بِ ًام ایسد یکتا
رزٍهِ کاری ٍ برًاهِ کاًذیذای عضَیت در شَرای عالی اًجوي حسابذاراى خبرُ ایراى

هشخصات فردی:
هْذی هعیي پَر

دیپلن ،کارداًی ،کارضٌاسی ٍ کارضٌاسی ارضذ حساتذاری

هتَلذ 1631:

پیشیٌِ حرفِ ای :
-

ضزیک هَسسِ حساتزسی ٍ خذهات هذیزیت ساهاى پٌذار (حساتذاراى رسوی)

-

حذٍد  11سال ساتقِ فعالیت در هَسسات حساتزسی عضَ جاهعِ حساتذاراى رسوی ایزاى.

-

حذٍد  6سال ساتقِ فعالیت در اهَر هالی تخص خصَصی ٍ دٍلتی.

-

هذرس داًطگاُ ٍ هزاکش آهَسش عالی.

عضَیت در تشکل ّای حرفِ ای ٍ اًجوي ّا:
-

عضَ جاهعِ حساتذاراى رسوی ایزاى

 -عضَ اًجوي حساتذاراى خثزُ ایزاى

 -عضَ اًجوي حساتزساى داخلی ایزاى

-

عضَ اًجوي حساتذاری ایزاى

 -عضَ اًجوي حساتزسی ایزاى

 -عضَ اًجوي صٌفی هَسسات کٌکَر ایزاى

-

عضَیت هستقل در کویتِ حساتزسی تزخی ضزکتْای تَرسی ٍ غیزتَرسی

اّذاف راّبردی ٍ برًاهِ ّای عولیاتی در چارچَب چشن اًذاز ٍ هأهَریت اًجوي



تالش در تزگشاری جلسات هطتزک اعضای ضَرای عالی ٍ کارگزٍُ ّای تخصصی اًجوي تا ارکاى اجزایی جاهعِ حساتذاراى رسوی
ایزاى ،ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْادار ،ساسهاى اهَر هالیاتی ،هجوع عوَهی اتاق اصٌاف ٍ اتحادیِّای صٌفی ٍ سایز ساسهاًْا ٍ هجاهع
هطاتِ ،تا ّذف گستزش اعتالی حزفِ حساتذاری ٍ حساتزسی.



تزغیة ٍ گستزش عضَیت توام فعاالى حزفِ در اًجوي ،اس جولِ اساتیذ داًطگاُ ّای سزاسز کطَر ،هذیزاى ٍ کارکٌاى اهَر هالی ٍ
حساتزسی تخصّای عوَهی ٍ خصَصی فعال کطَر.



تزٍیج ٍ تَسعِ ارتثاط تا کارفز هایاى هتعذد تا ّذف فزاّن کزدى اهتیاس ٍ الَیت تزای اعضای اًجوي در جذب کادر تخصصی هَرد ًیاس.



فزاّن آٍردى ضزایظ تْیٌِ جْت حضَر فعال ٍ هَثز جَاًاى حزفِ تا تْزُگیزی هٌاسة اس پیطکسَتاى ٍ استفادُ اس تجزتیات ایطاى.



اّتوام تِ تَسعِ کارگزٍُّای تخصصی هَجَد اس جولِ تالش تزای ایجاد کارگزٍُ فٌی ٍ استاًذاردّا،کارگزٍُ تَسعِ کسة ٍ کار ٍ
سایز کارگزٍُّای هَرد ًیاس در سغح فعالیت اًجوي.



تزگشاری جلسات ّن اًذیطی تا اعضای اًجوي در هزاکش هختلف استاًْا تا تَجِ تِ پزاکٌذگی جغزافیایی اعضا ٍ تا ّذف تزغیة هطارکتی
اکثزیت اعضا در کلیِ فعالیتّای حزفِای.



تَسعِ ارتثاط فعال ضَرای عالی اًجوي تا داًطگاُ ّا ٍ هزاکش آهَسش عالی سزاسز کطَر اس عزیك تذٍیي الگَی هٌاسة ،جْت تزگشاری
کارگاُ ّای تخصصی ایجاد هْارت حزفِ ای تزای فارغ التحصیالى داًطگاّی.



ایجاد ٍ تَسعِ خذهات رفاّی تزای اعضا در سزاسز کطَر.

هْذی هعیي پَر ً -اهسد اًتخابات شَرای عالی اًجوي حسابذاراى خبرُ ایراى

