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نام: میالد    نام خانوادگی: کاظمپوردودانگه         

وضعیت تأهل: مجرد       سال تولد:1366          محل تولد: تهران         

تلفن تماس:  09374625270  

نظام وظیفه: پایان خدمت ( مدت خدمت1390/12/01  الی 1392/04/31 )  

تحصیالت  
کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، دانشگاه ارشاد ، معدل16/70 :   

موضوع پایان نامه : محافظه کاري حسابداري و تاثیر آن بر کارایی سرمایه گذاري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

کارشناسی مدیریت صنعتی ، دانشگاه پیام نور تهران ، معدل   16/13

دیپلم ریاضی فیزیک   

سوابق حرفه اي   
عضو انجمن حسابداران خبره ایران  

مدرس دوره مالی و مالیاتی باشگاه کارآفرینی تیوان ( آبان ماه 1397)  

مدرس دوره مالی و مالیاتی شتابدهنده زیست بوم – باکس شریف ( آذر ماه 1398)  

مدرس دوره مالیاتی )وبینار( پارك علم و فناوري تربیت مدرس (اردیبهشت ماه 1399)  

مدرس دوره مالیاتی شتابدهنده زیست بوم – پارك علم و فناوري دانشگاه تهران ( شهریور ماه 1399)  

سوابق شغلی  

 مدت زمان سمت شرکت ردیف

  شش ماه حسابدار  شرکت پخش شکالت فرمند  1

 1386از خرداد هفده ماه   حسابرسموسسسه حسابرسی صفاهان سپید  2

  1395تا تیر  1387 سال ماه فروردین از  يحسابداررئیس   مرادي یساختمانفروشگاه کاالي  3

 ثابت) یک سال (همزمان با کار  حسابدار (پاره وقت) شرکت فنی مهندسی ناربن 4

 ثابت)یک سال (همزمان با کار   حسابدار (پاره وقت) تولیدي پوشاك آداك  5

  1391سال   سیستم مالی آموزشو راه اندازي  (دوران خدمت سربازي) ناجا تعاونی اداره گذرنامه 6

  1397تا اردیبهشت  1392ماه سال  از تیر  يحسابداررئیس   شرکت سرمایه گذاري افتخار سهام 7

  1395از ابتداي سال   مشاور مالی (فروش اینترنتی کاال)شرکت سازه کاال  8

  07/1397تا  1397خرداد از کارشناس ارشد حسابداري  شرکت کارگزاري مهر اقتصاد ایرانیان 9

از فروردین سال1398      مدیر مالیکانون پتنت ایران    10
از سال1395    مدیر عامل و مسئول پروژه شرکت خدمات مالی داریک اندیشان پارسه  11



ها تواناییمهارت و 

 آشنایی با زبان انگلیسی

 و نوسا همکاران سیستم ، 6پارمیس، رافع نرم افزارهاي حسابداري ( هلو،  تسلط کامل بر( 

  آفیس از جمله ورد، اکسل و پاورپوینتآشنایی کامل با برنامه

 رياحسابد:

دفاتر قانونی تحریردرخواست و  .1

ارزش افزوده) –تشکیل پرونده هاي مالیاتی (عملکرد  .2

درخواست و تمدید گواهی مالیات بر ارزش افزوده .3

 تشکیل پرونده بیمه کارگاه .4

مالیات) 169گزارشات فصلی (ماده  .5

گزارشات مالیات بر ارزش افزوده  .6

)و سنواتعیدي  – مالیات –(بیمه  حقوق و دستمزد .7

ثبت اسناد حسابداري .8

( اشخاص حقیقی و حقوقی)ارسال اظهارنامه عملکرد  .9

 دوره هاي گذرانده شده:

(سازمان مدیریت صنعتی)دوره اکسل مقدماتی  .1

(شرکت همکاران سیستم) دوره نرم افزار حسابداري مالی .2

(شرکت همکاران سیستم) حقوق دستمزددوره نرم افزار  .3

)ي مالیاتی (سازمان مدیریت صنعتیدوره حسابدار .4

صنعتی شریف)دوره اکسل کاربردي (دانشگاه  .5

دوره گزارشات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده (سازمان مدیریت صنعتی) .6

(سازمان مدیریت صنعتی) دوره حقوق و دستمزد .7

دوره حسابداري صنعتی(انجمن حسابداران خبره ایران) .8

  دوره استانداردهاي حسابداري(انجمن حسابداران خبره ایران) .9




