رزومه

نام  :علی

نام خانوادگی  :محمدی شماره پرسنلی59178031 :

تاريخ تولد5919/19/15 :

سمت :نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه
 -5سوابق تحصیلی:

 لیسانس حسابداری -دانشکده علوم اقتصادی تهران(معدل 65.71رتبه ممتاز).
 فوق لیسانس حسابداری -دانشگاه تهران (معدل  65.71رتبه ممتاز).

 بیش از  6711ساعت آموزش دورههای ضمن خدمت تخصصی ،شغلی ،مديريتی و عمومی.
 -9سوابق اجرایی:

 حسابدار -ذيحسابی دانشگاه تهران.
 حسابدار  -اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارايی.
 حسابدار  -ذيحسابی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور.
 کارشناس ارشد


بودجه(جاری)اعتبارات هزينهای -دفتر تشکیالت ،آموزش و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارايی.

کارشناس ارشد بودجه اعتبارات(عمرانی) تملک دارايیهای سرمايهای -مرکز نوسازی و تحول اداری  -وزارت امور اقتصادی و دارايی.

 معاون پشتیبانی(اداری و مالی) سازمان امور اقتصادی و دارايی خراسان شمالی 7 -سال

 معاون پشتیبانی(اداری و مالی) سازمان امور اقتصادی و دارايی استان زنجان 6 -سال و  7ماه

 سرپرست معاونت توسعه مديريت و منابع اداره کل امور اقتصادی و دارايی استان زنجان(در دو مقطع) 5 -ماه

 معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان زنجان–  7سال و  1ماه
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 سرپرست معاونت اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارايی خراسان شمالی6 -سال

 -9سوابق علمی -پژوهشی :

 پژوهش علمی "بررسی مقايسهای عملکرد شرکتها قبل و بعد از خصوصیسازی" (6811تا - )6815
پاياننامه کارشناسی ارشد حسابداری – دانشگاه تهران.
 مقاله علمی-پژوهشی " بررسی تحقق برخی از اهداف سیاستهای کلی اصل  44در واگذاری شرکت-
های دولتی" .فصلنامه علمی -پژوهشی دانش حسابرسی شماره پیاپی  - 41سال دوازدهم ،بهار ،6836
صص.666-35
 مقاله علمی -پژوهشی "بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی هافستد در فرآيند تدوين استانداردهای حسابداری
بخش عمومی در ايران " – پذيرفته شده در اولین همايش ملی فرصت های پژوهشی در حسابداری
دولتی -ارديبهشت  -6837دانشگاه تهران -دانشکده مديريت.
 مقاله”کاهش هزينه های دولت ،ضرورتی اجتناب ناپذير ،شماره اول ،ساماندهی خودروهای دولتی".
فصلنامه تخصصی ذيحساب ،شماره پیاپی  - 7سال اول ،تابستان  ،6838صص .71-71

 مقاله "فرايند علمی انتصاب ،ارزيابی و ارتقاء معاونین ذيحساب "  -مقاله برتر دومین همايش معاونین
هزينه و رؤسای خزانه معین استانها -مهر – 6836اصفهان.

 پژوهش باعنوان" کنکاشی بر تکالیف و وظايف دستگاههای اجرايی در قانون ارتقاء سالمت نظام
اداری و مقابله با آن و اهم آثار اقتصادی اجرای آن" -آبان  -6838پیشنهاد به کارگروه ارتقاء سالمت
نظام اداری وزارت امور اقتصادی و دارايی.

 پژوهش باعنوان" مدلی برای ارزيابی معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها"-
زمستان -6834پیشنهاد به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و دفتر امور استانها -وزارت
امور اقتصادی و دارايی.

 سخنران سمینار ملی حسابداری تعهدی بخش عمومی  -آشنايی با فرآيند اجرايی استقرار نظام
حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرايی استانی 6 -و  7شهريور ماه  - 6834تهران ،هتل المپیک.

 سخنران کارگاه ملی آموزش حسابداری تعهدی – حسابداری حقوق و مزايای مستمر کارکنان در نظام
حسابداری تعهدی بخش عمومی 77 -مهر ماه  - 6834تهران ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی
شرکت نفت.

 سخنران همايش " نظام حسابداری تعهدی بخش عمومی"  -دی ماه  – 6834سپاه انصار المهدی استان
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زنجان.

 -0سوابق آموزشی:
تدريس دروس زير در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ،جهاد دانشگاهی و ساير مراکز آموزش ضمن خدمت:

 اصول حسابداری  6و  ،7اصول حسابرسی ،حسابداری صنعتی ،حسابداری مالی ،حسابداری عمومی-
دوره های ضمن خدمت ،حسابداری دولتی ،بودجه ،حسابرسی دولتی ،قانون برگزاری مناقصات ،قانون


مديريت خدمات کشوری -.حسابداری تعهدی بخش عمومی
مدرس مدعو دانشگاه زنجان به صورت ثابت به مدت  8سال (اصول حسابداری -حسابرسی-
حسابداری میانه  -حسابداری صنعتی)

 مدرس مرکز آموزش بازرگانی استان زنجان( حسابداری تعهدی بخش عمومی -بودجه ريزی عملیاتی)
 مدرس دورههای آموزش ضمن خدمت بانک ملت -شعب استان خراسان( حسابداری عمومی – حسابرسی)

 مدرس دورههای ضمن خدمت امور مالیاتی( قانون مديريت خدمات کشوری -حسابدار ی مالی -اصول
حسابداری)

 مدرس مرکز آموزش جهاد دانشگاهی( قانون برگزاری مناقصات -قانون مديرت خدمات کشوری-
حسابداری حقوق و دستمزد -قانون محاسبات عمومی کشور)

 مدرس مرکز آموزش سازمان بنیاد شهید و امور ايثارگران کشور(استانداردهای حسابداری تعهدی بخش

عمومی -اصول حسابداری -حسابداری تعهدی بخش عمومی -اصول حسابرسی -حسابداری بهای تمام شده)

 مدير اجرايی سمینار منطقه ای حسابداری تعهدی بخش عمومی-اسفند  -6838استان زنجان-
فرهنگسرای امام خمینی(ره)
 مدرس مرکز آموزش حسابداران خبره ايران( – )PACTدورههای آموزشی قوانین و مقررات مالی و
محاسباتی -تهران.
 -1طرحهای اجرایی:

 طرح "ساماندهی خودروهای دولتی" -استان زنجان  6831لغايت  -6836پیشنهاد دهنده و مدير اجرايی طرح.

 طرح "انتصاب ،ارزيابی و ارتقاء معاونین ذيحساب" -در دست اجرا در استان زنجان.

 طرح " برش استانی اولويتهای راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارايی با رويکرد بودجه بندی بر
مبنای عملکرد" ،مهر ماه  – 6838پیشنهادی به وزارت امور اقتصادی و دارايی.

 طرح "سیستم ارزيابی ذيحسابان دستگاههای اجرايی استان زنجان" -در دست اجرا در استان زنجان6834-
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 -6تشویقها و تقدیرنامهها:

بیش از  11مورد تقديرنامه( وزير -معاونین وزير -مشاورين وزير -نمايندگان مجلس  -هسته مرکزی گزينش -استانداران-
معاونین استاندار  -روسای سازمانها  -مديران کل و .) ...
مرجع صادرکننده

ردیف

تعداد

6

وزير محترم امور اقتصادی و دارايی(مدير نمونه جشنواره شهید رجايی)

5

7

معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری-امور نظارت بودجه
هزينه ای و بنگاهها

5

8

معاونین محترم وزير امور اقتصادی و دارايی

1

4

مشاورين محترم وزير -رئیس دانشگاه علوم اقتصادی

9

7

استانداران محترم استانهای خراسان شمالی و زنجان

9

1

معاونین محترم استاندار

0

5

نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی

5

1

روسای محترم سازمان ها و مديران کل

99

3

هسته گزينش وزارت متبوع

5

61

مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت متبوع

5

66

ساير

9

جمع

11
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