
 

 

 

 

 2         از         1         صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست3اطالعیه شماره ) 1398خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 انجمن حسابداران خبره ایران
 

 

 (:3اطالعیه شماره )

 در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست

 1398خبره سال  مالیآزمون حسابدار 
 

، 1396فروردین  28)مصوب « خبره نامه چگونگی احراز شرایط عضویت آیین« »10»ماده « 8»در اجرای بند 

به شرح زیر اعالم  1398 سال خبره مالی حسابدار آزمون در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرستشورای عالی( 

 حسابداران آموزش مرکزساختمان  محل در صبح، 9:00 ساعت، 1398آذر  1 ،جمعه روز در آزمون جلسهشود.  می

، 23 شماره نوید، کوچه شاداب، و سپند های خیابان بین الهی، نجات استاد خیابانواقع در تهران،  ،(PACT) خبره

  .شد خواهد برگزار

 

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

آزمون از طریق مطابقت  کنندگان در جلسه ضروری است. همچنین، با توجه به این که احراز هویت شرکتآزمون 

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

 هوشنگ مهدي  اسدي  1

 حميد  محمد  اسمعيلي  2

 رستم اراهيم  افشاري  3

 مسعود محمد  امير آتشاني  4

 تيمور مسعود امير آتشاني  5

 فضل اله علي  اميني 6

 كريم اسماعيل  اويسي  7

 خيراله جليل  ايواني  8

 ضرغام داريوش  آريان مند 9

 علي اكبر  مجيد  باقيات  10

 براتعلي  افشين  بهبودي  11

 سليمان سعيد  پرتو  12

 محمد علي  سين ح ثوابي جديدي  13

 رحيم اسحاق  جانباز  14

 عيدي محمد  اباذر  جاللي اصفهان  15

 رضا وحيد  جوادي نامجو  16

 حسين  محبوبه  حاجعليزاده  17

 علي اكبر  امير  حيدري  18

 منصور كامران  خليلي 19

http://iica.ir/files/iica/rules/membership/IICA_Members_Certification_Rules_1396_01_26.pdf
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 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست3اطالعیه شماره ) 1398خبره سال  مالیآزمون حسابدار 

 انجمن حسابداران خبره ایران
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 مختار  سهيل  خوشنود  20

 جمشيد  محسن  رحيمي درآباد 21

 حسين  جواد  رضائي  22

 نجاتعلي  مصطفي  زارعي سنابادي  23

 احمد  فرزاد شريفي  24

 توكل بهنام  شيري  25

 رضا محسن  صادقي  26

 ابوالقاسم حميد رضا  صالحي  27

 پرويز محمد  صمد پور 28

 علي رضا  عراقي  29

 حسين  علي  فتوحي اردكاني  30

 اسماعيل  مد حسين مح قاروني  31

 عبدالمحمد  پويا  گوراني  32

 جمعه منصور  ماليي  33

 حسين  محمد علي  ملك پور 34

 محمد علي  زهرا  موحدي  35

 سيد محمد علي  سيد رضا  موسوي 36

 شجاع  عليرضا  موسوي  37

 محمد علي  فاطمه  نادعلي  38

 رجبعلي  مليحه  نجفي 39

 معراج هرا ز همتي نوكنده ئي 40

 عزت اله بابك  وهابي  41

توانند از طريق تماس با  اند، ولي نام آنان در فهرست فوق نيست، يا مشخصات آنان نادرست درج شده است، مي نام كرده داوطلباني كه در مهلت مقرر ثبت
 پيگيري كنند.  – 1397شهريور  27شنبه،  اداري سهتا پايان وقت  –كارشناسان امور اعضاي انجمن مراتب اصالح را حداكثر ظرف يك هفته آينده 

 

 دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران

 1398آبان  20دوشنبه، 


