با

بیشتر آشنا شوید

او هم اکنون بنیانگذار و توسعه دهنده سیستم سازی و
عارضه یابی امور مالی و مالیاتی در ایران است.

میثم حاجی محمدی متولد  1359در تهران است .او متاهل و دارای یک فرزند می باشد .مدرک
کارشناسی ارشد حسابداری آخرین مدرک تحصیلی اوست .از بزرگترین افتخارتش راه اندازی
وبسایت پرشین حساب به عنوان پایگاهی جهت کمک رسانی و آموزش به حسابداران و مدیران
کشور است.

برخی از مهمترین سوابق اجرایی ایشان بدین شرح می باشد:


بنیانگذار پرشین حساب



نویسنده کتاب صفر تا صد مالیات



عضو وابسته انجمن حسابداری ایران



حسابرس داخلی و مشاور پروژه تعریض اتوبان تهران –کرج



حسابرس داخلی و مشاور فاز  2و  3اتوبان همت غرب – کرج



مشاور مالیاتی برنامه تلویزیونی دستپخت (شبکه دو سیما)



مدیر مالی نمایندگی هلدینگ شانتویی چین در ایران



مشاور مالیاتی نفت فالت قاره



سخنران برگزیده تجار شبکه دخانی ایران در هتل المپیک



سخنران همایش مالیاتی ویژه موسسات فرهنگی در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز



مدرس برگزیده روزنامه دنیای اقتصاد



کارشناس مالیاتی روزنامه خراسان



مدرس برگزیده سازمان امور مالیاتی تهران در کارگاه مالیات بر ارزش افزوده سیستم های مخابراتی تهران



مدرس دپارتمان حسابداری و بازاریابی جهاد دانشگاه صنعتی شریف



مدرس دپارتمان حسابداری و مالیاتی جهاد دانشگاه شهید بهشتی



سخنران همایش سراسری جامعه حسابداری در هتل پیروزی اصفهان



مدرس دپارتمان حسابداری و اقتصاد جهاددانشگاه اصفهان



سخنران همایش مالیات بر ارزش افزوده در دانشگاه آزاد قم



سخنران همایش موفقیت در حسابداری دانشگاه آزاد ایالم



مدرس دوره اظهارنامه نویسی در دانشگاه روزانه قم



سخنران همایش اصالحیه قانون مالیاتها در هتل ونوس قم



سخنران ویژه همایش کسب و کار موفق در تاالر بزرگ شهروند اصفهان



سخنران همایش مالیاتی ویژه مجمع دندانپزشکان در هتل زهره اصفهان



سخنران ویژه همایش موفقیت در حسابداری بندرعباس



سخنران همایش مناطق ویژه کشور در استانداری بندرعباس



مدرس دوره تخصصی مالیاتی در کانون اسالمی انصار تهران



مدرس اولین وبینار مالیات بر ارزش افزوده و صورت معامالت فصلی در کشور



سخنران همایش موفقیت در حسابداری  -جهاد دانشگاهی بندرعباس



مدرس کارگاه اصول و فنون اظهارنامه مالیاتی در کانون اسالمی انصار تهران



سخنران همایش کسب درآمد از حسابداری در دانشگاه شیراز



مبتکر دوره آموزشی طرح جامع مالیاتی برای اولین بار در کشور



آنالیزو مالی چهارمین استارتاپ ویکند جهانی موبایل تهران



مشاور مالیاتی مجمع دندانپزشکان



مشاور مالیاتی پروژه یادمان برج میالدتهران



تحلیلگر مالی پروژه مترو مشهد



ناظر مالی پروژه های شرکت صاایران در بانک صادارات استان های آذربایجان شرقی ،سمنان ،خراسان
رضوی،هرمزگان و اصفهان



سرپرست حسابداری نمایندگی  266گروه بهمن دیزل کد  266تهران – اصفهان  ،ایران خودرو دیزل کد 4201



سرپرست تیم حسابرسی مالیات ارزش افزوده شهرداری فوالدشهر و بهارستان در استان اصفهان 92



پرورش دهنده و توسعه دهنده بیش از  3000کارشناس حسابداری و مالیاتی در کشور

شماره تماس مستقیم 09122051783 :
سایت persianhesab.com :
ایمیل hajimohamadi5@gmail.com :

