
  بنام خدا 

 مشخصات فردی : 

   منوچهر کماسینام و نام خانوادگی : 

  ١٣٥٠ /٠٧ /٠١متولد : 

 ١٣٧٤از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در سال  دارنده دانشنامه کارشناسی

 تیاخدم، بازرگانی، صنعتی ،یدیتولی امور مالی شرکتهادر بخش  سال فعالیت٢٥

 :  همیار شما در زمینه های

  کار با نرم افزارهای مالی آموزش 

ارائه سیستم مالی به همراه کدینگ استاندارد با توجه به نوع فعالیت شرکتهامشاوره در 

  ت درپایان دوره رکش بستن حسابهای تا صـدوروکنترل اسناد ، مدیریت حسابها از جمله

وتهیه صورتهای مالی اساسی و یادداش عملکرد دورهاظهارنامه مالیاتی مشاوره در تهیه 

  همراه های ت

  تهیه گزارشات خریدوفروش فصلی  مشاوره در

  ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افزوده و تهیه مشاوره در

  پاسخ گوئی وتفهیم ورفع اشکال وابهام حسابرسان  و دفاتر قانونی مشاوره در تحریر

و .... مالیاتی ، شورای عالی جهت هیاتهای مالیاتی الیحه دفاعیه، تهیه  مشاور مالیاتی 

   

   اعی در امور اشخاص حقیقی و حقوقیتامین اجتم مشاور بیمه 

بدو تامین اجتماعی درهیاتهای ی بــــــدهی مربوط بهعالمیه هارسیدگی به ا آموزش



  تجدیدنظر  یا ی

  و بهای تمام شده کاالی وارداتی  واردات و صادرات سابداریآموزش در زمینه ح

جداول مربوط به آن در سطوح کاالی  و کاال تمام شده بهای محاسبات آموزش در زمینه

  .شده کاالی فروش رفته  و بهای تمام در جریان ساخت ،کاالی ساخته شده

کارگاه ها و کارخانجا در ) bom / opc(  مشاوره در راه اندازی سیستم بهای تمام شده 

  ت

  و پیشینه کاری :  تجربه

   تا کنون ١٣٩٨ از سال - ١٣٩٢ تا ١٣٨٤ از سال : همایهشرکت تولیدی بازرگانی 

دیمرو پانتوگراف به صورت انحصاری د-ای استودیو محصوالت:تولید پروژکتورهای حرفه 

   رخاورمیانه

   کنون تا ٩٨١٣ از سال : شرکت دانش بنیان هوش روان

  خانه و اماکن  کنترل هوشمند محصوالتمحصوالت: 

   ٩١٣٩ تا ٩٢١٣ از سال : موسسه بازرگانی مرادی

  صادرات کاال در امور واردات و ترخیص مشاور امور گمرکی و خدمات

 ٩٩١٣ الی ٢٩١٣ از سال : شرکت تولیدی ورزشی بال باران

  چمدان و ساک ورزشی :تولیدخدمات 

   ٩٨١٣ تا ٩٦١٣ از سال : فراز اندیشان حساب شرکت

   و تامین نیروی متخصصین خارجی در امر مخابرات امور استخدامی پیمانکار

  ١٣٨٢الی  ١٣٨١از سال  : شرکت تولیدی بازرگانی نیکان پالستیک



پالستیکی برای پتروشیم بزرگ: تولید قطعات پالستیکی خودرو / پالت های  محصوالت

  ی 

  ١٣٧٩الی  ١٣٧٦سال از  : برگ سبز صبا شرکت تولیدی بازرگانی

  مقوائی : تولید جعبه های المینیت محصوالت 

  ١٣٧٤الی  ١٣٧٢از سال  : شرکت تولیدی بازرگانی دیزج پالستیک

  محصوالت : تولید لفافهای پالستیکی

  : طی شده آموزشی تخصصی دوره های

  مدیریت صنعتی اخذ گواهی دوره حسابداری صنعتی ازسازمان -١

 و صنایع  اخذ گواهی دوره حسابداری صنعتی ازاتاق بازرگانی -٢

 استانداردهای حسابداری از اتاق بازرگانی و صنایع  اخذ گواهی  -٣

 از اتاق بازرگانی و صنایع  اخذ گواهی دوره گردش وجوه نقد -٤


