بنام خدا
مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی  :ﻣﻨوﭼﻬﺮ ﮐﻤاﺳی
ﻣﺘوﻟﺪ ١٣٥٠ /٠٧ /٠١ :
دارنﺪه دانشﻨاﻣه ﮐارشﻨاﺳی از دانشگاه آزاد اﺳﻼﻣی واحﺪ تﻬﺮان جﻨوب در ﺳال ١٣٧٤
٢٥ﺳال فعاﻟیت در بخش اﻣور ﻣاﻟی شﺮﮐﺘﻬای توﻟیﺪی ،ﺻﻨعﺘی ،بازرگانی ،خﺪﻣاتی
همیار شما در زمینه های :
آﻣوزش ﮐار با نﺮم افزارهای ﻣاﻟی
ﻣشاوره در ارائه ﺳیسﺘم ﻣاﻟی به هﻤﺮاه ﮐﺪیﻨگ اﺳﺘانﺪارد با توجه به نوع فعاﻟیت شﺮﮐﺘﻬا
 ،ﻣﺪیﺮیت حسابﻬا از جﻤله ﺻـﺪوروﮐﻨﺘﺮل اﺳﻨاد تا بسﺘن حسابﻬای شﺮﮐت درپایان دوره
ﻣشاوره در تﻬیه اظﻬارناﻣه ﻣاﻟیاتی عﻤلکﺮد دوره وتﻬیه ﺻورتﻬای ﻣاﻟی اﺳاﺳی و یادداش
ت های هﻤﺮاه
ﻣشاوره در تﻬیه گزارشات خﺮیﺪوفﺮوش فصلی
ﻣشاوره در تﻬیه و ارﺳال اظﻬارناﻣه ﻣاﻟیات بﺮارزش افزوده
ﻣشاوره در تحﺮیﺮ دفاتﺮ قانونی و پاﺳخ گوئی وتفﻬیم ورفع اشکال وابﻬام حسابﺮﺳان
ﻣشاور ﻣاﻟیاتی  ،تﻬیه ﻻیحه دفاعیه جﻬت هیاتﻬای ﻣاﻟیاتی  ،شورای عاﻟی ﻣاﻟیاتی و ....

ﻣشاور بیﻤه تاﻣین اجﺘﻤاعی در اﻣور اشخاص حقیقی و حقوقی
آﻣوزش رﺳیﺪگی به اعﻼﻣیه های بــــــﺪهی ﻣﺮبوط به تاﻣین اجﺘﻤاعی درهیاتﻬای بﺪو

ی یا تﺠﺪیﺪنﻈﺮ
آﻣوزش در زﻣیﻨه حسابﺪاری واردات و ﺻادرات و بﻬای تﻤام شﺪه ﮐاﻻی وارداتی
آﻣوزش در زﻣیﻨه ﻣحاﺳبات بﻬای تﻤام شﺪه ﮐاﻻ و جﺪاول ﻣﺮبوط به آن در ﺳطوح ﮐاﻻی
در جﺮیان ﺳاخت ،ﮐاﻻی ﺳاخﺘه شﺪه و بﻬای تﻤام شﺪه ﮐاﻻی فﺮوش رفﺘه .
ﻣشاوره در راه انﺪازی ﺳیسﺘم بﻬای تﻤام شﺪه )  ( opc /bomدر ﮐارگاه ها و ﮐارخانﺠا
ت
ﺗﺠربه و پیشینه کاری :
شرکت ﺗولیدی بازرگانی هماﯾه  :از ﺳال  ١٣٨٤تا  - ١٣٩٢از ﺳال  ١٣٩٨تا ﮐﻨون
ﻣحصوﻻت:توﻟیﺪ پﺮوژﮐﺘورهای حﺮفه ای اﺳﺘودیو-دیﻤﺮو پانﺘوگﺮاف به ﺻورت انحصاری د
رخاورﻣیانه
شرکت دانش بنیان هوش روان  :از ﺳال  ١٣٩٨تا ﮐﻨون
ﻣحصوﻻت:ﻣحصوﻻت ﮐﻨﺘﺮل هوشﻤﻨﺪ خانه و اﻣاﮐن
موسسه بازرگانی مرادی  :از ﺳال  ١٣٩٢تا ١٣٩٩
ﻣشاور اﻣور گﻤﺮﮐی و خﺪﻣات تﺮخیﺺ ﮐاﻻ در اﻣور واردات و ﺻادرات
شرکت ﺗولیدی ورزشی بال باران  :از ﺳال  ١٣٩٢اﻟی ١٣٩٩
خﺪﻣات :توﻟیﺪ ﭼﻤﺪان و ﺳاک ورزشی
شرکت فراز اندﯾشان حساب  :از ﺳال  ١٣٩٦تا ١٣٩٨
پیﻤانکار اﻣور اﺳﺘخﺪاﻣی و تاﻣین نیﺮوی ﻣﺘخصصین خارجی در اﻣﺮ ﻣخابﺮات
شرکت ﺗولیدی بازرگانی نیکان پﻼستیک  :از ﺳال  ١٣٨١اﻟی ١٣٨٢

ﻣحصوﻻت  :توﻟیﺪ قطعات پﻼﺳﺘیکی خودرو  /پاﻟت های بزرگ پﻼﺳﺘیکی بﺮای پﺘﺮوشیم
ی
شرکت ﺗولیدی بازرگانی برگ سبز صبا  :از ﺳال  ١٣٧٦اﻟی ١٣٧٩
ﻣحصوﻻت  :توﻟیﺪ جعبه های ﻻﻣیﻨیت ﻣقوائی
شرکت ﺗولیدی بازرگانی دﯾزج پﻼستیک  :از ﺳال  ١٣٧٢اﻟی ١٣٧٤
ﻣحصوﻻت  :توﻟیﺪ ﻟفافﻬای پﻼﺳﺘیکی
دوره های آموزشی ﺗخصصی طی شده :
 -١اخذ گواهی دوره حسابﺪاری ﺻﻨعﺘی ازﺳازﻣان ﻣﺪیﺮیت ﺻﻨعﺘی
 -٢اخذ گواهی دوره حسابﺪاری ﺻﻨعﺘی ازاتاق بازرگانی و ﺻﻨایع
 -٣اخذ گواهی اﺳﺘانﺪاردهای حسابﺪاری از اتاق بازرگانی و ﺻﻨایع
 -٤اخذ گواهی دوره گﺮدش وجوه نقﺪ از اتاق بازرگانی و ﺻﻨایع

