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►ھادی رامشینی 

مدرك تحصیلی: فوق لیسانس حسابداري

 

   

کاري: تجارب   

 شرح کار سمت مدت اشتغال

تا کنون 97از سال   
97تا  95از سال   
94الی  93از سال   
93الی  92سال   

92الی  89از سال   
 سال 3
 سال 5

 
 

  
 

 
  
 

مدیر مالی
دبیرکمیته و سرپرست حسابرسی داخلی

کارشناس ارشد حسابداري صنعتی
مدیر مالی

حسابرس ارشد
مدیر مالی

 مشاورمالی و مالیاتی

 شرکت تولیدي بازرگانی همیار گستران
 )بورسی( دارویی رازك يتولیدشرکت 

  )بورسی( دارویی رازك يشرکت تولید
   شرکت پرشینشل (غیر بورسی)

 الف) گروهموسسه حسابرسی آرمان راهبرد (
 سایر شرکت ها

 (پاره وقت)شرکت جار 

 

  
   
    
    
  
       
    
   
  
 

مهارتها:
• تهیه صورتهاي مالی مطابق با فرمت نمونه سازمان حسابرسی

• تهیه و تنظیم اظهارنامه مالی، اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصل .ی
• تهیه وتنظیم دفاتر قانونی و بستن حساب مطابق با آیین نامه تحریر دفات .ر

• تهیه بودجه و گزارشات و گزارشات مدیریتی.
• پیاده سازي سیستم مالی و کدینگ حسابها.

• حسابداري مالی (بانک، خزانه، اعتبارات، فروش، حقوق و دستمزد و.. .)
• حسابداري صنعتی (بهاي تمام شده، خرید، انبارها و اموال و.. .)

• حسابرسی عملیاتی، حسابرسی کنترلهاي داخلی و حسابرسی مالی.
• طراحی چرخه ها و فرآیندهاي کنترل داخلی شرکت.

 • پیشنهادات و گزارشات نقاط ضعف سیستم ها از جمله سیستم مالی
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 .و غیر مالی و دستورالعمل هاي الزم مالی آیین نامه هاتوانایی تهیه و تدوین  •
 .سایر قوانین مالیاتی و قوانین حسابرسی، ،استاندارد هاي حسابداري هی بیآشنا •
 کدال.آشنایی با دستورالعمل بورس و اطالعات منتشره در سایت  •
 آشنایی با دستورالعمل منشور حسابرسی و کمیته حسابرسی داخلی. •
 ...word ,excelشامل  officeبه برنامه  کامل تسلط •
 .و. ، رایورز، شیزنرم افزارهاي حسابداري شامل همکارانآشنایی با و تسلط  •
 .متوسطآشنایی به زبان انگلیسی در سطح  •

 
 دوره آموزشی:

آموزشمحل  سال اخذ ارائه گواهی  نام دوره 

 حسابداري جامعه حسابداران رسمی 1390 بله

 حسابرسی جامعه حسابداران رسمی 1390 بله

 مالیاتی جامعه حسابداران رسمی 1391 بله

 سایر قوانین جامعه حسابداران رسمی 1391 بله

 بورس سازمان بورس و اوراق بهادار 1394 بله

 راهکارهاي مدیریتی شرکت البراتوارهاي رازك 1396 بله
 

 سوابق تحصیلی:

شهر محل 

 تحصیل

نام واحد 

 آموزشی

 مدت تحصیل
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

 از تا

 تهران
دانشگاه علوم 

 تحقیقات تهران
 فوق لیسانس حسابداري حسابداري  1390 1393

 
 
 

:شغلی سوابقدر مورد  سایر اطالعات  

بورسی یا 
 غیر بورسی

تولیدي، 
 بازرگانی

موضوع  
 ماموریت

ماموریتمحل   ردیف عقد قرارداد سمت 
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 1 شرکت همیار گستران فوالد مدیر مالی شرکت همیار گستران فوالد سرپرست تولید غیر بورسی

حسابرسی داخلی رییس شرکت البراتوارهاي رازك سرپرست تولیدي بورسی  2 شرکت البراتوارهاي رازك 

 شرکت البراتوارهاي رازك کارشناس تولیدي بورسی
کارشناسی ارشد 

بهاي تمام شدهحسابداري   
 3 شرکت البراتوارهاي رازك

پرشینشلشرکت  مدیر مالی شرکت پرشینشل سرپرست تولیدي غیر بورسی  4 

 کارشناس ارشد حسابرسی شرکت فوالد اکسین اهواز سرپرست  خدماتی بورسی
موسسه حسابرسی آرمان 

(گرید الف) راهبرد  
5 

 کارشناس ارشد حسابرسی شرکت آب و فاظالب اهواز سرپرست  تولیدي غیر بورسی
موسسه حسابرسی آرمان 

 راهبرد (گرید الف)
6 

 کارشناس ارشد حسابرسی شرکت ایران کاوه سرپرست تولیدي غیر بورسی
موسسه حسابرسی آرمان 

 راهبرد (گرید الف)
7 

 کارشناس تولیدي بورسی
شرکت کارخانجات 

 داروپخش
 کارشناس ارشد حسابرسی

موسسه حسابرسی آرمان 
 راهبرد (گرید الف)

8 

 کارشناس ارشد حسابرسی شرکت پارس سرام سرپرست تولیدي بورسی
موسسه حسابرسی آرمان 

 راهبرد (گرید الف)
9 

 کارشناس ارشد حسابرسی شرکت سولفور سدیم سرپرست تولیدي بورسی
موسسه حسابرسی آرمان 

 راهبرد (گرید الف)
10 

 سرپرست تولیدي غیر بورس
شرکت آب و فاضالب شرق 

 تهران
 کارشناس ارشد حسابرسی

موسسه حسابرسی آرمان 
 راهبرد (گرید الف)

11 

 غیر بورسی
سرمایه 
 گذاري

 سرپرست
شرکت صندوق سرمایه 

 گذاري راه آهن
 کارشناس ارشد حسابرسی

موسسه حسابرسی آرمان 
 راهبرد (گرید الف)

12 

 13 شرکت جار مشاور مالی و مالیاتی شرکت جار مشاور تولیدي غیر بورسی

 غیر بورسی
انتشار و 

 چاپ
 14 شرکت چاپ و نشر مشاور مالی و مالیاتی شرکت چاپ و نشر مشاور

 15 مجتمع ورزشی انقالب مدیرمالی مجتمع ورزشی انقالب سرپرست خدماتی غیر بورسی

 16 و سایر.. ... ... ... ... ...
 

 

 

   




