیه و تحلیل سیستم های مالی       .6

 طراحی سیستم های مالی و چرخه عملیات حسابداری       .7

 مشاوره مالی، مالیاتی، سرمایه گذاری و قانون کار       .8

 سوابق فعالیتهای اجتماعی

 1384الی  1379عضویت سازمان بسیج دانش آموزی از سال        .1

 شهری شهید حسن پور ماکو( 7عضویت بسیج مقاومت شهری )پایگاه مقاومت        .2

   1383عضو فعال بسیج مقاومت از سال        .3

 1385الی  1382ل عضو سازمان دانش آموزی استان آذربایجان غربی از سا       .4

 1385الی  1382عضو فعال خبرگزاری دانش آموزی ایران، پانا از سال        .5

 1385و  1384عضو مجمع شورای دانش آموزی استان آذربایجان غربی دوره سال        .6

 سوابق فعالیتهای فرهنگی

با تحقیقی تحت عنوان سیاستهای آمریکا در قبال    1382رتبه اول کشوری مسابقات مطالعه و تحقیق سال           .1

 ایران

با تحقیقی تحت عنوان عوامل بزهکاری دانش  1383رتبه اول استتتانی مستتابقات مطالعه و تحقیق ستتال         .2

 آموزان

 


