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 18 الی   15 28 مرداد،   ســاعت  روز جمعه  برگزاری:  زمان  
)PACT ( ــابداران خبره  آموزش حس آزمون:مرکز     برگزاری  محل 

2۳ نوید، شماره  ــاداب، کوچه  و ش ــتاد نجات الهی، بین خیابان های سپند  اس خیابان 

ابراهیمیناصرالدین8417
ابوالفتحیعلیرضا 8090
ابوالفتحیحسن8606

احسانی مجدحسن11545
احمدیفردین10045
احمدیسعید11434

احمدیصادق8633
احمدی فرعلی11412
احمدیانامین12036
ارجمندیعلی 2210

ارغوانمحسن13161
اره کش سلماسی محمد10708
استادینوش آفرین9819
اسدپورخیراله8440
اسدیمریم6587

اسالمیمینا13329
اصفهانی زادهمحسن13198
اصفیاییمحسن4994
اطمیناناصغر3604
اقبالیجعفر2837

اکبریفرهاد10390
اکبریاحمد12807

اله دادپیمان3631
امانی تکبالغفاطمه13277
امجدیانمحمدرضا12104
امیدیملیحه12756
امیرآبادیانصدف12565
امینی فردسمانه13276
اوالدهادی13325
ایران مهر اشکان11481
ایرانی پورفریبا11463
آذرنیوشآرش10987
آذرنیوشسید ایرج11812
آزادیمهدی11283
آقاجانلوحبیب11653
آقاخانیانهدی2841

باجالنمحسن11107
باقیاتمجید 11106
بحرینیحسین11981
برجویی فردعبداله 12489
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برزگرفاطمه8949
بلوچیمعصومه 10041
بهرادفرعلی10848
بهرامی علی ابادیباقر11678
بیگلریمحسن9678
بیگیشهرام7920
پاسخی گرگریرضا6448
پرستهحامد9430

پریورمهران12585
پژنمهدی8468
پناهیداود6803
پوررحیمباقر4457

تژافشین10455
تفرشیفرشته8580
توکلیعلی4249

توکلی افجدیسعید10763
ثابت کوشکی نیان مجید 11350
ثوابی جدیدی حسین 11105
جان نثارینیما13422
جعفری ندوشنمهدی29341

جعفری نژادبهمن13269
جمالی کیافرزانه11276
جمشیدی میدان دار فرزین10584
جودکیمریم11532
جهانبانی اصغر 12556
حاجی محمدتقی دوالبیمحسن12870
حاجی میرزاسید مجتبی 12318
حسن زاده کریم 7521

حسین پورشهرام111111
حسین پورآزاده7951

حسینیسید مهدی13290
حسینیمریم سادات 13416
حقیقی بردینه سید برومند 10730
حکیمی شیرایه صغری 12954
خاشعیسمانه11919
خالقیامید12733
خان محمدزادهفرید13418
خدادادیصالح13610
خداممجتبی12522
خدائی رسول 12127
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خلج سهراب4142
داداشیمحمدرضا12513
دادبه فاطمه9295
داسه مه منشمهران 5505

داودیکلثوم 13170
دده بیگیامیر11664
دریستوفیق13223
دشتیزهرا12875
دودانگهرضا11468
ذاکر سید امیر رضا 13165
رحیم پور خسرو2173

رستمخانیحسین12185
رضازاده مجید 11417

رضاییمهیا9639
رضاییحمید12534

رضاییمرتضی6679
رضاییعیسی2936

رضائیشهرام 12789
رمضانیعبدالرضا13158
رمضانیفاطمه12949

رمضانیانعلیرضا3481
رهبر مینا12819

رئیسی امجدمرتضی 6589
زارعیمرضیه13113
زرساوالهام11078
زمانیمرضیه12918
زمانی مرتضی 5777
زندیهنسترن9685

زین الدینی مائده 13409
زینالیمهدی 5547

سبزعلی پورمیالد11337
سبزینبی اهلل 2082

سرلک چیواعلی10516
سعادت فرعلی13432
سعیدلوزهرا11030
سکوییآسیه12554
سلطانیعلی11483
سمیرکرمحامد12311
سید بهرامیحسن4242

سید رمضانسید علی اصغر 12002
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سیدمرتضی سیدعلی 9028
سیستانی علیرضا 5912

شاپوریامیر10153
شاکریعلی اصغر13272
شاهرخی چمن آبادیمجید13609
شایسته فرشبنم11190
شایقی نیکعلی11387
شبابیمحمود رضا11796
شحیب زادهشهرزاد4969

شرفی پورمحمدرضا10257
شریفیاحسان5856
شریفیارسالن6278

شه بخشمحمود13177
شهابیسکینه10707
شهبازیوحید13250
شهریاریزهرا10669
صادقیداود12122
صادقی جزیپیام4038

صفریمحمد10190

صفریپروانه 10170
صفری پارگامیرضا11820
صالحی نژادنظرعلی3355
طالبی سید سعید 7367

طاهریسعید11197
عابدی نژاد مهربانیمجید عابدی11950
عالیشاه آرش 9453

عباس نژادی بنامغالمرضا11767
عباسینرگس10133
عبدالرحیمیمحمد حسین12583
عسگریالیاس10755
عطاییفرشاد13160
عگیلیاحمد10098

عالیی نسبجواد 8676
علویسید امیر بهادر13093

علی آبادیمهدی4276
علی آبادیاناحسان6707

علی حیدریداریوش 11065
علیدادی شمس آبادیسمیه12503
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علیزاده تقی آبادسید عباس 3735
علیزادهمرتضي6977

عیاریحسین12937
عیسوی ژوزف 10757
غریب بافقیحمیدرضا3904

غالمی زادهسعید11247
فاتحی نژادحسن12183

فتحیمسعود9367
فرجیسعید10040

فرشیدمقدمگیتی9346
فرمهینی فراهانیالهام11037
قاسمیحمید11040
قاسمیعارف 11699
قرائیانحامد12026
قربانیداریوش12467
قربانیداریوش12467
قربانی مازوکله پشتهمهین 10617
قربانیان احمد8792

قنبر تهرانی نیاعباس12264
کارخانیحمیدرضا11733

کاظم پورمحمدحسین 9201
کاظم پور پیربازاریشهرام 13426
کاظمپورمحمدحسین 9201

کبیریامید13623
کریمخانی زندیوحید13406
کریمیحیدر11243

کریمیادریس7694
کریمیساسان10200
کلحرعلیرضا9270

کوچکی ماریا11615
کوهزادی هیکوییحسین11104
کیازهره13278
گل محمدیرضا10247
مافیسیاوش13423
مالکیهومن7548
محدثی خراسانی احسان 6284

محمدپورمهدیه10248
محمدیحمید10458

محمدی فرعلی5618
محمدی لشکریسامان12402
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در  فهرســت داوطلبان واجد شرایط شرکت 
1401 »آزمون حســابدا مدیریت خبره« سال 

 18 الی   15 28 مرداد،   ســاعت  روز جمعه  برگزاری:  زمان  
)PACT ( ــابداران خبره  آموزش حس آزمون:مرکز    برگزاری  محل 

2۳ نوید، شماره  ــاداب، کوچه  و ش ــتاد نجات الهی، بین خیابان های سپند  اس خیابان 

مختاریابراهیم 8525
مددی قراکلکجعفر 8507

مرادیحمزه10151
مرادیهامید 9515

مشایخیمریم13417
مشهدی رمضانمهسا9613

ندرپوراحمد10369
مقتدری زادهکامران9820

ملک زادهعلی0
ملک نیامجید13522
ملکی قلعه عبدالرضا حسن11409
موحدآذر هولیقابوالفضل9552
موسویسید موید6146

مهاجرانیمحمد 12175
مهدیانحسین 11176
میرزمانیسیده هانیه 9875

ناصرصدرآبادیسیده سمیه12303

نجفیشهریار9127
نصرتسجاد 13454
نعمتی پورعباس13195
نفرمهسا12643
نکاحی علی12709
نورزادهاحسان12672
نوروزلوحامد12162
نوروزی نوینسپیده1330

نئی مارانیمسعود13425
همتی نوکنده ئیزهرا10178
یادگاریمهدی13534
یاراحمدیکورش11503
یاراحمدیمحمد11966
یزدانیمحمد10300
یارمحمديزهرا13415

نام خانوادگینامکد عضویتنام خانوادگینامکد عضویت

در صورت وجود مغــــایرت یا هر مشکلی در ســاعـــات اداری با
 تلفن های انجمن به شماره های  ۵ تا ۸۸۶۵۹۹۸۳ )۰۲۱( تماس بگیرید


