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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳4۳

حسابدار

معرفی موسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤسسات حسابرسی

1

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

•حسین طالبی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•مجید مختار نژاد)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•بهمن فدوی رودسری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•حمیدرضا اصغری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•سردار بارگاهی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• امیررضا رهبری مقدم)حسابداررسمی(

خدمات: حسابرســیصورتهایمالی،حسابرسیعملیاتی،حسابرسی
مالیاتی،حسابرسیداخلی،بازرسقانونی،مشاورهمالی،خدماتحسابداری،
تهیهصورتهایمالیتلفیقی،اصالححســاب،ارزيابیســهاموطراحی

سیستمهایمالی.
تلفن: 88109418)ششخط(فاکس: 88109421

نشانی: تهــران،خیابانولیعصرباالترازخیابانشهیدبهشتیکوچهنادر
پالک6طبقهپنجمواحد18کدپستی: 1511643937

abtinravesh@yahoo. com

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در صورت درخواست کتبی می توانند شناخت نامه ی خود را در این بخش منتشر کنند. 

۴

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

• سیروس شمس)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• شهریار سیفی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• علی اصغر مسلمی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

• مصطفی جان نثاری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• جواد راثی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

• بهنام دائی مژدهی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• محمود رجائی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • علی آقا عزیزی بزرگی)حسابدارمستقل،حسابداررسمي،کارشناس
رسمیقوهقضائیه(

• سید مهدی تیموریان)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناس
رسمیدادگستری(

خدمات: حسابرســیوبازرســیقانونیشــرکتها،حسابرسیداخلی،
حسابرسیعملیاتی،خدماتمالیومشاورهمالیاتی،ارزيابیسهام،طراحی
وپیادهسازیسیســتمهایمالی،نظارتبرامورتصفیهشرکتها،تهیه
صورتهایمالیبرمبنایIFRSوبررسیمالیپروژههایسرمايهگذاری

تلفن: 88937317-19و88899826و88901549
فاکس: 88901834 تلفکس: 88899962

نشانی: تهران-خیاباناســتادنجاتالهــی،کوچهخسرو،پالک31،
طبقهسوموچهارم

www. armanarvin. com
Email: info@armanarvin. com

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب ۲

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

حسابرسانمعتمدسازمانبورسواوراقبهادار
  • ارسالن اسمعیلی کاکرودی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  •مهدی رضا قاسمیان)حسابداررسمی(
• عباس ابراهیمی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمی

دادگستری(
خدمات: حسابرسیمستقلوبازرسقانونی،حسابرسیمالیاتی،نظارتبرامور
تصفیه،حسابرسیداخلی،خدماتحسابرسی،اصالححساب،طراحیواجرای
سیستمهایحسابداریواطالعاتمديريت،مشاورهمالی،مديريتیومالیاتی،

کارشناسرسمیدادگستری،حسابرسیخاص،ارزيابیسهاموديگرخدماتمالی
ومديريتی.

تلفن: 88480966و88384770
فاکس: 88480854

نشانی: تهران-خیابانولیعصر-باالترازخیابانبهشتی-کوچهنادر-پالک
6-طبقه4-واحد14

Email: Arshinhesab@iacpa. ir

آرمان اندیش آگاه ۳

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار
عضوانجمنحسابرسانداخلیايران

•  محمد جعفر دهقان طرزجانی )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•  رامین جهانگیری )حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(

•  یوسف غیاسوند)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•  حسین مشهوری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات: حسابرسیمالیومالیاتی،بازرسیقانونی،مشاورهمديريتمالی،طراحی
وپیادهســازیسیستممالی،خدماتمالیوحســابداریومالیاتی،نظارتبرامور

تصفیه،ارزيابیسهاموسهمالشرکه،داوریمالی
دفتر تهران: میدانهفتتیر،ضلعشمالشرقی،جنبفروشگاهزنجیرهایياس،

کوچهآذری،پالک17،واحد4کدپستی: 1574846715
تلفن: 88342817-18فاکس: 88329665

دفتر ارومیه: خیابانجهاد،کویاول)هجرت(،کوچهسوم،پالک25
 کدپستی: 5714717595

  تلفن: 044-32228222فاکس: 89783615

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

مؤسسه حسابرسی آریا روش

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

•حبیب جامعی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•سیدمحمد بزرگ زاده)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•رضا جامعی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•محمدکاظم مالئک صفت)حسابداررسمی(

خدمات:حسابرســیصورتهایمالیوارائهانواعگزارشاتحسابرسی

مالــیومالیاتی،انجــاموظائفبــازرسقانونی،مشــاوره،طراحیو
پیادهسازیسیســتمهایمالیوارائهانواعخدماتمالی،نظارتبرامور
تصفیه،خدماتیکهتوســطدادگاههاومراجعقضائیدرچارچوبموارد

باالارجاعوتوسطحسابدارانرسمیپذيرفتهمیشود
 نشانی:تهــران:بلوارآفريقا،باالترازمیرداماد،بلوارستاری،پالک74،

طبقه4،واحد15
تلفن: 88674704-88660824-88198396فکس: 88198401
صندوق پستی: 15875-7919 کدپستی: 1968953691

۶

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

  • هادی یوسف زاده )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•  مجتبی ثقفی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•  سعید وطنی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(
خدمات: حسابرسیمستقلوبازرسقانونی،حسابرسیمالیاتی،نظارتبرامور

تصفیه،حسابرسیداخلی،اصالححساب،طراحیواجرایسیستمهایحسابداری
واطالعاتمديريت،مشاورهمالی،مديريتیومالیاتی،حسابرسیخاص،ارزيابی

سهاموديگرخدماتمالیومديريتی.
تلفن: 88528195و88176101-2

فاکس: 88520679
نشانی: تهران-خیابانسهرودیشمالی-کوچهمهاجر-پالک41-واحد10

info@atiehNegarAudit. ir

۵

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

instagram. com/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳4۳ شمارۀ

حسابدار

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار
عضوانجمنحسابرسانداخلیايران

•یاسین قاسمی )حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(
•سعید گل محمدی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(

•مهدی مرادی)حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(
خدمات: حسابرسیصورتهایمالی،مالیاتی،حسابرسیداخلی،خدماتمالی،ارزيابی

سهام،مشاورمالیومالیاتی
 نشانی: تهران-خیابانولیعصر-ابتدایخیابانفتحیشقاقی-پالک17-طبقهپنجم

تلفن: 88105367-88105472-88105436
فکس: 88105390                  کدپستی: 1433634666

www.eb-co.comآدرس پست الکترونیکی:
Email: info@eb-co. com

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 1۲

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

• مهرداد آل  علی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• فرهاد فرزان)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

• سید مرتضی فاطمی اردستانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
خدمات: حسابرسیصورتهایمالی،مالیاتی،عملیاتی،بازرسی

قانونی،رسیدگیهایويژهواصالححساب،خدماتحسابداریو
مشاورهای،ارزيابیسهام،طراحیسیستمهایمالی

تلفن: 88939513-88929709-88929708
فاکس: 88929642

نشانی: خیابانکريمخانزند-خیاباندکترعضدی)آبان
جنوبی(شماره52-طبقهدوم

صندوق پستی: 14335-797
Email: info@azmoudegan. com

۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار
  • مسعود بختیاری )حسابداررسمی(

  • علی اصغر فرخ)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  •اسداله درخشانی )حسابداررسمی(

  • مسعود سورانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • حدیث توکلی کوشا)حسابداررسمی(

  • مهدی رضائی)حسابداررسمی(
  • امیرحسین عبدالملکی)حسابداررسمی(

  • احسان شیروانی هرندی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات: حسابرســیصورتهایمالی-حسابرســیمالیاتی-
حسابرسیعلمیاتی-حسابرسیداخلی-خدماتمشاورهای-ارزيابی
ســهام-طراحیواســتقرارسیســتمهایمالی-راســـتیآزمائی
 IFRSتهیــهصورتهایمالــیبرمبنای-)Due Diligence(
- بازرســیقانونیونظــارتبرامورتصفیه-داوری-کارشناســی

تلفن: 22925905-22925901-22925910
نشانی: تهران-خیاباندکترشريعتی-نبشيخچال-

بنبستشريف-پالک5
Email: officeazn@gmail. com
www. azn. ir

۸

1۳

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
معتمدبورساوراقبهادار

عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
عضوانجمنحسابرسانداخلی

•ابراهیم موسوی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•حسن صالح آبادی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

ACCA• رزا صالح آبادی )حسابداررسمی(
•پریناز موسوی)حسابداررسمی(

خدمات: حسابرســیعملیاتی،حسابرســیمالیاتی،حسابرسی
داخلــی،بــازرسقانونی،ارائــهخدماتمشــاورهایوطراحی

سیستمهایمالیوارزيابیسهام
تلفن: 88708174-6فاکس: 88704112

صندوق پستی: 5935-15875
نشــانی: میدانآرژانتیــن-ضلعجنوبغربــیپالک22-

ساختماناداریصهبا-طبقهاول-واحد2
IACPA_Opfarageer@yahoo. com

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آئین بهروش )حسابداران رسمی(

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

•  بابک دورگلی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  •  نادر فرهمندنیا)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•  علی پازکی )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
خدمات: انواعحسابرسی،بازرسیقانونی،مشاورهومديريت

مالی،طراحیوپیادهسازیسیستممالی،خدماتمالیوحسابداری
مالیاتی،داوریمالی.

تلفن: 88443423-88444668
فکس: 88452862

نشانی: تهران-خیابانمطهری،روبرویباشگاهبانکسپه،پالک
28-واحد9جنوبی

www. abaudit. com
Email: aeenbehravesh@gmail. com

1۰

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

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه ۹

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

•عبدالرضا)فرهاد( نوربخش)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• علی اصغر نجفی مهری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• حسین قاسمی روچی )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

بازرس مالیاتــی، حسابرســی عملیاتی، حسابرســی خدمات: 
قانونی،ارائهخدماتمشــاورهمالیومديريتوطراحیواستقرار

سیستمهایمالیوارزيابیسهام
نشانی: خیابانبهارشــــیراز،تقاطعسـهروردیجنوبی،شماره97

واحد8
تلفن: 77537944-77637730

فاکس: 77527458
صندوق پستی: 15745/149

نشانی: تهران،بزرگراهآفريقا)جردن(،خیابانتور،انتهایخیابان،
مجتمعرز،پالک4،واحد10

تلفن: 22035160
تلفکس: 22035205

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
)حسابداران رسمی(

11

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

عضوانجمنحسابداریايران
عضوانجمنحسابرسانداخلیايران

  • اسفندیار گرشاسبی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • محمدتقی رضایی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • ابوالفضل رضایی)حسابداررسمی(

    • قاسم شیخانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • مصطفی احمدی وسطی کالئی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • سید محمد طباطبایی)حسابداررسمی(

  • علی گشتاسب)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • علیرضا زندبابارئیسی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  •محسن زرعی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  •حسن معلومات)حسابداررسمی(

  • مهناز خشنودنیا)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • ابوالفضل میرزایی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  •محمدحسین ملکیان)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

)CMAامیر ابراهیم زاده )حسابدارمديريتخبره •  

  • حجت رهبری )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • عباس اسماعیلی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • عباس حیدری کبریتی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

قانونی،حسابرســی بازرســی حسابرســیمالیو خدمات: 
عملیاتی،حسابرســیمالیاتی،حسابرســیداخلی،حسابداری
مديريت،طراحیسیســتمهایمالیوارزيابیســهام،مشاوره

مديريت
نشانی: 

دفترمرکزی:تهــران-میدانتوحید-خیابــانتوحید-نبش
خیابانپرچم-پالک68

کدپستی: 1419993511فاکس: 66920876
تلفن: 66932021-3و66420263و66432218

شعبهشرقکشور-مشــهد-بلوارفرامرزعباسی،انتهایبلوار
فرامرزعباسی8،نبشآزادی39،پالک1/2طبقههمکف

تلفن: 05136092092-3
شعبهشمال-قائمشــهر-خیابانشريعتی،مقابلجنگلبانی،
طبقهفوقانیبیمهپاسارگادتلفن: 01142276148

شعبهاصفهان-سعادتآباد،کویکارگران،کوچهارديبهشت،
پالک25تلفن: 03136635798
Email::info@ariaaudit. com
www. ariaaudit. com
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳4۳

حسابدار

1۶            مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
عضوانجمنحسابرسانداخلیايران

•محمد رضا ابراهیمی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•مهران فرجی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(

• محمود واحدی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات: حسابرســیوبازرسقانونی،حسابرســیمالیاتی،حسابرســیعملیاتی،
حسابرســیداخلی،مشــاورهمديريتمالی،طراحیوپیادهسازیسیستمهایمالی،
خدماتمالی،بودجهريزیعملیاتی،ارزيابیســهام،کارشناســیرسمیدادگستری،

نظارتبرتصفیهشرکتها.
تلفن: 88980402-88980448فاکس: 88980373

نشــانی: تهران-خیاباندکترفاطمــی-روبهرویخیابــانکاج-پ136-
ساختمانتهران64-طبقهپنجمجنوبی-واحد24

 کدپستی: 1415673499

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
اعضایانجمنحسابدارانخبرهانگلستانوويلز

عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

ACCAموسسهموردتائیدانجمنحسابدارانخبرهرسميانگلستان

)FCA•ابوالقاسم مرآتی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،
•عبدالحسین رهبری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
خدمات: حسابرسیمالی)استانداردحسابرسیايرانوIFRS(،مالیاتی،عملیاتی،
حسابرسیهایخاص،بازرسقانونی،بررسیجهتسرمايهگذاریدرشرکتها)Due
Diligence(،ارائــهخدماتمشــاورهتخصصــیدرامورمالیاتــی،بیمهاجتماعی،
ســرمايهگذاریخارجیومديريت،ارائهمشاورهتخصصیدرصنعتبانکداری،بیمهو

لیزينگ،تهیهصورتهایمالیتلفیقیIFRS،نظارتبرامورتصفیه

تلفن: 88504586-8و88307927-8فاکس: 88502045

نشانی: تهران-خیابانايرانشهرشمالی-نبشکريمخانزند-شماره243طبقهدوم

تهران-خیابانمطهریبینشهیدسرافزاروکوهنور-شماره231طبقهسوم
bayatrayan@bayatrayan. ir

مؤسسه حسابرسی بیات رایان ۲۰

مؤسسه حسابرسی بهمند 1۷

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

عضوانجمنحسابداریايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

معتمدبانکمرکزیجمهوریاسالمیايران
•رضا آتش)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•محمدرضا آرزومندصومعه سرائی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•نادر رستگاری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•رسول دوازده امامی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•احمدرضا شریفی قزوینی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•علی مشرقی آرانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•هومن هشی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات: حسابرســیصورتهایمالی،مالیاتی،حسابرسیداخلی،خدمات
مالی،ارزيابیسهام،مشاورهمالیومالیاتی

نشانی: تهران-قائممقامفراهانی-شماره114
تلفن: 88305391-2و88843708-10فاکس: 88844685

نشانیاصفهان:شیخصدوقشمالی،مجتمعسرو-طبقه3
تلفنوفاکس:03136633956،03136642578

website: www. behmand-co. com
Email: Info@behmand-co. com 

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
)حسابداران رسمی(

1۸

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

• عباس اسرارحقیقی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•حسین فرج اللهی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•بهمن فدوی رودسری )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•ناصر عسگری نائینی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات: حسابرسیعملیاتی،حسابرسیمالیاتی،بازرسقانونی،طراحی
سیستمهایمالی،مشاورهمالیومالیاتی،ارزيابیسهام

تلفن: 88306911-88829761-88835207
فاکس: 88831681

نشانی: میدانهفتتیر،خیابانزيرکزاده،شماره20،طبقهاول
کدپستی: 15757-35664

مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم1۴
 )حسابداران رسمی(

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

•محمد شوقیان)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • عبداله شفاعت)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(

•  افشین نخبه فالح)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمی
دادگستری(

• بهروز شیرخانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• عباس الری دشت بیاض)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(

خدمات: حسابرسیوبازرسقانونیشرکتها،حسابرسیداخلی،
حسابرسیمالیاتی،حسابرسیعملیاتی،ارزيابیسهام،مشاورهمديريت
مالی،طراحیوپیادهسازیسیستمهایمالی،خدماتمالیومالیاتی،

نظارتبرایتصفیهشرکتها.

نشانی دفتر تهران:بهجتآباد،خیابانالرستان،خیابانشهید
حمیدصدر،پالک35،واحد10،طبقه2

تلفن: 88804941-42فکس: 88804940
mshoghian7@gmail. com :ایمیل

دفتر تبریز: خیابانآبرســان،کویمهرگانسوم،ساختمان23،طبقه4،واحد1
arkansystem@gmail. comتلفکس: 041-33349129ايمیل:

دفتر مشهد: بلواروکیلآباد،وکیلآباد19،عدل8،پالک218
تلفن:051-36025480-36010914فکس: 051-36018594

www. Arkansystem. co

1۵  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهرادمشار
عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

• مهربان پروز)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(
• رضا یعقوبی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(
• مرتضی حاجی عباسی)حسابداررسمی،کارشناسرسمیقوهقضايیه(

•محمدرضا عبدی)حسابداررسمی(
• فریده شیرازی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

• بهاره همتی )حسابداررسمی(
• مجیدرضا بیرجندی)حسابداررسمی(

• بابک عباس قلی زاده)حسابداررسمی(
خدمات: حسابرســیصورتهایمالی،حسابرســیعملیاتی،حسابرســیمالیاتی،
حسابرسیداخلی،بازرسقانونی،مشاورمالی،خدماتحسابداری،تهیهصورتهایمالی

تلفیقی،اصالححساب،ارزيابیسهاموطراحیسیستمهایمالی.
تلفن: 88493171-6
فاکس: 88309490

نشانی: تهران_خیابانمطهری،خیابانفجر)جمسابق(پالک27
کدپستی: 1589783116صندوق پستی: 15875/5551
Email: info@behradmoshar. com

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

1۹    مؤسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

عضوانجمنحسابدارانمديريتامريکا
•دکتر علیرضا خلیلی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی،IMA(

•دکتر رضا محمدی)حسابداررسمی(
•دکتر یداله تاری وردی)حسابداررسمی،کارشناسرسمیدادگستری(

•دکتر عباس جهانی)حسابداررسمی،حسابدارمستقل،کارشناسرسمیدادگستری(
خدمــات: ارائهدهندهانواعخدماتحرفــهایدرزمینههایمالی،مالیاتی،
عملیاتیوويژه،نظارتبرتصفیهشــرکتهــا،تهیهصورتهایمالیIFRSو
تلفیقی،اصالححساب،مشاورهمديريت،طراحیسیستمهایمالیوصنعتیو
مشاورهدرزمینههایبررسیامکاناتسرمايهگذاریوامورمالیپروژههاوسهام

وارائهگزارشاتمربوطه.
نشانی: تهران،خیابانکريمخانزند،خیابانحسینی،شماره61،واحد205

 تلفن: 88311988،88324067،88824998فاکس:88324068
Web:baraudit.org
Email: bornaandishanrayan. info@gmail. com

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

instagram. com/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳4۳ شمارۀ

حسابدار

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

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

۲۵

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

•فیروز عرب زاده)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•فریدون ایزدپناه)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•علیرضا مصطفی زاده )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•سید سعید ثنایی کرهرودی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات: حسابرســیعملیاتــی-مالیاتی-بــازرسقانونی-طراحی
سیستمهایمالیدانشگاههاوموسساتآموزشعالی-مشاورهمديريت
مالی-مشاورهکارشناسی-نظارتومديريتبرتصفیه-ارزيابیسهامو
سهمالشرکه-داوریمالیوخدماتیکهتوسطدادگاههاومراجعقضائی
درچهارچوبمواردباالارجاعوتوسطحسابداررسمیپذيرفتهمیشودو

سايرمواردشورایعالیجامعهحسابدارانرسمیايراناعالممیگردد.
دفترمرکزی: تهران-خیابانشــهیدمطهری،خیابانالرستان،نبش

خیابانعبده،ساختمانسپهر)شماره5(،واحد302
تلفکس: 021-88806876

شعبه تبریز: خیابانولیعصر،خیابانآذرنیا،پالک23،طبقهاول
تلفن: 041-33312778و041-33339971

دورنگار: 041-33330555

مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام ۲۶
عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

  • حسین شیخی)حسابدارمستقل،حسابداررسمیوکارشناسرسمی
دادگستری(

• مهدی آقاجانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• سیویل احمدزاده)حسابداررسمی(

•حمید خادمی)حسابدارمستقلوحسابداررسمی(
• محمدرضا غرویان)حسابداررسمی(

• ولی اله کریمی)حسابداررسمی(
• رضا ابوالفتحی )حسابداررسمی
• حسن مرادگلی)حسابداررسمی(

• مهدی وحیدی شمس)حسابداررسمی(
خدمات: حسابرسیصورتهایمالیوانجاموظايفبازرسقانونی،حسابرسی
داخلی،حسابرسیمالیاتی،حسابرسیعملیاتی،تهیهصورتهایمالیتلفیقی،
ارزيابیسهام،خدماتمالیومشاورهایدرزمینههایمالی،حسابرسیوحرفهای،
طراحیوپیادهسازیسیستمهایمالیوصنعتیونظارتبرایتصفیهشرکتها

تلفکس: 22270981،22270949،60-22912159
نشانی: تهران-خیابانمیرداماد-خیابانمصدقجنوبی-کوچهتابان-
پالک10-واحد15کدپستی: 1549833139

پست الکترونیکی: com.hafezgam@yahoo

مؤسسه حسابرسی خبره ۲۷

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

• نعمت اله علیخانی راد)حسابدارمستقل،حسابدار
رسمی(

• سیاوش سهیلی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• اکبر ثیام)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات: حسابرسیعملیاتی،حسابرسیمالیاتی،بازرس
قانونی،ارائهخدماتمشاورهایوطراحیسیستمهایمالی

تلفن: 21-88804519
فاکس: 88902340

نشانی: خیابانولیعصر،کویپزشکپور)شمالفروشگاه
قدس(شماره24

کدپستی: 15948

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل
عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

•محمود آقاجعفری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• حمید حسینیان)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

• مرتضی مصدری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• حمیدرضا آقایی قهی)حسابداررسمی(

• مصطفی هاشمی)حسابداررسمی(
• علیرضا رسولی)حسابداررسمی(

  خدمات: حسابرسیصورتهایمالی،حسابرسیمالیاتی،بازرس
قانونی،طراحیوپیادهسازیسیستمهایمالیومالیاتیونظارت

برامورتصفیهشرکتها
تلفن: 88909144-88902999فاکس: 88908837

نشانی: تهران-خیاباناستادنجاتالهی-خیاباناراک-پالک
72-واحد4

Email:tadbirgaranmostaghe@yahoo.com

۲۳

مؤسسه حسابرسی پردازش حساب هونام

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

•سیدمصطفی شاه صاحبی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•سعید صدرائی نوری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی( 

• ناصر صلحی)حسابداررسمی(
• منوچهر سرمدی )حسابداررسمی(

• مهدی شربتی)حسابداررسمی(
خدمات: حسابرسیصورتهایمالی،حسابرسیداخلی،عملیاتی

وويژه،ارزيابیسهام،مشاورهیمالیومالیاتی
تلفن: 88938158-88937396فاکس: 88937396
نشانی: تهران-فلسطینشمالی-پايینترازبلوارکشاورز-

مقابلخیابانايتالیا-کوچهآباديان-پالک8-واحد2
Email:hoonamcpa@yahoo.com

۲۲

موسسه حسابرسی و خدمات
 مدیریت بیالن گزارشگر

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
•  مراد مومنی )حسابداررسمی(

• عارف شفقت رودسری)حسابداررسمی(

خدمات: انواعحسابرســی،خدماتمالیوحســابداریومالیاتی،خدمات
ارجاعیدادگاههاومراجعقضايی،بازرســیقانونی،نظارتبرتصفیه،ســاير
خدماتباتشــخیصشورایعالی،مشــاورهمديريتمالی،ارزيابیسهامو

سهمالشرکه،داوریمالی،طراحیوپیادهسازیسیستممالی

شماره  های تماس: 021-88561704021-8856089
فاکس: 021-88683826

نشانی: تهران،سعادتآباد،عالمهجنوبی،شهیدقیصری)32شرقی(،پالک
20،واحد3

email: bilan. gozarehgar@yahoo. com
Site: www. bilangozareshgar. ir

۲1

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

مؤسسه حسابرسی پیشداد اندیشه مهرگان 27 ۲۴

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

•سعید رضائی قدیم )حسابداررسمی(

  • علی رمضان نژاد )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
خدمات:حسابرسیعملیاتی،حسابرسیمالیاتی،بازرسقانونی،ارائهخدمات

مشاورهایوطراحیسیستمهایمالی
تلفن:44976329-44971388-44976822

فاکس:44976815
نشانی:تهران-بزرگراهستاریجنوب،روبهرویمجتمعتجاریکوروش،ابتدای

خیابانپیامبرغربی،پالک106/7،مجتمعپندار،طبقهسوم،واحد11
کدپستی:1471953264

Email:Pam.audit@yahoo.com




انجمن حسابداران خبره ایران شروع 
راه حرفه ای شدن شما...

رایانامه:
info@iica.ir 

وبگاه:
http://iica.ir 

کانال آپارات:
aparat.com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram.com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t.me/iica_ir

instagram. com/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳4۳

حسابدار

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق

۳1

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

  • شهره شهالئی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•  هوشنگ  خستوئی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• اسداله نیلی اصفهانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات: حسابرســیعملیاتــی،حسابرســیمالیاتی،بازرس
قانونی،ارائهخدماتمشاورهدرزمینهاموربانک،بیمه،فناوری

اطالعاتی
تلفن: 88794646

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 4175-14155

نشانی: میدانآرژانتین،اولبزرگراهآفريقا،روبرویپارکینگ
بیهقی،پالک12،بلوکب،واحدشماره3

پست الکترونیک: 
 info@sokhanehagh. com
www. sokhanehagh. com

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

•  احمد ظفر پرنده )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• محمدعلی جاللی )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

• غالمرضا شجری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•  اکبر وقار کاشانی )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

• مختارموسوی پور)حسابداررسمی(
• محمدکاظمی)حسابداررسمی(

• ناصر ایران نژاد)حسابداررسمی(
• علی حیدری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

• سید مهدی میرحسینی)حسابداررسمی(
• محسن آل آقا)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • مسعود آل آقا )حسابداررسمی(
  •علی موسی زاده )حسابداررسمی(

  • مهدی قنبری)حسابداررسمی(
خدمات: حسابرســیمالــیوانجاموظايفبازرسقانونی،حسابرســی
داخلی،حسابرســیمالیاتی،حسابرســیعملیاتی،خدماتمشاورهمالیو
خدماتمديريت،طراحیوپیادهســازیسیســتمهایمالی،ارزيابیسهام

وصورتهایمالیتلفیقی
دفترمرکزی:بلــوارآفريقا،نبشعاطفیغربی،پالک152)برجصبا(طبقه

هفتم،واحد71کدپستی:19679-35976
تلفن:22037213-5نمابر:22012264

دفتر1:بلوارآفريقا،نبشخیابانعاطفیغربی،پالک152)برجصبا(طبقه
دوازدهم،واحد123کدپستی:1967936111

تلفن:22037215نمابر:22037214
دفتر2:خیاباندکترعلیشــريعتی،باالترازپلسیدخندان،خیابانخواجه

عبداهللانصاری،کوچه16،پالک1واحد2
کدپستی:1661684843تلفن:22861830نمابر:22899690

دفتر3:خیابانســهرودیشمالی،خیابانهويزهشرقی-پالک15-طبقه
4-واحد8

کدپستی:1558617541
تلفن:88745250-1نمابر:88177639

دفتر4:خیابانبخارست،کوچهمقدس4،پالک22،طبقهسوم
کدپستی:9376156185

تلفن:88740973-5نمابر:88740860
Website: (ww. samanicpa. com
mail: Info@samanicpa. org
              samanicpa@yahoo. com

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  سامان پندار 
)حسابدار رسمی(

۳۲

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

۳۰

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

•عباسعلی دهدشتی نژاد)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•فریبرز امین)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•همایون مشیرزاده)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•کریم حسین آبادی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•عباس سالک )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•مجید محمدی )حسابداررسمی(

خدمات: حسابرسیصورتهایمالی،خدماتبازرسقانونی،
حسابرسیمالیاتی،حسابرسیداخلی،خدماتحسابداریو
اصالححساب،تهیهصورتهایمالیتلفیقی،ارزيابیسهام،

مشاورهمالیومالیاتیوسايرخدماتحرفهای
تلفن: 22137707)10شماره(

فاکس: 22137708
نشانی: تهران:سعادتآباد-بلوارپاکنژاد-باالترازچهارراه

سرو-خیابانآسمانسومشرقی-پالک15
کدپستی: 1998146613

www. rymand. com

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

instagram. com/iica_ir

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

معتمدبورسواوراقبهادار
عضوانجمنحسابرسانداخلی
عضوانجمنحسابداریايران

• داریوش امین نژاد )حسابدارمستقل،حسابداررسمیوکارشناسرسمیدادگستری(
•محمد جعفر دهقان )حسابداررسمی(

•فرید منصوری )حسابداررسمی(
•میالد شادی )حسابداررسمی(

• سیدعلی شیرازی)حسابداررسمی(
• حسن طهرانی)حسابداررسمی(
• فرشید سلطانی)حسابداررسمی(

خدمات: حسابرســیوبارزســیقانونیصورتهایمالی،مشــاورهمالی
وحسابرســیعملیاتی،حسابرســیداخلی،حسابرســیهایخاص)ويژه(،
رسیدگیهایبیمهایشــرکتهای،تهیهصورتهایمالیتلفیقی،خدمات

حسابداریوسايرخدماتحرفهای.
تلفن:90الی88601988

فاکس: 88601987
نشانی: تهران-مالصدرا،خیابانشیرازیجنوبی،کوچهاتحاد،پالک10،طبقه1

کدپستی: 1435843811
info: @ dariaravesh. com :ایمیل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
)حسابداران رسمی(

۲۸

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

مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران

۲۹

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

• بهروز دارش)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• سید حسین عرب زاده)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • میلتن ایوان کریمیان)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• منوچهر انوری زاده نائینی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات: حسابرســیعملیاتی،حسابرسیمالیاتی،بازرسقانونی،
ارائهخدماتمشــاورهمالیومالیاتی،اصالححساب،ارزيابیسهام،
طراحیسیســتمهایمالی،حسابرســیويژهداخلی،داوریمالیو

ارزيابیسهاموسهمشرکت
تلفن: 44846601-10
فاکس: 44846612

نشــانی: تهران-بزرگراهنیايش-خیابانسردارجنگلشمالی-خیابانپنجتن
غربی-خیاباننشاط-کوچهسومغربی-پالک24

صندوق پستی: 14185/487
www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

انجمن حسابداران خبره ایران شروع 
راه حرفه ای شدن شما...

رایانامه:
info@iica.ir 

وبگاه:
http://iica.ir 

کانال آپارات:
aparat.com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram.com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t.me/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳4۳ شمارۀ

حسابدار

مؤسسه حسابرسی شراکت
عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

    • سیروس گوهری)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • مجید کشور پژوه لنگرودی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • محمد علی اکباتانی)حسابداررسمی(

  • مهسا فرخی)حسابداررسمی(

  • ام البنین خوش نام)حسابداررسمی(

خدمات: حسابرسیعملیاتی،حسابرسیمالیاتی،بازرسقانونی،
ارائهخدماتمشاورهایوطراحیسیستمهایمالیوديگر

خدماتمالیواصالححساب
تلفن: 88719909-88717651-88717650

فاکس: 88720188
نشانی: خیاباندکتربهشتی،خیابانقائممقامفراهانی،

ساختمان216،پالک186،طبقهچهارم
sherkat_co@yahoo.com :پست الکترونیکی

صندوق پستی: 15875-6666

۳۳

مؤسسه حسابرسی شهود امین ۳۵
عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

• حسن حاجیان)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• محمدصفا دهقان)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • افسر عابدین)حسابداررسمی(
• حسن روح افشاری)حسابداررسمی(

• ابراهیم تیموری)حسابداررسمی(
• حسین جعفری)حسابداررسمی(

خدمات: حسابرسیمســتقلوبازرسقانونی،حسابرسیداخلی،ساير
خدماتاطمینانبخشی)اجرایروشهایتوافقی،رسیدگیبهاطالعاتمالی
 ،)Due Diligence(نظارتبرامورتصفیه،خدماتراستیآزمايی،)آتی
ارزيابــیعملکردمديريت،خدماتگزارشــگریمبتنیبراســتانداردهای
حسابداریايرانوIFRS،خدماتاصالححسابوتهیهصورتهایمالی
تلفیقی،خدماتحسابداری،مشــاورهمالیومالیاتی،طراحیوپیادهسازی

سیستمهایمالیومشاورهدرزمینهنظامکنترلداخلی
تلفن: 44008177-9و44022660

فاکس: 44049063
نشانی: تهرانفلکهدومصادقیهبلوارآيتاهللکاشانیپالک

210)ساختمانماد(طبقه4واحدهای14و15
کدپستی: 1481875359

صندوق پستی: 14515-1359
F.audit@shohoodamin. ir :پست الکترونیکی

مؤسسه حسابرسی کاشفان ۳۶

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

• جعفر عوض پور)حسابداررسمی(
• شهراد عوض پور)حسابداررسمی(
  • قاسم ضرغامی)حسابداررسمی(

• اکبر منفرد)حسابداررسمی(
• سعید زندیه)حسابداررسمی(

خدمات: حسابرسی،مالیاتی،مشاوره،خدماتمالی)ازجمله
طراحیوپیادهسازیسیستمهایمالیوصنعتی،صورتبرداری

دارايیهایثابت،ثبتونگهداریحسابها،امورتصفیهو...(
تلفن: 88861131-88835213-88861130

فاکس: 8827556
نشــانی: تهران،خیابانمیرزایشــیرازی،خیابانفريدوننژادکی،

شماره6،ساختمانکاشفان
کدپستی: 1585766513

info@kashefan.com :پست الکترونیکی
www.kashefan.com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سیاق نوین جهان

۳۴

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

  •محمدتقی منصوری راد)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
    • عبدالهادی بحرانی اصل)حسابداررسمی(

  • لیال رضایی جهقی)حسابداررسمی(
  • فاطمه صالحی)حسابداررسمی(

خدمات: انواعحسابرسیوبازرسیقانونی،خدماتمشاوره
مالی،حسابداری،مالیاتیوبیمهای،خدماتحسابرسیداخلی،

ارزيابیسهام،نظارتبرامورتصفیه،خدماتیکهتوسط
شورایعالیجامعهحسابدارانرسمیايراناعالموتايیدمیشود.

تلفکس: 44264812و44264957و44218049
کدپستی: 1464654916

نشانی: تهران:بلوارمرزداران-بلوارآريافر-نبشگلديس
هفت-پالک21-زنگدوم

www. Siaghnovinjahan86@ yahoo. com

instagram. com/iica_ir

مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران

۳۶

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

• معصومه شعبان)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
• نسرین پاشایی )حسابداررسمی(

•  مرتضی نوبخت)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•  فروغ رشتچیان)حسابداررسمی(

•  خدمات: حسابرسیصورتهایمالی،عملیاتیومالیاتی،بازرسقانونی،
ارائهخدماتمشاورهایمديريت،اصالححسابوحسابداری،ارزيابیسهام
وسهمالشرکه،داورمالی،طرحهایعمرانی،طراحیسیستمهایمالیو

کارشناسیمالی
تلفکس: 88905647-88890619-88902389

نشانی: تهران:فلسطینشمالی،باالترازبلوارکشاورز،پالک463،ساختمان
شماره55،طبقه4،واحد18

amermoshavertehran@iacpu. ir :پستالکترونیکی

  مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

•محمدحسین بدخشانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•بیژن کریمی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•احسان اسدی)حسابداررسمی(
خدمات: حسابرسیعملیاتی،حسابرسیمالیاتی،بازرس

قانونی،ارائهخدماتمشاورهمالیومديريت،طراحی
سیستمهایمالی،اصالححسابوارزيابیسهام

نشانی دفتر تهران: خیابانآفريقا)جردن(-خیابانعاطفی
غربی-پالک60-طبقهاول-زنگدوم

کدپستی: 1967935853
تلفن: 22023544

فاکس: 22038244
Email: karbord. argham@gmail. com

۳۹

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

۳۸

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

  • پرویز صادقی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • مصطفی دیلمی پور)حسابداررسمی(

• نریمان ایلخانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • فریبرز حیدری بیگوند)حسابداررسمی(

•سعید خاریابند)حسابداررسمی(
•وحید پورمشرقی)حسابداررسمی(
  • عبداهلل قلعه ء)حسابداررسمی(

  • حسن یاسور علیپور)حسابداررسمی(
خدمات: حسابرسوبازرسقانونی،حسابرسیمالیاتی،حسابرسی
عملیاتی،مشاورهمديريتمالی،طراحیوپیادهسازیسیستمهای
حسابداریوحسابدارصنعتی،خدماتمالی،حسابداری،ارزيابی

سهامونظارتبرامورتصفیه
دفترتهران: خیاباننلسونماندالشماره244-مجتمعاداریالهیه

-طبقه6-واحد606کدپستی: 1966743888
تلفن: 26213137-26213102-26212852-26212887-26212800
دفتر مشهد:مشهدبلواروکیلآباد-بلوارهاشمیه-نبشهاشمیه

6-برجآبان-طبقه5-واحد510
تلفن:051-91001851،051-91007603-051-91006074

E-mail: info@farazmoshaver. com

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http: //iica. ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است. 

انجمن حسابداران خبره ایران شروع 
راه حرفه ای شدن شما...

رایانامه:
info@iica.ir 

وبگاه:
http://iica.ir 

کانال آپارات:
aparat.com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram.com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t.me/iica_ir
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳4۳

حسابدار

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت27
هشت

۴۶

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

• رامین معانی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • محسن محمودی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  •غالمرضا جهانگیریان)حسابداررسمی(
  •صالح ضیائی)حسابداررسمی(
  • هادی نجاری)حسابداررسمی(

  • فرخ حیدری نوری )حسابداررسمی(
خدمات:حسابرسیعملیاتی،حسابرسیمالیاتی،بازرسقانونی،ارائهخدمات

مشاورهایوطراحیسیستمهایمالی
تلفن:44022976-44022577

نشانی:تهران-آيتاهللکاشانی،بلوارابوذرنبشفهیمی-پالک2/2-ساختمان
پارت-طبقهاول-واحد4

کدپستی:1471634185


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

۴1

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

  • حمیدرضا نیک خواه)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • محمدعلی دارابی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

خدمات:حسابرسیصورتهایمالی،حسابرسیمالیاتی،بازرس
قانونی،طراحیسیستمهایحسابداری،ارزيابیسهام،حسابرسی

داخلی،مشاورهمديريتمالیومالیاتی
تلفن:88559316-88559370فاکس:88550897

کدپستی:1433894175
نشانی:تهران،خیابانولیعصر،پارکساعی،برجسپهرساعی،

طبقهچهارم،واحد406
Email: mafahim. h_iacpa@yahoo. com

۴۲

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

  • محمدنبی داهی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • حسین سیادت خو)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • داریوش کیان آسا)حسابداررسمی(

خدمات:حسابرسیعملیاتی،حسابرسیمالیاتی،بازرسقانونی،
ارائهخدماتمشاورهایوطراحیسیستمهایمالی

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

نشانی:خیابانکريمخانزند،خیابانآبانجنوبی،خیابانسپند،
پالک64،طبقهسوم،واحد6کدپستی:1598685517
Email: Momayez_co@yahoo. com

مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران27 ۴۰

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

عضوانجمنحسابدارانخبرهانگلستانوويلز
عضوانجمنحسابدارانخبرهآمريکا

مؤسسهپذيرفتهشدهتوسطانجمنحسابدارانرسمی
ACCA-انگلستان

• محمد محققی ریاض)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • روح اله امینی مصلح آبادی)حسابداررسمی

•هادی امینی )حسابداررسمی(

خدمات:ارائهخدماتحرفهایدرزمینهحسابرسیمالی،
مالیاتی،حسابرسیويژه،مشاورهمديريت،بررسیامکانات
سرمايهگذاریوامورمالیپروژههاوسهاموارائهگزارشات

مربوطه
تلفن:88800268-9،88909718

فاکس:88903496
نشانی:خیابانولیعصر،خیابانزرتشتغربی،شماره14طبقهششم

Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

همیار حساب27
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

۴۵

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

• منصوره منصفی)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
  • مسعود مبارک)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

• محمدتقی سلیمان نیا )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

  • عبدالمهدی امینی )حسابداررسمی(
• شهاب )حسابداررسمی(

• مژگان علیپور )حسابداررسمی(
خدمات:حسابرسیعملیاتی،حسابرسیمالیاتی،بازرسقانونی،ارائهخدمات

مشاورهایوطراحیسیستمهایمالی
تلفن:1-66565290فاکس:66900940

نشانی:تهران:خیابانکارگرشمالی،خیاباننصرت،پالک54جديد،طبقهدوم،
واحد4

صندوقپستی:14155/1643
Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران 
)حسابداران رسمی(

۴۴

عضوجامعهحسابدارانرسمیايران
معتمدسازمانبورسواوراقبهادار

نمايندهموسسهحسابرسیبینالمللیUHYانگلستان
•  مجید مهرابی جیرهنده )حسابداررسمی(

•  حمیدرضا کیهانی )حسابداررسمی(
•  علی کیهانی )حسابداررسمی(

• محمدحسین )بهروز(سربی )حسابداررسمی(
• عباس جباری )حسابداررسمی(

• اکبر دادگر نمینی )حسابداررسمی(
آدرس: تهران،خیابانمطهری،خیابانترکمنســتان،کوچهســرو،پالک2،طبقه

6،واحد15
تلفن: 88443634-021فکس: 88472660-021

Office@hadihesab. com
www. hadihesab. ir www. uhy-ir. com 

            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ۴۳
نیک روشان تهران

عضوانجمنحسابدارانخبرهايران
عضوجامعهحسابدارانرسمیايران

• بیژن عبداللهی نمین)حسابدارمستقل،حسابداررسمی(
•عبدالحسین تجلی )حسابدارمستقل،حسابداررسمی(

•حسین حیدری )حسابداررسمی(
خدمات: حسابرسیصورتهایمالی،مالیاتی،عملیاتی،حسابرسیداخلیوويژه،بازرسقانونی،

خدماتمالی،مشاورهیمالیومالیاتی،ارزيابیسهام،اصالححسابوطراحیسیستمهایمالی.
تلفکس: 77873519-21

نشانی: تهران،تهرانپارس،خیابانفرجام،خیابانباغدارنیا)رشیدشمالی(انتهای174/1
غربیساختمانپارسپالک20،طبقهسوم

 کدپستی: 1653937365
صندوق پستی: 16765-1137

tehrannikraveshan@yahoo. com       :پست الکترونیک

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
انجمن حسابداران خبره ایران شروع 

راه حرفه ای شدن شما...

رایانامه:
info@iica.ir 

وبگاه:
http://iica.ir 

کانال آپارات:
aparat.com/iica_ir  

صفحه اینستاگرام: 
instagram.com/iica_ir

کانال تلگرام:
https://t.me/iica_ir

instagram. com/iica_ir


