
 

 

 

 

 8         از         1         صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 ان خبره ایرانانجمن حسابدار
 

 

 (:5اطالعیه شماره )

 در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست

 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار 
 

، 1396فروردین  28 )مصوب« خبره نامه چگونگی احراز شرایط عضویت آیین»« 10»ماده « 8»بند در اجرای 
به شرح زیر اعالم  1397 سال خبره مالی حسابدار آزمون در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرستشورای عالی( 

 آموزش مرکزساختمان مرکزی  محل در صبح، 8 ساعت، 1397مهر  28 شنبه، روز در آزمون جلسه شود. می
 نوید، کوچه شاداب، و سپند های خیابان بین الهی، نجات استاد ابانخیواقع در تهران،  ،(PACT) خبره حسابداران

آزمون از طریق مطابقت جلسه کنندگان در  با توجه به این که احراز هویت شرکت .شد خواهد برگزار، 23 شماره
کارت ملی یا کارت عضویت در انجمن مشخصات هویتی آنان با فهرست زیر انجام خواهد شد، به همراه داشتن 

 کنندگان در آزمون الزامی است. ای شرکتبر

 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 اسحاق سمانه آدینه 1

 ابوالحسن مینا آقامرادی 2

 شاهپور زعفر آقایاری 3

 اسکندر محمدرضا آگه پاک 4

 موسی حسن ابوالفتحی 5

 کرم اله حجت احمدی 6

 حسینعلی محمد احمدی 7

 محمود اردشیر احمدیان 8

 فیاض ستوده ادیبی 9

 مهدی احمد بیدگلی پور ارباب 10

 محمد علی اربابی 11

 دمجی شاهین آبادی ارجمند وکیل 12

 محمد شکراله ارشدی مجد 13

 ابراهیم زهرا اسدزاده 14

 میکائیل نازلی اسدزاده 15

 خسرو فیض اله اسدی شوکی 16

 محمد احمدرضا اسدیان 17

 جمشید حمید اسفندی 18

 اصغر علی معصومه اسالمی نوکنده 19

 حسین فریدون اصالتی 20

 محمدرضا هادی اکبری 21

 یعل سعید اکبری ارزنانی 22

 مسعود محمد امیرآتشانی 23

 تیمور مسعود امیرآتشانی 24

 مسعود هادی امیرآتشانی 25

http://iica.ir/files/iica/rules/membership/IICA_Members_Certification_Rules_1396_01_26.pdf


 

 

 

 

 8         از         2         صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 ان خبره ایرانانجمن حسابدار
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 امین بهمن امیری 26

 محمود حامد امینیان 27

 حسین هادی اوالد 28

 اله رحمت حمید اوالد غفاری 29

 بهرام شهرام ایرانی جانیارلو 30

 فیمصط ملیحه ایرجی 31

 اکبر منصوره بابایی 32

 صمد علی باقری سروری 33

 ابوالفضل مریم بخشی 34

 غالمحسین فاطمه برزگر 35

 عباس فرهاد برهمتی رجب 36

 ابراهیم مهرداد بشیری 37

 غالمحسن غالمحسین ساز دلیلیبنا 38

 حسن تقی بنای شاهانی 39

 غالمحسین حمیدرضا اسدی بنی 40

 نصرالدین سید کامران کمالی بنی 41

 محمد امیر بهاری 42

 محرمعلی محمدرضا بوذری 43

 محمدرضا مهدی بوستانی 44

 رضا رحمن بیرانوند 45

 محمد العابدین زین پاشائی باروجی 46

 رضا یدام پاکباز 47

 علی محمد پرتابیان 48

 محمد اسماعیل حامد پرسته 49

 اله صفت فاطمه پوریعقوبی 50

 بهمن جمشید پیک فلک 51

 محمود عاطفه تاجیک 52

 حسین معصومه تحققی 53

 حسین مجید تدینی 54

 محسن )کورش( محمدرضا ترابیان 55

 شاهرخ یاشار ترکمان 56

 محمدعلی اکبر تفضلی هرندی 57

 حسین محمدمهدی ثابتی 58

 محمد اصغر علی ثامنی 59

 محمدعلی حسین ثوابی جدیدی 60

 قلی محمد جعفری 61

 جعفرقلی مهدی جعفری ابرکوه 62

 محمد رامین جعفری علمداری 63

 رستم نعمت جاللی 64



 

 

 

 

 8         از         3         صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 ان خبره ایرانانجمن حسابدار
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 حسن محمد جاللیان 65

 اسداله اله حجت جهانی 66

 هادی فرزاد جهانی سندی 67

 حسن احسان زاده حسن 68

 حسن محسن حسنی 69

 بختیار فردوس زاده حسین 70

 حسن حمیدرضا زاده پیرسرائی حسین 71

 میریحیی علی سید نیا حسینی 72

 اکبر علی امیر حیدری 73

 اکبر علی مهناز خادمی 74

 علیرضا محمدتقی خادمی جبلی 75

 علی سعید خان محمدی 76

 اله باب اله روح خلج 77

 حسن موسی خلیل پور 78

 منصور کامران خلیلی 79

 اصغر علی فرحناز خندان 80

 میرزاقلی همایون خوبن عنبران 81

 هاشم سید سید وحید خورشیدی 82

 اکبر علی اصغر خورشیدی پاجی 83

 کاظم حمید داراب 84

 کاظم نسیم دانش 85

 محمود عباس داوطلب 86

 محمدحسین امین دری 87

 محمد فردین دلفانی 88

 اکبر علی مهدی دولتشاهی 89

 عبدالحسین زهرا ور دیده 90

 سلطان سعدی رادمهر 91

 مرتضی مجید راسخ 92

 ابوالقاسم مهرداد رحیمی 93

 اله قدرت هادی رستگار 94

 محمدطاهر بهرام رستمی 95

 عثمان اسعد رستمی 96

 اصغر علی محمود رضایی 97

 اله حبیب اصغر رضایی پناه 98

 نصراله ناصر رضائی 99

 محمد مهیا رضائی 100

 محمدابراهیم مجتبی رفیعی 101

 اقبال مجتبی رمضانی خلفلو 102

 قاسم جواد باغبان رهبر 103



 

 

 

 

 8         از         4         صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 ان خبره ایرانانجمن حسابدار
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 رضا حسن الهی فرد روح 104

 رحمت  رضا  روح گری 105

 علیمحمد مریم یوسفی زاده شیخروستا 106

 محمد علیرضا ضمیر روشن 107

 امیر علی اصغر زارع 108

 فریدون عسکر زارعی 109

 نجاتعلی مصطفی زارعی سنادبادی 110

 حسین محمود زائری امیرانی 111

 محمود محسن زرعی 112

 سیروس نسترن زندیه 113

 عبدالوهاب هدیه زهیری 114

 نصراله دسی صدرا سید العابدین زین 115

 اکبر علی محسن ژاله آزاد زنجانی 116

 عبداله سامان ساعدی 117

 محمدرضا مسعود سامانی 118

 علی لیال ستاره 119

 علی حسین اعظم سرتیپی 120

 منوچهر علی پور سرخ 121

 محمد هادی خواه سعادت 122

 عیسی محمود راد سلطانی 123

 پرویز محمدعلی سلیمانیان 124

 مرتضی مهدی سلیمی 125

 عزیز آزاده سوری 126

 محرمعلی علیرضا سیستانی 127

 محمد داود سیف 128

 یداله ترانه شادی زواره 129

 علی حمیدرضا شاکری 130

 داریوش سروش شانکی باورصاد 131

 حبیب مریم شاهپوری ارانی 132

 کرم حمید شجاعت 133

 اکبر هادی شجر 134

 احمد محمد شریفی 135

 احمد فرزاد شریفی تشنیزی 136

 غالمحسین مسعود شعبانی ابرقوئی 137

 احمد علیرضا بیگ محمدی شفیع 138

 احمد میثم آبادیشمسی سعید 139

 موسی سید مجتبی سید شیدموسوی 140

 محمد سهراب صادقی 141

 عبدالعلی حسن صالحی یزدی 142

 علی جان سعید صانعی ارمکی 143



 

 

 

 

 8         از         5         صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 ان خبره ایرانانجمن حسابدار
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 علی محمد پور صدری 144

 محمدرضا محمدحسین صدقی 145

 ماشااهلل مهدی صفری 146

 حسین محمدرضا صمدی 147

 ابوالفضل سید حامد سید صمصامی 148

 منصور سید سعید سید طالبی 149

 احمد امیر طاهرخانی 150

 قاسم مصطفی طاهری 151

 مرتضی رضا  گر طلوع 152

 قادر امید طنازی 153

 اله ذبیح مسلم عابدی 154

 اله عین محسن خانی عالی 155

 قنبرعلی منصور نیا عبدالرسول 156

 اصغر علیرضا عبدالهی 157

 اکبر مجتبی عبدلی 158

 فیروز علی عرفانیان کبیر 159

 مصطفی سعید عروجلو 160

 اسداله غالمعباس عزتی شالقونی 161

 حسین کبری عسگرزاده 162

 محمد صادق مداح عسگری 163

 محمدجواد ناهید آبادی عشق 164

 جواد محمدعلی عطایی شریف 165

 محمد محرمعلی علیخانی 166

 جوادمحمد سمیه علیزاده 167

 رمضان فریبرز زاده فتح عوض 168

 محمدعلی بیژن  غالم قاسمی 169

 حیدرقلی محمد غالمی 170

 داد علی یوسف غیاثوند 171

 غالمحسین قفارو نیا فاروقی 172

 عباسعلی ناصر فتحی قرخبالقی 173

 حسین علی فتوحی اردکانی 174

 بهرام مرجان فخرآور 175

 مهدی وحید فدائی فرد 176

 اله ولی سعید فرخی 177

 اله محب رضا  فرید 178

 مهدی محمدرضا فصیحی هرندی 179

 محمدنقی علیرضا فلکی طراز کوهی 180

 محمدنقی امیر فلکی طراز کوهی 181

 ابوالفضل سید هانیه سادات فیاض 182



 

 

 

 

 8         از         6         صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 ان خبره ایرانانجمن حسابدار
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 اسماعیل محمدحسین قارونی 183

 کاظم سید امیر سید قاسمی 184

 آقاحسین محمدحسین قاسمی نژادرازلیقی 185

 محمد مهسا قجربیگی 186

 میرحسین مریم قمری علمداری 187

 حسین امین قمری مقدم 188

 یداله شهریار مانیقهر 189

 وردی اله حبیب قوتی 190

 رحیم سروناز قیطانچیان 191

 محمدتقی امیر کاملی 192

 بهرام مجید کبیری 193

 کریم عبدالرضا کرامت 194

 رحمت  بهمن کالری درون کال 195

 شیرزاد اعظم کلهر 196

 مهدی فرشاد کهتر 197

 موال پیمان کهنسال 198

 رضاغالم علی کوثری 199

 کاکاعلی امیرحمزه گرجی 200

 عبدالنبی زهره فرد گرجی 201

 حاجی حمیدرضا گله داری 202

 غالمحسین سودابه گودرزی 203

 عبدالمحمد پویا گورانی 204

 بزرگ سید سیده سهیال لدنی 205

 حسین عفت لطفی 206

 مسعود امیر مجیدیان 207

 امیرخان باقر محسنی 208

 عباس محمد علی محمدی 209

 داریوش رضا  محمدی 210

 خان کوچک علی محمدی سنجر 211

 موسی امیر محمدی یکتا 212

 عزیزاله ابراهیم مختاری 213

 علی ملک مجتبی مرادی سپاسگر 214

 علی حسین مرادی سراجه 215

 اله فتح روح اله مردان واجاری 216

 برا کاکه کورش مروتی 217

 احمد مهدی مسلمی 218

 قباد امیرپویا شیرم 219

 ابوالقاسم رضا  مظاهری تهرانی 220

 جواد ضیاءالدین معصومی 221



 

 

 

 

 8         از         7         صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 ان خبره ایرانانجمن حسابدار
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 حسن محمد مهدی مقامی 222

 نیابرخدا مهدی مقدسی 223

 حیدر رضا  مقدم 224

 ایرج آئیرین ملکی آذربایجانی 225

 نصراله علی ملکی مطلق 226

 گرامی حامد منظری توکلی 227

 اله حبیب علیرضا مهرآبادی 228

 محمد یحیی بوکت مهری 229

 محمدعلی زهرا موحدی 230

 نوروز علی سید سیده یاسمن موسوی 231

 شجاع علیرضا موسوی 232

 علی سید حسین سید موسوی 233

 محمدعلی سید رضا سید موسوی 234

 عباس محمد میر 235

 علی جعفر میرزاخانی 236

 محمدعلی بابک ائیمیرز 237

 محسن رضا  میرزائی اسالملو 238

 علیرضا میترا میری پوده 239

 نقی یاسر نادری 240

 احمد محمدجعفر ناسوتی 241

 فاضل میثم ناهید 242

 صفرعلی انوشیروان نجفیان 243

 محمد مسعود سرائی ندائی جنبه 244

 رجب رسول نریمانی 245

 بهرام زهرا نصیری 246

 رضا احمد یمینع 247

 موسی محمد نوذرپور شمی 248

 محمد مهدی محمدرضا نوروزی 249

 نصرت اله فتح نوروزی بیله سوار 250

 جمشید سعید نوری 251

 غالمرضا حامد نیک مقام 252

 مجید میالد ورز نیک 253

 هوشنگ فرزاد پور جونقانی هادی 254

 محمد روزبه هدایت مظهری 255

 باسع محمد وثوقی 256

 اله نصرت پیمان ویسه 257

 محمدرضا فاطمه یادگاری 258

 احمد حسین علی یاراحمدی 259

 جاسم علیرضا یاری 260



 

 

 

 

 8         از         8         صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 ان خبره ایرانانجمن حسابدار
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 اله عین فرشید یزدانی 261

 اصغر علی یساولی شراهی 262

 گورئیل مانوئیل یوحنایی سنگر 263

 محمدعلی فرزاد یوسفی 264

توانند از طریق تماس با  اند، ولی نام آنان در فهرست فوق نیست، یا مشخصات آنان نادرست درج شده است، می نام کرده ه در مهلت مقرر ثبتداوطلبانی ک
 پیگیری کنند.  – 1397شهریور  27شنبه،  تا پایان وقت اداری سه –را حداکثر ظرف یک هفته آینده اصالح کارشناسان امور اعضای انجمن مراتب 

 

 نه انجمن حسابداران خبره ایراندبیرخا

 1397شهریور  20شنبه،  سه

 

 


