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 مشخصات  -1

 نام :سیامک                        نام خانوادگي : كردستاني                      نام پدر: محمد حسین 

  10/10/0438صادره : همدان                         تاريخ تولد:            282شماره شناسنامه : 

 :سوابق تحصيلي -2         

                                                         ماعياقتصاد اجت:  ديپلم      

      حسابداري از دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود : فوق ديپلم  

 حسابداري از دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود  یسانس:فوق ل  

 فوق لیسانس : مديريت بازرگاني از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام    

( آزمون 0431ورودي ) دكتري :  مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزنشجوي دا 

 رساله جهت دفاع مي باشد. تدوين جامع را گذارنده و در حال 

 

 (Teaching Experiences) آموزشي سوابق -  3

 مدت فعاليت رشته درس نام يمرکزآموزش عنوان

 0اصول حسابداري  -0 لي كاويانآموزشگاه عا
 پروژه-2

ي كارشناس
 حسابداري

   0430نیمسال دوم

عالي دانشکده فني  دانشگاه
 مهندسي تربت حیدريه

ي كارشناس كارآفريني
 كشاورزي

 0432نیمسال اول

 كارآفريني و پروژه آموزشکده سماء مشهد

 اصول سرپرستي
 حسابداري،
 معماري
 كامپیوتر

 31تا  30نیمسال اول

دانشکده مهندسي و معماري 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

 كارآفريني-0
 كارآفريني و پروژه-2

 معماري
 عمران

 تا كنون 39نیمسال اول

 



 ژوهشيسوابق تحقيقات و پ -4

 :ISIداوری مجالت علمي و پژوهشي و   1-4

 0432تیرماه  00 مهندسي تربت حیدريه،-، دانشگاه فني0313همايش منطقه اي صنعت و معدن افق   -0

 

 مقاالت  2-4

 رديف    عنوان مقاله عنوان مجله محل انتشار رتبه علمي تاريخ انتشار

 ايران  90شماره 
فصلنامه عصر فناوري 

 و اطالعات
مراحل طراحي و توسعه سیستمهاي 

 اطالعاتي
0 

 تهران دانشکده پزشکي 0430آبان23
كنفرانس بین المللي 8

 مديريت پروژه

ندسازي روان شناختي بر افزايش تاثیر توانم
بهره وري سازماني كاركنان وموفقیت پروژه 

 ها

2 

 0430آذر  01
 پوستر

مجتمع آموزش عالي 
 تربت حیدريه

 همايش ملي زعفران تربت حیدريه
دلفي در بازاريابي و صادرات كاربرد روش

 زعفران

 

4 

 0430آذر  01
 پوستر

مجتمع آموزش عالي 
 تربت حیدريه

 همايش ملي زعفران هتربت حیدري
توجه به كارآفريني و حمايت از كارآفرينان در 

 تولید زعفران
3 

 0430آذر  01
 پوستر

مجتمع آموزش عالي 
 تربت حیدريه

 1 اجتماعي صنعت زعفران -تأثیرات فرهنگي همايش ملي زعفران تربت حیدريه

 0430آذر  01
 پوستر

مجتمع آموزش عالي 
 تربت حیدريه

 ش ملي زعفرانهماي تربت حیدريه
نقش زعفران در مديريت توسعه روستايي 

 حیدريهشهرستان تربت
9 

 0430اسفند  4و 2
 پوستر

 كرمان دانشگاه آزاد كرمان
همايش ملي مهندسي 
 مديريت كسب و كار

معنوي عامل اثربخش در ارتقاي هوش
 انسانيهاي شغلي منابعمديريت استرس

0 

 حیدريه تربت دانشگاه تربت حیدريه 0432تیر00

همايش منطقه اي 
صنعت و معدن در 

 0313افق

ارتقاي هوش هیجاني ،معدن و تجارت 
 ،عاملي جهت رفع چالش در حوزه بازار رساني  

8 

شهريور22و20
 سخنراني0432

 -موسسه آموزشي
 تحقیقاتي

 نورباران انديشه

 قم

 دومین كنفرانس بین
ريني المللي مديريت، كارآف

 و توسعه اقتصادي

 

بطه هوش هیجاني با استرس ررسي راب
 دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

3 
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03 

بهمن 21و  23
0432 

پوستر وچاپ در 
 مجموعه مقاالت

 دانشگاه آزاد
 رودهن

اولین كنفرانس بین 
المللي حماسه سیاسي )با 

رويکردي بر تحوالت 
 خاورمیانه( و

حماسه اقتصادي)با 
 رويکردي بر مديريت و

(حسابداري  

 وريبهره ارتقاء در دانش مديريت نقش
پروژه دهيسازمان و كاركنان سازماني  

 

01 

 0432ديماه 1
چاپ در مجموعه 

 مقاالت

 دانشگاه آزاد
 شیراز

يريت كنفرانس مد
ها و راهکارهاچالش  

هاي فرهنگي و مهارتبررسي رابطه هوش
لي تکمیارتباطي دانشجويان تحصیالت

دانشگاه آزاد خراسان رضوي 3منطقه   

09 

 0432ديماه 1
چاپ در مجموعه 

 مقاالت

 دانشگاه آزاد
 شیراز

كنفرانس مديريت 
ها و راهکارهاچالش  

ه رسالت بررسي تطبیقي اجزاي تدوين بیانی
تهاي خودروسازي داخلي و خارجيشرك  

00 

 0432ديماه 1
چاپ در مجموعه 

 مقاالت

 دانشگاه آزاد
 شیراز

كنفرانس مديريت 
ها و راهکارهاچالش  

 يقیتطب يو رتبه بند يبررس
 يریادگيعوامل موثر بر 

 موردي( )مطالعهي سازمان
08 



 0432اسفند 3
چاپ در مجموعه 

 مقاالت

مؤسسه تحقیقاتي 
 كیش نورباران انديشه

-ینسومین كنفرانس ب

رفتاريالمللي علوم  

ارتباطي  هايمهارت بر فرهنگيهوش تأثیر
 مشهد واحد اسالمي آزاددانشگاه كاركنان

 
03 

vol 3 (1): 

55-60 

2017-
tankujs.my 

 دكتر وحیدرضا میرابي،
 سیامک كردستاني،

 الهه احمديان

ISC Buletin 

Teknologi 

Ternakan 
 مالزي

The Effect of Customer 

Satisfaction in Organizational 
Learning and Organizational 

Entrepreneurship 

21 

 

 تآليفات  3-4

(، نشركتابدارتوس، چاپ 0432) "پیشرفته(هاي مديريتاي بر تئوريمباني سازمان و مديريت)مقدمه"نويسنده دوم كتاب  -0

 اول، مشهد

 نشركتابدارتوس، چاپ اول، مشهد ،(0432)"مديريت پیشرفتههاي اطالعات ستمسی"نويسنده دوم كتاب -2

 0434نشر كتابدار توس، (، 0434)"هاي دولتيیشرفته مديريت سازمانهاي پتئوري"نويسنده دوم كتاب  -4

 .نشر كتابدار توس(، 0434)"شرفتهیپ يگذارمشيو خط يرگیمیتصم هاييتئور"نويسنده دوم كتاب   -3

 نشر ابومسلم، مشهد(، 0433)  "يدولت مشيخط يابيارزاجرا و  "نويسنده سوم كتاب  -1

 

 های آموزشيها وگارگاهدوره -5

 

 زمان برگزاركننده عنوان دوره

ICDL هاي هفتگانهكسب مهارت 32آذر مؤسسه دانش پارسیان   

0431بهمن  20و  29 دانشگاه آزاد مشهد مديريت پروژه با رويکردشهري  

هاي پرورش خالقیتكارگاه ه فردوسي مشهددانشگا  0430شهريور  21و  03   

 0430آبان 41و  23 گروه پژوهشي صنعتي آريانا مديريت پروژه

 



 اجرايي سوابق -6

 

 توضيحات مسئوليت نام سازمان رديف

 سال  01مدت تصدي  عضو عضو انجمن حسابداران ايران 0

 سال  01مدت تصدي سرپرست گروه كارشناس ارشدكانون حسابداري ايران  2

 سال 3مدت تصدي  اداره رسیدگي به اسناد رئیس شگاه آزاد اسالمي مشهددان 4

 سال 3مدت تصدي  رئیس اداره تنظیم حسابها و دفاتر دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 3

 سال 3مدت تصدي  موردانشجويي دانشگاه آزاد گلبهارا رئيس دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 1

 سال 3مدت تصدي  رازي بداري بیمارستانرئیس حسا دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 9

 سال 4مدت تصدي  رئیس اداره بودجه  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 0

 سال 01مدت تصدي  مديرعامل شركت خدمات حسابداري مهرآريا 8

 سال 9مدت تصدي  نايب رئیس موسسه پژوهشي مهرپارسا 3

 لسا 3مدت تصدي  مشاور مالیاتي شركت ايستا انرژي پارس 00

 سال 4مدت تصدي  مشاور مالیاتي و مدير مالي شركت هوشمندسازان  02

 سال 2مدت تصدي  مشاورمالیات و مدير مالي شركت پیام آوران  توسعه 04

 سال 2مدت تصدي  مدير مالي شركت بازرگاني صدراسیر 03

 هم اكنون و بازاريابي ياقتصادامور كارشناس  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 01

 

 

 

 

    


