
 «رزومــه»

 مشخصات فردی:

 قبول محمد : خانوادگی نام و نام
 مشهد واحد اسالمی آزاد دانشگاه از حسابداری کارشناس تحصیالت:

 2/6/0531متولد 

 
 

   نشانی:
 5واحد ،252 شماره طوسی، نصیرالدین خواجه خیابان طالقانی، خیابان و شریعتی خیابان تقاطع تهران:

 چهارم طبقه-پارس ساختمان 0/00 پالک ـ01 شمالی مولوی ـ01 الزمان صاحب خیابان :مشهد 

 
  1305-2252137  ثابت: تلفن

 1305 - 22522137   فکس:
 17033131250 -17023651153  : همراه تلفن

 

                                                    :مجازی فضای آدرس

                                                                                                                
 www.accrah.com                                                               حسابداری: رهنمودهای سایت

 @accrahcom حسابداری: رهنمودهای تلگرامی کانال
 @mohammadghabool  گرام: اینستا

 info@accrah.com : سایت ایمیل
 Ghabool_iacpa@yahoo.com ایمیل:

 

 

 : عضویت در مجامع حرفه ای
 (iacpa) ایران رسمی حسابداران جامعه عضو  -

 (iica) ایران خبره حسابداران انجمن عضو  -

 ( iaa) ایران حسابداری انجمن عضو  -

 (iaia) داخلی حسابرسن انجمن -

 (aoe) دادگستری رسمی کارشناس -

 

http://www.accrah.ir/
mailto:info@accrah.com
mailto:Ghabool_iacpa@yahoo.comایمیل


 سوابق حرفه ای:
  کنون تا 0576 سال از مشهد شعبه ( رسمی حسابداران) یار بخرد حسابرسی موسسه  مدیر هیات عضو و شریک -

 0576 سال تا 0536 سال از رسمی( حسابداران) بهروش پارس حسابرسی موسسه مدیره هیات عضو  -

 0536 لغایت 0530 سال از ایران رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی موسسات در اشتغال - 

 0523 و 0526 لغایت 0523 سال از کشور حسابرسی سازمان حقیقی اشخاص مدیریت رده دارای مدیران با همکاری  -

 0531 لغایت

 0522 لغایت 0526 و 0521 لغایت 0522 سال از رضوی قدس آستان سیبازر و حسابرسی سازمان در اشتغال - 

 نوین شرکت و خبره اندیشان هم گذاری سرمایه شرکت ، توس رهنمود راهبرد حسابرسی موسسه مدیره هیات عضو  -

 (0533 لغایت 0526) افزار

  
  

  عضویت در کارگروه ها:

 0573- 0572-0571-0575 مالیاتی اختالف حل های هیات در  (211) ماده (5)  بند نماینده -

 0570سال در مشهد شهرداری مالی امور مدیریت راهبردی کمیته عضو  -

 0571 لغایت 0570 سالهای کشور مهندسی نظام مرکزی شوای مالیاتی و مالی عضوکمیته  -

 سالهای رضوی خراسان استان بازرگانی اتاق کار و ،بیمه مالیات کمیسیون و قضایی و حقوقی کمیسیون عضو -

 3057لغایت0571

 0573- 0572 مشهد یپزشک نظام سازمان اتیمال امور ونیسیکم یاصل عضو - 

 شهرداری مناطق و ها سازمان در مالی های رویه اصالح و ساماندهی جهت عمومی بخش استانداردهای کارگروه وعض - 

 0572 سال– مشهد

 0572 سال– مشهد شهرداری  اقتصادی معاونت  در bot های پروژه حسابداری استقرار کارگروه وعض -

 0537 سال اتمی انرژی و نیرو امور بازرسی ماموریت در کشور کل بازرسی گروه  عضویت -

 

 

 

 

 

 

 



 تجربیات:
 شرکتها حسابرسی و قانونی بازرس  - 

 قضایی دعاوی در دادگستری رسمی کارشناسی -

 بداریحسا سیستمهای اجرای خدمات  - 

 سهام ارزیابی خدمات انجام  - 

 مکانیزه سیستم سازی پیاده و شده تمام بهای و مالی های سیستم طراحی خدمات انجام  - 

 ای وبیمه مالیاتی مالی مدیریت مشاوره خدمات  - 

 سرمایه افزایش و اقتصادی و فنی توجیهی طرحهای تهیه خدمات  - 

 کوبی پالک و اموال حساب اصالح خدمات  - 

 قضایی دعاوی مالی کارشناسی ، حکمیت خدمات  - 

 شورایعالی و اختالف حل های هیات برای حضور و لوایح تنظیم و شرکتها قانونی دفاتر قبولی فرایند در مشاوره  -

 متعدد. موارد در مالیاتی مطالبه و تشخیص های برگه شدن شکسته و مالیاتی

 شرکتها  و سازمانها در مالیاتی مشاور

  

 فعالیت های علمی ، تالیفات و منتشره ها : 
 دوم چاپ -افزوده ارزش بر مالیات قانون کاربردی راهنمای کتاب تالیف   -

 (0533درسال مالیاتی امور سازمان ازسوی عمومی ومالیه مالیاتی برتر پژوهشهای جشنواره چهارمین برگزیده )کتاب    

 دوم چاپ 0532 سال  افزوده ارزش بر مالیات قانون کتاب تدوین  - 

 0575 اقتصاد دنیای -مستقیم مالیاتهای قانون اصالح فرصت آخرین  - 

 0571وکارافرینی صنعت نامه ویژه – 01663ایزو استاندارد اساس بر برند گذاری ارزش های مدل  - 

 0571 نیوز بورس – وزیراقتصاد استیضاح - 

 0571 نیوز بورس -مقدس آستانهای مالیاتی سرنوشت - 

 امعهج تخصصی فصلنامه 0571پاییز 50شماره محوری مقاله)ضعف و قوت مستقیم های مالیات قانون در اصالحات- 

 رسمی( حسابدار - ایران رسمی حسابداران

 لیم همایش برگزیده مقاله ایران اقتصادی رشد بر مستقیم های مالیات و افزوده ارزش بر مالیات بر تاثیر مقایسه  - 

 تحقیق گروه -0572 -فرودسی دانشگاه  افزوده ارزش بر مالیات

 ن(خراسا های استان خدماتی و موردی )مطالعه اقتصادی های بنگاه عملکرد بر افزوده ارزش بر مالیات تاثیر بررسی  - 

 تحقیق گروه -0572 -فرودسی دانشگاه  افزوده ارزش بر مالیات ملی همایش برگزیده مقاله

 الکترونیکی نشر -07/2/0572 لغایت 0572 /2/0 از کنندگان صادر به مربوط ارزی مقررات از مهم موارد خالصه  - 

 0573 سال (72 ماده 5 مالیاتی)بند لوایح نمونه کتاب -

  0573 افزوده برارزش مالیات نکته 61 کتاب -

 0573 سال ق.م.م(253 ماده مالیاتی امور ریس با مالیاتی)توافق لوایح نمونه کتاب- 



 سوابق تدریس: 
 عالی آموزش مراکز در تدریس  -

  ایران بازرگانی اتاق کابردی و علمی آموزش مرکز در تدریس -

  صنعتی مدیریت سازمان کاربردی علمی موزشآ مرکز در تدریس-

 ایران مدیریت انجمن کاربردی علمی موزشآ مرکز در تدریس-

 یرضو خراسان یها یشهردار مشاوره و آموزش قاتیتحق موسسه در سیتدر -

  

  
   

 برگزارشده:و کارگاه های آموزشی همایش های در ارایه  و سخنرانی 
  آموزش: مراکز آنالین های دوره و آموزشی های کارگاه و ها همایش در ارایه - 

 ضوی،ر ایران،خراسان بازرگانی های اتاقالمللی/ بین بازرگانی اتاق ایرانی کمیته ایران(/ رسمی حسابداران ماحر)جامعه

 روستایی تعاون اتاق/رضوی خراسان استان تعاون اداره/رضوی قدس آستانحساب/ رادین آموزشی موسسهاصفهان/

 مهندسی نظام سازمان و ساختمان مهندسی نظام مرکزی شورایرضوی/ خراسان استان الحسابهای ذی/رضوی خراسان

 علوم دانشگاه/جنوبی،سمنان،بندرعباس،هرمزگان رضوی،خراسان خراسان سمنان،لرستان،خوزستان، یها استان

 مودیان باشگاهخراسان/ استان پزشکان چشم انجمن/صنایع مدیران نجمن/افرهنگ و علم انشگاهد/مشهد پزشکی

 آموزشی موسسه/ تدبیر/ تامین آموزشی موسسهمدرس(/ تربیت اقلیم)دانشگاه هفت آموزشی موسسه/هوشمند

 و سیستان و بوشهر استان دریانوردی و بنادر کل اداره /عالیس کاربردی علمی مرکز/شرق گستر پارس رهپویان

 قطعات شرکتهای/)صبا( برق و آب صنایع گذاری سرمایه شرکت/بوشهر استان فاضلالب و آب شرکتبلوچستان/

  الستیک پارت /توس سازی مجموعه گروه)ایساکو(/خودرو

 

 موضوعات: ارایه  -

 نرمال بهایابی با مقایسه و (ABC) فعالیت برمبنای بهایابی روش بررسیافزوده/ ارزش بر مالیات نکته61افروده/ ارزش 

 یینآ/تولیدی کاالی شده تمام قیمت (/مالیاتی اختالف حل چگونگی) دادرسی آیین/ مالی صورتهای تحلیل و تجزیه/

 و حقیقی اشخاص برای اظهارنامه تکمیل نحوه /ثابت های دارایی ارزیابی تجدید دمازا مالیاتی معافیت اجرایی نامه

 )طرح قیممست مالیاتهای قانون اصالح الیحه/مربوطه های بخشنامه آخرین همراه به تکلیفی های مالیاتمالیاتی/ تکالیف

 استاندارد براساس برند گذاری ارزش های مدل/برندینگ/ پولشویی با مبازه قانون تبیین/مالیاتی( تحول

 ظیمتن نحوهمالی/ ساختار اصالح بر آن تاثیر و /برندحسابداری منظر از برند ارزش ثبت و برند ارزشگذاری/16630ایزو

 مالی رویه اتخاذ نحوه /دستمزد و حقوق/انبار حسابداری و گردانی انبار آموزشی /ق.م.م067ماده موضوع فصلی معامالت

 سابرسیحپیشرفته/ اطالعات فناوری حسابرسی/عملیاتی حسابرسی المللی/اصول بین ونقل حمل شرکتهای تخصصی

  حسابرسی های حسابداری/استاندارد های استانداردمالیاتی/


