
 

 

 

 

 2از  1 صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1398مون حسابدار مدیریت خبره سال آز

 انجمن حسابداران خبره ایران
 

 

 (:5اطالعیه شماره )

 در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست

 1398آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 
 

، 1396فروردین  28)مصوب « یت خبرهنامه چگونگی احراز شرایط عضو آیین« »10»ماده « 8»اجرای بند در 

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

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

 نوید، کوچه شاداب، و سپند های خیابان بین الهی، نجات استاد خیابانهران، واقع در ت ،(PACT) خبره حسابداران

  .شد خواهد برگزار، 23 شماره

 

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

دگان در جلسه آزمون از طریق مطابقت کنن با توجه به این که احراز هویت شرکت همچنین،ضروری است. آزمون 

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
 تيمور  مسعود  امير آتشاني  1

 حسن  ستوده  باقري  2

 حسن  ناهيد باقري 3

 علي اكبر  مجيد  باقيات 4

 غالمحسين فاطمه  برزگر 5

 محمد قدير  هاشم  بيات  6

 سليمان  سعيد  پرتو  7

 عباسعلي  محمود رضا  توحيد نژاد 8

 محمد  علي اصغر ثامني  9

 محمد علي حسين  ثوابي 10

 عيدي محمد  اباذر  جاللي اصفهان  11

 علي  زهره  حجتي كوشالي  12

 نصيراله كريم  حسن زاده  13

 عليرضا  خديجه  حكيميان  14

 منصور  جواد  حيدري 15

 محمدرضا جواد  خراساني نژاد 16

 بخشعلي  رحمان  رجبي  17

 سوادعلي محمدجواد رحيم پور 18

http://iica.ir/files/iica/rules/membership/IICA_Members_Certification_Rules_1396_01_26.pdf


 

 

 

 

 2از  2 صفحه

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان (: فهرست5اطالعیه شماره ) 1398مون حسابدار مدیریت خبره سال آز

 انجمن حسابداران خبره ایران
 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 غالمرضا  مليحه  رستمي  19

 عسگر  مجيد  رستمي  20

 نادعلي اكبر زواري رضايي 21

 غالمحسين مسعود  شاهوردي  22

 شير علي  احسان  شريفي  23

 شير علي  ارسالن  شريفي  24

 توكل بهنام  شيري  25

 علي  صمد  صابري جو  26

 عبدالعلي  محمد  صابري خورگو 27

 احمد افتخار  صادق خاني  28

 غالمرضا  مهدي  صفاري  29

 عليرضا  سعيد  طاهري  30

 صفر قاسم  عابدزاده 31

 رمضان  سميه  عبدي نسب سارمي  32

 اسداله  غالم عباس  عزتي  33

 افضل علي  عليلو  34

 حسن  احمد  غفاري  35

 حسين  علي  فرحناك  36

 الياس  مهدي  محمدي مالحاجلوئي  37

 عبداله رامين  محموديان زاده  38

 ابوالقاسم  مجتبي  معيني زاده  39

 حجت پيمان ميرزا محمد 40

 محمد مهدي فاطمه  ناد علي  41

 صفرعلي  انوشيروان  نجفيان  42

 اسداله  محمد  نواميد هيق 43

 منوچهر اباذر  نيكخواه 44

 حميد  شيدا  نيكيان  45

 كيان  سمانه  هاشم زاده 46

 علي  اسما  وحداني 47

 عزت اله بابك  وهابي 48

 گورئيل مانوئيل  يوحنائي  49

توانند از طریق تماس با کارشناسان امور  اند، ولی نام آنان در فهرست فوق نیست، می نام کرده داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت
 پیگیری کنند.  1398آبان  27شنبه،  دو حداکثر تا پایان وقت اداری روزاعضای انجمن مراتب را 

 

 ه ایراندبیرخانه انجمن حسابداران خبر

 1398آبان  20شنبه، دو


