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 بسمه تعالی

 امیر آتشانی  هادي: نام نام خانوادگی 

       29/10/1365متولد : 

 صادره : تهران 

 خدمت زیر پرچم جمهوري اسالمی ایرانوضعیت نظام وظیفه : 

 

 محل سکونت : 

 09122408036تلفن همراه :           چهار راه پاسداران  -تهران 

 
                                                                                                   atashani@ymail.comEmail: hadiamir 

 تحصیالت :

 فیروزکوه  آزاد اسالمی واحد  کارشناسی  حسابداري  از دانشگاه 

 کارشناسی ارشد حسابداري از دانشگاه آزاد اسالمی  واحد نور
  بین الملل واحد تهران جنوبآزاد اسالمی دانشجوي دکتري حسابداري از دانشگاه 

 

 

 عضویت : 

 تاکنون 96از سال  ت مدیره شرکت نوآوران تجارت تامین آتیه هیا نائب ریس

 تاکنون 96نائب رئیس هیات مدیره موسسه حسابداري امیرآتشانی و همکاران از سال 

 95الی  93مدیرعامل شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه 

 تاکنون 93مدیره شرکت نو اندیش توسعه متین از سال عضو هیات 

 تا کنون 95عضو هیات مدیره شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه از سال 

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران

 انجمن مدیریت ایرانوابسته عضو 

 

  

 دوره هاي آموزشی : 

  ادن ایران و انجمن حسابداران خبره ایران معساعت در اتاق بازرگانی و صنایع  60مدت حسابداري مالی یک به  -1

 ساعت در اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران و انجمن حسابداران خبره ایران  60به مدت  حسابداري مالی دو -2

 ساعت نظري در معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی  30به مدت آموزش تایپ فارس والتین  -3

4- ICDL   ه مهر پویا ساعت در آموزشگا 450به مدت 

 حسابداري مدیریت  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور کوتاه مدت دوره – 5

 شرکت در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداري ایران و ارائه مقاله  – 6

 (PACTدوره صورت هاي مالی تلفیقی در انجمن حسابداران خبره ایران ) -7
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 سوابق کاري :

  انجام کلیه امور مالی و مالیاتی شرکتهاي گوناگون .  -1

 با سمت حسابرس 29/12/85الی  16/09/84موسسه حسابرسی فردا پدید و همکاران از تاریخ   -2

 ماه به سمت مسئول جایگاه . 6( زرتشت  به مدت 15جایگاه سوخت شرکتی شماره ) -3

 حسابداري    . رئیسبه سمت   31/01/89الی   12/09/87 شرکت پارس پلیمر امیر کبیر از تاریخ -4

      . رئیس حسابداري به سمت  29/12/1391الی  01/02/1385فروشگاه هاي برق و صنعتی مدرن سیستم  از تاریخ  -5

 مالی. مدیربه سمت  15/05/1390الی  01/06/1389نیروهاي ویژه هوابرد )نوهد(از تاریخ  65شرکت تعاونی مسکن تیپ  -6

 به سمت حسابرس ارشد 30/10/1391الی  27/05/1390سسه حسابرسی ارقام نگر آریا  از تاریخ مو -7

 وش.خزانه و حسابداري فر رئیسبه سمت  31/04/1393الی  01/11/1391شرکت آبهاي معدنی دماوند )گروه دنون فرانسه ( از تاریخ – 8

 به سمت مدیرو مشاور مالی    30/08/1393الی  01/05/1393آژانس هواپیمایی رز سفید از تاریخ –9

 مالی ارشد به سمت کارشناس تاکنون 01/06/1393از تاریخ شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد  -10

 مشاور امور مالی و مالیاتی موسسه حسابداري امیر آتشانی و همکاران . -11
 

                                                                                     ادي امیرآتشانیه                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     


