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متأهل و داراي یک فرزند
دیپلم، کاردانی و کارشناسی حسابداري

(MBA)مدیریت ارشد کسب و کار
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

لندنGRSدکتري حرفه اي مدیریت اجرایی گرایش مالی از آکادمی مدیریت 

:حرفه ايعضویت در انجمن ها، کمیته هاي علمی و تشکل هاي 
تاکنون1394سال از -(IACFM)انجمن مدیران مالی حرفه اي ایراندبیر •
عضو کارگروه قوانین، مقررات و رهنمودها انجمن حسابداران خبره ایران•
)اتاق بازرگانی ایران(کمیته علمی جایزه ملی مسئولیت اجتماعی شرکتیعضو •
در صنعت بیمهIFRSعضو کارگروه تدوین صورت هاي مالی ملی و •
شرکت بیمه ایرانIFRSعضو کارگروه تخصصی •
(SBI)عضو سابق کمیته مالی سندیکاي بیمه گران ایران•

عضو سابق کمیته ریسک و  اعتبار بانک ملت•
(IAIA)عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران•

(IMCA)عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران•

(IICA)عضو انجمن حسابداران خبره ایران•

(IAA)عضو انجمن حسابداري ایران•

(IMAA)عضو انجمن مدیریت ایران•

:اجراییمسئولیت هاي
)الکیت سهاممدیر امور مجامع و م(-)تاپیکو(نفت و گاز و پتروشیمی تامینسرمایه گذاري •
)معاون مالی و اداري(گروه شرکت هاي هاردستون•
)مدیر امور مالی(شرکت بیمه کارآفرین•
)مدیر امور مالی(ابهرگروه صنعتی نیکو •
)مدیر امور مالی(گروه شرکت هاي نیکان•
)مدیر امور مالی(گروه شرکت هاي مایکروتل•
)مدیر امور مالی(گروه شرکت هاي پترو سادیان•
)رئیس حسابداري(گروه شرکت هاي کرمان تابلو•
)رئیس حسابداري(گروه شرکت هاي حلواي عقاب•

:مسئولیت هاسایر
)مشاور(اتاق بازرگانی ایران•
)مشاور(بیمه ایرانشرکت •
)مشاور(شرکت بیمه کارآفرین•
)مشاور(شرکت بیمه خاورمیانه•
)مشاور(جمعیت هالل احمر•
)مشاور(گروه شرکت هاي فکور•
)کمیته حسابرسیرئیس رئیس هیات مدیره و (شرکت پتروسینا•
).دبیر کمیته رتبه بندي و اعتبارسنجی(شرکت راه اقتصاد نوین•
)مدیر اعتبارسنجی(شرکت تدبیرگران بهساز ملت•
)مدیر حسابرسی داخلی(سرمایه گذاري ساختمانی سپه•
)مدیر حسابرسی داخلی(شرکت صنایع جهاد زمزم•
)سرپرست حسابرسی(مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر•
)حسابرسیو دبیر کمیته عضو (شرکت هاي گروه بانک رفاه•

:سوابق تدریس
گاه تدریس دروس تخصصی حسـابداري و مـالی در دانشـگاه بیمـه ایـران، دانشـ•

گاهی ارشاد، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردي، جهـاد دانشـ
هـران، دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه صـنعتی شـریف، مجتمـع فنـی ت

انجمن مدیران مالی حرفه اي ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره؛
بط ، جهت تدریس مباحث مالی، حسابرسی، قوانین و مقررات و مباحث بانکی مرت•

ی؛کارشناسان اعتباري بانک ها در سازمان هاي دولتی، نیمه دولتی و خصوص
مدرس دروس تخصصی مـدیریت مـالی در دوره هـاي  مـدیریت عـالی کسـب و •

در موسسات آموزش عالی آزاد؛) DBA(و ) MBA(کار
).IFRS(مدرس دوره  استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی•

:کتب و مقاالت
؛1391ل در سا» نکات برجسته ي استانداردهاي حسابداري ایران«کتاب الکترونیکی•
؛1391در سال با مشارکت بانک ملت» آشنایی با تهیه گزارشات اطالعات اعتباري«کتاب•
؛1392در سال » نکات برجسته ي قوانین و مقررات مالی و محاسباتی«کتاب الکترونیکی•
انک هـا و راهنماي کاربردي اعتبارسنجی اشخاص حقوقی و حقیقی با رویکرد ب«کتاب•

؛1394در سال » موسسات رتبه بندي
؛Direct Tax Act-January2016کتاب انگلیسی •
؛1396در سال »بیانیه هاي هیئت استانداردهاي حسابداري مالی در شرکت هاي بیمه «کتاب•
سال گذشته؛10شده طی ده ها مقاله و یادداشت چاپ •

.در حال حاضر مشغول به خدمت می باشم

)سال15(اجرایی، حسابرسی و تدریسسوابق )ب و عمومیفرديمشخصات )الف
:برنامه هاي کوتاه مدت) 1

؛فعال سازي جدي کارگروه هاي تخصصی و بهره گیري از جوانان مستعد عضو انجمن•

حرفه؛مشارکت همه جانبه افراد صالحیت دار جهت تاثیر در سرنوشتفراهم آوردن زمینه•

راسـتايدر هیات هـاي حـل اخـتالف مالیـاتی در در جهت معرفی نماینده انجمن تالش •

مستقیم؛اصالحیه قانون مالیات هاي 244ماده1تبصره

ی، تالش در جهت ایجاد پایگاه اطالعاتی اعضا و بروزرسانی آن به جهت ایجاد هم افزایـ•

تهیه گزارشات آماري و ایجاد ارزش افزوده در راستاي رفع نیازهاي شغلی اعضا؛

:برنامه هاي میان مدت) 2
عمومی پیشنهاد و تدوین طرح هاي نظارتی بر حسابداران خبره در راستاي ایجاد اعتماد•

اسـب ایجاد شرایط و امکانات کار مندر به حسابداران خبره عضو انجمن به جهت کمک 

در شرکت هاي معتبر براي آن ها؛

ع ابهامات و اصناف مختلف در جهت رفمالی صنایع تخصصی -تشکیل کارگروه هاي فنی•

در آن حوزه ها؛  فنی اعضا 

ت هاي عقد قرارداد بیمه مسئولیت و بیمه عمر و سرمایه گذاري بـا شـرکتالش در جهت •

بیمه معتبر جهت اعضا و خانواده آن ها؛

د؛اعضا و سایر افراآنالین به سواالت فنی / راه اندازي مرکز پاسخگویی تلفنی•

تالش در جهـت برگـزاري کنفرانس هـاي بین المللـی در سـطح خاورمیانـه و آسـیا در•

حوزه هاي مالی و حسابداري؛

:برنامه هاي بلند مدت) 3
؛بررسی و تالش در جهت حل مسائل و مشکالت مرتبط با حرفه در سطح کشور•

تالش در ایجاد تعامل و هم افزایی با سایر انجمن هاي حرفه اي داخلی و خارجی؛•

و تالش در جهت عقد تفاهم نامه با سازمان هاي حرفه اي داخلی مانند سـازمان بـورس•

ر اوراق بهادار، سازمان تامین اجتماعی، مرکز پژوهش هاي مجلس، آموزش عالی کشـو

؛مشارکتی-به جهت مشارکت در طرح هاي ملی

»به نام خداوند بخشنده مهربان«
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