
 
 

 يبسمه تعال 
 و آموزشي   يکارتحصيلي،  رزومه

 

 : يمشخصات شخص

    ياردکان  يدعابديسع:ينام ونام خانوادگ

 متاهلتاهل: تي وضع          اردکان يزد   -1359محل وسال تولد:

  8916991618کد پستي-11علمدار  -کوچه علمدار–خيابان آذر يزدي    -يزد آدرس: 

 03537242449حسابرسي :دفتر  تلفن           09133594843  همراه:  تلفن

 S.abedi.ardakani@gmail.com     پست الکترونيکي:
 

 : و سایر مدارک  يسوابق علم
 (16/ 89معدل  )  مشهد يدانشگاه فردوس يس حسابدارسانيل  الت:يزان تحصيم 

 حسابرسي  مدير    
 (  1)رتبه   يوحسابرس ي نه حسابداريدرزم يگستراد د يکارشناس رسم   
 ( EFQMمدل تعالي سازماني )ارزياب جايزه ملي بهره وري     

 :  يسوابق کار
 حاتي توض از سال شرح 

)دایا   موسسه حسابرسي رهيافت و همكاران

 رهيافت کنوني( 
 ( 05136074851-6)تلفن  

 

حسابرس   1384آبانماه  يال 1380بهمن ما  فاضالب   ييتهاشرک   ي*سرپرست  و  آب  از  اعم 
  ، گستر  توس  شرکت   ، سمنان  ناستان  توس  رو  يشرکت 

 مجموعه کشت و صنعت جوين و ... ، 

   شرکت کشت و صنعت جوین

  ( يدوران خدمت سرباز)
 (05725293201)تلفن

اجراي  *طراحي         1384آبان ماه  1383آذرماه  م  و  شده  تمام  قيمت  حصوالت  سيستم 
 کشاورزي  

   يقيتلف يمال  يتم صورتهاسيس اياجرو  ي*طراح

 موسسه حسابرسي فراز مشاور 
 ( 02188900528)تلفن 

 استان يزد موسسه در عنوان نمايندگي به* 1385ت مهرماه ي لغا 84آبانماه 

 شرکت ایران خودرو خراسان 
بين    30بزرگترين شرکت شرق کشور و رتبه  )

 شرکت برتر(  100
 ( 05123563501-10)تلفن 

 مسئول حسابداري مديريت  جانشين مدير مالي و به عنوان *                     1389ماه تا بهمن   1385مهرماه  
    يمت تمام شده وحذف بند حسابرسيستم قيس و اجراي ي*طراح

تعالي سازماني  تيم  و جايزه ملي کيفيت معيار    (EFQM)*مسئول 
 (INQA)هاي مالي 

ساي*پ ومشاوريس  يزاده    يفن  يعاونت  يدرشرکتها  يمال   ستمها 
 ران خودرو      يا مسکن وصندوق قرض الحسنه،يومهندس

 مدير مالي و استراتژي    1397سال تا  1390 فرورديناز  شرکت جهان الكترونيک  
 طراحي سيستم قيمت تمام شده و استقرار حسابداري مديريت  

 يزد  ست دفترابرسي و سرپرحس فني مدير  تا کنون   1389از بهمن  موسسه حسابرسي ایمند امين  

در شرکتهای پاالیشگاه بندر عباس، ایران خودوری خراسان ، ایران خودرو   (IFRS)گری بين الملليی بر مبنای گزارشپروژه تهيه صورتهاگروهي ،  اجرای  

   1397دیزل و محور خودرو در سال 

 اسان رضوی، یزد ، اردکان و ميبد هرک صنعتي خرهای توليدی و خدماتي در شطراحي واجرای سيستم قيمت تمام شده در شرکت

 

 :يآموزش ي دوره هااهم 
 ( INQAت )يف يک  يزه ملي ( ومدل جاEFQM) يسازمان  يمدل تعال  يابيل اظهارنامه ارزيوتکم  دوره ارزيابي   ✓
 آلمان  کشور    SAPازشرکت      ERPستم  يس  يآموزش  يدوره ها ✓

 :سوابق تدریس

 در مشهد و يزد صورتهاي مالي    ت تمام شده وقيم    سيستمه هاي کاربردي  دورتدريس   ✓

 در مشهد و يزد   غير ماليدوره هاي خرد مالي جهت مديران  تدريس و برگزاري   ✓

 مدرس  دوره هاي تخصصي حسابرسي  ✓

mailto:S.abedi.ardakani@gmail.com

