
 

 سوابق تحصیلی:

  رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدرک کارشناسی مدکسب 

  رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزکارشناسی ارشد کسب مدرک 

 

 :آموزشیسوابق 

 ره و کسب و کار چابک، مديريت دارنده گواهينامه شرکت در کارگاه های آموزشی بازاريابی، اصول مذاک

 و ... ريت بازارمدياستراتژيک و 

  دارنده گواهينامه شرکت در کارگاه های آموزشی داده کاوی مقدماتی ، متوسطه و پيشرفته و مالی از

 کنفرانس داده کاوی ايران 

 دارای مدرک ( مديريت اجرايی پيشرفتهDBA) 

  ه نس دادارائه بصورت سخنرانی در چهارمين کنفرا "مالی کاربردهای داده کاوی در امور  "دارنده مقاله

 کاوی دانشگاه صنعتی شريف

 ( طراحی سيستم بهای تمام شده دانش آموزان به روش هزينه يابی بر مبنای فعاليتABC)  به عنوان پايان

 نامه فوق ليسانس حسابداری

 

  :تدریسسوابق 
 1395تا  1389ازسال  مشهدالزهرای  وفنی شهيد منتظری های  دانشکدهگروه حسابداری  مدرس 
 1395تا 1389از سال  مشهدآموزش عالی حکمت رضوی موسسه اری گروه حسابد مدرس 
 نفر ساعت(: 2000تاکنون )حدود  1389رگزار کننده کارگاههای آموزشی از سال ب 

o  تهای مالی  برای مديران غير مالیتحليل صورآشنايی با مديريت مالی و تجزيه و 

o  مفاهيم و اصطالحات حسابداری برای مديران غير مالی 

o مالياتی و قوانين راه اندازی بنگاه اقتصادی برای شرکت های نوآور 

o مديريت رشد مالی در شرکت 

o  ریپيمانکا پروژه هایمديريت مالی در  

o ... و 

 

 



 

  سوابق اجرائی:

  مديره گروه حسابداران مشاور مدير عامل و رئيس هيأت 

 مرکز مشاوره و اطالع رسانی و خدمات کارآفرينی از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان  عضو

 رضوی 

  تاکنون 1389از سال  ری خراسان رضویپارک علم و فناوو مالياتی شرکتهای عضو مالی بيمه ای، مشاور 

  و مالی و مالياتی شرکتهای پيمانکاری و صنعتی بيمه ای، مشاورIT  

 شرکتهای مختلف پيمانکاری، صنعتی و ارائه خدمات به  و مالياتی طراح و تحليلگر سيستم های حسابداری

  ITو 

 اعتباریمالی و موسسه  مشاور و تحليل گر نرم افزار اعتباری و بانکی ،سيستم  طراح  

  موسسات فرهنگیتحليل گر و طراح سيستم های حسابداری و عارضه يابی مالی 

  کارشناس مسئول حسابداری در زمينه مطالعات و تجزيه و تحليل های مالی پروژه ها 

  مسئول حسابداری در پروژه تحقيقاتی برنامه ميان مدت عمرانی شهرداری شانديز 

 ابيهای مالی پروژه مطالعات راهبردی مديريت بازاريابی و کارشناس حسابداری در تدوين مطالعات و ارزي

  داری سلمان فارسیا _فروش مجتمع تجاری

 

 

 تخصص های حرفه ای:

 طراحی سيستم های مالی و حسابداری در حوزه های صنعتی ، پيمانکاری و بازرگانی 

  مشاوره و مديريت مالی 

 تحليل و بهينه سازی هزينه ها و مديريت نقدينگی 

  و تحليل گزارشهای مالی و تحليل روند تجزيه 

 بررسی مالی مدلهای کسب و کار 

 در انواع مدلهای هزينه يابی محاسبه بهای تمام شده 

 با مدلهای مالی و ساير مدلهای مديريتی تطبيق مدلهای بازاريابی 

 مشاور و تحليل گر سيستم های نرم افزاری مالی و حسابداری 

 

 


