جناب آقای دکتر موسی بزرگ اصل
سال تولد۱۳۴۸ :

تلفن۰۲۱-۸۸۷۲۶۱۱۱-۱۲ :
BozorgAsl@audit.org.ir

سوابق تحصیلی


لیسانس حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبائی



نفر اول کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۷۱



نفر اول فارغالتحصیالن فوقلیسانس حسابداری دانشگاه تهران سال ۱۳۷۳



نفر اول کنکور دکترای دانشگاه عالمه طباطبائی و دریافت درجه دکترای حسابداری از این دانشگاه سال
۱۳۷۹

عضویت در مجامع حرفهای


عضو انجمن حسابداران رسمی انگلستان) ( FCCA



عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) ( IACPA



عضو انجمن حسابداران خبره ایران) ( IICA



عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران) ( IAIA

سوابق تجربی


مدیر عامل سازمان حسابرسی از سال  ۱۳۹۷تا کنون



عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی از سال  ۱۳۸۸تا ۱۳۹۷



مدیر ارشد تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی



مدیر بررسیهای فنی و حرفهای سازمان حسابرسی



کارشناس بررسیهای فنی و حرفهای سازمان حسابرسی



ردههای مختلف حسابرسی سازمان حسابرسی



عضو کمیته فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران  ۶سال



رئیس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی



رئیس کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی سازمان حسابرسی



رئیس کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی



عضو کمیته حسابرسی کامپیوتری



عضو کمیته آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی



مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی



عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (دوره سوم و چهارم)



عضو هیئت پذیرش بورس فلزات  ۳سال



عضو کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار



عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی

سال نشر

ناشر

تألیف کتاب

۱۳۸۸

سازمان حسابرسی

راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶

۱۳۸۹

سازمان حسابرسی

راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۹

۱۳۹۰

سازمان حسابرسی

حسابداری میانه( )۱

۱۳۹۰

سازمان حسابرسی

راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۸

۱۳۹۰

سازمان حسابرسی

حسابداری میانه( )۲

۱۳۹۳

سازمان حسابرسی

حسابداری پیشرفته( )۲

۱۳۹۳

سازمان حسابرسی

راهنمای بکارگیری استاندارد بینالمللی حسابداری شماره ۱۲

۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

راهنمای بکارگیری استانداردهای بینالمللی شرکتهای بیمه

سال نشر

ناشر

ترجمه کتاب

۱۳۷۹

ترمه

حسابداری صنعتی ( ۱ترجمه مشترک)

۱۳۸۰

ترمه

حسابداری صنعتی ( ۲ترجمه مشترک)

۱۳۸۳

سازمان حسابرسی

بیانیهای درباره تئوری حسابداری و پذیرش تئوری

۱۳۹۴

سازمان حسابرسی

سال نشر

ناشر

راهنمای بکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
صورتهای مالی تلفیقی نمونه
تالیف مقاله

۱۳۷۲

۱۳۷۴

۱۳۷۴
۱۳۷۵
۱۳۷۶

۱۳۷۶و۱۳۷۷

بررسیهای حسابداری دانشگاه نقش قراردادهای استقراض ،طرحهای پاداش و فرایند سیاسی
تهران
بررسیهای حسابداری دانشگاه
تهران
بررسیهای حسابداری دانشگاه
تهران
مجموعه مقاالت حسابرس
بررسیهای حسابداری دانشگاه
تهران
بررسیهای حسابداری دانشگاه
تهران

در انتخاب خطمشی حسابداری
ماهیت اندازهگیری در حسابداری

تخصیص هزینههای غیرمستقیم تولیدی در تئوری و عمل
اهمیت و ریسک
فلسفه حسابداری

نقش حسابرس مستقل در جامعه
هماهنگسازی مبانی گزارشگری مالی ،ضرورتها،روشها و

۱۳۷۷

حسابرس

۱۳۷۸

حسابرس

مبانی نظری و نحوه ارائه صورت سود و زیان جامع

۱۳۷۸

حسابرس

تغییرات راهبردی کمیته استانداردهای بینالمللی

۱۳۷۸

حسابرس

حسابداری نرمافزارهای رایانهای

۱۳۷۹

حسابرس

استقالل حسابرس در تئوری و عمل

۱۳۷۹

حسابرس

نقدی بر حسابداری مالیات سود

۱۳۸۰

حسابرس

بررسی توسعه حسابداری در چین

۱۳۸۰

حسابرس

نگاهی به مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

۱۳۸۰

حسابرس

بیانه مفاهیم استقالل (چارچوب نظری استقالل حسابرس)

۱۳۸۱

حسابرس

صورتهای مالی تلفیقی (مشترک)

۱۳۸۱

حسابدار

حسابرسی عملیاتی (مشترک)

۱۳۸۱

حسابدار

۱۳۸۱

حسابرس

محدودیتها

فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و تفاوت
استانداردهای ملی با بینالمللی
دکتر علی ثقفی آفریننده مکتب تفکر نظری حسابداری در ایران

مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری :دولت یا بخش

۱۳۸۲

حسابرس

۱۳۸۲

حسابرس

پشت صحنه سقوط انرون و پیامدهای آن برای حرفه حسابداری

۱۳۸۲

حسابرس

گزارش سومین گردهمایی جهانی مبارزه با فساد

۱۳۸۳

حسابدار

دولت الکترونیک کره (ترجمه)

۱۳۸۳

۱۳۸۳

همایش استانداردهای
حسابداری در ایران
همایش گزارشگری مالی و
تحوالت پیشرو

خصوصی

چالشهای تدوین استانداردهای حسابداری در ایران

اهمیت سنجش و گزارشگری پایداری شرکتها

۱۳۸۴

حسابرس

اهداف و خصوصیات حسابداری اسالمی

۱۳۸۵

حسابدار رسمی

آشنایی با مفاهیم و کاربرد زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر

۱۳۸۷

مطالعات حسابداری

۱۳۸۷

حسابرس

مالیات بر ارزش افزوده و گزارشگری مالی آن

۱۳۸۷

حسابدار

حسابرسی :حرفهای در خطر

۱۳۸۸

مطالعات حسابداری

۱۳۸۸

حسابرس

۱۳۸۸

حسابدار

پیرامون حق الزحمه حسابرسی مستقل

۱۳۸۹

توسعه و سرمایه

رابطه بین خالص داراییهای عملیاتی و بازده آتی سهام

۱۳۹۰
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۱

علمی ـ پژوهشی بورس اوراق
بهادار

رابطه بین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و
برخی متغیرهای کالن اقتصادی

ارتباط بین سیاست پایدار سود تقسیمی با بازده سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس
تحول حسابداری ،مصاحبه دکتر موسی بزرگ اصل با مجله
اکانتینگ اند بیزینس

رابطه بین مدت تصدی حسابرس و مدیریت سود

حسابدار

چرخش اجباری حسابرسان

پژوهشهای کاربردی در

مقایسه الگوهای پیشبینی اقالم تعهدی برای تشخیص مدیریت

گزارشهای مالی

سود

حسابدار

حسابداری راهبردی :تحلیل پیاز رقابت

علمی ـ پژوهشی پژوهشهای

عکسالعمل سرمایهگذاران نسبت به انواع افشاهای اجتماعی

تجربی حسابداری

شرکتها

علمی ـ پژوهشی مطالعات

پیشبینی بازده غیرعادی بر مبنای مدل مبتنی بر شتاب سود و

تجربی حسابداری مالی

صنعت در بورس اوراق بهادار تهران

۱۳۹۲

بازار و سرمایه

نگاهی جدید به موضوع پولشویی در ایران

۱۳۹۲

بازار و سرمایه

ضرورت شفافیت مالی در اقتصاد کشور

۱۳۹۲

۱۳۹۲

۱۳۹۲

۱۳۹۲

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۳

۱۳۹۳

همایش سراسری حسابداری
(مشهد)

چالشهای حسابداری اسالمی در ایران (مقاله منتخب)

پژوهشهای حسابداری مالی و

تأثیر بکارگیری قضاوت حرفهای مجاز در استانداردهای

حسابرسی

حسابداری ایران بر ویژگیهای کیفی اطالعات

مطالعات تجربی حسابداری

پیش بینی بازده غیر عادی بر مبنای مدل مبتنی بر شتاب سود و

مالی

صنعت در بورس اوراق بهادار تهران

علمی ـ پژوهشی دانش
حسابداری

توانایی مدیریت و کیفیت اقالم تعهدی

همایش ملی استانداردهای

ضرورت پیادهسازی استانداردها در نظام حسابداری بخش

حسابداری بخش عمومی

عمومی

همایش ساالنهی پیشگیری از
تقلب و سوءاستفادههای مالی

دسترس آزاد به اطالعات و کاهش فساد مالی

۱۳۹۳

بازار و سرمایه

اثر تغییرات استاندارد حسابداری شماره  ۱۵در بازار بورس

۱۳۹۴

همایش ملی حسابداری ایران

تحقیقات حسابداری :گذشته ،حال ،آینده

۱۳۹۴

پژوهشهای حسابداری مالی و
حسابرسی

رابطه محدودیت آربیتراژ با ناهنجاری رشد داراییها
رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی

۱۳۹۴

دانش حسابرسی

و جریانهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران

۱۳۹۴

علمی پژوهشی دانش
حسابداری مالی

بررسی رابطه اقالم تعهدی اختیاری و تعدیالت سنواتی

۱۳۹۴

حسابرس

چرخش اجباری حسابرس و پیامدهای ناشی از آن

۱۳۹۴

بازار و سرمایه

زبان مشترک حسابداری الزمه ورود سرمایه گذاران خارجی

۱۳۹۵

بررسیهای حسابداری

۱۳۹۵

۱۳۹۵

۱۳۹۶

بررسی رابطه بین عملکرد مالی و عناصر مدل کملز در صنعت
بانکداری بورس اوراق بهادار تهران

مطالعات تجربی حسابداری

بررسی رابطه بین محتوای اطالعاتی اعالمیههای سود فصلی و

مالی

اخبار منفی در طول فصل

پژوهشهای کاربردی در

تبیین مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با تاکید بر فرضیه چرخه

گزارشگری مالی

زندگی شرکت

مهندسی مالی و مدیریت اوراق بررسی اثر تنوعگرایی دارایی و تسهیالت بانکها بر بازده بانکی
بهادار

(مورد مطالعه :بانکهای خصوصی در ایران)

علمی پژوهشی دانش
۱۳۹۷

حسابداری دانشگاه شهید باهنر

بررسی عوامل مؤثر بر انتشار به هنگام گزارش حسابرسی

کرمان
مطالعات تجربی حسابداری

توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایهگذاری در شرکتهای

مالی

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال برگزاری

سطح برگزاری

طرح های پژوهشی

۱۳۷۱

در سطح ملی

۱۳۸۸

در سطح دانشگاه

۱۳۸۸

در سطح ملی

۱۳۹۳

در سطح ملی

طراحی ،پیادهسازی و بکارگیری نظام حسابداری بخش عمومی

سال برگزاری

سمت

برگزاری همایش

۱۳۸۹

دبیر و سخنران

اولین کنفرانس بینالمللی حسابداری دولتی

۱۳۹۰

دبیر و سخنران

استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،چالشها و تغییرات

۱۳۹۷

مدیریت و مشارکت مؤثر در تهیه و تدوین استانداردهای
حسابرسی ،حسابداری و حسابداری دولتی
مقایسه دوره دکتری حسابداری در دانشگاههای ایران با
دانشگاههای آمریکا
تدوین آئیننامه ذخایر فنی مؤسسات بیمه و صورتهای مالی
موضوع ماده  ۶۲قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران

۱۳۹۲

۱۳۹۳
۱۳۹۳

عضو کمیته عملی همایش و
سخنران

یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران

هیئت رئیسه پانل نشستهای

اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی

تخصصی و سخنران
دبیر و سخنران

دومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی
سایر موارد

داوری مقاالت در مجالت معتبر داخلی

