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            مؤسســه حسابرســی و خدمــات مدیریت 
نیک روشان تهران

4۰

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • بیژن عبداللهی نمین)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • تیرانداز شکیبا)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عبدالحسین تجلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حسین حیدری ) حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، حسابرسی داخلی و ویژه، بازرس 
قانونی، خدمات مالی، مشــاوره ی مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام، اصالح حساب و طراحی 

سیستم های مالی.
تلفکس: 77873519-21                              

نشانی: تهران، تهران پارس، خیابان فرجام، خیابان باغدارنیا)رشید شمالی( انتهای 
174/1 غربی ساختمان پارس پالک 20،  طبقه سوم

 کدپستی: 1653937365                      صندوق پستی:16765-1137
tehrannikraveshan@yahoo.com        :پست الکترونیک

همیار حساب41
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • منصوره منصفی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مسعود مبارک)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدتقی سلیمان نیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عبدالمهدی امینی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 
مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی

تلفن: 1- 66565290                 فاکس: 66900940
نشانی: تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک 54 جدید، طبقه 

دوم، واحد 4                         
  صندوق پستی: 14155/1643

Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

درخواست نامه ی اشتراک شماره های آینده ی مجله حسابدار

خواننـدهیگرامی
، مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــماره ی ۴۵۰۵۳۵۵۵  برای اشــتراک شــماره های آینده ی مجله 
انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شماره ی ۰۱۰۶۱۳۶۸۹۷۰۰۷ 
انجمــن حســابداران خبره ی ایران نزد شــعبه ی خیابــان آیت اله طالقانی بانک ملــی ایران )یا انتقــال به کارت 
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۹۱۲۸( واریز فرمایید و اصل برگه ی واریز وجه)کپی برگه ی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید( را 
همراه درخواست نامه ی اشتراک )زیر( به نشانی دفتر مجله: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره ۲۸، طبقه ی 

دوم؛ یا صندوق پستی ۱۵۸۱۵/۳۶۹۱ یا دورنگار ۸۸۸۷۸۶۶۷ بفرستید. 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری حسابداری و رشته های مرتبط با ارائه ی کارت دانشجویی 

معتبر )که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد( می توانند از ۲۰درصد تخفیف بهره مند شوند. 

مشترکانبیشاز5شمارگاندرهرشمارهیمجلهاز10درصدتخفیفبهرهمندخواهندشد.

مجله ی  اشتراک 

نام کامل مشترک: 

نشانی کامل پستی: 

کدپستی ده رقمی: 

روش پرداخت*: 
* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

دوره سفارش:  از شماره...............تا شماره...............

مشمول تخفیف:  دانشجویی  بیش از ۵ شمارگان

مقصد:      تهران  دیگر شهرهای ایران  دیگر کشورها

نوع سفارش:
 ۵ شماره ای              پست عادی

 ۱۰ شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای

10 شماره ای 

10 شماره ای

• پست عادی:    ۳۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:    ۳۵۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی: ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:    ۵۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:    ۶۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی:۵۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی:۵۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی:۸۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی:۹۰۰/۰۰۰ ریال

5 شماره ای

10 شماره ای

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت 27
مفاهیم حساب جامع)حسابداران رسمی( 

38

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حمیدرضا نیک خواه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مرتضی فالح موحد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• نادر بسنده)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 

قانونی، طراحی سیستم های حسابداری، ارزیابی سهام، حسابرسی 
داخلی، مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی

تلفن: 88559370-88559316   فاکس: 88550897
کدپستی: 1433894175

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، 
طبقه چهارم، واحد 406

Email: mafahim.h_iacpa@yahoo.com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ممیز

3۹

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • محمدنبی داهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین سیادت خو)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید سینایی مهربانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سعید تیمورنژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی  

تلفن: 88895377- 88901547- 88907679-88802901 
فاکس: 89771641

نشانی: خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان سپند، 
پالک 64، طبقه سوم، واحد6          کدپستی: 1598685517 
Email: Momayez_co@yahoo.com

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r
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ماهنامه انجمن حسابداران خبره  ایران

hesabdar.iica.ir

راه اندازی نسخه آزمایشی وبگاه اختصاصی 
ماهنامه انجمن حســـابداران خبره ایران



عضو انجمن حسابداران خبره ایران
حسـابدار مالـی خبـره

ــابداران  ــت حس ــخیص صالحی ــت تش ــات هیئ ــب مصوب ــه موج ــاند، ب ــالع می رس ــه اط ــیله ب بدین وس
مالــی خبــره و شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران، در اجــرای مفــاد مــاده 8 اساســنامه، 
ــاه ۱۳۹۶  ــن م ــال ۱۳۹7« از بهم ــره س ــی خب ــابدار مال ــون حس ــرکت در »آزم ــان ش ــام داوطلب ثبت ن
آغــاز شــده اســت. داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون می تواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمن  
)www.iica.ir(، پــس از مطالعــه دقیــق شــرایط مربوطــه نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام 
ــه مــواد آزمــون، منابــع مــورد تاییــد، تاریــخ اعــالم فهرســت داوطلبــان  کننــد. جزئیــات مربــوط ب
واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون، تاریــخ و محــل توزیــع کارت ورود بــه جلســه آزمــون، و تاریــخ و 

ــود.  ــانی می ش ــن اطالع رس ــگاه انجم ــق وب ــون از طری ــزاری آزم ــل برگ مح

ــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مالــی خبــره و  ــه موجــب مصوب ــه ذکــر اســت، ب الزم ب
شــورای عالــی انجمــن، متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون کــه صرفــًا فاقــد شــرط »داشــتن حداقــل 
دو ســال ســابقه عضویــت در انجمــن« هســتند، به شــرط داشــتن شــرایط عمومــی عضویــت در انجمن 
ــی خبــره، می تواننــد در  و احــراز ســایر شــرایط عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی حســابدار مال
ــات، اعطــای عنــوان »حســابدار  ــق ایــن مصوب ــام و شــرکت کننــد. مطاب آزمــون ســال آینــده ثبت ن
مالــی خبــره« بــه ایــن افــراد )در صــورت موفقیــت در آزمــون یادشــده( منــوط بــه عضویــت آنــان در 

انجمــن و ســپری شــدن حداقــل دو ســال از تاریــخ عضویت شــان خواهــد بــود.
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