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 سوابق آموزشی:-

تدریس دروس اصول حسابداری  1و  ،2حسابداری میانه  1و  ،2حسابداری پیشرفته  1و  ،2مسائل جاری
حسابداری ،بررسی موارد خاص در حسابداری و روش تحقیق پیشرفته ،دانشگاه الزهرا (س).
تدریس دروس اصول حسابداری ،حسابداری میانه و حسابداری صنعتی ،دانشگاه علوم اقتصادی.
تدریس اصول حسابداری ،دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

سوابق پژوهشی:
 کتاب:" .1استانداردهای بینالمللی نحوه عمل حسابرسی داخلی" ،ترجمه ،شاهین احمدی و اعظم ولیزاده الریجانی ،انتشارات
صبح آرمان ،سال .1931
مقاالت علمی-پژوهشی:1. "The Results of Real Earnings Management", Vida Mojtahedzadeh, Hosein Alavi Tabari
and Azam Valizadeh Larijani, Twenty first Asian-Pacific Conference on International
Accounting Issues, November 22-22, 2003, Las Vegas, Nevada, U.S.A.

" .2رابطه مدیریت سود و بازده آتی داراییها و جریانهای نقدی عملیاتی آتی" ،دکتر ویدا مجتهدزاده و اعظم
ولیزاده الریجانی ،فصلنامه تحقیقات حسابداری ،شماره  ،1تابستان .1933
" .9گردش مؤسسات حسابرسی و کیفیت اطالعات حسابداری" ،دکتر حسین علوی طبری ،اعظم ولیزاده الریجانی
و حمیده اثنیعشری ،فصلنامه تحقیقات حسابداری ،شماره  ،11پاییز .1930
" .2محافظهکاری و محتوای اطالعاتی اقالم صورتهای مالی"  ،دکتر علی رحمانی ،حمیده اثنی عشری و اعظم
ولیزاده الریجانی ،فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،13شماره  ،12سال .1930
" .5بررسی تأثیر تخصص صنعت حسابرس بر گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه" ،دکتر یحیی حساس یگانه،
اعظم ولیزاده الریجانی و امیر محمدی ،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره .1931 ،13
" .1تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقالم صورتهای مالی" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،دکتر ویدا مجتهدزاده و
دکتر رضوان حجازی ،فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی ،شماره .1932 ،1
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 " .7سازوکارهای راهبری شرکتی و واکنش بازار سرمایه به کیفیت حسابرسی" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،دکتر
ویدا مجتهدزاده و دکتر رضوان حجازی ،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،شماره  ،91سال .1932
" .3اثر کارایی مدیریت ،اندازه و ساختار سرمایه بر ادراک از کیفیت خدمات و عملکرد بانکهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران" ،مهدی یزدان شناس؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ اعظم ولی زاده الریجانی ،فصلنامه
پژوهشهای تجربی حسابداری ،شماره .1935 ،20
" .3نقش ظرفیت بدهی در انتخاب اس تراتژی های موثر به منظور کاهش مشکالت سرمایه گذاری کمتر از حد"،
رضوان حجازی؛ اعظم ولیزاده الریجانی؛ فرزانه کیماسی ،فصلنامه حسابداری مالی ،شماره  ،90سال .1935
" .10نقش اطالعات حسابداری در واکنش سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعه سودهای پیشبینی
شده" ،پریسا سادات بهبهانینیا؛ اعظم ولیزاده الریجانی ،فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری ،شماره ،22
تابستان .1931
 مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی:1. "Core and non-core cash flows in predicting future cash flows:National accounting
standards of Iran.", Amir Mohammadi and Azam Valizadeh Larijani, 12th Asian
Academic Accounting Association Annual Onference, October 3-12, 2011,Balli.
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"بررسی ساختار ،وظایف وکارکردهای شرکتهای تأمین سرمایه" ،اعظم ولیزاده ،حمیده اثنیعشری ،دهمین
همایش سراسری حسابداری ایران ،دانشگاه الزهرا(س) ،خرداد .1931
"نقش حسابرسی داخلی در ایفای مسئولیتهای راهبری شرکتی هیئتمدیره" ،امیر محمدی و اعظم ولیزاده
الریجانی ،اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی ،دانشگاه الزهرا(س) ،اردیبهشت .1932
"الزامات استقرار و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،همایش حاکمیت شرکتی و
استقرار نظام جامع کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ،بانک صادرات ،بهمن 1939
" تأثیر بهبود اصول حاکمیت شرکتی بر جذب سرمایه گذاری خارجی" ،اعظم ولیزاده الریجانی و پریساسادات
بهبهانینیا ،دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی ،دانشگاه الزهرا(س) ،بهمن .1932
" مدیریت عملکرد در بخش عمومی:چالش نهایی" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،تهمینه عالقی و ریحانه احمدی،
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،دانشگاه بهشتی ،بهمن .1932
"ساختارها و مفاهیم روابط سرمایهگذاران :اهمیت و ضرورت پیادهسازی" ،اعظم ولیزاده الریجانی و نسترن
ریحانی ،دومین کنفرانس بینالمللی در مدیریت ،حسابداری و اقتصاد ،دی .1935
"استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی ( 11اجارهها)" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،اولین کنفرانس جامع
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی  ،IFRSاسفند .1935

 شرکت در همایش و سمینار ملی و بینالمللی:.1
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اولین سمینار پیشگیری از تقلب و سوءاستفادههای مالی ،تهران ،آذرماه .1933
سمینار تخصصی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،چالشها و تغییرات ،تهران ،شهریورماه .1930
دهمین همایش سراسری حسابداری ایران ،تهران ،خرداد .1931
سمینار استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی  ،IFRSتهران ،شهریورماه .1931
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نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی ،تهران ،اردیبهشت .1932
1. 12th Asian Academic Accounting Association (AAAA) Conference, Bali,
Indonesia. 2011.

 .7دومین کنفرانس حسابداری مدیریت ایران ،تهران ،خرداد .1939
 .3دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی ،دانشگاه الزهراء(س) ،بهمن .1932
 .3هشتمین هم اندیشی دانشجویان دکترای حسابداری ایران ،دانشگاه الزهراء(س) ،آذر .1935
 .10پنجمین همایش بزرگداشت روز حسابدار با عنوان حسابداران  :جهانی شدن و ارتقای خدمات ،دانشگاه
الزهراء ،آذر .1935

 سایر مقاالت (مجالت):.1
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" چرا حسابداری دولتی و گزارشگری مالی با هم متفاوت هستند و باید باشند" ،دکتر نظامالدین رحیمیان
و اعظم ولیزاده الریجانی ،ماهنامه حسابدار ،شماره  ،133آبانماه .1931
"نهادهای قانونی و فساد حسابداری انرون" ،دکتر حسین علوی طبری ،فرزانه یوسفی اصل و اعظم ولیزاده
الریجانی ،فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری ،شماره  ،25تابستان .1930
بانوان و بازار سرمایه؛ یک پیشنهاد ،اعظم ولیزاده الریجانی ،ماهنامه تخصصی بازار و سرمایه،شماره  95و
 ،91بهمن و اسفند .1931
"مقایسه مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و نظریه قیمتگذاری آربیتراژ" ،اعظم ولیزاده الریجانی
و نسیم حراف ،ماهنامه بورس ،سازمان بورس و اوراق بهادار(پذیرش رسمی).
"بررسی ساختار ،وظایف و کارکردهای شرکتهای تأمین سرمایه" ،دکتر شهناز مشایخ ،اعظم ولیزاده و
حمیده اثنیعشری ،ماهنامه بورس ،سازمان بورس و اوراق بهادار ،آذرماه .1939
همکاری با ماهنامه حسابدار در خصوص تدوین صفحه مروری بر کتاب ،شمارههای  227الی 1933 ،270
تا .1939
"سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،فرزانه کیماسی و فاطمه
شبانی آببخش ،فصلنامه پژوهش حسابداری ،دانشگاه الزهراء (س) ،شماره  ،25تابستان .1931

 سایر مقاالت (روزنامهها):.1
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"معمای کارایی بازار اوراق بهادار" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،روزنامه دنیای اقتصاد ،پنجشبه  7دیماه
.1931
"الزامات حداکثر سود قابل تقسیم و اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آن" ،اعظم ولیزاده
الریجانی ،روزنامه دنیای اقتصاد ،چهارشنبه  19دیماه .1931
"استقرار و بکارگیری سیستم کنترل های داخلی اثربخش با تأکید بر الزامات سازمان بورس و اوراق
بهادار" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،روزنامه دنیای اقتصاد ،پنجشنبه  10اسفندماه .1931
"ضرورت بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگی مالی ) ،"(IFRSهفتهنامه بازار و سرمایه ،شنبه
 21تیرماه .1935
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" .5پیشنهاداتی به رئیس جدید سازمان بورس" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،هفتهنامه بورس ،شنبه 11
مردادماه .1935
" .1راهبری شرکتی ،راهی برای جذب سرمایهگذاران خارجی" ،اعظم ولیزاده الریجانی ،روزنامه دنیای
اقتصاد ،چهارشنبه  5آبانماه .1935

 پایاننامهها:استاد راهنما

 .1رابطه بین افشای گزارش کنترلهای داخلی ،هزینههای نمایندگی و مدیریت سود ،شقایق ساده،1931 ،
استاد راهنما.
استاد مشاور
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بررسی بیقاعدگی اقالم تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،زینب واققیزاده،
 ،1931استاد مشاور.
ارائه مدل ریاضی جهت تعیین میزان بهینه نقدینگی نزد بانک (مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین( ،مریم
مشایخی ،1935 ،استاد مشاور.
نقش ظرفیت بدهی در انتخاب سررسید بدهی به منظور کاهش مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد ،فرزانه
کیماسی ،1935 ،استاد مشاور.
بررسی ارتباط بین تجدید ارائه صورت های مالی با عدم تقارن اطالعاتی با تأکید بر نقش تعدیل کننده
کیفیت افشا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،ویدا تاری ،1935 ،استاد مشاور.

 عناوین کسب شده: .1دانشجوی استعدادهای درخشان در پایان مقطع کارشناسی.
 .2کسب رتبه دوم در آزمون ورودی دکتری دانشگاه الزهرا(س).
 .9کسب مقام بانوی برگزیده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال .1931
 همکاری با فصلنامههای علمی: .1مدیر داخلی فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری ،علمی و پژوهشی ،دانشگاه الزهرا(س).
 .2ویراستار علمی و ادبی فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری ،علمی و پژوهشی ،دانشگاه الزهرا(س).
 .2عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش حسابداری ،دانشگاه الزهرا(س).
 .9داور فصلنامه بورس اوراق بهادار ،علمی پژوهشی ،سازمان بورس و اوراق بهادار.
 .2داور فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری ،دانشگاه الزهرا (س).
 .5داور فصلنامه پژوهش حسابداری ،دانشگاه الزهرا(س).
 سوابق کاری و اجرایی: .1استادیار و عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا (س).
 .2عضو کمیته فناوری اطالعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء(س) 1932 ،تاکنون.
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عضو کمیته تحصیالت تکمیلی گروه حسابداری دانشگاه الزهراء(س) 1932 ،تاکنون.
عضو کمیته برنامه ریزی درسی گروه حسابداری دانشگاه الزهراء(س) 1932 ،تاکنون.
استاد راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه حسابداری ورودی  1932 ،32تاکنون.
عضو کمیته داوران اولین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی ایران.1935 ،
اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار 1933 ،الی .1932
عمده فعالیتها شامل مشارکت در تهیه و تدوین:
 ضوابط و الزامات گزارشگری مالی اوراق سلف ،اوراق مشارکت ،اوراق اجاره و غیره. دستورالعمل کنترلهای داخلی ،منشور کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی. صورتهای مالی نمونه اوراق مشارکت و محاسبه سود قطعی اوراق. صورتهای مالی نمونه شرکتهای تولیدی. دستورالعمل راهبری شرکتی. نقشه راه بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ).(IFRSاداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار 1935 ،الی .1933
نظارت بر امور شرکتها ،گروه سیمان فارس و خوزستان 1932 ،الی .1935

 مدارک حرفهای: .1گواهینامه "اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار".
 .2گواهینامه "تحلیلگری بورس اوراق بهادار".
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