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          دارای کارت پایان خدمت

مهندسی و صنعتی نیایش سبز 

خرداد ۹۵تاریخ پایانآبان ۹۳تاریخ شروعرئیس حسابداریسمت

- کنترل اسناد حسابداری ثبت شده در سیستم
- تهیه گزارش های مختلف مالی مدیرتی و ارسال برای مدیرعامل و مدیر مالی

- تهیه و ارسال گزارش های فصلی ارزش افزوده ، اظهارنامه مالیاتی و سایر گزارش های قانونی
- مدیریت منابع انسانی واحد حسابداری

- پیگیری امور مربوط به بیمه و دارایی در صورت نیاز و مراجعه به سازمان های مربوطه
- در طول مدت خدمتم در این پست موفق به ارتقاء کدینگ حسابداری و مکانیزه تر شدن روند ثبت اسناد حسابداری در شرکت شدم.

- در سال ۹۴ مدیر پروژه پیاده سازی سیستم یکپارچه مالی و حسابداری خریداری شده توسط شرکت بودم که با موفقیت به انجام رسید.

صنعت سازان ایفام

شهریور ۹۳تاریخ پایاناردیبهشت ۸۹تاریخ شروعحسابدار فروش و انبارسمت

- ثبت اسناد حسابداری فروش و انبار در سیستم حسابداری
- تهیه و ارسال گزارش های مالی در حوزه انبار و فروش برای مدیریت

- انجام عملیات انبارگردانی در بازه های زمانی مختلف سال
- بررسی اسناد فروش و انبار به منظور تأیید و ثبت و نگهداری آنها

- مدیریت و کنترل اسناد مالی فروش

ایران تایر اروند

اسفند ۸۸تاریخ پایانمرداد ۸۵تاریخ شروعحسابدارسمت

- ثبت اسناد حسابداری هزینه در سیستم حسابداری
- همکاری در بایگانی اسناد حسابداری

- ثبت مشخصات اموال شرکت در دفتر اموال و الصاق برچسب اموال بر روی تجهیزات و وسایل اداری
- جمع آوری اطالعات کارکرد ماهانه پرسنل و آماده کردن آن برای ثبت در سیستم حقوق و دستمزد

- نگهداری بخشی از تنخواه شرکت و ثبت اسناد حسابداری تنخواه در سیستم حسابداری
- ثبت اسناد حسابداری انبار بر اساس رسید و حواله های تأیید شده انبار

- دفتر نویسی (دفتر کل) در پایان ۲ سال مالی

 
کارشناسی حسابداری

تیر ۸۳تاریخ پایانمهر ۷۹تاریخ شروعشیرازدانشگاه

دستی ثبت و شدم آشنا حسابداری اسناد بایگانی و کنترل نحوه با مدت این در دادم. انجام کارآموزی خصوصی شرکت یک در هفته) در روز ۲) وقت پاره صورت به تحصیالتم آخر سال ۲ در
اسناد حسابداری را یاد گرفتم. همچنین در این مدت با کمک حسابدار شرکت تجربه دفتر نویسی هم داشتم.
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حسابداری با کامپیوتر

بلهدارای مدرک۳ ماهمدت دورههمکاران سیستمآموزشگاه

در طول این مدت استفاده از نرم افزار حسابداری و خزانه داری همکاران سیستم را آموزش دیدم

ICDL

بلهدارای مدرک۴ ماهمدت دورهمجتمع فنی تهرانآموزشگاه

آشنایی با نرم افزارهای زیر :
word - Excel - Access - power point - Outlook

 
توضیحاتعنوان مهارت

تسلط کامل بر نرم افزارهای مالی و بازرگانی همکاران
سیستم

نرم افزارهای حسابداری ، خزانه داری ، حقوق و دستمزد ، انبار و فروش

 تسلط کامل بر نرم افزارهای مالی و بازرگانی تدبیر

 آشنایی با نرم افزار های سپیدار سیستم

وتسلط بر تهیه گزارش های مختلف قانونی و مدیریتی زیان و سود گزارش ، ترازنامه جمله از داخلی های گزارش و بیمه و حقوق لیست - مالیاتی نامه اظهار - افزوده ارزش گزارش
گردش وجوه نقد

آشنایی کامل با فرایندهای مالی و حسابداری در شرکت
های بازرگانی و پیمانکاری

 

 
توضیحاتمیزان تسلطعنوان زبان خارجی

 خوبانگلیسی
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