بسمه تعالی
مشخصات فردی:
نام و نام خانوادگی :مرتضی اکبری
مشخصات تماس:
دورنگار88810383 :

تلفن 88810374 :
سوابق تحصیلی:

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

کارشناسی

حسابداری

دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد

حسابداری

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

حسابداری

دانشگاه عالمه طباطبایی

وضعیت شغلی:
عنوان پست سازمانی :مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران

سوابق کاری بانکی:
پست سازمانی

ردیف
1

عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

2

مدیر مالی بانک توسعه صادرات ایران

3

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان وابسته به بانک مرکزی

4

نایب رییس و عضو هیأت مدیره شرکت صرافی توسعه صادرات

5

مشاور شرکت کارگزاری بانک سامان

6

عضو هیأت اجرایی پروژه های ساختمانی بانک مرکزی

7

عضو هیأت اجرایی پروژه های ساختمانی بانک توسعه صادرات

8

عضو کمیته اعتباری بانک توسعه صادرات ایران

سوابق کاری غیر بانکی:
ردیف

پست سازمانی

1

رییس دانشکده علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس

2

مدیر گروه رشته حسابداری دانشگاه خلیج فارس

3

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسه حسابداری و حسابرسی منصف

4

عضو و نایب رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری انرژی دوستدار زمین

5

عضو هیأت مدیره شرکت مولد نیروگاهی زنجان

6

عضو و رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار

7

عضو هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری آریا

8

نایب رییس و عضو هیأت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی نیرو

9

مشاور شرکت سرمایه گذاری سنا

10

مشاور مدیرعامل بیمه دانا

11

مدیر ارشد حسابرسی شرکت حسابداری و حسابرسی گروه 630

12

کارشناس مالی شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران

13

حسابدار ارشد در شرکت آب و فاضالب تهران و مسئول تهیه بودجه و محاسبه قیمت تمام شده
طرحها در شرکت آب و فاضالب استان تهران

14

مدیر مالی در شرکت های خصوصی متفاوت (امور حسابداری و حسابرسی)

15

رییس و عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران

سوابق آموزشی :
ردیف

عنوان

مدت

1

تدریس در دانشگاه عالمه طباطبایی

 5سال

2

تدریس در دانشگاه خلیج فارس

 10سال

3

تدریس در دانشگاه کیش

 3سال

4

تدریس در مؤسسه عالی بانکداری

 7سال

5

تدریس در دانشگاه پیام نور

 2سال

6

تدریس در دانشگاه دماوند تهران

 7سال

7

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی

---

سوابق پژوهشی:
ردیف

عنوان

1

اصول و رویکرد های سیستم تولیدی ( JITمجله تدبیر)

2

بررسی سیستم حسابداری شرکت های تعاونی استان بوشهر (سمینار تعاون)

3

هزینه یابی  ABCبرای شرکتهای کوچک (مجله روش)

4

بررسی تطبیقی سیستم حسابداری و استانداردهای کشور بالروس (مجله حسابدار)

5

کتاب در حال چاپ حسابداری مدیریت از تئوری تا عمل

6

طرح تحقیقاتی ساختار مالی و تأثیر آن بر قیمت سهام

7

مقاله هزینه های کیفیت و تأثیر آن برقیمت تمام شده محصوالت (مجله حسابدار)

8

استاد راهنما ،مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد

