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 سوابق اجرایی، علمی، مدیریتی، و ...
 

و عضویت در هیئت مدیره  معاون مالی و اداری  –مدیر مالی  –مسئول حسابداری  –در سمت های حسابدار  5711لغایت  5711از سال 

 داشته ام.پیوسته اشتغال شرکت های خصوصی 

مجموعه فوالد  در طی مدتی نیز به عنوان مدیر عامل شرکت خدمات مالی فوالد کوشان در جهت ارائه خدمات مالی به شرکت های  زیر

 و بعنوان عضو هیات مدیره نیز در مقاطی انجام وظیفه نموده ام.مبارکه مشغول بکار بوده 

سازمان نظام  –از آن جمله : حسابرسی شهرداری های استان مشاوره مالی و حسابرسی فعالیت داشته همچنین در راستای ارائه خدمات 

 مهندسی ساختمان اسفهان 

 عت و سازمان عمران زاینده رود نالی به بخش صارائه خدمات مشاوره م

 عضو انجمن حسابداران خبره اصفهان 

 طی دو دوره چهار ساله  اصفهان بازرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

 
 

 

 اهم دیدگاه ها و برنامه ها:
 
ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت های کانون از طریق ایجاد دستور العمل های مدون و مصوب در چارچوب قانون تشکیل کانون ها و   -

 آئین نامه اجرایی مصوب 

 . تجارب پیشکسوتان با تلفیق توانهای تخصصی و پتانسیل کارشناسان جدید الورود و بهره گیری از  -

 تسهیل در ارتباطات اداری کارشناسان با کانون و سایر مراجع از طریق کانون الکترونیک .  -

 . امور کانون برای همه کارشناسانهر چه بیشتر شفاف سازی  -

ب موجود با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات کارشناسان عضو به منظور ایجاد هر چه بیشتر اعتماد و جذبه روز رسانی سیستم های  -

 همکاری سازمان ها و ارگان ها و به تبع آن ارتقاء جایگاه کارشناسان 

انجام اقدامات الزم در جهت افزایش ارزش و اعتبار کارشناسان عضو کانون کارشناسان استان اصفهان در مراجع قضائی و تالش در  -

 ر استفاده از خدمات آنان کارشناسان عضو به مراجع قضائی و کانون های سراسر کشور به منظو نجهت شناساند

 کارشناسان .شناسان با بهره گیری از تجارب علمی اساتید دانشگاه و کار علمی سطح ارتقاء جهت در تالش ادامه -

 
 


