
 

 

 

 

 7از  1 صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست4اطالعیه شماره ) 1397مون حسابدار مدیریت خبره سال آز

 انجمن حسابداران خبره ایران
 

 

 (:4اطالعیه شماره )

 در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست

 1397آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 
 

، 1396فروردین  28)مصوب « یت خبرهنامه چگونگی احراز شرایط عضو آیین« »10»ماده « 8»اجرای بند در 

به شرح زیر  1397 سال خبره مدیریت حسابدار آزمون در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرستشورای عالی( 

 مرکزساختمان مرکزی  محل در صبح، 9:00 ساعت، 1397آبان  26 شنبه، روز در آزمون جلسهشود.  اعالم می

 کوچه شاداب، و سپند های خیابان بین الهی، نجات استاد خیابانهران، واقع در ت ،(PACT) خبره حسابداران آموزش

  .شد خواهد برگزار، 23 شماره نوید،

 

حداقل سی دقیقه قبل از آغاز جلسه برگزاری منظم جلسه آزمون، حضور داوطلبان الزم به ذکر است، به جهت 

دگان در جلسه آزمون از طریق مطابقت کنن با توجه به این که احراز هویت شرکت همچنین،ضروری است. آزمون 

مشخصات هویتی آنان با فهرست زیر انجام خواهد شد، به همراه داشتن کارت ملی یا کارت عضویت در انجمن 

        .کنندگان در آزمون الزامی است برای شرکت

 
 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 حسینعلی محمد احمدی 1

 حاجی آقا مهرداد احمدیان 2

 فیاض ستوده ادیبی 3

 محمد علیرضا اربابی 4

 عباداله خیراله اسدپور 5

 مشتاقعلی کیوان اسکندری سبزی 6

 فرامرز سهیال الهیاری 7

 مسعود هادی امیرآتشانی 8

 ابوالحسن مینا آقامرادی 9

 شاهپور زعفر آقایاری 10

 کمال سعید آقایی 11

 اکبر منصوره بابایی 12

 مرتضی ودمسع باقرپسندی 13

 حسن ناهیده باقری 14

 محمد علی اکبر براتی 15

 رحمان علی بلوکی 16

 حاجی آقا فرزان بهادرانی 17

 زمان فاطمه بهارلوئی 18

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


 

 

 

 

 7از  2 صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست4اطالعیه شماره ) 1397مون حسابدار مدیریت خبره سال آز

 انجمن حسابداران خبره ایران
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 محمدرضا مهدی بوستانی 19

 محمد زین العابدین پاشایی باروجی 20

 سخاوت فرنوش پاک رای 21

 اسداله ایرج ترابی 22

 حسین محمود توجکی 23

 عباسعلی محمودرضا توحیدنژاد 24

 محمدرضا مهدی یرومندن 25

 محمدعلی حسین ثوابی جدیدی 26

 عزیزاله علیرضا جمالی فر 27

 فضل اله امیر جنابی 28

 قدرت اله شهین حاجی بابایی 29

 صمد منصور حبیب فر 30

 سردار حسن حسینی 31

 رمنصو جواد حیدری 32

 فرهاد فریال خانقاه 33

 حسین الهه خرم آبادی 34

 علی اکبر عباس خسروی 35

 پرویز حسین خلیل زاده 36

 قاسم نوشان خوش بخت فشمی 37

 عبداله جمشید داوری 38

 غالمحسین محمود دهقان 39

 علی اکبر مهدی دولتشاهی 40

 رمضان حسن رجبی 41

 سوادعلی محمدجواد رحیم پور 42

 خسرو هایده یمی علی آبادیرح 43

 التفات رضا زاهدی 44

 حسین محمود زائری امیرانی 45

 حسین اعظم زرخیزطلب 46

 محمد رامین زندی 47

 غیبعلی مهدی سلطانی 48

 رمضانعلی مهدی سلیمانی 49

 عزیز آزاده سوری 50

 سیداحمد سیدمحمدجواد سیفی 51

 غالمحسین مهدی شاهراجی 52

 نوراله آزاده شهبازی 53

 احمد محمد شهسوارزاده 54

 احمد افتخار صادق خانی 55

 ابوالقاسم حمیدرضا صالحی 56

 حسینعلی اسماعیل صالحی دشتی 57



 

 

 

 

 7از  3 صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست4اطالعیه شماره ) 1397مون حسابدار مدیریت خبره سال آز

 انجمن حسابداران خبره ایران
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 قاسم امید صباغیان طوسی 58

 غالمرضا مهدی صفاری 59

 احمد امیر طاهرخانی 60

 محمدعلی علی طاهرنژاد 61

 محمدقاسم مصطفی طاهری 62

 داوید روبینا طهماسبیان 63

 علی اکبر ابوالفضل عباسی 64

 قنبرعلی منصور عبدالرسول نیا 65

 مصطفی سعید عروجلو 66

 علی اکبر مهدی علی آبادی 67

 محمد محرمعلی علیخانی 68

 رمضان فریبرز عوض زاده فتح 69

 جابر محمد غیبی 70

 محسینغال فاروق فاروقی نیا 71

  آزاد فرح افزون 72

 محمود محسن فالحی 73

 محمدنقی علیرضا فلکی طراز کوهی 74

 حسن احمد فهد 75

 نورالدین هانی قاروی آهنگر 76

 محمد مهدی قاسمی 77

 محمد مهسا قجربیگی 78

 نیت علی آسیه قربان زاده 79

 حسن امین قمری  مقدم 80

 یوسف مهدی قوی فکر فخر 81

 محمدحسن محمدرضا ییکسما 82

 عبدالحسین جواد کوخائی 83

 کاکاعلی امیرحمزه گرجی فرد 84

 حسینعلی فرهاد ماهی پور 85

 رجب بهنام محبوبی وند 86

 عبداله تقی محمدپوراردی 87

 غالمرضا بهزاد محمدی 88

 ابراهیم علی محمدی فر 89

 مهدی محمد محمودی 90

 عبداله رامین محمودیان زاده 91

 ز الهعزی ابراهیم مختاری 92

 احمد مهدی مسلمی 93

 حسن محمدحسین مشایخی 94

 ناصر احسان مشکل گشا 95

 احمد هرمز مفتون 96



 

 

 

 

 7از  4 صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست4اطالعیه شماره ) 1397مون حسابدار مدیریت خبره سال آز

 انجمن حسابداران خبره ایران
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 حسن محمدمهدی مقامی 97

 پناه برخدا مهدی مقدسی 98

 سیدقوام سیداحمد موسوی 99

 نقی یاسر نادری 100

 بهروز محمدرضا ناصحی 101

 صفرعلی انوشیروان نجفیان 102

 رضا احمد نعیمی 103

 سیروس آرمان نقشبندی 104

 محمدمهدی محمدرضا نوروزی قهی 105

 حسین زهرا نوری لنجان نوکابادی 106

 عیسی زهرا نوفالح 107

 عزیزاله نادره هادی 108

 علی  اسماء وحدانی 109

 امامعلی حمیدرضا وحدت جمیل 110

 نصرت اله پیمان ویسه 111

توانند از طریق تماس با کارشناسان امور اعضای انجمن  اند، ولی نام آنان در فهرست فوق نیست، می نام کرده داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت
 پیگیری کنند.  1397آبان  22شنبه،  تا پایان وقت اداری روز سهمراتب را حداکثر 

 

 دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران

 1397آبان  19شنبه، 

 

 


