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معرفی موسسات حسابرسی 

اخبار انجمن

مؤسسات حسابرسی

4
مؤسسه حسابرسی و خدمات

مدیریت اصول پایه فراگیر

1

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محبوب مهدی پور بهمبری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• موسی حسینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• ناصر عسگری نائینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• حسین طالبی) حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• مجید مختار نژاد) حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• بهمن فدوی رودسری) حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی 
مالیاتی، حسابرسی داخلی، بازرس قانونی، مشاوره مالی، خدمات حسابداری، 
تهیه صورت های مالی تلفیقی، اصالح حســاب، ارزیابی ســهام و طراحی 

سیستم های مالی.  
تلفن: 88109418 ) شش خط(   فاکس: 88109421            

 نشانی: تهــران، خیابان ولیعصر باالتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر 
پالک 6 طبقه پنجم واحد 18     کدپستی: 1511643937

abtinravesh@yahoo.com

موسسه حسابرسی آبتین روش آریا

موسساتحسابرسیموضوعمادهی10اساسنامهیانجمنحسابدارانخبرهیایران)مصوب23تیر1393(بهترتیبحروفالفبابهشرحزیرمعرفیمیشوند.

۶

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • سیروس شمس)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر مسلمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مصطفی جان نثاری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • جواد راثی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • بهنام دائی مژدهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمود رجائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • جهانگیر ذوالفقاری)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی(
  • علی آقا عزیزی بزرگی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمي،  کارشناس 

رسمی قوه قضائیه(
  • سید مهدی تیموریان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی،کارشناس 

رسمی دادگستری(
خدمات: حسابرســی و بازرســی قانونی شــرکتها، حسابرسی داخلی، 
حسابرسی عملیاتی، خدمات مالی و مشاوره مالیاتی، ارزیابی سهام، طراحی 
و پیاده سازی سیســتم های مالی، نظارت بر امور تصفیه شرکت ها، تهیه 
صورتهای مالی بر مبنای IFRS و بررسی مالی پروژه های سرمایه گذاری

تلفن: 19-88937317 و 88899826 و 88901549
فاکس: 88901834                 تلفکس: 88899962

نشانی: تهران- خیابان اســتاد نجات الهــی، کوچه خسرو، پالک 31، 
طبقه سوم و چهارم

www.armanarvin.com
Email: info@armanarvin.com

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

آرشین حساب 3

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
  • ارسالن اسمعیلی کاکرودی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مهدی رضا قاسمیان) حسابدار رسمی(
  • عباس ابراهیمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی 

دادگستری(
خدمات: حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، حسابرسی داخلی، خدمات حسابرسی، اصالح حساب، طراحی و اجرای 
سیستم های حسابداری و اطالعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی، 

کارشناس رسمی دادگستری، حسابرسی خاص، ارزیابی سهام و دیگر خدمات مالی 
و مدیریتی.

تلفن: 88480966 و 88384770
فاکس: 88480854

نشانی:  تهران- خیابان ولیعصر- باالتر از خیابان بهشتی- کوچه نادر- پالک 
6- طبقه 4- واحد 14

Email:Arshinhesab@iacpa.ir

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

موسسه حسابرسی آبدیده محاسبان 2

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • نصراله سعادتی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • اصغر پارسائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • مسیح ساالریان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سیدمسعود حسینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی مالی)استاندارد حسابرســی ایران و IFRS( مالیاتی، 
عملیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات مالی و مشاوره ای، طراحی و پیاده سازی 

سیستم های مالی، نظارت بر تصفیه شرکت ها
نشــانی: تهران- یوســف آباد- نبش خیابان چهاردهم- پالک 2- طبقه 

دوم- واحد سوم
کدپستی: 1431884556

تلفن: 88705508- 88705509
فاکس: 88554658

Email: abdidehmohaseban@iacpa.ir  

آرمان اندیش آگاه 4

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابرسان داخلی
  • محمد جعفر دهقان طرزجانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رامین جهانگیری ) حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • فرهاد مصفا) حسابدار مستقل،حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

خدمات: حسابرسی مالی و مالیاتی، بازرسی قانونی، مشاوره مدیریت مالی، ط راحی 
و پیاده ســازی سیستم مالی، خدمات مالی و حســابداری و مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، ارزیابی سهام و سهم الشرکه، داوری مالی
دفتر تهران: میدان هفت تیر، ضلع شمال شرقی، جنب فروشگاه زنجیره ای یاس، 

کوچه آذری، پالک 17، واحد 4  کدپستی: 1574846715
تلفن: 18-88342817             فاکس: 88329665

دفتر ارومیه:  خیابان جهاد، کوی اول)هجرت(، کوچه سوم، پالک 25
 کدپستی: 5714717595         

  تلفن: 32228222-044          فاکس: 89783615

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • هادی یوسف زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مجید احمدی) حسابدار رسمی(

  • سعید وطنی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
خدمات: حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، نظارت بر امور 

تصفیه، حسابرسی داخلی،  اصالح حساب، طراحی و اجرای سیستم های حسابداری 
و اطالعات مدیریت، مشاوره مالی، مدیریتی و مالیاتی،  حسابرسی خاص، ارزیابی 

سهام و دیگر خدمات مالی و مدیریتی.
تلفن: 88528195 و 88176101-2

فاکس: 88520679
نشانی:  تهران- خیابان سهرودی شمالی- خیابان سلطانی-  پالک 16- طبقه 

دوم- واحد 5
info@atiehNegarAudit.ir
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عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • یاسین قاسمی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • سعید گل محمدی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • مهدی مرادی) حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
خدمات:حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات مالی، ارزیابی 

سهام، مشاور مالی و مالیاتی
 نشانی: تهران- خیابان ولیعصر- ابتدای خیابان فتحی شقاقی- پالک 17-طبقه پنجم

تلفن: 88105367- 88105472- 88105436      
فکس: 88105390                    کدپستی: 1433634666 

www.eb-co.com :آدرس پست الکترونیکی
Email:info@eb-co.com

مؤسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 13

EBNA

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی آزمون سامانه 1۰

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • عبدالرضا)فرهاد( نوربخش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی اصغر نجفی مهری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین قاسمی روچی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

بازرس  مالیاتــی،  حسابرســی  عملیاتی،  حسابرســی  خدمات: 
قانونی، ارائه خدمات مشــاوره مالی و مدیریت و طراحی و استقرار 

سیستم های مالی و ارزیابی سهام 
نشانی: خیابان بهار شــــیراز، تقاطع سـهروردی جنوبی، شماره 97 

واحد 8
تلفن: 77537944-77637730 

فاکس: 77527458
صندوق پستی: 15745/149

نشانی: تهران، بزرگراه آفریقا)جردن(، خیابان تور، انتهای خیابان، 
مجتمع رز، پالک 4، واحد 10

تلفن: 22035160
تلفکس: 22035205

مؤسسه حسابرسی آزمودگان

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • مهرداد آل  علی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فرهاد فرزان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سید مرتضی فاطمی اردستانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، بازرسی 

قانونی، رسیدگیهای ویژه و اصالح حساب، خدمات حسابداری و 
مشاوره ای، ارزیابی سهام، طراحی سیستم های مالی

تلفن: 88939513-88929709-88929708
فاکس: 88929642

نشانی: خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی)آبان 
جنوبی( شماره 52- طبقه دوم 

صندوق پستی: 14335-797
Email:info@azmoudegan.com

۹
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عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
معتمد بورس اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی

  • ابراهیم موسوی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسن صالح آبادی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • هوشنگ منوچهری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
ACCA )رزا صالح آبادی )حسابدار رسمی•  

  • پریناز موسوی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، حسابرسی 
داخلــی، بــازرس قانونی، ارائــه خدمات مشــاوره ای و طراحی 

سیستم های مالی و ارزیابی سهام 
تلفن:6-88708174 فاکس: 88704112        

 صندوق پستی: 5935- 15875
نشــانی: میدان آرژانتیــن- ضلع جنوب غربــی پالک 22 - 

ساختمان اداری صهبا- طبقه اول- واحد 2
IACPA_Opfarageer@yahoo. com

مؤسسه حسابرسی و خدمات
مدیریت اصول پایه فراگیر

موسسه حسابرسی آروین حساب رسا
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• محمد باقر ملکی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
•  فرشید درویش )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی مالی)استانداردهای ایران و IFRS(، مالیاتی، 
عملیاتی، ویژه داخلی، ارزیابی سهام، مشاوره مالی و مالیاتی، تهیه 

صورتهای مالی تلفیقی، اصالح حساب، طراحی سیستم
نشانی: یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، بین خیابان اسدآبادی و 

چهل ستون، پالک 47، واحد 1
تلفکس:88703351-2

Ihesabrasi@Gmail.com   :پست الکترونیکی

۷

مؤسسه حسابرسی آریا روش

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حبیب جامعی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سیدمحمد بزرگ زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدکاظم مالئک صفت)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی صورت های مالی و ارائه انواع گزارشات حسابرسی 

مالــی و مالیاتی، انجــام وظائف بــازرس قانونی، مشــاوره، طراحی و 
پیاده سازی سیســتم های مالی و ارائه انواع خدمات مالی، نظارت بر امور 
تصفیه، خدماتی که توســط دادگاه ها و مراجع قضائی در چارچوب موارد 

باال ارجاع و توسط حسابداران رسمی پذیرفته می شود
 نشانی: تهــران: بلوار آفریقا، باالتر از میرداماد، بلوار ستاری، پالک 74، 

طبقه 4، واحد 15
تلفن: 88674704 - 88660824 - 88198396  فکس: 88198401

صندوق پستی: 7919-15875          کدپستی: 1968953691

8

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 آئین بهروش

)حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

• بابک دورگلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• نادر فرهمندنیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• علی پازکی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، مشاوره و مدیریت 

مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم مالی، خدمات مالی و حسابداری 
مالیاتی، داوری مالی.

تلفن: 88443423- 88444668
فکس: 88452862

نشانی: تهران- خیابان مطهری، روبروی باشگاه بانک سپه، پالک 
28- واحد 9 جنوبی

www.abaudit.com
Email: aeenbehravesh@gmail.com
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برای آگاهی از شرایط عضویت خبره در شاخه های تخصصی " حسابدار مستقل خبره"،"حسابدار 
مالی خبره" و " حســابدار مدیریت خبره" به وبگاه انجمن)منوی عضویت( مراجعه فرمایید.
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1۷            مؤسسه حسابرسی بهنود حساب

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

  • محمد رضا ابراهیمی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• مهران فرجی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(

  • محمود واحدی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • رضا صالحی)حسابدار مستقل،  حسابدار رسمی(

  • نظام الدین وفا ) حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی و بازرس قانونی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، 
حسابرســی داخلی، مشــاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی، 
خدمات مالی، بودجه ریزی عملیاتی، ارزیابی ســهام، کارشناســی رسمی دادگستری، 

نظارت بر تصفیه شرکت ها.
تلفن: 88980402- 88980448      فاکس: 88980373

نشــانی: تهران- خیابان دکتر فاطمــی- روبه روی خیابــان کاج - پ 136- 
ساختمان تهران 64 - طبقه پنجم جنوبی- واحد 24

 کدپستی: 1415673499

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
اعضای انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

ACCA موسسه مورد تائید انجمن حسابداران خبره رسمي انگلستان
)FCA،منوچهر بیات)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  

)FCA،ابوالقاسم مرآتی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  
)FCA،علیرضا جم)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  

  • عبدالحسین رهبری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی مالی)استاندارد حسابرسی ایران و IFRS(، مالیاتی، عملیاتی، 
 Due(حسابرسی های خاص، بازرس قانونی، بررسی جهت سرمایه گذاری در شرکت ها
Diligence(، ارائــه خدمات مشــاوره تخصصــی در امور مالیاتــی، بیمه اجتماعی، 
ســرمایه گذاری خارجی و مدیریت، ارائه مشاوره تخصصی در صنعت بانکداری، بیمه و 

لیزینگ،تهیه صورت های مالی تلفیقی IFRS، نظارت بر امور تصفیه

تلفن: 8-88504586 و 8-88307927      فاکس: 88502045

نشانی: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش کریمخان زند- شماره 243 طبقه دوم

تهران- خیابان مطهری بین شهید سرافزار و کوه نور- شماره 231 طبقه سوم
bayatrayan@bayatrayan.ir

مؤسسه حسابرسی بیات رایان 1۸

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی بهمند 1۶

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

معتمد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
  • رضا آتش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدرضا آرزومندصومعه سرائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نادر رستگاری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • رسول دوازده امامی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •احمدرضا شریفی قزوینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • علی مشرقی آرانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • هومن هشی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی صورت های مالی، مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات 
مالی، ارزیابی سهام، مشاوره مالی و مالیاتی

نشانی: تهران- قائم مقام فراهانی- شماره 114
تلفن: 2-88305391 و 10-88843708               فاکس: 88844685

نشانی اصفهان: شیخ صدوق شمالی، مجتمع سرو- طبقه 3
تلفن و فاکس: 03136633956، 03136642578

website: www.behmand-co.com
Email: Info@behmand-co.com  

  مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
بهرادمشار

1۵

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمدسازمان بورس و اوراق بهادار

  • مهربان پروز)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • رضا یعقوبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • مرتضی حاجی عباسی) حسابدار رسمی، کارشناس رسمی قوه قضاییه(

  • محمدرضا عبدی)حسابدار رسمی(
• فریده شیرازی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

    • مجیدرضا بیرجندی)حسابدار رسمی(
  خدمات: حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی 
داخلی، بازرس قانونی، مشــاور مالی، خدمات حســابداری، تهیه صورت های مالی تلفیقی، 

اصالح حساب، ارزیابی سهام و طراحی سیستم های مالی.
تلفن: 88493171-6 

فاکس: 88309490
نشانی: تهران_ خیابان مطهری، خیابان فجر)جم سابق( پالک 27 

کدپستی: 1589783116                               صندوق پستی: 15875/5551
Email: info@behradmoshar. com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ارقام نگر آریا
)حسابداران رسمی(

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد سازمان بورس اوراق بهادار
عضو انجمن حسابداری ایران

  • اسفندیار گرشاسبی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• محمدتقی رضایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• ابوالفضل رضایی)حسابدار رسمی(
• محمودرضا ناظری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • قاسم شیخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• قدرت اله مشایخی)حسابدار رسمی(

  • مصطفی احمدی وسطی کالئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• سید محمد طباطبایی)حسابدار رسمی(

• علی گشتاسب)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• علیرضا زندبابارئیسی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• محسن زرعی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• محمدحسین آبادی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حسن معلومات)حسابدار رسمی(
• مهناز خشنودنیا)حسابدار مستقل،حسابدار رسمی(

• ابوالفضل میرزایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• محمدحسین ملکیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• عباس اسماعیلی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عباس حیدری کبریتی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرســی مالیاتی، بازرس 
قانونــی، ارائه خدمات مشــاوره در زمینه های مدیریت طراحی 

سیستم های مالی و ارزیابی سهام 

نشانی: 
دفتر مرکــزی: تهران- میدان توحید- خیابــان توحید- نبش 
خیابــان پرچم- پالک 68       کدپســتی: 1419993511                

فاکس: 66920876  
تلفن: 3-66932021     و   66420263     و     66432218

شــعبه شرق کشور - مشهد - بلوار فرامرزعباسی، انتهای بلوار 
فرامرز عباسی8، نبش آزادی39، پالک 1/2 طبقه همکف 

                                       تلفن:   05136092092-3
شعبه شــمال - قائم شهر - خیابان شریعتی، مقابل جنگلبانی، 
طبقه فوقانی بیمه پاسارگاد             تلفن: 01142276148

شعبه اصفهان - سعادت آباد، کوی کارگران، کوچه اردیبهشت، 
پالک 25                    تلفن: 03136635798

Email: : info@ariaaudit.com
www.ariaaudit.com
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            مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
)حسابداران رسمی(

1۹

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • عباس اسرارحقیقی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین فرج اللهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• محمد سلیمان یگانه خوشحال) حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، طراحی 
سیستم های مالی، مشاوره مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام

تلفن: 88306911-88829761-88835207
فاکس: 88831681

نشانی: میدان هفت تیر، خیابان زیرک زاده، شماره 20، طبقه اول 
کدپستی: 15757-35664

مؤسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمود آقاجعفری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علیرضا رسولی) حسابدار رسمی(

  • مرتضی مصدری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی  صورت های مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی و مالیاتی و نظارت 

بر امور تصفیه شرکت ها 
تلفن: 88909144-88902999

فاکس: 88908837 
نشانی: تهران- خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک- پالک 

72- واحد 4
Email:tadbirgaranmostaghe@yahoo.com 

2۰

t.me/podcast_iica_ir
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این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی
تالش ارقام

21

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • فیروز عرب زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریدون ایزدپناه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • خلیل گنجه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • جواد شیرکوند)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی، مالیاتی، بــازرس قانونی، طراحی 
سیســتم های مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، ارزیابی سهام 

و سهم الشرکه 
دفترمرکزی: تهران- خیابان شهیدمطهری، خیابان الرستان، نبش 

خیابان عبده، ساختمان سپهر)شماره 15(، واحد 302
تلفکس: 88806876

شعبه تبریز: خیابان ولیعصر، خیابان آذرنیا، پالک 23، طبقه اول
تلفن: 0411-3312778

تلفکس: 0411-3330555

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام2۵
)حسابداران رسمی( 11043

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمد دل آرام)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری(
  • حمید باغ دوست)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی  صورت های مالی، بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، 
حسابرســی عملیاتی، مشاوره مدیریت، طراحی سیستم های مالی، اصالح 

حساب وخدمات مالی
تلفن و فاکس: 88901496 و 88808439 -88944018 و

88944017
نشــانی: تهران - میدان جهاد)فاطمی(، خیابان کامــران، پالک 15 واحد1، 

کدپستی: 1415895393
صندوق پستی: 14335-656

مؤسسه حسابرسی و خدمات حافظ گام 22

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسین شیخی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی و کارشناس 
رسمی دادگستری(

  • مهدی آقاجانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سیویل احمدزاده)حسابدار رسمی(

• حمید خادمی)حسابدار مستقل و حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی و بازرس قانونی شرکت ها، حسابرسی داخلی، 

حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی، ارزیابی سهام، مشاوره مدیریت 
مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های مالی، خدمات مالی و مالیاتی، 

نظارت برای تصفیه شرکت ها
تلفکس: 22270981،  22270949، 60- 22912159

نشانی: تهران- خیابان میرداماد- خیابان نفت جنوبی- کوچه تابان- 
پالک 10- واحد 17

کدپستی: 1549833111
 hafezgam@yahoo.com :پست الکترونیکی

مؤسسه حسابرسی خبره 23

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • داود خمارلو)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نعمت اله علیخانی راد)حسابدار مستقل، حسابدار 

رسمی(
  • سیاوش سهیلی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی 

تلفن: 21- 88804519
فاکس: 88902340

نشانی: خیابان ولیعصر، کوی پزشکپور)شمال فروشگاه 
قدس( شماره 24

 کدپستی: 15948

مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان 28

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

عضو انجمن حسابداری ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • رسول انگبینی)حسابدار مســتقل، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی 
دادگستری(

  • ناصر پسران رزاق)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • هاشم مقدمیان)حسابدار رسمی(

  • قاسم بنی مهد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مسعود قریب) حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری( 

خدمات: حسابرســی مالی، داخلــی، مدیریت، ویــژه مالیاتی، خدمات 
حســابداری اصالح حساب، صورت های مالی شرکت ها و گروه)تلفیقی( و 
خدمات مالی طراحی سیســتم های مالی، صنعتی و بودجه، مشــاور مالی، 

مالیاتی و مدیریت، ارزیابی سهام، گزارش توجیهی افزایش سرمایه
تلفن: 70 و 88702467 و 88702420

فکس: 88713809   صندوق پستی: 14335-986
نشانی: تهران، خیابان وزراء، خیابان سیزدهم، پالک 13، واحد 9

rgkiacpa.ir : درگاه اطالعاتی اینترنتی
Email: rahnemod@yahoo.com

مؤسسه حسابرسی
رایمند و همکاران

2۷

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • عباسعلی دهدشتی نژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • فریبرز امین)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • همایون مشیرزاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • کریم حسین آبادی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • امیرحسین بهرامیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، خدمات بازرس قانونی، 

حسابرسی مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابداری و 
اصالح حساب، تهیه صورتهای مالی تلفیقی، ارزیابی سهام، 

مشاوره مالی و مالیاتی و سایر خدمات حرفه ای
تلفن: 22137707)10 شماره(

فاکس: 22137708
نشانی: تهران: سعادت آباد- بلوار پاک نژاد- باالتر از چهارراه 

سرو- خیابان آسمان سوم شرقی- پالک 15
کدپستی: 1998146613

www. rymand. com

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  •  احمد ظفر پرنده ) حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • غالمرضا شجری ) حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدعلی جاللی گلوسنگ )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  •  اکبر وقار کاشانی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  •  مصطفی هاشمی  )حسابدار رسمی(
  •  محمد امین زکی زاده )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی مالی و انجام وظایف بازرس قانونی، حسابرســی 
داخلی، حسابرســی مالیاتی، حسابرســی عملیاتی، خدمات مشاوره مالی و 
خدمات مدیریت، طراحی و پیاده ســازی سیســتمهای مالی، ارزیابی سهام 

و صورتهای مالی تلفیقی
دفتــر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفــی غربی، پالک 152، برج 
صبا، طبقه هفتم، واحد 71                           کدپستی:19679-35976 

تلفن: 5-22037213                                 نمابر: 22012264
دفتر اجرایی شــماره 1: تهران، خیابان دکتر علی شــریعتی، خیابان خواجه 
عبداهلل انصاری، کوچه 16، پالک 1 زنگ 2       کدپستی: 1661684843

تلفن: 22861830                                     نمابر: 22899690
دفتر اجرایی شماره 2: تهران سهرودی - خیابان سهرودی شمالی، خیابان 
هویزه شرقی -پالک 15- طبقه 4- واحد 8      کدپستی: 1558617541

تلفن: 1-88745250،  88177633                نمابر: 88177639
Website: www.samanicpa.org
E-mail: Info@samanicpa.org
              samanicpa@yahoo.com

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  سامان پندار 
)حسابدار رسمی(

2۹ مؤسسه حسابرسی
دش و همکاران
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عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • بهروز دارش)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سید حسین عرب زاده)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • میلتن ایوان کریمیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • منوچهر انوری زاده نائینی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید ربیعی)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرســی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشــاوره مالی و مالیاتی، اصالح حساب، ارزیابی سهام، 
طراحی سیســتم های مالی، حسابرســی وی ژه داخلی، داوری مالی و 

ارزیابی سهام و سهم شرکت 
تلفن:44846601-10

فاکس: 44846612
نشــانی: تهران - بزرگراه نیایش- خیابان سردار جنگل شمالی- خیابان پنج تن 

غربی- خیابان نشاط-کوچه سوم غربی- پالک24
صندوق پستی: 14185/487

www. dashiacpa. com
info@dashiacpa. com

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

معتمد بورس و اوراق بهادار
عضو انجمن حسابرسان داخلی
عضو انجمن حسابداری ایران

• شــهریار دیلم صالحی )حســابدار مستقل، حسابدار رســمی، و کارشناس رسمی 
دادگستری(

• داریوش امین نژاد )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی، و کارشناس رسمی دادگستری (
• محمدحسن فامیلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• رضا طیبی )حسابدار رسمی(
• سیدعلی شیرازی )حسابدار رسمی(

• حسن طهرانی )حسابدار رسمی(
• فرشید سلطانی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی و بارزســی قانونی صورت های مالی، مشــاوره مالی 
و حسابرســی عملیاتی، حسابرســی داخلــی، حسابرســی های خاص)ویژه(، 
رســیدگی های بیمه ای شــرکت های، تهیه صورت های مالی تلفیقی، خدمات 

حسابداری و سایر خدمات حرفه ای.
و              6- 44297182 تلفن: 1- 44299340 

فاکس: 44297192
نشانی: تهــران- بلوار اشرفی  - باالتر ار جالل آل احمد- خیابان طالقانی- 

پالک 12- واحدهای 14 و 15                    کدپستی: 1461653365
info: @ dariaravesh.com :ایمیل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
)حسابداران رسمی(
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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز 
عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا

مؤسسه پذیرفته شده توسط انجمن حسابداران رسمی 
ACCA-انگلستان

 CPA, نصراله مختار)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی •  
)FCA

  • دکتر بهرام غیائی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی 
)CPA, FCA

  • حسین حسنی)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل(
  • غالمرضا درباری)حسابدار رسمی، حسابدار مستقل(
خدمات: ارائه خدمات حرفه ای در زمینه حسابرسی مالی، 

مالیاتی، حسابرسی ویژه، مشاوره مدیریت، بررسی امکانات 
سرمایه گذاری و امور مالی پروژه ها و سهام و ارائه گزارشات 

مربوطه
تلفن: 88800268-9، 88909718

فاکس: 88903496
نشانی: خیابان ولی عصر، خیابان زرتشت غربی، شماره 14 طبقه ششم

Email: B. ghiai@gmail. com
Mokhtarvahamcaran@iacpa. ir

مؤسسه حسابرسی
عامر مشاور تهران
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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

• معصومه شعبان )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• نسرین پاشایی )حسابدار رسمی(

• مرتضی نوبخت )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• خدمات: حسابرسی صورت های مالی، عملیاتی و مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای مدیریت،اصالح حساب و حسابداری، ارزیابی سهام 
و سهم الشرکه، داور مالی،  طرحهای عمرانی، طراحی سیستم های مالی و 

کارشناسی مالی 
تلفکس: 88905647- 88890619- 88902389

نشانی: تهران: فلسطین شمالی، باالتر از بلوار کشاورز، پالک 463، ساختمان 
شماره 55، طبقه 4، واحد 18 

amermoshavertehran@iacpu. ir :پست الکترونیکی

این فهرست در وبگاه رسمی انجمن به نشانی http://iica.ir/cpa-firms  نیز به صورت آنالین در دسترس است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سخن حق
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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • شهره شهالئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • هوشنگ  خستوئی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • اسداله نیلی اصفهانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرســی عملیاتــی، حسابرســی مالیاتی، بازرس 
قانونی، ارائه خدمات مشاوره در زمینه امور بانک، بیمه، فناوری 

اطالعاتی 
تلفن: 88794646 

تلفکس: 88794928
صندوق پستی: 4175- 14155

نشانی: میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ 
بیهقی، پالک 12، بلوک ب، واحد شماره 3

پست الکترونیک: 
 info@sokhanehagh. com
www. sokhanehagh. com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
سیاق نوین جهان 31

 عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • محمدتقی منصوری راد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عباس حسنی کبوترخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • عبدالهادی بحرانی اصل)حسابدار رسمی(
  • لیال رضایی جهقی)حسابدار رسمی(

خدمات: انواع حسابرسی و بازرسی قانونی، خدما ت مشاوره 
مالی، حسابداری، مالیاتی و بیمه ای، خدمات حسابرسی داخلی، 

ارزیابی سهام، نظارت بر امور تصفیه، خدماتی که توسط 
شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم و تایید می  شود. 

تلفکس: 44264812 و 44264957 و 44218049
کدپستی: 1464654916

نشانی: تهران: بلوار مرزداران- بلوار آریافر- نبش گلدیس 
هفت- پالک 21- زنگ دوم

www. Siaghnovinjahan86@ yahoo.com

مؤسسه حسابرسی شراکت

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

  • سیروس گوهری)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مجید کشور پژوه لنگرودی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمد علی اکباتانی)حسابدار رسمی(
  • مهسا فرخی)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی و دیگر 

خدمات مالی و اصالح حساب 
تلفن: 88719909-88717651-88717650

فاکس:88720188
نشانی: خیابان دکتر بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، 

ساختمان 216،پالک 186، طبقه چهارم
sherkat_co@yahoo.com :پست الکترونیکی

صندوق پستی: 15875-6666
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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسن حاجیان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • محمدصفا دهقان)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • افسر عابدین)حسابدار رسمی(
• حسن روح افشاری)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی مســتقل و بازرس قانونی، حسابرسی داخلی، سایر 
خدمات اطمینان بخشی)اجرای روش های توافقی، رسیدگی به اطالعات مالی 
 ،)Due Diligence(نظارت بر امور تصفیه، خدمات راستی آزمایی ،)آتی
ارزیابــی عملکرد مدیریت، خدمات گزارشــگری مبتنی بر اســتانداردهای 
حسابداری ایران و IFRS، خدمات اصالح حساب و تهیه صورت های مالی 
تلفیقی، خدمات حسابداری، مشــاوره مالی و مالیاتی، طراحی و پیاده سازی 

سیستم های مالی و مشاوره در زمینه نظام کنترل داخلی
تلفن: 9-44008177 و 44022660

فاکس:44049063
نشانی: تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اهلل کاشانی پالک 

210)ساختمان ماد( طبقه 4 واحدهای 14 و 15
کدپستی: 1481875359

صندوق پستی:14515-1359
F.audit@shohoodamin.ir :پست الکترونیکی

  مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • حسن خدایی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • علی رحمانی)حسابدار رسمی(

  • محمدحسین بدخشانی)حسابدار مستقل، حسابدار 
رسمی(

  • علی اصغر محمود زاده) حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 

قانونی، ارائه خدمات مشاوره   مالی و مدیریت، طراحی 
سیستم های مالی،اصالح حساب و ارزیابی سهام

نشانی دفتر تهران: خیابان آفریقا)جردن(- خیابان عاطفی 
غربی- پالک 60- طبقه اول- زنگ دوم

کدپستی: 1967935853
تلفن: 22023544

فاکس: 22038244
Email: karbord. argham@gmail.com

3۶

مؤسسه حسابرسی
فراز مشاور

3۵

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • پرویز صادقی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • نریمان ایلخانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • اصغر عبدالهی تیرآبادی)حسابدار رسمی(
  • فریبرز حیدری بیگوند)حسابدار رسمی(

  • سعید خاریابند)حسابدار رسمی(
  • مهدی صفرزاده)حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرس و بازرس قانونی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی 
عملیاتی، مشاوره مدیریت مالی، طراحی و پیاده سازی سیستم های 

حسابداری و حسابدار صنعتی، خدمات مالی، حسابداری، ارزیابی 
سهام و نظارت بر امور تصفیه 

دفترتهران: خیابان شهید مطهری نرسیده به الرستان شماره 444 
طبقه سوم                                   کدپستی: 1595844314
تلفکس: 88902522- 88893898- 88938539- 88893991

E-mail: info@farazmoshaver. com
Website: www. farazmoshaver. com

انجمن حسابداران خبره ایران
در شبکه های اجتماعی

aparat.com/iica_ir

shenoto.com/iica_ir

instagram.com/iica_ir

t.me/iica_ir 
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            مؤسســه حسابرســی و خدمــات مدیریت 
نیک روشان تهران

4۰

  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • بیژن عبداللهی نمین)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • تیرانداز شکیبا)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
• عبدالحسین تجلی )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• حسین حیدری ) حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورت های مالی، مالیاتی، عملیاتی، حسابرسی داخلی و ویژه، بازرس 
قانونی، خدمات مالی، مشــاوره ی مالی و مالیاتی، ارزیابی سهام، اصالح حساب و طراحی 

سیستم های مالی.
تلفکس: 77873519-21                              

نشانی: تهران، تهران پارس، خیابان فرجام، خیابان باغدارنیا)رشید شمالی( انتهای 
174/1 غربی ساختمان پارس پالک 20،  طبقه سوم

 کدپستی: 1653937365                      صندوق پستی:16765-1137
tehrannikraveshan@yahoo.com        :پست الکترونیک

همیار حساب41
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

  • منصوره منصفی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مسعود مبارک)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • محمدتقی سلیمان نیا )حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • عبدالمهدی امینی )حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، ارائه خدمات 
مشاوره ای و طراحی سیستم های  مالی

تلفن: 1- 66565290                 فاکس: 66900940
نشانی: تهران: خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک 54 جدید، طبقه 

دوم، واحد 4                         
  صندوق پستی: 14155/1643

Email: Hamyarhesab1371@Yahoo. com

درخواست نامه ی اشتراک شماره های آینده ی مجله حسابدار

خواننـدهیگرامی
، مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــماره ی ۴۵۰۵۳۵۵۵  برای اشــتراک شــماره های آینده ی مجله 
انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شماره ی ۰۱۰۶۱۳۶۸۹۷۰۰۷ 
انجمــن حســابداران خبره ی ایران نزد شــعبه ی خیابــان آیت اله طالقانی بانک ملــی ایران )یا انتقــال به کارت 
۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۹۱۲۸( واریز فرمایید و اصل برگه ی واریز وجه)کپی برگه ی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید( را 
همراه درخواست نامه ی اشتراک )زیر( به نشانی دفتر مجله: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره ۲۸، طبقه ی 

دوم؛ یا صندوق پستی ۱۵۸۱۵/۳۶۹۱ یا دورنگار ۸۸۸۷۸۶۶۷ بفرستید. 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری حسابداری و رشته های مرتبط با ارائه ی کارت دانشجویی 

معتبر )که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد( می توانند از ۲۰درصد تخفیف بهره مند شوند. 

مشترکانبیشاز5شمارگاندرهرشمارهیمجلهاز10درصدتخفیفبهرهمندخواهندشد.

مجله ی  اشتراک 

نام کامل مشترک: 

نشانی کامل پستی: 

کدپستی ده رقمی: 

روش پرداخت*: 
* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

دوره سفارش:  از شماره...............تا شماره...............

مشمول تخفیف:  دانشجویی  بیش از ۵ شمارگان

مقصد:      تهران  دیگر شهرهای ایران  دیگر کشورها

نوع سفارش:
 ۵ شماره ای              پست عادی

 ۱۰ شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای

10 شماره ای 

10 شماره ای

• پست عادی:    ۳۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:    ۳۵۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی: ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی: ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:    ۵۰۰/۰۰۰ ریال

• پست عادی:    ۶۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی:۵۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی:۵۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی:۸۰۰/۰۰۰ ریال

• پست سفارشی:۹۰۰/۰۰۰ ریال

5 شماره ای

10 شماره ای

مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت 27
مفاهیم حساب جامع)حسابداران رسمی( 

38

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • حمیدرضا نیک خواه)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • مرتضی فالح موحد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

• نادر بسنده)حسابدار رسمی(
خدمات: حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، بازرس 

قانونی، طراحی سیستم های حسابداری، ارزیابی سهام، حسابرسی 
داخلی، مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی

تلفن: 88559370-88559316   فاکس: 88550897
کدپستی: 1433894175

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، پارک ساعی، برج سپهر ساعی، 
طبقه چهارم، واحد 406

Email: mafahim.h_iacpa@yahoo.com

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
ممیز

3۹

عضو انجمن حسابداران خبره  ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

  • محمدنبی داهی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • حسین سیادت خو)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

  • سعید سینایی مهربانی)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(
  • سعید تیمورنژاد)حسابدار مستقل، حسابدار رسمی(

خدمات: حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مالیاتی، بازرس قانونی، 
ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی  

تلفن: 88895377- 88901547- 88907679-88802901 
فاکس: 89771641

نشانی: خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان سپند، 
پالک 64، طبقه سوم، واحد6          کدپستی: 1598685517 
Email: Momayez_co@yahoo.com

انجمن حسابداران خبره  ایران
w w w . i i c a . i r
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