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سال 1387

کارضٌاسی حسابذاری  -داًطگاُ غیر اًتفاعی آهل

سال 1390

کارضٌاسی ارضذ رضتِ حسابذاری داًطگاُ هازًذراى
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سوابق تذریس

 تذریس درٍس اصَل حسابذاری  -3 ٍ 2 ٍ 1حسابذاری صٌعتی  -3 ٍ 2 ٍ 1اصَل
حسابرسی  -1حسابذاری هیاًِ  – 2 ٍ 1حسابذاری پیطرفتِ  – 2هباحث جاری در
حسابذاری -هذیریت هالی  -2 ٍ 1کابرد کاهپیَتر در حسابذاری از سال  90تاکٌَى در
داًطگاّْای هطرٍحِ زیر:
 .1هَسسِ آهَزش عالی ادیب هازًذراى
 .2هَسسِ آهَزش عالی آهل-آهل
 .3هَسسِ آهَزش عالی رٍزبْاى ساری
 .4هَسسِ آهَزش عالی راّیاى ًَر ساری
 .5هَسسِ آهَزش عالی ًیوا هحوَدآباد
 .6هَسسِ آهَزش عالی سارٍیِ ساری
 .7داًطگاُ پیامًَر کلِبست
 .8داًطگاُ علوی-کاربردی قائنضْر

تجربه های اجرایی

 حسابرسی ضرکت کارخاًجات پاالیص رٍغي هَتَر سپاّاى سال 1389 ٍ 1388
 حسابرسی ضرکت پاالیص رٍغي هَتَر ضوال سال 1389 ٍ 1388
 حسابرسی هَسسِ آهَزش عالی راّیاى ًَر ساری سال 1389ٍ88ٍ87ٍ86
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 حسابرسی سازهاى هالکاى خسرضْر سال 1389
 حسابرسی سازهاى پارک ّا ٍ فضای سبس ساری سال 1389
 حسابرسی ضرکت پاالیص رٍغي هَتَر خسر سال 1388
 حسابرسی ضرکت ساختواًی ساری سازُ ساری سال1388
 حسابرسی ضْرداری هرزی کالی بابل سال ّای هالی 1390-1388
 حسابرسی هَسسِ هالی اعتباری ثاهي الحجج(تعاًٍی اعتباری کارکٌاى باًک صادرات سابق)
سال 1390-1389
 هطاٍرُ هالی ،حسابذاری هالی ٍ هالیاتی ،تْیِ ٍ تٌظین اظْارًاهِ از سال  1387تا کٌَى
 هعاًٍت هالی ٍ اداری ضرکت ًَضاًَش کاسپیي سال 1387 ٍ 1386
 هعاًٍت هالی ٍ اداری ضرکت کْيپخص از سال  1388تا کٌَى

مهارت های رایانه ای

 برًاهِ ّای کاربردی
 ًرم افراز حسابذاری ّلَ (کذ  11الی )24 ًرم افراز حسابذاری کاسپیي (حسابذاری ،فرٍش ٍ )... ًرم افراز حسابذاری آرتا سیستن ًرم افراز حسابذاری کارها ًرم افراز حسابذاری سکِ طالئی ٍ اًَاع دیگر ًرم افسارّای حسابذاری هَجَدً -رم افراز office
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