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  رشته کارشناسی: حسابداری و حسابریس   سال شروع کارشناسی:  5731

  مدرک تحصیلی: لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران   سال اخذ مدرک:  5715
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 (7936-7488دردوره چهارم شورای عایل کارشناسان    ) انون کارشناسان استانهای  کرمان، یزد،هرمزگان،خراسان شمایلکناظر  72-

                                                                                                         

 

 

 

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها: 
ی اجرای  .5 ه سیستم پیگیر ز  مصوب شورای عایل های از طریق نظامنامه  ندر کانو کارشنایس ارجاعات  زی    ع عادالنه تو مکانیر

 کیفیت هر چه بیشیی خدمات قابل ارائه به جامعه باتقویت دو اصل صداقت در خدمت وسالمت در کارایجاد تحول در   .2

وی خالق .7 ی از تلفیق تجارب پیشکسوتان و نیر  و پتانسیل فراوان و به روز کارشناسان جدید بهره گیر

ز رشته های کارشنایس .0 ی حل مشکل صالحیتهای بیر  ورای عایلوتصویب ش کارشنایسگروههای  هیأت رئیسه  با تفاهم  پیگیر

ی اصالح  .1  5735مصوب  قانون کارشناسانو رفع نواقص پیگیر

 اصالح ساختار پرداخت ها در کانون بر اساس دستورالعمل های شورای عایل .1

ز اعضاء و ارکان کانون .3  ایجاد روحیه نقد پذیری در جهت تعامل سازنده بیر

ش وتقویت آموزشتالش در جهت ارتقاء سطح علیم کارشناسان با بهره   .3 ی از تجارب علیم اساتید دانشگاه و کارشناسان ذیربط باگسیی  گیر

ی اصالح و ابالغ تعرفه جدید کارشنایس .3  پیگیر

ی اجرای برنامه های  .51  وتوجه به مصوبات مجامع عمویم گذشته مصوب مجمع عمویم کانونپیگیر

در  .55  تیی ،ادارات ،بانکها،سازمانها،ارگانها،نهادها ومؤسسات مایل در جه ا تعامل و ارتباط سازنده با کلیه مراجع قض جهت  تالش بیشیی

د اهداف کانون   پیشیر

لت کانون و کارشناسان .52 ز  ادامه تالش در جهت ارتقاء شأن ومیز

 

 


