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 رزومه 

 مشخصات فردی: 

  نام  و نام خانوادگی: فضل هللا پرنور  

 1367سال تولد:  

 pornourf@gmail.comایمیل:  

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fazlollah-pornour-52781ba6?trk=hp-identity-name 

 سوابق تحصیلی: 

 . 1388دانش آموخته ی مقطع کارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول در سال   ●

دانشگاه   ● از  حسابداری  رشته  ارشد  کارشناسی  مقطع  ی  آموخته   Bharati Vidyapeeth Deemedدانش 

University ( کشور هندوستان با معدل رده اولFirst Class .) 

 کشور هندوستان. University of Keralaدانش آموخته ی مقطع دکتری رشته حسابداری از دانشگاه  ●

 

 سوابق شغلی: 

 تدریس در مقاطع کاردانی، کارشناسی، و کارشناسی ارشد، و راهنمای پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد. ●

 حسابرسی در موسسه حسابرسی زیر نظر جامعه حسابداران رسمی ایران. ●

 

 

 مقاالت و سمینارها: 

● “  " عنوان  تحت  علمی  ی  مقاله   An Introduction to Shariah Concepts in Islamicچاپ 

Banking مقدمه ای بر مفاهیم شرعی در بانکداری اسالمی( در مجله ی علمی بین المللی منتشر شده توسط(

School of Distance Education  دانشگاه در   ،University of Kerala    المللی بین  سمینار  در 

"Participatory Finance – The Emerging Scenario    مالی مشارکتی )امور  در حال سن  -"  اریوی 

 ظهور(. 
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●   " عنوان  تحت  علمی  ی  مقاله   Impact of Information Technology on Qualitativeچاپ 

Characteristics of Financial Information   تاثیر بکارگیری فناوری اطالعات بر ویژگی های کیفی( "

 4097-0976" با    Commerce & Business Researcherاطالعات مالی(، در مجله ی علمی بین المللی "  

ISSN:، Vol. 8, Issue  1&2" منتشر شده توسط ,Researcher’s Forum, Dept. of Commerce and 

Management, University of Kerala ." 

 Evaluation of Efficiency of Accounting Information Systemچاپ مقاله ی علمی تحت عنوان "   ●

by Information Technology  ،"   ارزیابی بهره وری سیستم اطالعات حسابداری با بکارگیری فناوری(

 ،ISSN: 2230-8431، No. 3" با  Management Researcherاطالعات(، در مجله ی علمی بین المللی "

Vol. XXII " منتشر شده توسطInstitute of Management Development and Research ." 

عنوان ● تحت  علمی  ی  مقاله   Relevance Characteristic of Financial Information in"    چاپ 

Modern Banking (An Analysis with Reference to Banking Industry in Kerala ،"  )

)مشخصه ی مربوط بودن اطالعات مالی در بانکداری مدرن )تجزیه و تحلیل با رجوع به صنعت بانکداری در 

علمی   ی  مجله  در  کراال((،  "  ایالت  المللی   International Journal of Multidisciplinaryبین 

Educational Research (IJMER با " )ISSN: 2277-7881،  Volume 5, Issue 7(3.) 

" )اعتماد در تجارت الکترونیک(، در مجله ی    Trust in E-Commerceچاپ مقاله ی علمی تحت عنوان "   ●

  ISSN: 0976-4097، Vol. 9, Issue"، با    Commerce & Business Researcherعلمی بین المللی "  

1&2" توسط  شده  منتشر   ،Researcher’s Forum, Dept. of Commerce and Management, 

University of Kerala ." 

"  Foreign Direct Investment in Retail Sectorشرکت و ارائه مطلب در سمینار بین المللی تحت عنوان " ●

 ,Dept. of Commerceمستقیم خارجی در بخش خرده فروشی(، سازماندهی شده توسط "  )سرمایه گذاری

Bharati Vidyapeeth Deemed University" و همکاری "Institute of Chartered Accountants 

of India, New Delhi ." 

● " عنوان  تحت  المللی  بین  کنفرانس  در  مطلب  ارائه  و   Vocationalisation of Commerceشرکت 

Education" توسط  شده  سازماندهی  مالی(،  امور  ی  حیطه  در  اموزش  کردن  ای  )حرفه   "Dept. of 

Commerce, Bharati Vidyapeeth Deemed University" و با همکاری "Mahratta Chamber 

of Commerce, Industries and Agriculture, Pune ." 

المللی " ● "  Innovation and Best Practices in Teaching and Learningارائه مقاله در سمینار بین 

" Muslim College of Education(نوآوری و بهترین شیوه در تدریس و یادگیری(، سازماندهی شده توسط "

 Education"، تحت عنوان " Thiruvithancode, Kanyakumari Dist. Tamil Nadu, Indiaواقع در "

and Students’ Interestنگیزه ی دانشجویان(.  " )تدریس و ا 
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 Emerging Business Opportunities-Globalشرکت وارائه مطلب در سمینار بین المللی تحت عنوان " ●

Markets and the Indian Potentialبازار جهانی و پتانسیل کشور  -"، )فرصتهای تجارت در حال ظهور

 ,Dept. of Commerce, School of Business Management and Legal studiesهند( با برگزاری "

University of Kerala ." 

 گواهی نامه ها و دوره های اموزشی: 

اتمام دوره ی آموزشی " ● " )تجارت و تجزیه و تحلیل  Business and Data Analysisدارای گواهی نامه 

 Distance education Edxاز طریق پلت فرم    Fullbridgeداده(. دوره ی آموزشی ارائه شده توسط شرکت  

 (e0d79925184546028893ce4d37458e88شناسه اعتبار گواهینامه:  ). 2016مه  18صادره مورخه 

"، )تجزیه Analyzing and Visualizing Data with Excelدارای گواهی نامه اتمام دوره ی آموزشی " ●

از   Microsoftارائه شده توسط شرکت  و تحلیل و بصری سازی داده با استفاده از اکسل(. دوره ی آموزشی  

 .2016جوئن  8صادره مورخه  Distance education Edxطریق پلت فرم 

 (2a6b1051dec5405099c83dfbfaad7243شناسه اعتبار گواهینامه:  )

)تجزیه و تحلیل  R"   )برنامه نویسی به زبان  R Programmingدارای گواهی نامه اتمام دوره ی آموزشی " ●

از    Johns Hopkins University((. دوره ی آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه  Rاستفاده از برنامه    داده با

 .2016جوالی  4صادره مورخه  Distance education Courseraطریق پلت فرم 

 (coursera.org/verify/8B2NCA4E2CEDشناسه اعتبار گواهینامه:  )

(. دوره ی آموزشی ارائه R"، )آمار و برنامه  Statistics and Rآموزشی "دارای گواهی نامه اتمام دوره ی   ●

صادره    Distance education Edxاز طریق پلت فرم    Harvard Universityشده توسط دانشگاه هاروارد،  

 (ae73ee8eac0344b5a215e0d5a515c622شناسه اعتبار گواهینامه:  ). 2016اکتبر  7مورخه 

اتم ● نامه  گواهی  "دارای  آموزشی  ی  دوره   Understanding IELTS: Techniques for Englishام 

Language Tests  انگلسیی(. دوره ی آموزشی ایلتس: تکنیک ها برای آزمون های زبان  "، )درک آزمون 

صادره   Distance education  Future Learnاز طریق پلت فرم  British Councilارائه شده توسط شرکت  

 .2017اوریل  9مورخه 


