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 سمت های حرفه ای

  اقتصادیمشاور مالی و 

 و کارکنان مدیر اداری 

 مدیر مالی 

 مشاور مالیاتی 

 ت مدیره انجمن حسابداران گیالن أنائب رییس هی 

 انجمن حسابداران گیالن                                                  مدرس 

 ت های تشخیص و حل اختالف اداره کار أشرکت در هی 

 ت بررسی قانون کار أشرکت در هی                                               

  طبقه بندی مشاغلارزشیابی و عضو کمیته طرح 

 مدرس مهارت و تکنیک های مالیاتی گروه مشاوران مالیاتی بیالن 

  قانون کار و تامین اجتماعیو صاحب نظر در حوزه مدرس 

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

 

 

 



 

 آموزشی حرفه ای دوره هایگواهینامه ها و 

  ساعت  182به مدت     موسسه آموزشی افق از  یمقدمات یحسابداردوره آموزشی طی 

  ساعت     140به مدت   یو حرفه ا یسازمان فن دردوره آموزشی حسابداری مالی طی 

  ساعت 96 به مدت موسسه آموزشی افق از  بررسی مسائل قانون کار دوره آموزشی طی 

  ساعت 96 به مدت موسسه آموزشی افق از  بررسی مسائل قانون تامین اجتماعی دوره آموزشی طی 

 ساعت  200به مدت     یوحرفه ا یاز سازمان فن یمقدمات ینامه حسابدار یدارنده گواه 

 ساعت     126به مدت   یو حرفه ا یاز سازمان فن یعموم ینامه حسابدار یگواه دارنده 

 ساعت     110به مدت   یو حرفه ا یاز سازمان فن یلیتکم ینامه حسابدار یگواه دارنده 

 ساعت  145به مدت یو حرفه ا یحقوق و دستمزد از سازمان فن ینامه حسابدار یگواه دارنده 

 ساعت    120به مدت    یو حرفه ا یاز سازمان فن یمانکاریپ ینامه حسابدار یگواه دارنده 

 مهارتهای نامه یگواه دارندهICDL    ساعت     110به مدت   وارنا کامپیوتر از 

  همایش انجمن حسابداران خبره ایران با رویکرد بیمه و مالیاتگواهینامه شرکت در 

 مالیاتی انجمن حسابداران خبره ایران تخصصی گواهینامه شرکت در همایش 

 

 


