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سوابق تحصیلی و آموزشی

Dr.Pourzarandi

سوابق تحصیلی
لیسانس ریاضی و حسابداری
دوره عالی تخصصی مدیریت مالی از سازمان مدیریت صنعتی
فوق لیسانس مدیریت اجرایی با گرایش مالی و بازاریابی
دکترای مدیریت ( )Ph.Dبا گرایش مالی
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سوابق آموزشی
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
بیش از بیست سال سابقه تدریس در مراکز آموزشی دولتی -دانشگاه
آزاد اسالمی در رشته حسابداری – مدیریت مالی – آمار در ریاضیات –
حسابرسی و اقتصاد
برگزاری چندین کارگاه آموزشی و مدیریت در (بیش از  100شرکت و
سازمان دولتی و خصوصی) در زمینه مدیریت مالی -مدیریت دارایی
و هزینه
مدرس دانشگاه مالک اشتر (سال )78-81
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه تهران مدرس کارشناسی ارشد
رشته مهندسی صنایع
تدریس در دانشگاه تربیت مدرس (مرکز کارآفرینی و بهرهوری)
تدریس در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تدریس در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات
تدریس در مقطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و فرهنگ
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سوابق پژوهشی
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سوابق پژوهشی
الف) کتب انتشار یافته

کتاب حل مسایل سازمانی با استفاده از فنون مالی (رویکرد کلینیکی)
کتاب مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداریها
کتاب شهر شیشهای (مجموعه مقاالت) چاپ اول 1390
کتاب پیشگیری از تقلب در سازمانهای غیر انتفاعی
کتاب فکر بکر (بستر سازی فرهنگی برای اجرای نظام پیشنهادها4 -جلد)
کتاب فکر بکر (جلد پنجم ،نظام پیشنهادها از نظریه تا اقدام)
کتاب تفکر خالق
کتاب راهنمای مالیه شهری (ترجمه)
کتاب خدمات مشتریان در سازمان شما (ترجمه)
کتاب راهنمای کسب و کار ارتباطات (ترجمه)
کتاب تدوین الگوی اجرای خودارزیابی در حوزه مدیریت مالی در سازمانهای
صنعتی – خدماتی – پشتیبانی
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کتاب مدل حسابداری منابع انسانی برای سازمانهای صنعتی – خدماتی –
پشتیبانی
کتاب مدیریت منابع انسانی در شهرداریها
مدیریت آموزش سازمانی ( با تأکید بر توسعه سرمایه شهری )
کتاب صکوک
کتاب بهترین رویه های مدیریت ریسک کسب وکار (ترجمه)
کتاب بررسی سیاست شهری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ()OECD
کره جنوبی (ترجمه)
کتاب بانکداری اجتماعی (با نگاهی به اقتصاد شهری و آموزش منابع انسانی)
کتاب حسابرسی داخلی در بانکها
کتاب ضرورت تحول ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور و تحوالت اساسی
ساختاری صورتگرفته در نظامات شهرداری و تشکیل بانک شهر
کتاب فرهنگ واژگان اقتصاد و مالیه شهری
کتاب رویکردهای نو در آموزش و توسعه منابع انسانی
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سوابق پژوهشی
ب) مقاالت
«نگرشی کالن بر ارزیابی محیطزیست و نقش حسابرسی محیطزیست در تحقق هنجارهای
زیست محیطی» مقاله برتر اولین همایش ارزیابی بینالمللی تهران ،دیماه 1380
«دیدگاههای بینالمللی در رابطه با ضرورت تدوین و اجرای حسابداری محیطزیست» که
در مجله حسابدار اردیبهشت سال  1380به چاپ رسید
مقاله ( Bench Markingترازیابی) که در مجالت ماهیانه وزارت دفاع به چاپ رسیده است
ممیزی زیست محیطی
تدوین معیارهای خودارزیابی در حوزه مدیریت دارایی و هزینه در مجله وزارت دفاع به
چاپ رسیده است
سیستم شاخصهای کنترل و نظرات مدیریتی بورس
توسعه صادرات کلید حل مشکل اقتصادی
« نحوه شفافسازی حسابهای زیست محیطی و استقرار حسابداری سبز در توسعه پایدار کشور»
جزو مقاالت برتر همایش دوساالنه کمیته عالی توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست
ضرورت ایجاد موسسات بانکی (سرمایهگذار)
« مقایسه بین دو روش مکانیزه و سنتی جمعآوری پسماند بر اساس صرفهجویی زمانی و
هزینهای در شهر تهران»( .پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند)
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بررسی تاثیر متغیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
(مقاله -علمی پژوهشی)
نقش مدیریت منابع مالی در توسعه کارآفرینی
نظام شفافسازی مالی و تحوالت حاصل از آن در مدیریت مالی شهرداری تهران
مالیاتهای زیست محیطی راهبردهای عملیاتی در تأمین منابع مالی شهرداریها
ابزارهای اقتصادی در مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری
تأثیر اکوتوریسم در توسعه اقتصاد گردشگری شهر تهران
جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در امور مالی شهرداریها
تأثیر جلب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و مشارکتهای مردمی بر توسعه پایدار
تأثیر مدیریت پسماند بر تأمین مالی شهرداری ها
نقش دیپلماسی شهری در جذب سرمایهگذاری خارجی
نحوه تأمین هزینه ایجاد جذابیت در شهر ها برای جذب گردشگر
طراحی و تدوین الگوی اجرایی خود ارزیابی در سازمانهای بزرگ
تدوین مدل خودارزیابی جهت افزایش رضایت مشتری
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سوابق پژوهشی
ب) مقاالت
اقتصاد سبز راهبردی در جهت توسعه
مطالعه تأثیر راهبردی متغیر ریسک عدم نقدشوندگی ،اندازه و نسبت ارزش دفتری به
ارزش بازار بر مازاد سهام در بورس اوراق بهادار
بهرهوری در شهرنشینی (رویکرد مدیریت شهری در تهران)
ارائه الگوی اجرایی خودازریابی در سازمانهای بزرگ
اجرای بهینه آموزشهای الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مدیران شهرداری تهران
تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دورههای آموزشی شهرداری تهران با رویکرد ارتقای
عملکرد اقتصادی
مطالعه میزان به کارگیری نقش های مدیریتی مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر ،با
رویکرد توسعه بهرهوری
تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر
تدوین استراتژیهای مدیریت جامع منابع شهری در راستای حماسه سیاسی و اقتصادی
نقش هوش تجاری در مدیریت مالی شهرداریها
ارزیابی عملکرد مالی در شهرداریها با نگاهی به شاخصهای مدون در شهرداری تهران
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نقش راهبردی فرهنگ اعتماد شهری در توسعه اقتصاد شهر نمادسازی شهری؛ ابزاری
جهت بهبود اقتصاد شهری
های تخصصی شهرداری تهران)دورهROI( احتساب نرخ بازگشت سرمایه
EFQM ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران براساس مدل
جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری
ارزیابی قابلیتهای باز آفرینی پیادهراههای گردشگری از منظر توسعه پایدار شهری
) خرداد تهران۱۵  خیابان:(مطالعه موردی

A study on the effect of size and ratio of book value to market value on
excessive return
Accrual-based accounting system versus cash-based accounting:
An empirical study in municipality organization
A survey on different challenges confronting auditing system
Urban branding; a tool for improvement of city's economy
An Exploration into Improvement of trust Strategies in Urban
Administration and Tehran Citizens
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Composing an Administrative Model of Self-Assessment in Organization

سوابق پژوهشی و اجرایی
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سوابق پژوهشی
ج) کتابهای در دست چاپ
بازاریابی و PR
اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی کسب و کار
حسابداری زیست محیطی
مدیریت آموزش سازمانی با رویکرد توسعه سرمایه شهری
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سوابق اجرایی
مسئولیت حسابداری شرکت طب گاز شهر صنعتی البرز از سال (سال )56-54
عضو هیأت مدیره ،مدیر مالی و مدیرعامل برخی از شرکتهای کشت و صنعتهای
تابعه وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی از (سال )62-57
معاون مالی شورای هماهنگی اتحادیه تعاونیهای شیالت و برخی از شرکتهای تابعه
بانک کشاورزی (سال )66-62
مدیر مالی بنیاد تعاون صنایع سپاه (سال )68-66
عضو هیأت مدیره ،مشاور مالی کانون و مشاوره ستاد اجرائی (سال )71-68
معاون مالی گروه صنایع (سال )76-71
مدیر حسابرسی ساصد.
مسئول خود ارزیابی در محور حوزه مدیریت دارائی و هزینه گروههای صنعتی خودروئی.
مشاور مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو از سال 80
معاون اقتصادی مالی گروه صنعتی ایران خودرو از سال 82
قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو دیزل از ابتدای سال 84
عضو هیئت مدیره شرکتهای سرمایهگذاری مهرگان ،ملت ،لیزینگ خودرو غدیر
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سوابق اجرایی
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سوابق اجرایی
مسئول کمیته فنی خودارزیابی در حوزه مدیریت دارائی و هزینه در سطح وزارت
عضو کمیته کاهش هزینه گروه صنعتی ایران خودرو
عضو شورایعالی سامانه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران
عضو هیأت مدیره موسسه مالی و اعتباری قوامین از سال  81تا 86
رئیس هیأت مدیره موسسه مالی و اعتباری شهر از سال  85تا 89
رئیس هیأت مدیره بانک شهر از سال  89تا 90
رئیس هیأت مدیره :سازمان بازنشستگی شهرداری تهران ،سازمان امالک و
مستغالت و سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی ،شرکت شهرسالم،
شرکت سرمایهگذاری شهر و صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ،گروه مالی
و اقتصادی رستا ،گروه راهبرد هوشمندشهر ،گروه توسعه ساختمانی شهرآتیه،
شرکت توسعه و نوآوری شهر ،شرکت سرمایهگذاری شهرآتیه بانک شهر
عضو هیأت مدیره :سازمان نوسازی ،سازمان ورزش ،شرکت مترو ،شرکت واحد
اتوبوسرانی ،شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و انجمن متخصصان محیط زیست،
شرکت تأمین سرمایه آرمان
رئیس انجمن دو ومیدانی شهرداری تهران
معاون مالی و اداری شهرداری تهران
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فعالیتهای اجرایی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره بانک شهر
عضو جامعه حسابداران رسمی( ،)IACPAعضو خانه مدیران ،عضو انجمن
حسابداران خبره ،عضو انجمن مدیریت ایران
کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی
رئیس هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
مسئول هیأت علمی گروه حسابداری هیئت اجرایی کارشناسان رسمی
دادگستری (ماده )187
مدیرمسئول فصلنامه بینالمللی اقتصاد شهری
صاحب امتیاز فصلنامه علمی _ پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری
عضو هیأت رئیسه فدراسیونهای کشتی و کاراته
نائب رئیس شورای عالی انرژی پایدار شهری برنامه اسکان سازمان ملل
متحد ()DSUE
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افتخارات
کسب عنوان کارمند نمونه کشوری در سال 1373
کسب عنوان مدیر نمونه ملی از نهمین جشنواره کشوری شهید رجائی در سال 1385
کسب عنوان مدیر مردممدار و ارتباطگستر از سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی
کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال  1391 ، 1390 ، 1389و 1392
کسب رتبه برترین در بخش کتاب ششمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری
مدیریت شهری
تقدیر شهردار محترم تهران در زمینه پیاده سازی حسابداری تعهدی ،اصالحات نظام مالی و
بودجه ای ،ارتقاء سالمت نظام اداری و بهبود فرآیندهای مدیریتی در شهرداری تهران ،تامین
منابع مالی ،پروژه صدر -نیایش و ...
کسب رتبه برتر و جامع چهارمین جشنواره سابپورتالهای شهرداری تهران
تقدیر سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص روشهای مکانیزه و سنتی جمعآوری
پسماند بر اساس صرفهجویی زمانی و هزینهای
تقدیر از مقاله با موضوع پیشگیری از تقلب و سوء استفادههای مالی
تقدیر و تشکر فرمانده نیروی انتظامی و شهردار اصفهان در خصوص حل بحران صندوقهای
قرضالحسنه استان اصفهان
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تقدیر شهرداران کالنشهرهای کشور در خصوص تشریک مساعی و پیشبرد امور مراحل
بررسی بودجه سال  89بودجه کل کشور
تقدیر شورای اسالمی شهر تهران در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی تامین تجهیزات
شرکت راه آهن شهری (مترو)
تقدیر سرکار خانم ابتکار عضو محترم شورای اسالمی شهر تهران و رئیس کمیته محیط
زیست شورای شهر برای مساعی در امر ارتقاء محیط زیست شهری
تقدیر شهردار محترم تهران در زمینه تأمین مالی احداث خطوط مترو
انتخاب بعنوان مدیر منتخب جهادی کشور در سال 1393
کسب تقدیرنامه انجمن علمی برتر علوم انسانی کشور در سال  1393از مقام محترم ریاست
جمهوری اسالمی ایران
تقدیر شهرداران اصفهان ،گرگان و قزوین از خدمات بانک شهر به شهروندان
تقدیر رئیس بازرگانی بخش اروپا – بنیاد هالر و هالر پرو اینونتیو برای ابداع
 City Payبانک شهر
انتخاب به عنوان چهره ماندگار مدیریت کشور توسط انجمن مدیریت ایران.
انتخاب بانک شهر به عنوان شرکت پیشرو در میان شرکتهای برتر کشور به انتخاب سازمان
مدیریت صنعتی
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افتخارات
درخشش بانک شهر در شصت و سومین فستیوال بین المللی نوآوری و خالقیت جهان
اهداء لوح سپاس به بانک شهر در حوزه مسئولیت اجتماعی
نشان عالی کیفیت و بهرهوری به بانک شهر
قدردانی از بانک شهر به عنوان سازمان « شنوا » در دومین دروه کنفرانس روشهای
پیشرفته و کاربردی در روابط عمومی
بانک شهر برگزیده جایزه مدیریت مالی ایران در حوزه نوآوری در بانکداری الکترونیک
دریافت لوح تقدیر چهارمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری
قدردانی و حمایت شورای اسالمی شهر تهران از عملکرد بانک شهر در جلسه مورخ 95/01/22
تقدیر خانه مداحان اهل بیت در ترویج و نشر فرهنگ اسالم ناب محمدی (ص)
کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال 1395
برگزیده نشان عالی رهبری در صنعت بانکداری
مدیر شایسته ملی کشور به انتخاب مرکز آموزش و پژوهش مدیریت ایران
انتخاب بانک شهر درمیان یکصد برندبرتر ملی
کسب باالترین جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
دریافت جایزه ملی سرآمدان اقتصاد ایران در صنعت بانکداری
برگزیده جایزه مشتری مداری

