بسمه تعالي

نام و نام خانوادگي  :کیهان فالح
متولد 1358 :

سابقه خدمت  15 :سال

مدرک تحصیلي  :کارشناسي ارشد
رشته تحصیلي  :حسابداري
عضو جامعه حسابداران خبره ایران

برخي از رزومه ها و توانمندی ها:
حسابرس ارشد موسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ایران
حسابرس معتمد اداره کل بهزیستي
حسابرس معتمد اتحادیه تعاونهای دانش بنیان
ارزیاب مالي شرکتهای دانش بنیان
بازرس قانوني
مدیر مالي شرکتها
عضو انجمن صنفي حسابداری
رییس انجمن حسابداری دانشگاه پیام نور زنجان

 اهم مهارتهاي آموزشي :
-

گواهینامه از انجمن علمي حسابداری دانشگاه

-

گواهینامه از انجمن علوم اجتماعي دانشگاه

-

گواهینامه دوره بازاریابي مجدد سازمان مدیریت صنعتي

-

گواهینامه گزیده ای ازمالیاتهای مستقیم ونکات کلیدی تامین اجتماعي

مسلط به نرم افزارهاي :
همکاران سیستم – راهکاران – سپیدار – نوین  -هلو -اسپاد -پاساک -برلیان -رافع و...
مسلط به آفیس و وورد و اکسل
توانایي در انجام :
تهیه صورتهای مالي
تهیه ترازآزمایشي
تهیه گزارشات هیات مدیره
تهیه طرح توجیهي
تهیه الیحه دفاعیه مالیاتي و توانایي شرکت در جلسات مالیاتي
تهیه الیحه بیمه تامین اجتماعي
ثبت انواع شرکت در زمینه (فني مهندسي -پیمانکاری خدماتي -بازرگاني و چندمنظوره)
و ...

نام موسسه  /شرکت و سمت اینجانب

سال حضور

موضوع فعالیت

طلوع گستران فجر –کمک حسابدار

تولید ورق آهنی

84-83

فوالد کاران  -حسابدار

برش کاری و خم کاری فوالدی

90-84

پخش مواد بهداشتی بهارستان – مدیر مالی

توزیع و پخش

96

راه و ساختمانی کاراکتر – مدیر مالی

پیمانکاری راه و ساختمان

94-91

نمایندگی صندوق بیمه امید کشاورز – رئیس حسابداری

خدمات بیمه کشاورزی

94-93

الکترود آریون – مدیرمالی

توزیع و پخش الکترود

94

خیریه امید – مدیر مالی

خیریه نگهداری و ترک اعتیاد

95

صبا رایانه – مدیر مالی

تولید و راه اندازی شبکه و کامپیوتر

97-95

بهین تراز سپهر – مدیر مالی  ،حسابرس ارشد

خدمات مالی و حسابداری و حسابرسی

98-90

سوابق تجربي :
-1برگزارکننده سمینارتخصصي جرم مالیاتي -بامشارکت اتاق بازرگاني وشرکت شهرکهای صنعتي زنجان
 -2مشاوره مالي و مالیاتي بیش از  300واحد اقتصادی
 -3تکمیل اظهارنامه مالیاتي ساالنه بیش از  350واحد اقتصادی
 -4برگزاری کالسهای آموزشي حسابداری به بیش از 100نفرو مدیران عامل موسسات خیریه استان
 -5داوری در خصوص اختالف مالي و عدم شفافیت شرکای آقایان تهراني
 -6داوری در خصوص اختالف مالي در مرغداری
 -7مدرس سمینار مساعدتها و معافیت های مالي ویژه سمن و موسسات خیریه 1398

همراه:
آدرس پست الکترونیك:
اینستاگرام:

09128771377
kf_sm87@yahoo.com
kayhanfallah

