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سوابق تحصیلی دانشگاهی 

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سال نام دانشکده واحد آموزشی 

(18/5فارغ التحصیل ممتازبا معدل )کارشناسی ارشدمهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی 1392مهندسی صنایعدانشگاه علم وصنعت ایران 

کارشناسی مدیریت صنعتی 1376دانشگاه مدیریتتهران مرکز-دانشگاه آزاد 

:مهارتها و دوره های تخصصی 

محل اخذ تخصص/نام دوره محل اخذ تخصص/نام دوره 

سازمان فنی و حرفه ای گواهینامه بین المللی تدریس مالی FIATAانجمن صنفی حمل ونقل حمل ونقل بین المللی کاال

سازمان مدیریت صنعتی قانون کار وامور اجتماعی IATAهواپیمایی کشوری حمل و نقل بین المللی هوایی 

ISOدانشگاه شهید عباسپوراستانداردهای حسابداری اروتوف آلمان  ممیزی

اتاق بازرگانی ایران حسابداری به زبان انگلیسی دانشگاه عالمه طباطبایی مدیریت استراتژیک 

سازمان امور مالیاتی قوانین مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده 

:سوابق حرفه ای 

نوع فعالیت تاتاریخ ازتاریخ محل کار سمت 

حمل ونقل بین المللی و خدمات بار هوایی تا کنون 1389الیت آریا جم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شرکت بازرگانی و ترخیص 13861389پیشگامان تجارت پاسارگادمدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حمل ونقل بین المللی و خدمات بار هوایی 13801389تهران رخش مدیر مالی واداری 

سازمان انرژی اتمی ایران 13791384توسعه هسته ای -انرژی اتمی رئیس حسابداری مالی 

حمل ونقل بین المللی و کشتی رانی 13801388چهار شرکت حمل ونقل همکارمشاور مالی و مالیاتی 

:سوابق تدریس 

تا تاریخ از تاریخ محل کار سمت 

بنگاه های مالی و مالیاتی حمل ونقل تا کنون 1390اتاق بازرگانی ایران  حمل ونقل جاده ای IRUمدرس  

حسابداری مقدماتی تا صنعتی 13771379سازمان فنی وحرفه ای مدرس حسابداری 

حسابداری مقدماتی تا صنعتی و حقوق ودستمزد13771385موسسه مدیریت ومالی مدرس حسابداری وبازرگانی 

انبارداری / مدیریت سفارشات داخلی و خارجی /حسابداری 13771385دبیرستان کار و دانش مدرس حسابداری وبازرگانی 

دانشگاه علم وصنعت کارگاه آموزشی تجارت بین الملل و اعتبارات اسنادی 

:توانایی های 

موضوع یکی از پروژه های دوره فوق لیسانس نویسنده کتاب استراتژی حمل ونقل در حال چاپ 

موضوع پایان نامه فوق لیسانس مدل برنامه ریزی ریاضی ترانزیت از بندر به تهران 

حسابداری در حمل ونقل بین المللی : کتاب در حال اتمام 

143و142و141و139و133شماره های : مطالب آموزشی در نشریه ترابران 

دنیای اقتصاد مقاله اتاق بازرگانی وموانع فرار مالیاتی 

پایگاه خبری اتاق بازرگانی مقاله گزارش فصلی و عدالت مالیاتی 

...........پایگاه خبری اتاق بازرگانی و مقاالت مختلف در زمینه ترانزیت 

kambiz.shojaie@elitearia.com  با تشکر وتقدیم احترام

کامبیز شجاعی نیک 

بنام خدا
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