
مشخصات فردي

 متولد:1364/06/19

امیرعلی الهی مهر

وضعیت نظام وظیفه: معافیت کفالت

محل کار:

پروژه سرزمین ایرانیان واقع در اتوبان تهران-ساوه 

:

1393/11/1لغایت 1395/09/30

1386/7/1لغایت 1389/04/20کارشناسی حسابداري دانشگاه آزاد تهران جنوب

1381/7/1لغایت 1383/03/31فوق دیپلم حسابداري از دانشکده فنی دولتی قدس

1381دیپلم حسابداري از هنرستان فنی باهنر

بهمن 1394دوره سرپرست حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران

بهمن 1393دوره قوانین مالیات بر ارزش افزوده جامعه حسابداران رسمی ایران

بهمن 1393دوره حسابرس ارشد حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران

بهمن 1395دوره آموزش بانکداري جهت حسابرسان معتمد بانک مرکزي

1398/01/01لغایت تا کنونمدیر مالی هلدینگ سرزمین ایرانیان

1392/05/31لغایت 1397/12/29سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی بهمند

1392/1/1لغایت 1393/11/01مشاور مالی و مالیاتی شرکت سینوپک اینجینیرینگ

1392/1/1لغایت 1393/11/01مشاور مالی و مالیاتی شرکت چاینا پتروچیمیکال

(MSC) 1389/05/1لغایت 1392/05/01سوپر وایزر حسابداري شرکت نمایندگی کشتیرانی فروغ دریا

1385/2/1لغایت 1389/05/01کارشناسی حسابداري شرکت مهندسین مشاور بینا ( سهامی خاص )

دانشجوي دوره DBA  دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی و آموزشی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

بررسی تاثیر توسعه مالی بر جریان ورودي سرمایه در شرکتهاي پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران    موضوع پایان نامه : 

سوابق کاري



آشنایی کامل با استاندارد هاي حسابداري و حسابرسی
آشنایی کامل با قوانین مالیاتی-تجارت-کار و بیمه
آشنایی کامل با امور مجامع و سهام و ثبت شرکتها

 تهیه صورتهاي مالی تلفیقی و شرکت اصلی
ارائه اظهارنامه هاي مالیاتی

مشاوره مالی و مالیاتی
آشنایی با نرم افزار هاي مالی بانکی اعم از فناپ-نگین و غیر بانکی اعم از همکاران سیستم و رابورز

سایر مهارتها: 
Microsoft office مهارتهاي نرم افزاري: تسلط بر نرم افزارهاي مالی و

 محاسبه قیمت تمام شده تولید
 تهیه گزارشات مالیاتی و لوایح دفاعی- تهیه گزارشات بودجه عملکرد- تهیه گزارشات توجیحی افزایش سرمایه

تهیه و تدوین گزارشات حسابرسی و بازرسی مرتبط با شعب بانکهاي مورد رسیدگی و همکاري با سربازرسان بانک
شرکت در کالسهاي تخصصی مرکز آموزش بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با هماهنگی جامه حسابداران رسمی ایران

برخی از شرکتهایی که توسط اینجانب حسابرسی گردیده است:
بانک انصار(سهامی عام) در سال مالی 1397-بانک گردشگري(سهامی عام) در سنوات 94 لغایت 97-بانک ایران زمین(سهامی 

عام) در سنوات 93 لغایت 96-موسسه اعتباري نور-شرکت سرمایه گذاري صنعت نفت(سهامی عام)-شرکت قند 
مرودشت(سهامی عام)-شرکت کشت و صنعت پارس(سهامی خاص)-شرکت سرمایه گذاري سپه(سهامی خاص)-صندوقهاي 

ذخیره شهرداري و بانک شهر-گروه عمران شهر پایدار(سهامی خاص)-شرکت گنجینه آتیه شهر(سهامی خاص)-شرکت اریش 
خودرو(سهامی خاص)-شرکت پلی اوره تان(سهامی خاص)-شرکت سامان بارز(سهامی خاص)و .....

پاسخگویی به سواالت کمیته هاي تخصصی بورس و بانک مرکزي مربوط به بانکهاي مورد رسیدگی و اظهار نظر تخصصی در 
رابطه با صورتهاي مالی بانک آینده و گردشگري

سوابق حرفه اي

مهارتها


	رزومه

