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    انگلستان ACCAاز  IFRS    بین المللی  مدرك
) 2020(تاریخ عضویت: ژانویه   ACCA – عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان 

 992805شماره عضویت  –حسابدار رسمی 
 10253شماره عضویت  - IICA  –عضو انجمن حسابداران خبره ایران  

 داراي رتبه سرپرست حسابرسی از جامعه حسابداران رسمی ایران 

 سوابق کاري  -ج

 خالصه اي از شرح وظایف  عنوان شغلنام اداره 
 اداره امور شعب استان یزد – بانک ملی 

78-79
 کاربر کامپیوتر

بانک ملی  اداره کل سرمایه انسانی 
سال   –دایره حسابداري  –ایران

84-79

کلیه محاسبات و کنترل هاي الزم در خصوص حقوق و  ممیز  
   –ثبت اسناد حسابداري مربوطه  –مزایاي پرسنل بانک 

بانک ملی ایران اداره کل اعتبارات
89-  84 

کارشناس 
مالی

شرکتهاي متقاضی اخذ  تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی  
تهیه گزارش طرح توجیهی اقتصادي ، فنی    – تسهیالت  

و مالی طرحها با همکاري کارشناسان اقتصادي و فنی و  
،  تیم  مشارکت در   کارشناس مالی  به عنوان  کارشناسی 

گزارش   تهیه  و  خصوص  بررسی  متقاضی  در  شرکتهاي 
گشایش اعتبار اسنادي و    –تسهیالت سرمایه در گردش  

 ارزي شرکتها کلیه امور مربوط به تسهیالت ریالی و
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اداره کل پیگیري و وصول مطالبات 
 89-91بانک ملی ایران  

کارشناس 
 مالی 

درخواست   وبررسی  بدهی  استمهال  مجدد  تقسیط 
تجزیه و تحلیل    –شرکتهاي داراي بدهی معوق به بانک  

 تهیه گزارش آسیب شناسی   –صورتهاي مالی شرکت 
بانک  اداره کل نظارت بر مصارف 

 ملی ایران  
91-93 

کارشناس 
 مالی 

نظارت بر مصرف تسهیالت در شرکتهایی که از تسهیالت  
 بانک در سطح کالن استفاده نموده اند.  

اداره کل سرمایه گذاري و امور  
 بانک ملی ایران  شرکتها 
93-96 

کارشناس 
 مالی  

عملکرد   بررسی  و  مالی  صورتهاي  تحلیل  و  تجزیه 
بانک   به  وابسته  و  فرعی  حضور در مجامع    –شرکتهاي 

انجام کلیه امور  نظارتی    – شرکتها به عنوان نماینده بانک  
در خصوص شرکتهاي زیرمجموعه از سوي شرکت مادر  
(بانک ملی ) ، بررسی درخواست افزایش سرمایه شرکتها 

 و سایر موارد مربوطه  
مالی   مدرس  بانک ملی ایراناداره کل آموزش  بررسی  توجیهی  دوره  و  اصول حسابداري  تدریس 

 ) Feasibility studyطرح ( 
 موسسه حسابرسی آزمون پرداز  

96-97 
 و حسابرس 

حسابرس 
 ارشد

 حسابرسی مستقل  
یک سال به عنوان حسابرس و پس از قبولی در آزمون  
به   حسابرسی  موسسات  اي  حرفه  کارکنان  بندي  رتبه 

 عنوان حسابرس ارشد 
 موسسه حسابرسی کوشش  

97-99 
حسابرس 

 ارشد
 حسابرسی مستقل 

 PACT - مرکز آموزش حسابداران خبره ایران  مدرس  ACCAدروس  برخی از تدریس 
اداره کل سرمایه    – بانک ملی ایران  

 گذاري و امور شرکتها 
 تاکنون  1399از آذرماه  

 بانکهاي سرمایه گذاري کلیه امور مربوط به مدیریت     راهبرامورمالی 

 


