اطالعات شخصی
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  :ﻣﻬﺮزاد رﺣﯿﻤﯽ داﻧﺶ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ 1342/01/03 :

وضعیت تاهل  :متاهل
وضعیت نظام وظیفه  :پایان خدمت

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

رشته تحصیلی  :حسابداری
محل سکونت  :رشت

سوابق شغلی
نام موسسه

سمت

تاریخ شروع

مدت اشتغال

فعالیت

مهندسین مشاور آتک

حسابدار

1363

یک سال

شرکت رامان

حسابدار

1365

دو سال

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

کاداستر

1367

سه سال

شرکت مهندسین مشاور سفیدرود گیالن

کارشناس مالی -رییس حسابداری

1370

 10سال

شرکت مهندسین مشاور سفیدرود گیالن

مدیر مالی

1381

 7سال

شرکت مهندسین مشاور سفیدرود گیالن

مشاور مالی و اقتصادی

1387

 8سال

شرکت مهندسین مشاور سفیدرود گیالن

مشاور بیمه و قانون کار

1395

تاکنون

شرکت ارمغان مدیریت دانش

مدیر امور اداری و مالی

1395

تاکنون

شرکت پیمان تراز پیروز

نایب رییس هیات مدیره

1395

تاکنون

انجمن صنفی حسابداری گیالن

نایب رییس هیات مدیره

1397

تاکنون

سمت های حرفه ای


مشاور مالی و اقتصادی



مدیر اداری و کارکنان



مدیر مالی



مشاور مالیاتی



نائب رییس هیأت مدیره انجمن حسابداران گیالن



مدرس انجمن حسابداران گیالن



شرکت در هیأت های تشخیص و حل اختالف اداره کار



شرکت در هیأت بررسی قانون کار



عضو کمیته طرح ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل



مدرس مهارت و تکنیک های مالیاتی گروه مشاوران مالیاتی بیالن



مدرس و صاحب نظر در حوزه قانون کار و تامین اجتماعی



عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گواهینامه ها و دوره های حرفه ای آموزشی


طی دوره آموزشی حسابداری مقدماتی از موسسه آموزشی افق به مدت  182ساعت



طی دوره آموزشی حسابداری مالی در سازمان فنی و حرفه ای به مدت 140

ساعت



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



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



دارنده گواهی نامه حسابداری مقدماتی از سازمان فنی وحرفه ای به مدت  200ساعت



دارنده گواهی نامه حسابداری عمومی از سازمان فنی و حرفه ای به مدت 126

ساعت



دارنده گواهی نامه حسابداری تکمیلی از سازمان فنی و حرفه ای به مدت 110

ساعت



دارنده گواهی نامه حسابداری حقوق و دستمزد از سازمان فنی و حرفه ای به مدت 145ساعت



دارنده گواهی نامه حسابداری پیمانکاری از سازمان فنی و حرفه ای به مدت  120ساعت



دارنده گواهینامه مهارتهای  ICDLاز وارنا کامپیوتر به مدت 110



گواهینامه شرکت در همایش انجمن حسابداران خبره ایران با رویکرد بیمه و مالیات



گواهینامه شرکت در همایش تخصصی مالیاتی انجمن حسابداران خبره ایران

ساعت

