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 هب انم خدا 

 

 

       نام و نام خانوادگی: مهدی اسالمی

  

 

 

 متولد: تهران      6531تاریخ تولد: 

 mahdieslami1977@gmail.comپست الکترونیکی:      12609992190شماره همراه: 

 1110326130کد ملی:      3169شماره شناسنامه: 

 شیعه :مذهب       دین: اسالم 

 دانشگاه آزاد اسالمی  مدرک تحصیلی: دانشجوی رشته حسابداری مقطع کارشناسی 

 سال 00سابقه:   شغل: کارمند رسمی اداره کل امور مالی وزارت ورزش و جوانان

 

 مهارت ها: 

ICDL –  زبان انگلیسی در سطح  –حسابداری بازرگانی  –حسابداری دولتیintermediate 

 

 : اجراییسوابق 

 6596لغایت 6505      حسابدار شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان تربیت بدنی 

 6590لغایت 6500    مسئول دفتر داری و تنظیم حساب های معاونت امور ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی 

 6590لغایت  6500     مسئول دفتر داری و تنظیم حساب های فدراسیون ورزش های بانوان 

 6591مسئول دفتر داری و تنظیم حساب های فدراسیون ورزش بانوان کشور های اسالمی)سومین دوره بازیهای بانوان مسلمان( 

 6596        خزانه دار انجمن تیر اندازی بانوان 

 6596         خزانه دار انجمن پزشکی بانوان

 6596         خزانه دار انجمن شطرنج بانوان
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 6593لغایت  6596      فدراسیون هندبال مسئول دفتر داری و تنظیم حساب های

 6526لغایت  6596         حسابدار فدراسیون والیبال 

 6590         حسابدار فدراسیون تکواندو 

 6526لغایت  6591        خزانه دار فدراسیون روستایی و عشایری

 6526لغایت  6591     معاون اداره دریافت و پرداخت اداره کل امور مالی سازمان تربیت بدنی 

  6593      مسئول دفتر داری و تنظیم حساب های فدراسیون اسکی

 6599لغایت  6591         خزانه دار فدراسیون تنیس 

 6590لغایت  6590     و غواصی  مسئول دفتر داری و تنظیم حساب های فدراسیون نجات غریق

 6526        سرپرست خرانه داری فدراسیون والیبال

 6526        سرپرست خزانه داری فدراسیون شنا

 تا کنون 6520         خزانه دار فدراسیون والیبال

 6591     نماینده کمیسیون ترک تشریفات در فدراسیون ورزش روستایی و عشایری 

 6591      در فدراسیون والیبال نماینده کمیسیون ترک تشریفات 

 6593لغایت  6590    مسئول دفتر داری و تنظیم حساب های فدراسیون های گلف، اسکواش و فوتبال

 6502      مسئول دفتر داری و تنظیم حساب های فدراسیون ژیمناستیک

 6591 لغایت 6591     عضو هیئت رئیسه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان تربیت بدنی

 6521لغایت  6599  نایب رئیس و عضو هیئت رئیسه شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان

 

 تجارب کاری: 

 6520      مدیر امور مالی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا

 6525       0161مدیر امور مالی مسابقات لیگ جهانی والیبال 

 6521       0163مدیر امور مالی مسابقات لیگ جهانی والیبال 

 6521     مدیر امور مالی هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا

 6521      مدیر امور مالی نخستین دوره مسابقات تور جهانی والیبال ساحلی

 6595      بازرس شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان تربیت بدنی


