
 

 

 

 

 4از  1 صفحه

 گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 1398اردیبهشت  21و  20عه و شنبه، جم

 

 آزموندر  شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 3ره )اطالعیه شما

 1398اردیبهشت  18

 انجمن حسابداران خبره ایران

 (:3اطالعیه شماره )
 در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست
 مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامهآزمون 

 1398اردیبهشت  21و  20
 
های  اطالعیه« )1398اردیبهشت  21و  20 –مشاغل  مالیاتی خدمات گواهینامه آزمون در نام ثبت فراخوان»پیرو 

به  آزموناین  در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست( 1398شت اردیبه 10و متمم مورخ اردیبهشت  4مورخ 
، 1398اردیبهشت  21و  20 شنبه، های جمعه وروزصبح و بعد از ظهر  آزمونجلسه  هسشود.  شرح زیر اعالم می

 بین الهی، نجات استاد خیابانواقع در تهران،  ،(PACT) خبره حسابداران آموزش مرکزساختمان مرکزی  محل در
جلسات بندی داوطلبان در یکی از  گروه .شد دنخواه برگزار، 23 شماره نوید، کوچه شاداب، و سپند های انخیاب
های  با توجه به محدودیت تعداد دستگاه ؛ ونام آنان انجام شده است گانه زیر به ترتیب اولویت زمانی ثبت سه

شده در زیر مجاز به  اعالم  ن صرفا در جلسههای زمانی زیر، هر یک از داوطلبا رایانه موجود در هر یک از بازه
کنندگان در جلسه آزمون از طریق  با توجه به این که احراز هویت شرکتالزم به ذکر است،  .ستاشرکت در آزمون 

در همراه داشتن کارت ملی یا کارت عضویت  با فهرست زیر انجام خواهد شد، مطابقت مشخصات هویتی آنان
همراه داشتن گوشی تلفن  ،در جلسه آزمون کنندگان در آزمون الزامی است. برای شرکت )برای اعضاء(انجمن 

                است. مجازو همراه داشتن ماشین حساب ساده  مطلقاً ممنوع همراه

 
 13:00تا  09:00، ساعت 1398اردیبهشت  20جمعه،  – جلسه آزمون اول

 جلسه آزمون این فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 رجب رسول  نریمانی 1

 محمدرضا امیرمحمد راکعی اصفهانی 2

 عایجان مهدی ت تکدالنشفاع 3

 محمداسمعیل مرتضی تشکری 4

 علی ابدال هرمز خادمیان 5

 سلیمان معصومه شقاقی 6

 محمدتقی مصطفی  زارع اصغری 7

 منصور مهدی برزآبادی فراهانی 8

 بیوک سعید زبان خوش 9

 خلیل رامین غنچه 10

 جهانبخش صیاد افشاری 11

 میرحسین سیدرضا حسینی کوشالشاهی 12

 گورئیل مانوئیل یوحنایی 13

 ابراهیم حسن زاده هادی 14

 عبداله جعفرصادق ذبیحی محرر 15

 سیدمحمدحسن سیده مهرناز هاشمی 16

 تقی شیرزاد فر وفائی 17

 مصطفی ملیحه ایرجی 18



 

 

 

 

 4از  2 صفحه

 گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 1398اردیبهشت  21و  20عه و شنبه، جم

 

 آزموندر  شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 3ره )اطالعیه شما

 1398اردیبهشت  18

 انجمن حسابداران خبره ایران

 1398هشت اردیب 20صبح جمعه،  13:00تا  09:00ادامه فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در جلسه آزمون اول: ساعت 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 محمدتقی سعیده یوسفی 19

 حسین فاطمه بابائی 20

 حمید اکبر وند حامدی 21

 محمد اصغر علی ثامنی 22

 سیاوش الناز نورانی 23

 حسن مینا مالزینلی 24

 اله حبیب اله عطا کریمی 25

 پرویز پیمان  کاردگر 26

 اله یبحب ادریس عمر کریمی قره 27

 میرمحمد سیده سمانه موسوی 28

 علیرضا شبنم فر شایسته 29

 نعیم حمیدرضا فرزان 30

 امیرحسین محمدمهدی سپهری 31

 یارمحمد محمدرضا وکیلی زند 32

 ابراهیم مژگان مریخی شهریور 33

 حسین پدرام خسروی 34

 قدرت سعید بختیاری 35

 رجبعلی حسن نورمحمدی سیگارودی 36

 
 

 18:00تا  14:00، ساعت 1398اردیبهشت  20جمعه،  – دومجلسه آزمون 
 فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در این جلسه آزمون 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 محمد علی اصغر اربابی 37

 محمد امیرمحمد اربابی 38

 سیدجلیل السادات مریم طباطبائی 39

 علی سعید اکبری ارزنانی 40

 محمدتقی اصغر علی رادیم 41

 رضا زهره کش زحمت 42

 علی فرزانه افراسیابی 43

 رمضانعلی حسین مشیری 44

 محمدحسین امیرمحمد بختیاریان 45

 محمدرضا عرفان بهرامی 46

 رستم امیرجواد نظیفی 47

 محمد شهریار یار یزدان 48

 علی سعید مختاری 49

 محمدتقی امیر کاملی 50

 شعبانعلی زینب نیتقوی صوفیا 51



 

 

 

 

 4از  3 صفحه

 گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 1398اردیبهشت  21و  20عه و شنبه، جم

 

 آزموندر  شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 3ره )اطالعیه شما

 1398اردیبهشت  18

 انجمن حسابداران خبره ایران

 1398اردیبهشت  20بعد از ظهر جمعه،  18:00تا  14:00ادامه فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در جلسه آزمون دوم: ساعت 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 خسرو نرگس عباسی 52

 علی ابوالقاسم کردی 53

 اکبر محمد حبیبی حسین آبادی 54

 
 

 13:00تا  09:00، ساعت 1398اردیبهشت  21، شنبه – سومجلسه آزمون 

 فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در این جلسه آزمون 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 سیدمهدی سیدامید سجادیان 55

 فریدون حسن قالقی 56

 سیف اله داود هارونی 57

 حسین مریم السادات احمدی جواهرانی 58

 مجید سجاد حیدری جعفری 59

 جاوید شقایق فر یگانه 60

 مظفر جالل یحیائی لیموئی 61

 رمضانعلی علیرضا نژاد الز 62

 منوچهر عبدالرحمت بابائی 63

 محمد نسترن میرزاده مفرد 64

 محسن محمد کمالو 65

 فریدون معاد طبری 66

 ذوالفقار زهرا وند معارف 67

 علی اکبر مهدی دولتشاهی 68

 دعلیمحم علیرضا ابرار بصیر 69

 علی مصطفی  سواری جوانمردی 70

 ابوالقاسم محسن ملک اصلی 71

 احسان حامد صمیمیت 72

 علی مجید رزاق 73

 روح اله علیرضا پور دعلیان 74

 میرعلی سیده زهره شارهباقری   75

 ناصر مهدی راد 76

 حسین مرتضی غفاری 77

 مرتضی قاسم جوادی زاده جانبهان 78

 علیجان ابراهیم محسنی کوتنانی 79

 محمد امیرحسن معظمی کندی 80

 ابوالفضل نفیسه عادلی 81

 حسین محمود زائری امیرانی 82

 علی امیرحسین سپهری 83

 احمدعلی آزاده اسمعیل زاده رستمی 84



 

 

 

 

 4از  4 صفحه

 گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 1398اردیبهشت  21و  20عه و شنبه، جم

 

 آزموندر  شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 3ره )اطالعیه شما

 1398اردیبهشت  18

 انجمن حسابداران خبره ایران

 1398اردیبهشت  21صبح شنبه،  13:00تا  09:00ادامه فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در جلسه آزمون سوم: ساعت 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 رحمت محسن صافی سیس 85

 سیدحسن سمانه سادات  مظلومی طبائی 86

 عبدالرحیم رضوان کوچک اندام 87

 علی وحید قربانی 88

 بهمن بیتاسادات جمالی 89

 حبیب رویا صدقی 90

 
 انجمن حسابداران خبره ایران

 1398اردیبهشت  18


