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                                              « رزومه» 

 اطالعات فردی :

 09151236906 تلفن همراه:                                                     بهروز شیرخانی  :نام و نام خانوادگی

    051 –36010914:  تلفن                                                                    سبزوار 1363 :تاریخ تولد

 b.shirkhani@gmail.com :ایميل

 و طراحی مالی، مدیریت مشاورهحسابرسی داخلی ،  قانونی، بازرس مالیاتی ، حسابرسی و حسابداري، مالی، خدمات :فعاليت حوزه

 مالی و صنعتی. سیستم هاي سازي پیاده

 218، پالک  8، عدل  19مشهد ، وکیل آباد  :آدرس

 سوابق تحصیلی :

 1385، سال  17.08، معدل  حسابداري ،  دانشگاه فردوسی مشهدليسانس :

 1390، سال  16.68، معدل حسابداري ،  دانشگاه فردوسی مشهدفوق ليسانس :

 سوابق علمی :

 سال ، در دانشگاه آزاد اسالمی و موسسات غیرانتفاعی مشهد 5 سابقه تدریس :

، حسابداري مالیاتی  3و  1، حسابداري مالی ، حسابداري میانه ، حسابداري صنعتی  3و  2اصول حسابداري  دروس تدریس شده :

 و مدیریت مالی

انین مالیاتی ، بیمه و تجارت ) با رویکرد مروري بر قو : دوره های آموزشی برگزار شده در پارک علم و فناوری خراسان رضوی

 ، مدیریت مالی براي مدیران غیر مالی شرکت هاي سهامی ( ، کارگاه تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی
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 : علمیمقاالت 

 همایش اولین( . اسالمی رهنمودهاي سوي به غربی هاي تئوري از ) پیشرو چالشهاي و اجتماعی حسابرسی تکاملی سیر .1

  1391 بهمن 26.  ارزشی حسابداري ملی

 اسالمی آزاد دانشگاه ،نوین وحسابرسی حسابداري همایش اولین.  عموم به پاسخگویی اجتماعی؛ مسئولیتهاي حسابرسی .2

  1391 اسفندماه 15 قائمشهر، واحد

 در نوین مباحث ملی همایش ،(  آرایی حساب بر تاکید با)  الگوها و علمی هاي تئوري ها، فرضیه سود؛ مدیریت به نگاهی .3

 )مقاله برگزیده همایش( -1392 دیماه 5 و 4نیشابور، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پاسخگویی، و حسابدهی حسابداري،

 پاسخگویی، و حسابدهی حسابداري، در نوین مباحث ملی همایش اسالم، در خواهی پاسخ و وحسابدهی پاسخگویی جایگاه .4

 1392 دیماه 5 و 4 نیشابور، واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 اردیبهشت 25 و 24 ایران حسابداري ملی همایش دوازدهمین ایران، در آن پیشروي چالشهاي و زیست محیط حسابداري .5

 شیراز دانشگاه ، 1393

اولین کنفرانس ملی پژوهش هاي کاربردي در مدیریت،  تاثیر گرایشات اخالقی حسابداران بر قضاوت هاي حرفه اي آنها ، .6

   1395اقتصاد ، حسابداري و علوم تربیتی ، دانشگاه آراد اسالمی واحد گرگان ، مرداد 

 

 : مدارک حرفه ای

 1390سال  : احراز رتبه سرپرستی حسابرسی از جامعه حسابداران رسمی ایران 

 1392سال  : احراز رتبه سرپرست ارشد حسابرسی از جامعه حسابداران رسمی ایران 

 1394سال  : قبولی در آزمون تعيين صالحيت حسابداران رسمی ایران 

 1395 مرداد ماه : عضویت در  جامعه حسابداران رسمی ایران و احراز حسابدار رسمی

  حسابرسیکارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و 

 1396سال  : شراکت در موسسه حسابرسی ارکان سيستم

 1397سال  بورس اوراق بهادار:سازمان اخذ صالحيت حسابرس معتمد 
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 سوابق کاری  :

 سوابق استخدامی :

 تا  از  سمتآخرین   موسسه

 1387فروردین ماه   1383بهمن ماه   حسابرس  رهيافت دایا  موسسه حسابرسی 

 1396مرداد ماه   1387اردیبهشت ماه   مدیر فنی  موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران  

 ادامه دارد  1396ماه  شهریور  مدیر فنی/ شریک  ارکان سيستمموسسه حسابرسی 

 

 برخی از شرکت هایی که سمت مدیریت حسابرسی آنها را داشته ام : 

 (عام سهامی) رینگ سازي مشهد  شرکت مجتمع هاي توریستی و رفاهی آبادگران ایران )سهامی عام(شرکت 

 (خاص سهامی) رضا آوران نان شرکت شرکت احیا صنایع خراسان)سهامی عام(

 (خاص سهامی) جم بهداشت سینا بازرگانی شرکت شرکت کارگزاران پارس )سهامی عام(

 (خاص سهامی) آوان ساخت و طرح شرکت )سهامی خاص( شرکت صنایع بسته بندي پاژ پارس

 (عام سهامی)  جوین سیمان شرکت شرکت روغن طالیی نیشابور )سهامی خاص(

 (خاص سهامی) سپاد خراسان شرکت شرکت جهد آزماي مشهد )سهامی خاص(

 (خاص سهامی) خراسان نیروگستران تولیدي صنایع شرکت شرکت قطار شهري مشهد )سهامی خاص(

 شرکت سرمایه گذاري توسعه گردشگري خراسان)سهامی خاص( شرکت تولیدي شهر بابانا )سهامی خاص(

 شرکت پارت الستیک )سهامی خاص( شرکت تولیدي شهریار کام )سهامی خاص(

 شرکت پتروشیمی کیمیاگران سبزوار ) سهامی عام( شرکت ماداکتو استیل کرد )سهامی عام( 

 شرکت توسعه صنایع خراسان) سهامی خاص( خاص(شرکت گچ خراسان )سهامی 

 شهرداري شاهرود و سازمان هاي تابعه دانشگاه فردوسی مشهد

 سازمان پایانه هاي شهرداري مشهد دانشگاه تربت حیدریه

 تعدادي از شهرداري شهرستانهاي استان خراسان رضوي دانشگاه گناباد

 




