مشخصات فردی:
نام :احمد نام خانوادگی :خدامی پور
Email: Khodamipour@uk.ac.ir

تحصیالت:


لیسانس :حسابداری (فارغ التحصیل رتبه اول دانشگاه مازندران)



فوق لیسانس :حسابداری (فرغ التحصیل رتبه اول دانشگاه تربیت مدرس)



دکتری :حسابداری

مرتبه علمی :دانشیار
دروس تدریس شده:


حسابداری صنعتی ( )۲(،)۱و( ،)۳دوره کارشناسی رشته های حسابداری ،مدیریت و اقتصاد



اصول حسابداری ( )۲( ،)۱و ( ،)۳دوره کارشناسی رشته های حسابداری ،مدیریت و اقتصاد



مدیریت مالی دوره کارشناسی



حسابداری مدیریت ،دوره کارشناسی ارشد رشته های حسابداری و مدیریت



بررسی موارد خاص در حسابداری ،دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری



مسائل جاری دوره کارشناسی ارشد حسابداری



سیستمهای اطالعاتی حسابداری ،دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری



حسابداری مدیریت و کنترل هزینه پیشرفته ،دوره دکتری رشته حسابداری



حسابداری بین المللی ،دوره دکتری رشته حسابداری

سوابق کار اجرائی:


مدیر گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دو سال



معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دوسال



معاون اداری و مالی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان ،هشت سال



مشاور مالی شرکت سنگ آهن گل گهر ،چهار سال



عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه شهید باهنر کرمان



عضو شورای انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان



عضو هیات نحریریه مجله توسعه و سرمایه از سال ۱۳۳۱



عضو هیات تحریریه مجله دانش حسابداری از سال ۱۳۳۳



عضو هیات تحریریه مجله بررسیهای حسابداری از سال ۱۳۳۱



دبیر اجرایی همایش جایگاه بازاریابی در توسعه بازار محصوالت استان کرمان ،ابان ۱۳۳۱



داورمجله دانش حسابداری



داورمجله تحقیقات حسابداری



داورمجله پژوهشهای حسابداری مالی



داورمجله پیشرفتهای حسابداری



داورمجله بررسیهای حسابداری و حسابداری



داورمجله دانش حسابداری مالی

فعالیتهای پژوهشی:
کتب چاپ شده:


حسابداری صنعتی ( ،)۱انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان



حسابداری صنعتی ( ،)۲انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان

طرحهای تحقیقاتی اجرا شده:


ارائه بهترین روش های تهیه ،پردازش و تبادل اطالعات در بخش های صنعت ،معدن ،کشاورزی و خدمات

(مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی)


تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها( ،بودجه عملیاتی)( ،مصوب بنیاد شهید و امور جانبازان)



تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها در دستگاه های اجرائی استان (مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

تلفن۱۳۱۳۱۱۲۱۱۲۱ :

