
 

 

 

 

 4از  1 صفحه

 آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل 

 1398آبان  10جمعه، 

 

 آزموندر  شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 3اطالعیه شماره )

 انجمن حسابداران خبره ایران

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

 1398آبان  10
 
           مورخهای  اطالعیه« )1398 آبان 10 –مشاغل  مالیاتی خدمات گواهینامه آزمون در نام ثبت فراخوان»پیرو 

شود.  به شرح زیر اعالم می آزموناین  در شرکت یطشرا واجد داوطلبان فهرست( 1398 مهر 13و  شهریور 25
 خبره حسابداران آموزش مرکزساختمان مرکزی  محل در، 1398 آبان 10 صبح و بعد از ظهر جمعه آزمون جلسات

(PACT)،  ،برگزار، 23 شماره نوید، کوچه شاداب، و سپند های خیابان بین الهی، نجات استاد خیابانواقع در تهران 
   ؛ نام آنان انجام شده است ه زیر به ترتیب اولویت زمانی ثبتدو جلسبندی داوطلبان در یکی از  گروه .شد دنخواه

های زمانی زیر، هر یک از داوطلبان صرفا  های رایانه موجود در هر یک از بازه با توجه به محدودیت تعداد دستگاه و
ایر داوطلبان واجد شرایطی که برای شرکت در این س .هستندشده در زیر مجاز به شرکت در آزمون  اعالم  در جلسه

 نیستفهرست زیر مشخصات آنان در یکی از دو  ،نام ولی با توجه به اولویت زمانی ثبت ،اند نام کرده آزمون ثبت
خواهد شد، شرکت  تاریخ برگزاری آن متعاقبا اعالمتوانند در آزمون بعدی که  ، می)نامبردگان جدول سوم زیر(

 کنند.
 

آزمون از طریق مطابقت مشخصات  کنندگان در جلسات احراز هویت شرکت با توجه به این کهبه تاکید است،  الزم
)برای اعضاء( همراه داشتن کارت ملی یا کارت عضویت در انجمن  با فهرست زیر انجام خواهد شد، هویتی آنان

و  مطلقاً ممنوعگوشی تلفن همراه  همراه داشتن ،در جلسه آزمون کنندگان در آزمون الزامی است. برای شرکت
               است.  مجازهمراه داشتن ماشین حساب ساده 

 
 12:00تا  09:00، ساعت آبان 10جمعه،  – جلسه آزمون اول

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

 بهمن  احسان  نوذري  1

 نصور م پژمان  كرمي  2

 جهانبخش علي  كشاورز معتمدي  3

 اله  فضل عبداله  قرباني فرد  4

 عباداله خيراله  اسدپور 5

 محمود كوروش  كريمي  6

 مهديمحمد فاطمه  علي ناد 7

 ابراهيم  فاطمه  صيتي  8

 صفر جاويد  جليلوند  9

 سليمان  سعيد پرتو  10

 سيد حسن  اله  سيد آيت گاه آبان 11

 حسين عليرضا  ظري ن 12

 رضا سيد سيد ميالد  رضوي طوسي  13

 عبدالعلي  ابراهيم كار  ناوه 14

 مرتضي حميد  دهقاني  15



 

 

 

 

 4از  2 صفحه

 آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل 

 1398آبان  10جمعه، 

 

 آزموندر  شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 3اطالعیه شماره )

 انجمن حسابداران خبره ایران

 1398 آبان 10صبح جمعه،  12:00تا  09:00ادامه فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در جلسه آزمون اول: ساعت 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 عبداله حسين محمد سميعي  16

 شجاع عليرضا  موسوي  17

 اسالمعلي  معصومه  مددي 18

 عباس فرناز  ضياء 19

 آقا هراي ژوزف  عيسوي 20

 محمد  حسين محمد نژاد دهدشتي 21

 محمود  شهاب  شاهنده بوسجين 22

 فريدون مهرداد قنبري 23

 اسمعيل  سميه  شريفي سفيدي 24

  عيسي محمد اباذر  جاللي اصفهان  25

 زمان  فاطمه  بهارلوئي 26

 صمد منصور  فر حبيبي 27

 اله حشمت رضا محمد امجديان  28

 عبدعلي احمدرضا  كاظمي  29

 حسين مهسا  مشهدي رمضان  30

 عباس هادي  هرمان  31

 اهلل ولي مجيد  اسعدي الموتي 32

 بهمن  مصطفي  پير 33

 داد علي يوسف  غيلثوند 34

 جمشيد مريم  پشنگ پور 35

 كيان سمانه زاده واسکسي هاشم 36

 
 

 17:00تا  14:00، ساعت 1398 آبان 10جمعه،  – دومجلسه آزمون 
 فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در این جلسه آزمون 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 علي فرزانه  افراسيابي  37

 عليرضا محمد  جان نثاري الراني 38

 احمد د علي سي رضوي  39

 حسن زهرا  فالح حيدري  40

 سيد حسن  سيد مهدي  نژاد  حسيني 41

 عبدالرضا علي امير حيدري كرد زنگنه  42

 عبدالحسين  زهرا  ور ديده 43

 حسين حامد  محرابي  44

 محمد مهسا  هميوني  45

 عبدالعلي  محمد  صابري خورگر 46

 محمود  ويدا  غالمعلي خان شاهسون  47

 محمد  مصطفي  مومني  48



 

 

 

 

 4از  3 صفحه

 آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل 

 1398آبان  10جمعه، 

 

 آزموندر  شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 3اطالعیه شماره )

 انجمن حسابداران خبره ایران

 1398آبان  10بعد از ظهر جمعه،  17:00تا  14:00ادامه فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در جلسه آزمون دوم: ساعت 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 علي  عيسي  نيا  تقدسي 49

 اصغر  علي نرگس  محمدي  50

 رضا آسيه  سکوئي  51

 عباس  مصيب  صديق  52

 رضا  علي مهناز  احمدي  53

 رضا محمد حسين  عباسي  54

 علي صمد  جو صابري 55

 رحمن  زينب  محمدي  خان 56

 محمد  طيبه  عظيمي كهدوئي  57

 منصور  محمد  علميه  58

 افالطون  فاطمه  كيا  صمدي 59

 علي  سالومه رنجبر مطلق 60

 اسمعيل محمد مرتضي  تشکري تبريزي  61

 حسين زهرا  ي نور 62

 ناصر محمد  آجرلو  63

 عبدالجليل  مسلم  قاطبي  64

 عباس رضا  غالمي چهارده 65

 علي محمد مريم  عرب  66

 حسن  حسين  نژاد  مصلي 67

 جهانبخش فرشته  شياسي 68

 اله  سيف طيبه  نژاد محمد 69

 جمشيد  فاطمه  بهاري 70

 ايرج محراب  رئيسيان  71

 ايالر  ميد ا نادري  72

 
 

 آیندهداوطلبان واجد شرایط مجاز به شرکت در آزمون 

 آینده آزمون جلسه درفهرست داوطلبان مجاز به شرکت 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 اصغر فريد  رحيمي نربين 1

 اكبر مهدي  يعقوب زاده 2

 عليرضا رامين  اميدي  3

 بهمن  مجتبي  بيرانوند  4

 حسن حميدرضا  رمي باوفاي سمي 5

 حبيب اله عطاهلل كريمي 6

 معظم علي سجاد كشاورزي ايران دوست 7

 عبدالعلي نوراله اكبرپور 8

 علي كوثر يوسف عباسي 9



 

 

 

 

 4از  4 صفحه

 آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل 

 1398آبان  10جمعه، 

 

 آزموندر  شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 3اطالعیه شماره )

 انجمن حسابداران خبره ایران

 یندهآ آزمونادامه فهرست داوطلبان مجاز به شرکت در جلسه 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 نعمت بهزاد حبيبيان 10

 مسعود رضا  بهرامي 11

 غالمرضا اسماعيل فرخي 12

 دادرس علي اربابي 13

 شيرزاد اعظم كلهر 14

 بمانعلي زهرا  محمدنصرآبادي 15

 محمدتقي عليرضا روزي طلب 16

 جعفر مصطفي عبادي 17

 ابوالحسن شروين واحدي 18

 نعمت اله حسين نادراالصلي 19

 
 انجمن حسابداران خبره ایران

 1398 مهر 30


