بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:غزاله تیما
محل تولد :ارومیه
تاریخ تولد1369/03/14 :
آدرس ایميلghazalehtima@gmail.com:
شماره تماس09123167463 :
محل سکونت :تهران ،شهرک غرب ،بلوار درختی ،پالک 19
سوابق تحصيلی:
•

فوق لیسانس حسابرسی -دانشگاه عالمه طباطبایی تهران با معدل 17/44

•

لیسانس حسابداری  -دانشگاه سراسری ارومیه با معدل 17/05

•

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته حقوق

•

دیپلم :علوم ریاضی و فنی  -دبیرستان پروین اعتصامی با معدل 19/64

سوابق کاری:
•

مدیر امور مجامع و بودجه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید -اسفندماه  1399تاکنون

•

کارشننناا ارشنند امور بودجه و مجامع شننرکت گروه مدیریت سننرمایه گذاری امید -شننهریور ماه  1397تا
اسفندماه 1399

•

سنابقه حسنابرسنی در موسنسنه حسنابرسنی قواعد (معتمد بورا اوراق بهادار) با آخرین گرید سرپرپسرت
حسرابپسری به مدت  6سننال (از سننال  1391لغایت  )1397در صنننایع ملتل سننرمایهگذاری ،تولیدی،
پیمانکاری ،بازرگانی

•

سابقه حسابرسی داخلی شعب و دفاتر پست بانک ایران -جنوب غرب کشور

•

ارائه خدمات مالی و مشاوره مالی و مالیاتی

•

عضو هیأت مدیره شرکت سیمان ساوه -عضو غیرموظ ()1401

•

رئیس هیأت مدیره شرکت گردشگری امید تابان آسیا -عضو غیرموظ ( از سال  1398تاکنون)

•

رئیس هیأت مدیره شرکت آتی تهویه آسیا –عضو غیرموظ ( از سال  1396تا سال )1398

•

عضو هیأت مدیره شرکت فوالد ریل دنا (سال  1396تا سال )1398

عناوین و مدارک حپفه ای:
•

عضو انجمن حسابداران خبپه ایپان

•

عضو جامعه مشاوران رسمی مالياتی -قبولی سال 1401

•

قبولی در آزمون جامعه حسابداران رسمی (دروا حسابداری ،حسابرسی و قوانین مالیات)

•

دارای گپید حسابپس ارشد از جامعه حسابداران رسمی ایران

دورههای حپفهای مپتبط:
•

گواهینامه شنرکت در دوره صنورت های مالی نمونه جدید مبتنی بر اسنتانداردهای جدید حسنابداری و دوره
حسننابداری مالی (اسننتانداردهای حسننابدرای شننامل صننورتهای مالی تلفیقی) -دکتر تاریوردی -مرکز
آموزش حسابدارن خبره PACT

•

گواهینامه شرکت در دوره قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده1396 -

•

گواهینامه شرکت در دوره مبارزه با پولشویی 1398

•

گواهینامه اصول و فنون مذاکره  -سازمان مدیریت صنعتی 1399

•

گواهینامه شرکت در سمینار حاکمیت شرکتی -دانشگاه الزهرا

•

گواهینامه شرکت در سمینار حسابرسی داخلی -انجمن حسابرسان داخلی ایران

• شنننرکنت در دوره گزارشنننگری منالی بین المللی بنا رویکرد  DIP-IFRSمرکز آموزش حسنننابنداران خبره
PACT
فعاليتهای رژوهشی:
•

چاپ کتاب حسابپسی داخلی رهنمودی بپای حسابپسان تازه کار از مجموعه رهنمودهای بین المللی
بنیاد حسابرسی داخلی امریکا  ،IIAغزاله تیما ،مهرداد معززی راد1398 ،

•

چاپ مقاله کيفيت اطالعات حسرابداری کارایی اطالعات و انخاا فپترتهای سرپمایهگذاری در
شنشنمین همایب بینالمللی و نهمین همایب ملی مدیریت و حسنابداری ایران -1400 -دارای گواهینامه
بینالمللی از آکادمیهای  OxfordCertو HarvardCert

•

تحقیق بررسنی رابطه ویژگیهای تراحبکار با اندازه حسرابپس -موضنو پایان نامه کارشنناسنی ارشند-
استاد راهنما مرحوم دکتر یحیی حساا یگانه -دانشگاه عالمه طباطبایی1395 -

•

چاپ مقاله در حوزه اسرخانداردهای بين المللی گاارشریپی مالی  IFRSدر چهاردهمین همایب ملی
حسابداری ایران -خرداد 1395

•
•

تللیص و تدوین چک لیست حاکمیت شرکتی جهت استفاده حسابرسان و مدیران شرکتهای بورسی
در حال حاضر مشغول به گردآوری و تألی کتاب در حوزه حسابرسی و کاربرد آن در حرفه میباشم.

مهارتهای تاصصی:
•

تهيه تورتهای مالی و ارائه خدمات مالی

•

آشنایی با تهيه تورتهای مالی تلفيقی

•

تدوین گاارش حسابپس و تحليل موارد مطپوحه

•

تحليل تورتهای مالی و گاارشهای بودجه

•

آشنایی با چارچو حسابپسی داخلی و ارکان آن اعم از کنخپلهای داخلی و ثبت چپخهها

•

تسلط به اسخانداردهای حسابداری و حسابپسی و قانون تجارت

•

تسلط به نحوه بپگااری مجامع و امور ثبخی مپتبط با تورتجلسات مجامع

مهارتهای عمومی:
•

تسلط به زبان انیليسی در حد مطلو (خواندن -نوشخن -مکالمه –تپجمه)

•

آشنا به زبان تپکی اسخانبولی (خواندن -نوشخن -مکالمه -درک مطلب)

•

آشنا به نپم افاارهای مالی همکاران سيسخم راهکاران نماد رافع نيلپام سپيدار و ...

•

آشنا به مجموعه نپم افاارهای  Eviews Officeرهاورد نوین

