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 به نام خدا

 

 مشخصات فردی

 : 
ی

 نرسین آذرنام و نام خانوادگ

 1353/ 09/ 15 -تاری    خ و محل تولد: تهران

 وصعیت تاهل: متاهل و دارای یک فرزند پرس

 رج، گوهردشتمحل سکونت: ک

 09123607232تلفن : 

 n.azar@rasam.ac.ir               nasrinazar86@gmail.com :رایانامه

 

 سوابق تحصییل

 (  ای تخصیص حسابداری مایل از دانشگاه ماالیا عنوان پایان نامه: اثر متقابل و University of Malaya)  (1398) .  دکتر

کتر بر کیفیت سود  کت هايمورد ) تداخیل مکانیسم های حاکمیت شر  پذیرفته شده در بورس کواالالمپور( مطالعه : شر

 ( عنوان پایان نامه: 1389کارشنایس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسالیم تهران مرکزی .)    معيارهاي  برریسي روابط بي

مایلي و عملکرد مایلي  کت غت  کت هاي بيمه .شر ي شعب استان تهران )مورد مطالعه : شر
 ) دولتر

 (1375شگاه آزاد اسالیم واحد کرج )کارشنایس از دان 

 (  ستان انقالب اسالیم کرج  (1371دیپلم ریاض  از دبت 

 

 پیشینه ی حرفه ای

  1387تا  1375کارمند دانشگاه آزاد اسالیم واحد کرج  از سال 

  و از سال و صنعت پیرسر کت پتر  1389تا سال  1384مدیر عامل شر

  کت بیمه دانا از سال  تا کنون 1381نماینده شر

mailto:n.azar@rasam.ac.ir
mailto:nasrinazar86@gmail.com


2 
 

  و مدیر گروه حسابداری مدیریت دوره های کارشنایس و کاردان  از سال  موسسه آموزش عایل رساممدرس هیات علیم

 تا کنون 1398

 

 پیشینه ی تدریس

  1389مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالیم واحد کرج در سال 

  1391تا سال  1389مدرس  مدعو دانشگاه پیام نور کرج از سال 

 تا کنون 1398ام نور هشتگرد از سال مدرس مدعو دانشگاه پی 

  تا کنون 1398مدرس هیات علیم موسسه آموزش عایل رسام از سال 

 

 تدریس دروس حسابداری

  3و 2و 1اصول حسابداری 

  2و 1زبان تخصیص حسابداری 

 کتها ی شر ل داخیل و نظام راهتر
 کنتر

  کتها  2و  1حسابداری شر

  2و 1میانه 

 

 –موقعیت های علیم 
 

 تحصییل -فرهنگ

 دانشجوی ممتاز و نفر اول در دوره ی تحصییل کارشنایس و کارشنایس ارشد 

  
ی

 اخذ جایزه ی نفر اول از سفارت ایران در مالزی جهت ساخت فیلم کوتاه دانشجوني فرهنگ

  ا و منحرص به فرد بودن موضوع پایان نامه فید از و امکان استخراج مقاالت متعدد و ماخذ تاییدیه کیفیت پایان نامه ی دکتر

 آمریکا و نیوزلند( کشور   توسط داوران بي   الملیل )توسط دو استاد برجسته در پایان نامه، 

 

 ای حرفه مجامع در عضویت

 عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالیم 

 عضویت در انجمن علیم دانشجویان ایران  مقیم مالزی 

 سابداری ایرانعضو انجمن ح 
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 عضو انجمن صنف  نمایندگان بیمه دانا 

 Committee Member of Business Postgraduate Colloquium at University of Malaya 

 Peer-reviewer and Editorial Member of Premier Publishers 

  

کت در کارگاه های تخصیص آموزش   های دوره  :و ش 

کت درانواع کارگاه های اموزیسر که در یط دوران تحصیل در کشور مالزی توسط  دانشگاه های معتتر مالزی برگزار گردید:  شر

  کت در بیش از  کارگاه آموزیسر در ارتباط با ابزارهای تحقیق   20شر

 کت در کارگاه های آموزیسر کار با انواع نرم افزارهای آنالت   داده  (STATA,AMOS,SPSS) شر

  کت در کارگاه های آموزیسر  تحریر مقاله و چاپ مقاله شر

  کت در کارگاه های آموزیسر  انجام پرو  شر
ی

   ژه های تحقیفر چگونگ

  فته در خصوص کت در انواع کارگاه های آموزیسر پیرسر  Microsoft Officeشر

 

ن الملیل کت در همایش های داخیل و بی   و چاپ مقاله در مجالت کنفرانس و ارائه مقاله ش 

 داخیل همایش های 

 

اولي   همایش میل حسابریس و نظارت مایل ایران، مشهد، دانشگاه  بیمه صورت های مایل: از دیدگاه حسابریس مستقل، . 1

 https://www.civilica.com/Paper-AUDITING01-AUDITING01_051.html: 1395سال   فردویس مشهد،

 

  های خارج  و کنفرانس همایش 

 

1. Explanation of the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Qualitative 

Characteristics of Financial Accounting Information in Malaysian Companies  :16  th Malaysian 

Finance Association Conference (MFA2014), Kuala Lumpur, Sasana Kijang; 06/2014 . Available at 

https://www.researchgate.net/profile/Nasrin_Azar/research 

 

2. A Challenge to the Findings on Economic Consequences of IFRS Adoption; Looking at Iranian 

Empirical Data: Global Conference on Business & Social Science-2014, GCBSS-2014, 15th & 16th 

December, Kuala Lumpur; 12/2014. Available at 

https://www.researchgate.net/profile/Nasrin_Azar/research 

 

https://www.researchgate.net/profile/Nasrin_Azar/research


4 
 

3. A Review of Information System-based Decision Making on Prosperous Relationship Marketing: 

The Postgraduate Conference on Economics, Public Administration and Business, University of 

Malaya, Kuala Lumpur; 09/2015. Available at 

https://www.researchgate.net/profile/Nasrin_Azar/research 

 

4. Corporate Governance and Firm Performance: 6th International Accounting Conference, 

Yogyakarta, Indonesia; 08/2017. Available at 

https://www.researchgate.net/profile/Nasrin_Azar/research 

 

5. The Influence of Employee’s and Customer’s Satisfaction on the Performance of Financial 

Services Companies in Iran: Business, Law and Management at the post-Pandemic Era: An 

International e-Conference; 07/2020 

 

 

 منتش  شده قاالت م

  :مقاالت داخیل 

 

مایلي  بي   معيارهاي روابط برریسي  . 1 کت عملکرد و غت  کت : مطالعه مورد ( مایلي شر ي  بيمه هاي شر
تهران(  استان شعب دولتر

 مرکزی بیمه ی پزوهشکده : ناشر . مرکزی تهران اسالیم واحد آزاد دانشگاه در ارشد کارشنایس ی نامه پایان استخراج از

، ایران،   2011 انتشار سالمجله ی علیم پژوهشر

  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13638مربوطه لینک

 

  :  مقاالت خارج 

 

1. Prior Period Adjustments and Information Asymmetry: The Case of Iran: International Business 

Management 01/2015; 9(7): Page No.: 1623-1628., DOI:10.3923/ibm.2015.1623.1628. Available 

at https://www.researchgate.net/profile/Nasrin_Azar/research 

 

2. The Effects of Boards of Directors, Nomination Committees and Audit Committees on the 

Performance of Malaysian Listed Companies (2018): International Journal of Economics and 

Management, 12(SI), 45-65. Available at 

http://www.ijem.upm.edu.my/vol12_noS1/4)%20Effects%20of%20Boards%20of%20Directors,%20Nomi

nation%20Committees%20and%20Audit%20Committees.pdf 

3. The Quality of Accounting Information: Relevance or Value-Relevance? (2019): Asian Journal of 

Accounting Perspectives, 12(1), 1-21. Available at https://ajap.um.edu.my/article/view/16885 

 

4. Many papers are being prepared from the PhD thesis and will be published very soon. 

https://www.researchgate.net/profile/Nasrin_Azar/research
https://www.researchgate.net/profile/Nasrin_Azar/research
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=13638
https://www.researchgate.net/profile/Nasrin_Azar/research
http://www.ijem.upm.edu.my/vol12_noS1/4)%20Effects%20of%20Boards%20of%20Directors,%20Nomination%20Committees%20and%20Audit%20Committees.pdf
http://www.ijem.upm.edu.my/vol12_noS1/4)%20Effects%20of%20Boards%20of%20Directors,%20Nomination%20Committees%20and%20Audit%20Committees.pdf
https://ajap.um.edu.my/article/view/16885
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 گرایش های تحقیق

(، حسابریس حسابداری مایل، کیفیت گزارشگری مایل، کتر کتر )حاکمیت شر ی شر   ، تئوری های حسابدارینظام راهتر

 

 تسلط به رایانه و زبان های خارج  

  تسلط به رایانه و تسلط نستر به مهارت هایICDL 

  تسلط به نرم افزارهایSTATA, AMOS, SPSS جهت انالت   داده های آماری و تحلیل آنها 

  فته اتوماسیون اداری گامدارای گواهینامه ی کار با سیستم  پیرسر

 تسلط به زبان انگلیش و ترجمه متون تخصیص حسابداری 

   تسلط به زبان ترگ آذربایجان 

 تسلط نستر به زبان ترگ استانبویل 

 

 سایر مهارت ها

   اخذ گواهینامه از بیمه مرکزی ایران در خصوص کارشنایس و مشاوره امور بیمه های بازرگان 

  جوی دوره ی عایل  انجمن خوشنویسانهت 

 مهارت در معرق کاری 


