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 :مشخصات فردي  -1

 عبدالرحمن نام پدر:  
كد ملي :   

5549830698 

سلیمان  نام و نام خانوادگي: 

 احمدنیا 

    02/09/1361تاریخ تولد:    رویدر  محل تولد:       2555شماره شناسنامه:   

   بستکمحل صدور:    مذهب:   اسالم  ملیت:   ایراني 

 فه: ی ت نظام وظیوضع

 ان خدمت یپا
 ت تاهل:    متاهل  یوضع    دوتعداد فرزندان: 

     09171607321      :تلفن تماس 

 :  محل سکونت  ينشان

 –ابتداي بلوار ثاراهلل    –شهدا  خیابان  -بندرعباس   -هرمزگان  

   بركه جنب فروشگاه هرمز

 : يکیپست الکترون
 Ahmadnia1982@gmail.com 

 09172814833     :يتلفن تماس ضرور 

 

 : سوابق تحصيلي  - 2

 معدل 

كشور/ شهر  

محل  

 لیتحص

نام واحد  

 يآموزش

 ل یمدت تحص

 ي لیمقطع تحص ي ل یرشته تحص شیگرا
 از تا

 كارشناسي  حسابداري  محض 1381 1386 پیام نوردانشگاه  بندرعباس  78/13

 ایران - 

Association 

of Chartered 

Certified 

Accountants 

 - 2020 تا كنون

Accounting 

– 

management

- audit 

 )دانشجو كارشناسي ارشد

ACCA    ) 

 

 

 : شغليسوابق    -3
 

 عنوان شغلي  پایان  شروع  محل 

   مدیر عامل تا كنون 1397 اطمینان محاسب پارسا 

 مشاور مالي و مالیاتي  تا كنون 1397 شركت پلیمر هرمزبركه 

 مشاور مالي و مالیاتي  1396 1395                         كشت و صنعت نوروز میناب )آنام(

 مدیر مالي  1397 1391 شركت پلیمر هرمزبركه 

 امور اداري سرپرست  1391 1389 پاميکو )پارس معادن و صنایع  نصب  و ساختماني شرکت
8513 1384 چسب رازی  نمایندگي  حسابدار  

mailto:Ahmadnia1982@gmail.com
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 : مهارت کامپيوتری   - 4

 ميزان تسلط  نام برنامه

OFFICE  عالي 

  

 ميزان تسلط  زبان خارجي 

 خوب  انگلیسي

 متوسط  عربي 

 

 دوره های آموزشي:

 

 

 ق تدریس:سواب 

 عنوان دوره 

 آموزش نحوه ي صحیح انبارداري و حسابداري انبار  

 هزینه و بهایابي جهت بهاي تمام شده محصوالتشناسایي اموزش 

 استانداردهاي حسابداريآموزش 

 آموزش قوانین مالیاتي و حسایداري مالیاتي 

 آموزش جامع اكسل و نحوه ي اجراي داشبورد مدیریتي با اكسل 

 

 مجری  عنوان دوره

 بهاداربورس و اوراق سازمان  گواهینامه حرفه اي بازار سرمایه

 خانه كیفیت ایرانیان  نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتي 

 خانه كیفیت ایرانیان  تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي 

 خانه كیفیت ایرانیان  حسابداري و حسابرسي انبار

 (PACTحسابداران خبره ) مركزآموزش  هاي مالي تلفیقيوبینار تهیه صورت 

 (PACTمركزآموزش حسابداران خبره )  كارفرمایان و  ACCA وبینار تخصصي

 (PACTمركزآموزش حسابداران خبره )  حسابداري مالي و استانداردهاي حسابداري

برنامه دروبینار  تایید  مورد  كارفرماي  همکاري ACCA ي   با 

ACCA خاورمیانه 
 (PACTمركزآموزش حسابداران خبره ) 

 (PACTمركزآموزش حسابداران خبره )  حسابرسي داخلي خبره  دوره

 (PACTمركزآموزش حسابداران خبره )  هاي مالي تلفیقي تهیه صورت 


