
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی:
 ( 1391-1396سال تحصیلی ) هندوستان -دانشگاه کراالاز  حسابداری دکتری* .1

 مطالعه موردی در صنایع خوردوسازی هندوستان. -هزینه یابی برمبنای هدف به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه یابی  *
 

 (1388-1390سال تحصیلی ) هندوستان -دانشگاه پونااز  حسابداری کارشناسی ارشد** .2
 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت زیربنایی راج در هندوستان. **

 

سال  دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی -لدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمااز  مدیریت بازرگانیی کارشناس .3

 ( 1381-1385تحصیلی )

 وابق اجرایی:س
 01/07/1385در تهران به عنوان حسابرس از تاریخ  )حسابداران رسمی( محاسب نوین موسسه حسابرسی متین 

 .31/04/1388 لغایت

 تا کنون 01/07/1395به عنوان مدرس حق التدریس از تاریخ  لدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شما 

 تا کنون 01/07/1395به عنوان مدرس حق التدریس از تاریخ  دانشگاه پیام نور واحد کرج 

  15/12/1397تا  19/03/1397از تاریخ به عنوان طراح سیستم مالی و اداری داتیس خودرو 

  به عنوان عضو هیأت علمی پیمانی تمام   20/11/1397دپارتمان حسابداری از تاریخ /مؤسسه آموزش عالی رسام

 وقت در دپارتمان حسابداری

 

 دوره های آموزشی:
 20/12/1385در تهران در تاریخ  مرکزآموزش حسابداران خبره در دوره آموزشی نمونه گیری در حسابرسی .1

در تهران  مرکزآموزش حسابداران خبره در در حسابرسی قوانین و مقررات مالیاتی و حسابرسی مالیاتیدوره آموزشی  .2

 27/11/1387در تاریخ  ساعت 21به مدت 

در تاریخ  ساعت 30در تهران به مدت  مرکزآموزش حسابداران خبره در کاربرد اکسل در حسابداریدوره آموزشی  .3

27/11/1387 

ساعت در تاریخ  12در تهران به مدت  مرکزآموزش حسابداران خبره در صورت جریان وجوه نقد دوره آموزشی .4

08/02/1387 

محاسبات در کسب و کار  سیستم عامل)ویندوز(/نرم افزارهای  دوره آموزشی .5

(Word/Excel/Access/PowerPoint) ساعت 140درتهران به مدت  نمایندگی کالج کوندیشدر  اینترنتو  

 01/12/1386در تاریخ 

 نام و نام خانوادگی: مهدی نقدی بهار 

 14/02/1362تاریخ تولد:

 



دپارتمان بازرگانی  , اتانجمن تحقیقدر  دوره آموزشی روش تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر شکل دهی تحقیق .6

لغایت شهریور تیرماه   روز 18هندوستان به مدت -دانشکاه کراالمدرسه مدیریت کسب و کار و مطالعات حقوقی ,

1394 

 کنفرانس وکارگاه آموزشی: ,سمینار

دپارتمان بازرگانی و مرکز تحقیقات , 1389اسفندماه  27 ,گواهینامه ارائه پوستر در همایش ملی تحقیقات بازرگانی .1

 .هندوستان-ماهاراشترا  -پونا ,دانشگاه پونا 

دپارتمان بازرگانی و مرکز تحقیقات , 1388دی ماه   ,گواهینامه ارائه پوستر در همایش ملی تحقیقات بازرگانی  .2

 هندوستان -ماهاراشترا -پونا ,دانشگاه پونا 

دپارتمان بازرگانی و مرکز تحقیقات , 1389دی ماه ,گواهینامه ارائه مقاله در همایش ملی تحقیقات بازرگانی   .3

 .هندوستان -ماهاراشترا -پونا,دانشگاه پونا 

: رشد خرده فروشی  Wal Martخرده فروشی سازمان یافته به روش "س بین المللی گواهینامه شرکت در کنفران .4

-پونا ,مدرسه آسیایی مدیریت  ,1389اسفندماه  7و  6سازمان یافته در شکوفایی اقتصاد چشم انداز و چالش ها 

 .هندوستان-ماهاراشترا 

 ,دانشگاه کراال, 1393مهرماه  7تا  2گواهینامه شرکت در برنامه کوتاه مدت تعامل دانشجویان مقطع دکتری  .5

 .هندوستان-تیرووانانتاپورام 

توسعه سرمایه  نیروی انسانی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی "گواهینامه ارائه مقاله تحت  عنوان  .6

سرمایه نیروی انسانی و برنامه ریزی اقتصادی برای توسعه "ه با عنوان در سمینار ملی یک روز "هندوستان

دپارتمان بازرگانی و مدیریت مدرسه مدیریت کسب و کار و ,انجمن تحقیق , 1393آبان ماه  8 "هندوستان

 .هندوستان -تیرووانانتاپورام,ومطالعات حقوقی دانشگاه کراال

ظری برای شروع و اجرای هزینه یابی برمبنای هدف در صنعت چهارچوب ن"گواهینامه ارائه مقاله تحت عنوان  .7

 7و  6در بخش مقاالت انگلیسی همایش ملی دانشجویی علم و فناوری سند چشم انداز منافع ملی   "خودروسازی

 .هندوستان -خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو, 1393دی ماه 

در بخش   ”ساله 20لوله صلح در دستیابی به اهداف سند چشم انداز نقش خط "گواهینامه ارائه مقاله تحت عنوان  .8

خانه , 1393دی ماه  7و  6مقاالت فارسی همایش ملی دانشجویی علم و فناوری سند چشم انداز منافع ملی  

 .هندوستان-فرهنگ جمهوری اسالمی ایران در دهلی نو 

در سمینار ملی استانداردهای  "مالی بین المللی در هند استانداردهای گزارشگری"گواهینامه ارائه مقاله تحت عنوان  .9

-کراال -تیرووانانتاپورام ,کالج آل سینت , 1393دی ماه  26و  26گزارشگری مالی بین المللی در شرایط هندوستان 

 .هندوستان

دی ماه  30 "گرایش های نوین در تهیه مقاالت تحقیقی"گواهینامه شرکت در کارگاه آموشی یک روزه تحت عنوان  .11

 .هندوستان -کراال -موسسه مدیریت دانشگاه کراال تیرووانانتاپورام,  1393

 "تمرکز مالی با تاکید بر رشد و ترقی: فرصت ها و چالش ها"گواهینامه شرکت در سمینار ملی دو روزه  تحت عنوان  .11

 .هندوستان -کراال-تیرووانانتاپورام ,کالج دولتی برای زنان , 1393دی ماه  29و  28

فرصتهای هندوستان برای سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی ایران بعد از "گواهینامه ارائه مقاله تحت عنوان  .12

ظهور فرصتهای کسب و کار بازارهای جهانی و فرصتهای "در سمینار بین المللی دوروزه با عنوان  "توافق هسته ای

مدیریت کسب و کار و مطالعات حقوقی دانشگاه  مدرسه,دپارتمان بازرگانی , 1394اسفندماه  6و  5 "هندوستان

  .هندوستان-کراال -تیرووانانتاپورام  ,کراال



روش "در سمینار ملی دوروزه  با عنوان  "تکنیک های کمی در تحقیقات مالی"گواهینامه ارائه مقاله تحت عنوان  .13

 .هندوستان-کراال-یرووانانتاپورام ت,کالج دولتی برای زنان , 1394اسفندماه  9و  8 "های تحقیق در علوم اجتماعی

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی در ارزیابی عملکرد صنعت خودروسازی "گواهینامه ارائه مقاله تحت عنوان  .14

دانشگاه  1394بهمن  15مدیریت و توسعه اقتصادی  -در دومین کنفرانس بین المللی در مطالعات آتی  "هندوستان

 جله به آدرس ذیل به چاپ رسیده است:فردوسی مشهد . مقاله مذکور در م

-http://search.proquest.com/openview/e4ea47f592a9b74e0b89cbeff3a28b17/1?pq

8origsite=gscholar&cbl=203501 

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی کارایی برای تعیین عملکرد مدیریت مطالعه "گواهینامه ارائه مقاله تحت عنوان  .15

در سومین کنفرانس بین المللی در تحقیقات کاربردی در مدیریت و  "موردی در صنعت خودروسازی هندوستان

اله مذکور در مجله به آدرس ذیل به چاپ مق .دانشگاه شهید بهشتی نهران ایران  1394بهمن ماه  26حسابداری 

 رسیده است:

-to-Analysis-Ratios-CONF03_212=EfficiencyAMS-http://www.civilica.com/PdfExport

Industry.pdf-Automotive-Indian-Study-Case-A-Performance-Management-Determine 

 

 مقاالت علمی:

شماره استاندارد زنجیره ای بین المللی: ,مجله بین المللی بازاریابی و تکنولوژی ,حسابداری سرمایه نیروی انسانی  .1

 لینک دانلود مقاله: ,(1391)خرداد  2شماره:, 6دوره انتشار:, 1058-2249,

MT1245.pdf-http://www.ijmra.us/project%20doc/IJMT_JUNE2012/IJMRA 
مجله بین المللی تحقیق در ,در صنعت خوردوسازی چهارچوب نظری برای آغاز و اجرای هزینه یابی برمبنای هدف  .2

 6دوره انتشار:, 2231-4334شماره استاندارد زنجیره ای بین المللی: ,فن آوری اطالعات و مدیریت  تکنولوژی 

 orks.bepress.com/mahdi_naqdi_bahar/3https://wلینک دانلود مقاله: ,( 1391)خرداد  2شماره:,

مجله بین المللی گرایش های نوظهور در ,ساختار نظری برای توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی  .3

( 1391)تیرماه , 5شماره:, 2دوره انتشار:, 2249-6149شماره استاندارد زنجیره ای بین المللی: ,مهندسی و توسعه 

 https://works.bepress.com/mahdi_naqdi_bahar/4لینک دانلود مقاله: ,

مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت ,دیدگاه نظری در اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی  .4

( 1391)بهمن , 2شماره:, 2دوره انتشار:, 2278-6236مللی: شماره استاندارد زنجیره ای بین ال ,و علوم اجتماعی

  http://www.garph.co.uk/IJARMSS/Feb2013/8.pdfلینک دانلود مقاله: 

تحقیقات علمی و مجله بین المللی ,برای ارزیابی برج های خنک کننده   Fuzzy TOPSISاستفاده از مدل  .5

( 1392)اردیبهشت , 3شماره:, 5دوره انتشار: , 2229-5518شماره استاندارد زنجیره ای بین المللی: ,مهندسی

 OF-http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?USE-لینک دانلود مقاله:

TOWERS.pdf-COOLING-EVALUATING-FOR-MODEL-TOPSIS-FUZZY 

 

 

http://search.proquest.com/openview/e4ea47f592a9b74e0b89cbeff3a28b17/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035018
http://search.proquest.com/openview/e4ea47f592a9b74e0b89cbeff3a28b17/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035018
http://www.civilica.com/PdfExport-AMSCONF03_212=Efficiency-Ratios-Analysis-to-Determine-Management-Performance-A-Case-Study-Indian-Automotive-Industry.pdf
http://www.civilica.com/PdfExport-AMSCONF03_212=Efficiency-Ratios-Analysis-to-Determine-Management-Performance-A-Case-Study-Indian-Automotive-Industry.pdf
http://www.ijmra.us/project%20doc/IJMT_JUNE2012/IJMRA-MT1245.pdf
https://works.bepress.com/mahdi_naqdi_bahar/3
https://works.bepress.com/mahdi_naqdi_bahar/4
http://www.garph.co.uk/IJARMSS/Feb2013/8.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?USE-OF-FUZZY-TOPSIS-MODEL-FOR-EVALUATING-COOLING-TOWERS.pdf
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?USE-OF-FUZZY-TOPSIS-MODEL-FOR-EVALUATING-COOLING-TOWERS.pdf


مجله بین المللی تحقیقات , FDC Elderتجزیه و تحلیل صورتهای مالی مطالعه موردی در شرکتهای دارویی  .6

)اردیبهشت , 3شماره:, 5دوره انتشار: , 2231-5985شماره استاندارد زنجیره ای بین المللی:  ,بازاریابی و مالی

( لینک دانلود مقاله: 1392

vcbLMdLgc3jcz.pdf&new=3http://www.euroasiapub.org/download.php?filename=0v

.pdf 
تحقیق و بررسی در به کارگیری یا عدم به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت پالستیک ایران  .7

)بهار , 22شماره: ,9دوره انتشار: ,1377-1389شماره استاندارد زنجیره ای بین المللی: ,مجله تحقیقات خاورمیانه,

 http://www.idosi.org/mejsr/mejsr22(9)14/15.pdf(  لینک دانلود مقاله: 1393

مجله TOPSIS و Ahpشناسایی شاخص ها و اولویت بندی عملکرد در افزایش بهره وری استفاده از مدل ترکیبی  .8

دوره  ,1990-9233شماره استاندارد زنجیره ای بین المللی: ,مجله تحقیقات خاورمیانهت گزارش تحقیقات مدیری

 لینک دانلود مقاله: (  1394فروردین 3, 23رهشما ,3انتشار:
http://www.idosi.org/mejsr/mejsr23(3)15.htm 

مجله مدیریت  ,ارجی مستقیم و توسعه سرمایه نیروی انسانی در رشد اقتصادی هندوستاننقش سرمایه گذاری خ .9

لینک ,( 1393شهریور (, 86شماره: ,x712-2229شماره استاندارد زنجیره ای بین المللی: ,کسب و کار بین المللی

دانلود مقاله: 

http://www.elixirpublishers.com/index.php?route=articles/category&path=438_301 

استاندارد  شماره ,مجله کسب و کار و مدیریت,سرمایه گذاری خارجی مستقیم در بخش خرده فروشی هندوستان  .11

لینک دانلود مقاله:  , 17شماره:, 7دوره انتشار:, 2319-7668زنجیره ای بین المللی:

-issue7/Version-jbm/papers/Vol17-http://www.iosrjournals.org/iosr

7738994.pdf3/N01 
مجله  ,بررسی تفاوت بین به کارگیری و عدم به کارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای هدف در شرکتهای ایران .11

 , 17 3شماره:, 7دوره انتشار:, 1444-8939شماره استاندارد زنجیره ای بین المللی:  ,گزارش تحقیقات مدیریت

 file:///C:/Users/dell/Downloads/fulltext_stamped%20(7).pdfلینک دانلود مقاله: 

شماره استاندارد , 1395فروردین  27,مجله اقتصاددان جنوبی ,سنجش عملکرد شرکتهای خودروسازی هندوستان  .12

 54شماره: 24دوره انتشار:, 0038-4046زنجیره ای بین المللی:

مجله تحقیقات  ,قایسه بین مطالعات نظری و تجربی در سیستم هزینه یابی برمبنای هدف در صنعت خودروسازیم .13

( 1394دی ماه  10) 8شماره:, 4و  3دوره انتشار:  ,دپارتمان بازرگانی و مدیریت دانشگاه کراال ,کسب و کار بازرگانی

 (1395تیرماه  11و )

 

 :در مراکز علمی و پژوهشی عضویت

 (1393-1394) 2014-2015هندوستان درطول سال تحصیلی  -دانشجویی دانشگاه کراال -عضویت در انجمن علمی 

 

 سوابق تدریس:
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 نام دانشگاه یا موسسه

 آموزشی و پژوهشی 
 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان درس ها

 1395دی ماه  1395مهرماه  (2و تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی ) بررسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1395دی ماه  1395مهرماه  دولتیمباحث جاری در حسابداری  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1395دی ماه  1395مهرماه  (2کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1395دی ماه  1395مهرماه  (2اصول حسابداری) دانشگاه پیام نور واحد شهرری

 1395دی ماه  1395مهرماه  (2زبان تخصصی حسابداری ) دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1395دی ماه  1395مهرماه  مدیریت تولید دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1395دی ماه  1395مهرماه  حقوق بازرگانی دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1395دی ماه  1395مهرماه  حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1396تیر ماه  1395بهمن ماه  تولیدمدیریت  دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1396تیر ماه  1395بهمن ماه  (1زبان تخصصی حسابداری ) دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1396تیر ماه  1395بهمن ماه  (2زبان تخصصی حسابداری ) دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1396تیر ماه  1395بهمن ماه  مباحث جاری در حسابداری دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1396تیر ماه  1395بهمن ماه  (1بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1396تیر ماه  1395بهمن ماه  (2بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1396تیر ماه  1395بهمن ماه  کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی آزاد اسالمی واحد تهران شمالدانشگاه 

 1396دی ماه  1396مهرماه  کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1396 دی ماه 1396مهرماه  (1حسابداری صنعتی ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1396دی ماه  1396مهرماه  (2حسابداری صنعتی ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1396دی ماه  1396مهرماه  (1زبان تخصصی حسابداری ) دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1396دی ماه  1396مهرماه  مدیریت تولید دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1396دی ماه  1396مهرماه  بازرگانی حقوق دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1396دی ماه  1395مهرماه  حسابداری مالیاتی دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1397تیر ماه  1396بهمن  (1حسابداری صنعتی ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 1397دی ماه  1397مهرماه  حسابداری برای مدیران دانشگاه پیام نور واحد کرج

 1397دی ماه  1397مهرماه  (1حسابداری صنعتی ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

 ---- 1397بهمن ماه  (3حسابداری صنعتی ) رسام غیردولتی غیرانتفاعی عالی آموزش موسسه

 ---- 1397بهمن ماه  (1حسابرسی ) رسام غیردولتی غیرانتفاعی عالی آموزش موسسه

 ---- 1397بهمن ماه  (2حسابرسی ) رسام غیردولتی غیرانتفاعی عالی آموزش موسسه

 ---- 1397بهمن ماه  کارآموزی رسام غیردولتی غیرانتفاعی عالی آموزش موسسه

 ---- 1397بهمن ماه  (2پروژه مالی ) رسام غیردولتی غیرانتفاعی عالی آموزش موسسه

 

 

 

 تألیف و ترجمه:



 هزینه هدف  تخصصیگروه اثر شاهید ال. انصاری و جن ای. بل و -هزینه یابی برمبنای هدف  ترجمه کتاب
CAM-I  

Target Costing-The Next Frontier In Strategic Cost Management, A CAM-I/CMS Model for 

Profit Planning and 

 Cost Management- Shahid L.Ansari/Jan E.Bell and the CAM-I Target Cost Core Group 
 ناشر: مجال

مجال –اول   نوبت چاپ: 

 سال چاپ: 1396

HD ۴۷/۳۵ / ۴۱۳۹۶ھ  رده بندی کنگره: 

۶۵۸/۱۵۵۲  رده بندی دیویی: 

 شماره کتابشناسی ملی: ۴۸۱۱۷۱۹

3-60-2718-964-978  شابک: 

 

 نردبانی برای بقا و موفقیت اثر جیم رینز  -مدیریت هزینه یابی بر مبنای هدف ترجمه کتاب 

Target Cost Management-The Ladder to Global Survival and Success 
 ناشر: ناشر مؤلف

 نوبت چاپ: اول

 سال چاپ: 1396

 رده بندی کنگره:  1396HD 4م  9/ر  35/47

 رده بندی دیویی: 1552/658

 شماره کتابشناسی ملی: 4875945

978-600-04-

8514-6 
 شابک:

 

 

 تألیف کتاب                                 Target Costing System, an Indian Automotive Scenario  

Copy Right © Mahdi Naqdi Bahar 

Copy Right©2017 Omni Scriptum Publishing Group 

ISBN-13: 978-3-330-33538-7 

ISBN-10: 3330335386 

EAN: 9783330335387 

Book language: English 

Publishing house: LAP LAMBERT Academic Publishing 

By (author): Mahdi Naqdi Bahar 

Published on: 2017-07-07 
 

https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/lap-lambert-academic-publishing/47/products
https://www.morebooks.de/books/gb/published_by/lap-lambert-academic-publishing/47/products
https://www.morebooks.de/gb/search?q=+Mahdi+Naqdi+Bahar&via_keyword=1
https://www.morebooks.de/gb/search?q=+Mahdi+Naqdi+Bahar&via_keyword=1

