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 گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 1398اردیبهشت  21و  20جمعه و شنبه، 

 

 هایی آزمونشدگان ن ذیرفتهپ فهرست(: 4ره )اطالعیه شما

 1398اردیبهشت  31

 انجمن حسابداران خبره ایران

 
 (:4اطالعیه شماره )

 نهایی شدگان پذیرفته فهرست
 مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه آزمون

 1398 اردیبهشت 21 و 20
 
 فهرست« 1398اردیبهشت  21و  20 –مشاغل  مالیاتی خدمات گواهینامه آزمون»برگزاری نخستین پیرو 

 سوی از صادره «مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه» دارندگان از گروه نخستین و آزمون نهایی شدگان ذیرفتهپ
 :شوند می اعالمبه شرح زیر ( رتبه -مجموع نمرات به ترتیب ) ایران خبره حسابداران انجمن

 
 نام پدر نام انوادگینام خ ردیف

 رضا زهره زحمت کش 1

 بهمن بیتاسادات جمالی کرمانشاهی 2

 محمد نسترن میرزا زاده مفرد 3

 علیرضا شبنم شایسته فر 4

 ابوالقاسم محسن ملک اصلی 5

 شعبانعلی زینب تقوی صوفیانی 6

 مرتضی قاسم زاده جانبهانجواد  7

 محمدتقی علی مرادی 8

 حسین مریم احمدی جوهرانی 9

 سلیمان معصومه شقاقی 10

 محمدتقی امیر کاملی 11

 مظفر جالل یحیائی لیموئی 12

 حبیب رویا صدقی 13

 محسن محمد کمالو 14

 علی امیرحسین سپهر 15

 گورئیل مانوئیل یوحنایی 16

 علی سعید مختاری 17

 سیدمهدی سیدامید سجادیان 18

 علیجان ابراهیم محسنی کوتنانی 19

 منصور مهدی برزآبادی فراهانی 20

 رمضانعلی حسین مشیری 21

 علی ابوالقاسم کردی 22

 محمدعلی علیرضا ابرار بصیر 23

 میرحسین سیدرضا حسینی کوشالشاهی 24

 محمد امیرحسن معظمی کندی 25

 رحمت محسن صافی سیس 26

 احسان حامد صمیمیت 27
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 گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  
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 انجمن حسابداران خبره ایران

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 حمید اکبر حامدی وند 28

 علی سعید اکبری ارزنانی 29

 حبیب اله ادریس کریمی قره عمر 30

 ابوالفضل نفیسه عادلی 31

 عبدالرحیم رضوان کوچک اندام 32

 محمدحسین امیر بختیاریان 33

 محمدرضا امیر عرفان بهرامی 34

 فریدون حسن قارلقی 35

 سیف اله داود هارونی 36

 حسین مرتضی غفاری 37

 سیروس آرمان بندی نقش 38

 خلیل رامین غنچه 39

 سیدمحمدحسن سیده مهرناز هاشمی 40

 مصطفی ملیحه ایرجی 41

 محمدتقی سعیده یوسفی 42

 اکبر محمد حبیبی 43

 ذوالفقار زهرا معارف وند 44

 تقی شیرزاد وفائی فر 45

 حسن نینا مالزینلی 46

 خسرو نرگس عباسی 47

 علی مجید رزاق 48

 روح اله علیرضا نادعلی پور 49

 میرعلی سیده زهره باقری شاره  50

 سیدحسن سمانه سادات  مظلومی طبائی 51

 عبداله جعفرصادق محرر ذبیحی 52

 امیرحسین محمدمهدی سپهری 53

 محمدتقی مصطفی  زارع اصغری 54

 
شدگان به ترتیب فوق در گواهینامه آنان درج  که مشخصات هر یک از پذیرفته ز آن جاا، رساند می شدگان گرانمایه پذیرفتهاطالع به 
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