
بنام خدا
مهورز: عنوان 

زامرفـــ: نام خانوادگی امیرمحمد: نام 
دانشگاه  آزاد اسالمی تبریزکارشناسی حسابداری: مقطع وعنوان رشته تحصیلی 

حسابداری             دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزیکارشناسی ارشد
دکتری حسابداری         دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوی

(سهامی خاص)مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت هرمس برنا نفس
عضوهیات عامل نیکوکاری تخصصی کار آفرینی آسمان

عضوویژه وپیوسته انجمن حسابداری مدیریت          &عضو انجمن حسابداران خبره ایران   
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران&عضو ویژه وپیوسته انجمن مهندسی مالی   

مشاورعالی ورئیس کار گروه مالی ،مالیاتی وحسابرسی کانون کارآفرینی استان آذربایجان شرقی                                         
مشاور مالی و امور حسابرسی شورای مرکزی کانونهای کارآفرینی کشور

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق

سال21: سابقه کار 
حسابرس ،حسابرس ارشد: استاد مهدیزاده موسسات مختلف                        سمت 1388/06/31الی 1380/01/01از 
حسابرس ارشد ، سرپرست: موسسه دیلمی پور و همکاران                               سمت1391/03/31الی 1388/07/01از 
ی داخلیسرپرست ارشد مسئول کنترل کیفی،مدیرحسابرس: موسسه آئین تدبیر سهند وشرکت سوزان بستر     سمت 1391/12/29الی 1391/04/01از 
خلیسرپرست ارشد مسئول کنترل کیفی،مدیرحسابرسی دا: موسسه بخرد یار وشرکت سوزان بستر             سمت1393/102/31الی 1392/01/01از 
لیسرپرست ارشد مسئول کنترل کیفی،مدیرحسابرسی داخ: موسسه پارس و شرکت بام سازه دانش                سمت1393/12/29الی 1393/03/01از 
معاون مالی واداری ومنابع انسانی شرکت بام سازه دانش: شرکت بام                                                            سمت 1397/12/29تا 1394/01/01از 
مدیرفنی: حسابرسی آروین باستان                                              سمت موسسه 1399/12/29تا 1398/01/01از

مشغول به کار: وضیت شغلی 
دیباگران تهران وسازمان مدیریت صنعتی: آموزشگا هها به ترتیب کارآفرینی وآمادگی شغلی: دوره های آموزشی 

اداره کارازرسان وزارت کارودریافت لوح تقدیارایه کننده طرح برتردردوره کارآفرینی به داوری کارشنا



ت سوابق سرپرستی و سرپرست ارشدی ومشاوره مالی ومالیاتی ومدیری
،مدیرحسابرس داخلی وسخنرانی علمی در سمینارهاوتالیف هاومقاالت

علمی
ه کرمانیت ، شرکتهای  نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان،فوالداکسین خوزستان،سیمان دورود،سیمان ارومی

می شرکت سولیران ، سیمان شاهرود ،سیمان قائن،سیمان بوکان،شرکت لبن دشت،تاالر تجارت،شی
از سازی پاالیش،تداوم تولید،لوله های دقیق کاوه،فراشیمی روز،صندوق قرض الحسنه جوانان خیر،پروژه ب
بم،پروژه باز سازی وزارت مسکن،صنایع غذایی ناربن،صنایع غذایی هامان،صنایع غذایی ارس پر 

اطمینان،تک بنیس،گروه صنعتی عباسپور،فوالد نصرآذربایجان،چرخ دنده تراش پیمان،اخترلبن،بستنی
بهمن،مارال صنعت ،سان سان شهد،پاک اندیشان،مارال 29ظرف،ترمو پالست،پیچ ومهره ،کبریت 

داری گیتی،مارال یدک،دنیز خزر،دانشگاه صنعتی سهند،دانشگاه هنر اسالمی،آریان پالستیک،شهر
باسمنج،سیمین تاک،عشایر،فجر بناب،تعاونی های مسکن مهر اهر،سراب، مراغه،تعاونی های مصرف

تبریز،هانیزان،شهرداری،عتبات استان آذربایجان  شرقی 1و2فرهنگیان ناحیه 
یاسوج،وایقان،سیس،حسابرس ویژه سازمان بنادر ودریانوردی ماهشهر،بازرس ویژه مخابرات کل 

(هاجمالی،ضمنی،نهایی ومالیاتی وحسابرسی داخلی و ویژ)کشوروشرکتهای سهامی عام وخاص دیگر

الیتاثیر کیفیت حسابرسی بر ارایه مجدد صورتهای م:تالیف 



ISC)مایهن()نحوه ارائه سخرانی)هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت در علوم انسانی:مقاالت

اقهای پذیرفته شده در بورس اوری بین تغییر تصدی هیات مدیره و مدیریت سود در شرکترابطه-1
(ISC)بهادار تهران

(ISC)بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود ناشی از ارائه مجدد صورت های مالی-2

(ISC)بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت جریان نقد ناشی از ارائه مجدد صورت های مالی-3

تبریز1396سخران علمی سمینار پیش به سوی کسب وکارهای نوآورانه در سال 

کارشناس برنامه اقتصادی ترازشبکه سهندآذربایجان شرقی

2017و 2016انجمن حسابداران رسمی انگلستان در ایران سالهای  ACCAشرکت در سمینار


