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 تحصیل در مقطع دکتری حسابداری تا مرحله دفاع از پایاننامه دانشگاه ملی تاجیکستان
 فوقلیسانس حسابداری _ سال اخذ  8731از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

تحصیلات

 لیسانس حسابداری _ سال اخذ  8731از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان.
 گواهینامه معامله گری اوراق تامین مالی
 گواهینامه معامله گری بورس کالا
 گواهینامه معاملهگری ابزار مشتقه
 گواهینامه معاملهگری بورس انرژی
 آموزش آشنایی کاربردی اعتبارات اسنادی L/C
گواهینامههای

 آشنایی با مسایل حقوقی و قراردادهای بازرگانی

حرفه ای

 گوااهینامه عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل
 کارشناس رسمی قوه قضاییه در رشته حسابداری و حسابرسی (تهران) در مرحله تلحیف
 گواهینامه برنامه ریزی منابع انسانی
 گواهینامه مدیریت دگرگونی و دگرگونی مدیریت
 گواهینامه دوره اصول و فنون مذاکره
 و سایردوره های آموزشی بدون ارایه گواهی نامه...
 .8فعالیت درشرکت فرش محتشم کاشان به مدت دوسال.
 .2حضور تمام وقت در موسسهی حسابرسی ترازنما به عنوان حسابرس بمدت یکسال.
 .7حضور تمام وقت در موسسهی حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس به مدت دوسال.
.1

سوابق کاری

حضورتمام وقت درشرکت کشت ودامداری گلدشت متعلقبه شرکتسرمایهگذاریتامیناجتماعی با عنوان مدیرمالی به مدت سه سال،

 .5حضور تمام وقت در سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان های :کارشناس ارشد مدیریت مالی _ رییس امور پرسنلی،
رفاه و آموزش _ مدیر امور اداری وکارشناس مسئول مدیریت نظارت بر بازار اولیه به مدت شش سال،
 .6حضورتمام وقت در شرکت بورس اوراق بهادارتهران(سهامی عام) به عنوان سرپرست مدیریت امور اداری به مدت سه سال،
 .3حضوور تمام وقت در شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به عنوان کارشناسارشد مرکز پردازش اطلاعات مالی
به مدت دوسال،

.1

حضور تمام وقت در شرکت بورس کالای ایران به عنوان رییس اتاق پایاپای و تسویه قراردادها به مدت دوسال،

 .9حضور تمام وقت در شرکت کارگزاری امینآوید به عنوان مدیر واحد کالایی به مدت دوسال.
ادامه سوابق کاری

 .01حضوور تمام وقت در شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با آخرین عنوان مدیر معاملات آنلاین بورس اوراق بهادار -
مدیر برنامه ریزی و توسعه به مدت چهار سال.

 .88حضور و فعالیت در شرکت تعاونی اعتبارکارکنان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مدیرعامل برای یک دوره.

 تدریس دروس حسابداری شامل اصول حسابداری 8و 2و  ،7حسابداری صنعتی یک  ،حسابرسی یک ،حسابداری
مالیاتی ،دولتی ،میانه یک و ابزارهای نوین مالی اسلامی و مدیریت استراتژی  ...در :
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان.
 داشنگاه آزاد اسلامی واحد نراق.
 دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهریار و شهرقدس و واحد اسلامشهر
سوابق آموزشي و

 دانشگاه پیام نور مرکز نطنز.

پژوهشي:

 دانشگاه پیام نور مرکزکرج.
 دانشکدهی شهید رجایی کاشان وابسته به سازمان آموزش عالی کشور.
 مرکز آموزش عالی سمیه نجفآباد وابسته به سازمان آموزش عالی کشور.
 دانشگاه جامع علمی کاربردی مراکز  71و  75و سوانح طبیعی تهران.
 دانشگاه غیر انتفاعی پرندک مقطع کارشناسی ارشد
 تهیه پایاننامه کارشووناسووی ارشوود با عنوان" :تحقیقی پیرامون به کارکیری اسووتاندارد شووماره  FASB 115در
شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار" .
 کار با نرم افزار معاملات آنلاین و آفلاین ،اینترنتی و بک آفیس اوراق بهادار شرکت رایان هم افزا و طراحی
تم سبز معاملات آنلاین شرکت رایان هم افزا در بورس اوراق بهادار
 کار با نرم افزار حسابداری همکاران سیستم (حرفه ای)

مهارت ها

 تسط بر نرم افزار آفیس
 کار با نرم افزار حسابداری رایورز
 تسلط برنرم افزارهای منابع انسانی
 تسلط بر سیستمهای معاملاتی و عرضهکالا و تسویه و پایاپای قراردادها در بورسکالای ایران واوراقبهادار

