
 

 

 

 اطالعات شخصی

 ماريام يوخنه القيانیو نام خانوادگی:  نام

 04433662058-189شماره تماس: 

 M.yokhaneh@samaurmia.ac.ir  آدرس ايميل: 

 تحصيالت

 ،دکتری تخصصی 

 آزاد اسالمیدانشگاه  -حسابداري 

  ،کارشناسی ارشد 

  شهيد بهشتیدانشگاه  -حسابداري 

 ،کارشناسی 

  اروميهدانشگاه  -حسابداري 

 و حرفه ای سوابق کاری
 یدر بخش خصوص يحسابدار مسئول -

 یاستان در بخش دولت ياعتبارات و کارشناس آموزش حسابدار مسئول -

 گروه حسابداري دانشكده سما واحد اروميه يرعلمی  و مد هيات -

 اروميهمدير پژوهش دانشكده سما واحد  -

  يهمختلف اروم يدر دانشگاهها تدريس -

 ارشد یکارشناس ينامه ها يانپا راهنمايی -

 يرانا يانجمن حسابدار عضو -



 يرانا يريتانجمن مد عضو -

 تقدیر نامه ها و افتخارات کسب شده

 و دکتري رتبه نخست فارغ التحصيلی کارشناسی ارشد 

 دوره( 2) پژوهشگر برتر هيات علمی 

 مقاالت

  بررسی تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالی شرکتها 

 تدوين مدل -بررسی سيستم اطالعات حسابداري شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربیSWOT 

 (یمتقلبانه اشخاص حقوق ياتیکنش مال ي)واکاو يختهآم يكردبر رو یمبتن يراندر ا ياتیتقلب مال يالگو يينتب 

 و بررسی تاثير شاخص نيروي انسانی بر آن در يكی از مراکز آموزشی درمانی اروميه درروز  -محاسبه بهاي تمام شده تخت 

 1391 سال 

 دانش محور در کشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمی و مطالعه جايگاه کشور ايران  -تاثير کيفيت آموزش بر اقتصاد نو 

 مان همكاري اسالمی و بررسی جايگاه کشور ايرانتاثير سيستم نوآوري بر شاخص اقتصاد دانش بنيان در کشورهاي عضو ساز 

 و  يشاخص بورس اوراق بهادار، سودآور ييراتارزش افزوده و عملكرد شرکتها در بازار سهام با تغ يمطالعه ارتباط شاخصها

 (يرمالیو غ یصنعت مال يسه)مقايبهره ور

 در  يو حسابدار یخدمات مال يتکم و يفيتبر ک يكیتكنولوژ یو آمادگ یسازمان يرشپذ ين،نو يها يفناور يريبكارگ يرتاث

 يرانا کشور يگاهجا یاقتصاد دانش محور و بررس

 بهادار تهران در بازار سهام با استفاده از  صنعت در بورس اوراق يمنتخب از گروه ها يعملكرد شرکت ها يسهو مقا يينتب

 عملكرد يابیارز یو سنت يننو يشاخص ها

 یعملكرد مال يارهايبر مع يراندم ينانیاطم يشب يرتاث یبررس (ROA  وROE شرکتها )شده در بورس اوراق  يرفتهپذ ي

 بهادار

 کشور  يگاهو مطالعه جا یاسالم يعضو سازمان همكار يدانش محور در کشورها -بر اقتصاد نو يريتآموزش مد يفيتک يرتاث

 يرانا

 در اقتصاد  يآن در توسعه اقتصاد موثر يريو انتشار دانش و بكارگ يريبكارگ يد،بر تول ينوآور يشاخص ها يرتاث یبررس

 دانش محور

 با استفاده  يشده در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخص صنعت بانكدار يرفتهپذ يعملكرد بانكها يارهايارتباط مع یبررس

 یاقتصاد سنج ياز مدلها

 A study on the effects of intellectual capital efficiency on economic performance 



 A study on the impact of the quality of management education on the new economy–knowledge: 

Evidence from members of OIC countries 

 The role of supply chain management on improvement of financial reports 

 Meta-Analysis of empirical deficiencies in Iran accounting researches 

 Investigating the effect of value chain on knowledge application for economic development 

 سپری شدهدوره های 
 نام دوره و کارگاه ردیف

   قوانين و مقررات مالياتي 

 ضمانت نامه هاي بانكي و مقررات متحدالشكل  ، اعتبارات اسناديUCP 600  و بررسي پروفرما اینوویس و ریسك

 تجارت بين المللي و راه هاي کاهش آن هاي

 طراحي و مدیریت قراردادهاي پروژه هاي عمراني و صنعتي 

  نظارتيبررسي راه هاي پيشگيري و آشنایي با تخلفات مالي، معامالتي و محاسباتي از نظر سيستم هاي 

 نبوغ بازاریابي و مدیریت ارتباط با مشتري 

 ICDL  

 دوره جامع زبان انگليسي 

 افزایي تدوره هاي متعدد دانش افزایي و معرف 

 دوره بينش مطهر 

 کنترل آن به صورت  يو راهها يبا سرقت ادب یيآشناOnline 

 يبه زبان فارس يعلم یسيمقاله نو 

 يو استفاده از نرم افزارها يبا مرجع گذار یيآشنا Online, Desktop 

 1در بورس اوراق بهادار سطح  يگذار یهسرما يآموزش 

 طرح ضيافت اندیشه 

 يجانيبا استفاده از هوش ه یستدر يفيتارتقاء ک 

 يسيبه زبان انگل يارائه مقاالت علم 

 يسيزبان انگل ينحوه مطالعه و درک متون مطبوعات 

 يآموزش يطراح يريبه کارگ يبر مبنا یستدر يفيتارتقاء ک 

 يدانشگاه آزاد اسالم یجيتالبا کتابخانه د یيآشنا 

 يدر چاپ مقاالت علم يقتحق يها يكبا ابزارها و تكن یيآشنا 

 يپژوهش ينامه ها یينو آ ينبا قوان یيآشنا 

 در دانشگاه يداسات يو رفتار يساختار يالگوها 

 يپژوهش يطرح ها يمبا نحوه نگارش و تنظ یيآشنا 

 يپژوهش ينامه ها یينبا آ یيآشنا 



 

 يهته ( طرح کسب و کارBusiness Plan) 

 با نرم افزار  ياطالعات علم یریتمدEnd Note 

 و دهها دوره ضمن خدمت 
 

 پژوهشی های طرح
 (يهآموزشكده سما اروم ي)مطالعه مورد مكتسبه يهشهر يزانبا م تطبيقی – يلیتحل یتمام شده دانشجو و بررس بهاي محاسبه -

 يجانبرق آذربا يروين يعشرکت توز يرانمد يريگ يمبر بهبود تصم ياطالعات حسابدار يستمس يرتاث يرامونپ يقاتیتحق یبررس -

 آن يساز يادهمناسب جهت پ يو ارائه راهكار ها یغرب

 زمينه  های مورد عالقه برای تحقيق
 حسابذاري مالی -

 حسابداري مديريت -

 امور مالياتی -

 تخصصیمهارتهای 
 حسابداري و مالی -

 زبان تخصصی -

 آشنایی با زبان ها

 مكالمه نوشتن خواندن و درک مطلب زبان

 * * * فارسی

  * * * انگليسی


