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بهرام آقایینام ونام خانوادگی:     

  09121054556 تلفن تماس :

1343 /1/10  : تاریخ تولد  

  دبیرخانه مرکزی هیات امنا – درمان وزارت بهداشت و-ایوانک شرقخ –: تهران  آدرس محل کار

قزوین-باراجین دانشگاه آزاد  -کارشناسی حسابداری  - : سوابق تحصیلی  

  تهران -دانشگاه آزاد  -کارشناسی ارشد مدیریت مالی  -                        

دانشگاه یورک انگلستان –کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت -                          

)دانشجو(تهرانتحقیقات  و علومدانشگاه آزاد  یبین الملل –دکتری مدیریت مالی  -                          

  فرهنگی معاونت دانشجویی و مدیر امور مالی  کارشناس امور مالی و : ایسوابق حرفه 

 درمان وزارت بهداشت ومعاونت آموزشی مدیر امور مالی             -  -

 وزارت بهداشت ودرمان معاونت درمان مدیر امور مالی                          -

 آزمایشگاه های رفرانستحقیقات  مرکزمدیر امور مالی –                     

   درمانی ناشی از خسارات  ه های بهداشتی وپروژمعاونت هماهنگی با مسئولیت مدیر امور مالی  -                       

  آقای دکترپزشکیان ببا ابالغ وزیر محترم وقت جنا خلیج فارس جنگ

 سازمان بهداشت جهانی های انجام امور مالی مربوط به طرح -                       

 آموزش پزشکی مسئولیت امورمالی دبیرخانه تحقیقات کاربردی وزارت بهداشت ،درمان و -                     

    کارشناس امور مالی دبیرخانه هیات امنا موسسات ودانشگاه های علوم پزشکی وزارت  -                      

  بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

 طرح های عمرانی بخش خصوصی و در حسابرسی  حسابداری و انجام امور بخش خصوصی:

 بین  نمایشگاه های  شرکت در ،ریزیبودجه  مربوط به امور مالی و آموزشی شرکت در کارگاه های -                    

 خارج از کشور. در داخل و بورس اوراق بهادار در یسرمایه گذار المللی

آشنایی با کامپیوتر ،آشنایی با نرم افزارهای مالی  : نرم افزاری( ) مهارت ها  

 کشورحسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی جامع شرکت در پیاده سازی طرح  - : سایر مهارت ها



 تحلیل آنها تجزیه و تهیه صورت های مالی و آشنایی با-                      

 یلی دانشگاه هابودجه تفصتنظیم  و تهیه -                      

 دانشگاه هاگزارش های حسابرسی  از بررسی وتحلیل ونتیجه گیری -                   

 آشنایی با مجموعه قوانین مالی ومحاسباتی کشور-                   

 مجموع قوانین وآیین نامه های هیات های امنای دانشگاه هاآشنایی با -                   

 اتی،گمرگ ومالیآشنایی با قوانین تجارت -                   

 کشورهای آشنایی با قوانین توسعه -                   

 قوانین تجارت بین الملل آشنایی با  -                   

 آشنایی با قوانین حقوق و دستمزد -                   

 آشنایی با قوانین بیمه  -                   

 آشنایی با تدوین دفاتر قانونی ، ترازنامه ها و گزارش های مالی  -                   

 آشنایی با اصول بودجه بندی  -                   

 حقوقی -گذراندن دوره های آموزشی مالی-                   

 مهارت های ارتباطی و گروهی  دارای -                   

 دارای مهارت های آموزش نیروی انسانی  -                   

ز آموخته اقتصاد سالمت ا با توجه به اینکه دانش ) آشنایی با زبان انگلیسی به نحو مطلوب:  زبان های خارجی

 یورک کشور انگلستان هستم(. دانشگاه

 قیمت دارو و تجهیزاتبررسی اثرات حذف یارانه بر  - مقاالت:

 مزایا ومعایب اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها -          

 بررسی جایگاه بازار سهام بعنوان بازاری مطمئن برای جذب سرمایه ها -          

 

 بهرام آقایی-با تشکر واحترام                                                                                                   

    

                                                                                                                

                    



 


