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ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪار ی
 آدرس اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﻣﺤﺪوده ﺻﺎدﻗﯿﻪ
 ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﺮد  /ﻣﺘﺎﻫﻞ

 ﺗﺎر ﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ۱۳۷۱

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﻐﻠﯽ





ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق درﺧﻮاﺳﺘﯽ

ﻧﻮع ﻗﺮداد ﻫﻤﮑﺎر ی

وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗ ﻮ اﻓﻘ ﯽ

ﺗﻤﺎم وﻗﺖ  -ﭘﺎره وﻗﺖ

ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪار ی ﻣﺎﻟﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
 ۱۳۹۱-۱۱ﺗﺎ ۱۳۹۳-۱۱

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪار ی
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 ۱۳۸۷-۰۷ﺗﺎ ۱۳۹۱-۱۱



ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ

ﺣﺴﺎﺑﺪار ی

ﺣﺴﺎﺑﺪار ی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺣﺴﺎﺑﺪار ی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪار ی ﺳﭙﯿﺪار

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﯿﻤﻪ

ﺻﻔﺤﻪ  ۱از ۳

ﺣﺮﻓﻪای

ﺣﺮﻓﻪای

ﺣﺮﻓﻪای

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪار ی

ﺣﺮﻓﻪای

ﺣﺴﺎﺑﺪار ی ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

ﺣﺮﻓﻪای

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪار ی راﻓﻊ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺣﺮﻓﻪای

ﺣﺮﻓﻪای

armangar.com



ز ﺑ ﺎن ﻫ ﺎ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ



ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﭙﯿﺪار ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ

۱۳۹۴-۰۳

ﻫﻤﮑﺎران ﺳﯿﺴﺘﻢ



ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎر ی
 ۲۸ﻣﺎه

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

 ۱۳۹۵-۰۱ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ

در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ادار ی ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺪوﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﻨﺪه اﺳﺖ.
 ۳۵ﻣﺎه

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﯾﺮان

 ۱۳۹۳-۰۱ﺗﺎ ۱۳۹۵-۱۲

ﺣﺴﺎﺑﺪار

در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺪوﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ و ﮐﻨﺘﺮ ل ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺑ ﻨ ﺪ ه ﺑ ﻮد .
 ۲۱ﻣﺎه

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ اﯾﺮان

 ۱۳۹۱-۰۳ﺗﺎ ۱۳۹۲-۱۲

ﮐﻤﮏ ﺣﺴﺎﺑﺪار
در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮد.



ﭘﺮوژهﻫﺎ

اراﺋﻪ دﻓﺎﺗﺮ و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ داراﯾﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

ﻓ ﺮد ی
۱۳۹۶-۰۴

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه دﻓـﺎﺗﺮ و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ اداره داراﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷـﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﯽ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و رد آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻤﯿﺰ ،دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻻزم ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ
ﻣﻤﯿﺰ ﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮔﺸﺖ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺻﻔﺤﻪ  ۲از ۳
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ﭘﺮوژهﻫﺎ

ﺗﻌ ﻦ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت

اداﻣﻪ...
ﻓ ﺮد ی
-

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺪوﻟﻮژ یﻫﺎی راﯾﺞ ﺣﺴﺎﺑﺪار ی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮ ﯾﺪار ی ﺷﺪه روﻧﺪی ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺰ ﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.

ﺻﻔﺤﻪ  ۳از ۳
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