
 

 

 

 

 7از  1 فحهص

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 4اطالعیه شماره ) 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 (:4اطالعیه شماره )

 در شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست

 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 
 

، 1396فروردین  28 )مصوب« نامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره آیین»« 10»ماده « 8»بند در اجرای 
 فهرستت خبره، هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیری 1396آبان  7و مصوبه جلسه مورخ شورای عالی( 

          شود.  به شرح زیر اعالم می 1396 سال خبره مدیریت حسابدار آزمون در شرکت شرایط واجد داوطلبان
 آزمون جلسه رسانی شد، ( نیز اطالع1396آبان  10)مورخ  «3»اطالعیه شماره الزم به ذکر است، همان گونه که در 

       .شد خواهد برگزار( PACT) خبره حسابداران وزشآم مرکز محل در صبح، 8 ساعت ،1396 آذر 11 شنبه، روز در
 صورت به آزمون جلسه برگزاری از قبل هفته یک حداقل نیززیر  شرایط واجد داوطلبان آزمون جلسه به ورود کارت

 دبیرخانه سوی از صادرهثانویه  اطالعیه طی ها کارت توزیع نحوه. گرفت خواهد قرار آنان اختیار در الکترونیکی
 .شد خواهد رسانی اطالع انجمن

 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 عزیز یوسف آزادوار 1

 اله عین رقیه نژاد ابوالحسنی 2

 موسی حسن ابوالفتحی 3

 غالمرضا علی لطف ابوذری 4

 تقیمحمد مهدی احمدی 5

 غفار بهارک احمدی امیرزاده 6

 حسین دنیا پور احمدیان 7

 اله نصرت شاهین آبادی وکیلارجمند  8

 محمد علی ارجمندی 9

 قدرت لیع ارشدی 10

 عباداله خیراله اسدپور 11

 حسن محسن نیا اسکندری 12

 عباس مهدی اسماعیلی 13

 محمدرضا محمد اصغری ترکانی 14

 قربانعلی حمیدرضا برق اعظمی چهره 15

 حسین علیرضا افتخار 16

 غالمحسین حسن افشار 17

 رضامحمد هادی اکبری 18

 عبدالکریم فاطمه اکبریان 19

 خدا رحم سهیال یالهیار 20

 نصراله فریدون امجدیان 21

 عباس اله ولی امینی 22

 احمدعلی منوچهر امینی 23

 محمود حامد امینیان 24

 حسین هادی اوالد 25

http://iica.ir/files/iica/rules/membership/IICA_Members_Certification_Rules_1396_01_26.pdf
http://iica.ir/news/iica-news/3490-1396-08-10


 

 

 

 

 7از  2 فحهص

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 4اطالعیه شماره ) 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 مصطفی ملیحه ایرجی 26

 عبدالمحمد اله حجت بابایی 27

 علی بهمن بازگیر 28

 اله نصرت هاجر باطنی 29

 مرتضی مسعود باقرپسندی 30

 هاشم ناصر برازجانی 31

 عباس فرهاد برهمتی رجب 32

 مصطفی عظیمه بروسان 33

 ابراهیم مهرداد بشیری دزفولی 34

 سید احمد سیدمجید بطحائی 35

 اله نعمت داود بهادر 36

 علیمحمد وحید بهزاد 37

 محمد علی پور بهشتی 38

 علی شیخ کیانوش بهلولی 39

 محرمعلی محمدرضا وذریب 40

 رضامحمد مهدی بوستانی 41

 مرتضی احمد بیابانی 42

 اله فرض علی  بیات 43

 محمود نوید بیات 44

 نصراله مینا پاشاپور 45

 محمدحسین محسن آبادی پورعلی مانی 46

 اله صفت فاطمه پوریعقوبی 47

 بهمن جمشید پیک فلک 48

 حسینمحمد کیوان تجردی 49

 الهاسد ایرج بیترا 50

 محمد ابوالفضل تعصبی 51

 حسین سهراب پور تقی 52

 اله نصرت محمدرضا تکلو 53

 ابراهیم محبوبه جانی توزنده 54

 مهدی جواد سید توکلی 55

 حسین محمدرضا زن تیغ 56

 اصغر علی عباس طوسی ءجز 57

 محمد رامین جعفری علمداری 58

 الهعزیز علی فر جاللی 59

 شکراله عبدالحمید جمشیدیان 60

 ابراهیم مهشید جوزی 61

 محمد رضا چاللی ترکمانی 62

 اله حبیب عباس حاجی آقاپور 63

 غالمرضا نوید حبیب خراسانی 64



 

 

 

 

 7از  3 فحهص

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 4اطالعیه شماره ) 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 خدانیادار حسن حبیبی 65

 حسنعلی ساسان حدادی 66

 لهانصیر کریم زاده حسن 67

 حمداله داریوش خواه حسنی 68

 ولی هومن حسنی طالقانی 69

 سردار حسن حسینی 70

 سید مجید سیدمیثم حسینی 71

 محمود علیرضا حسینی 72

 ناصرمحمد حمید نویس حق 73

 عزت اله سعید حکیمی هریس 74

 خداخواست اسداله حمیدی 75

 احمد امید خاکسارنژاد 76

 فرهاد فریال خانقاه 77

 اسداله رحمان خانی گنبد 78

 اصغر علی علیرضا فر خجسته 79

 محمدحسین مهناز خشنودنیا 80

 پرویز حسین زاده خلیل 81

 علیمحمد محمدنادر خمجانی 82

 محمدعلی مسعود خوروین 83

 قاسم نوشان بخت خوش 84

 محمد ابراهیم نظر خوش 85

 خلیل مهران منش داسه مه 86

 قلی حسین نفریدو داودوندی 87

 عبداله  جمشید داوری 88

 اسمعیل جهانگیر دخیلی 89

 حسینمحمد امین خشک دری 90

 رضامحمد معصومه ده دلیری آینه 91

 اکبر حمیده فر دلیری 92

 انادوری تک آی دوردی نژادکر 93

 عبدالحسین زهرا ور دیده 94

 علیرضا نعمت رادمنش 95

 علی پریسا رجبیون 96

 حمزه احمد یرحمان 97

 ابراهیم فریدون رحمانی 98

 پرویز خسرو پور رحیم 99

 علیسواد محمدجواد پور رحیم 100

 ابوالقاسم مهرداد رحیمی 101

 خسرو هایده رحیمی 102

 غالمرضا ملیحه رستمی 103



 

 

 

 

 7از  4 فحهص

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 4اطالعیه شماره ) 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 غالمحسین مهران رضایی 104

 محمد مهیا رضایی 105

 غالمحسن مجید یرضای 106

 علیمحمد محمد علی رضائی 107

 محمد محسن رضائی 108

 قربان عارفه روستارفیع 109

 آقاجان ریتاود ریحانیان 110

 حسن جوادمحمد زائری امیرانی 111

 اله عزت محسن مقدم زرندی 112

 منصور ناصر زرین 113

 حسنمحمد محمدجواد زمانی 114

 سیروس نسترن زندیه 115

 اکبر علی محسن ژاله آزاد زنجانی 116

 غالم محمد ساکی 117

 جبار مجید نهند ساالری 118

 رضامحمد مسعود سامانی 119

 علیمحمد سحر ستایش 120

 نامدار عباس سخاوت 121

 حسن کیومرث  سعیدی 122

 غیبعلی مهدی سلطانی 123

 نصراله داود سلیمانیان 124

 عزیز آزاده سوری 125

 اسمعیلمحمد محمدکاظم وهانیانس 126

 حسین حسن سیدبهرامی 127

 محمود محمدرسول سیفی 128

 رضا مهدیمحمد شاطرزاده 129

 علی وحید فر شایانی 130

 جمال رضا شعبانی 131

 احمد علیرضا محمدی شفیع بیگ 132

 غالمرضا حسین شکرابی 133

 ااهللنور آزاده شهبازی 134

 احمد رافتخا خانی صادق 135

 مرتضی صادق صادقی شایسته 136

 محمدحسین حمیدرضا صالحی 137

 اله رحمت حسن صفدریان کرویه 138

 ماشااله مهدی صفری 139

 قاسممحمد مصطفی طاهری 140

 علی رویا طاهری گوه 141

 سیدحمید سیدمحمد طباطبائی 142



 

 

 

 

 7از  5 فحهص

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 4اطالعیه شماره ) 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 حسینسید داتسالیال طباطبائی فاو 143

 قاسممحمد محمد طرزی 144

 حسین علی طالیی 145

 خلیل جواد طهماسبی 146

 اله هدایت غالمعباس عالیشوندی 147

 مصطفی سیامک پور عباسی 148

 اکبر علی سارا عروجی 149

 حسین اله حمزه عسگری رشتیانی 150

 کرمعلی علی عطوفی 151

 علی سعید عظیمی 152

 اکبر علی مهدی آبادی علی 153

 اله قدرت مژگان علیانی 154

 سید مصطفی سیدعباس آباد علیزاده تقی 155

 احمد قاسم ی قدیمدعی 156

 محمد لیال غفارزاده ترقی 157

 رمضانعلی حسنعلی غالمپور باقری 158

 علی وحید فاقدی هریس 159

 عباس حمیدرضا الهی فتح 160

 عباسعلی ناصر فتحی قرخبالقی 161

 اکبر مریم فدایی 162

 مهدی وحید فرد فدایی 163

 داوود حسین نژاد فرج 164

 صدیق آزاده افزون فرح 165

 علیصفر علی زاد فرخ 166

 نقیمحمد علیرضا فلکی طرازکوهی 167

 نقیمحمد امیر فلکی طرازکوهی 168

 علی  عباس قادری 169

 اله وجیه محسن قاسمی 170

 اهیمابر محمود قربانی 171

 رضا حسن مهدی قسمتی 172

 نصراله گیتی  قمبری 173

 اله حبیب علیرضا قیداری 174

 محبوب مریم زاده کاشف 175

 حسن هانیه کاظمی 176

 جمشید سمانه زاده جورشری کریم 177

 حسن سعید پور سریزدی کریمی 178

 ولی لیال کشاورز معتمدی 179

 محمد هنگامه کشاورزیان 180

 شیرزاد اعظم کلهر 181



 

 

 

 

 7از  6 فحهص

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 4اطالعیه شماره ) 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 نام پدر نام م خانوادگینا ردیف
 ابراهیم محمد کمالی جمیل 182

 رضا سیما کیانی 183

 محمود عالیه گرانمایه 184

 اله سمیع صادق گرشاسبی 185

 غالمحسین سودابه گودرزی 186

 باقر ایمان مالکی 187

 اویلی آق آقامحمد مبشری 188

 لیعباسع جواد محمدزاده میزابی 189

 علیرضا محمد محمدی 190

 غالمحسن پروین محمدی 191

 میرزا شاه علیرضا محمدی محمد 192

 عبدالکاظم نعمه مراونی 193

 عبدالمجید حسین مرجوی 194

 اله فتح اله روح مردان واجاری 195

 علیرضا مینا مروی بایگی 196

 حسن محمدحسین مشایخی 197

 رمضانعلی محمد معدنی 198

 اله عنایت مسعود نیا ینیمع 199

 حسن مهدیمحمد مقامی 200

 محمد هنگامه پور مقدس 201

 پناه بر خدا مهدی مقدسی 202

 محبوبعلی بهزاد مقرب کلخوران 203

 محمد علیمحمد مقیمی 204

 اله حبیب علیرضا مهرآبادی 205

 ضار وحیدت وسویم 206

 شجاع علیرضا موسوی 207

 فریدون فریبرز موسی رضایی 208

 حسینعلی حمید موالیی 209

 علی ناصر موالئی 210

 مجتبی فرزانه مومنی 211

 عباس محمد میر 212

 مرتضی السادات کتایون میرابی 213

 علی جعفر میرزاخانی 214

 حسینعلی سجاد میرزایی سوینی 215

 علی توشمال حسین میرهاشمی 216

 نقی یاسر نادری 217

 عبدالرحیم هادی نجاتیان 218

 وشنگه نرگس نجمی 219

 فرهمند آرین گلجاهی نصیرزاده 220



 

 

 

 

 7از  7 فحهص

 در آزمون شرکت شرایط واجد داوطلبان فهرست(: 4اطالعیه شماره ) 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 نام پدر نام نام خانوادگی 
 سیدصیاد سیداعظم نصیری سلوش 221

 عبدالحسین دخت اشکان چی نمسه 222

 علی امیر نوزعیم 223

 علیرضا محمدرضا خواه نیک 224

 مجید میالد روز نیک 225

 غالمعلی داود نیکوئی 226

 محمود فاطمه هاتفی هویدا 227

 اله میر ولی سعید هاشمی 228

 غالم محمد خواه هاشمی 229

 محمد امیر هداوند 230

 محمود عادل هنرمند باقری 231

 محمد علیرضا دوست وطن 232

 اله نصرت پیمان ویسه  233

 مهرعلی رسول فرد یاری 234

 برزو مهدی یلوهء 235

 غالمرضا فاطمه یوسف معمار 236

س با کارشناسان امور اعضای انجمن از طریق تماتوانند  ان در فهرست فوق نیست، میاند، ولی نام آن نام کرده که در مهلت مقرر ثبتداوطلبانی 
 کنند. پیگیری  – 1396آبان  22پایان وقت اداری روز دوشنبه، تا  –ظرف یک هفته آینده مراتب را حداکثر 

 

 انجمن حسابداران خبره ایرانخانه بیرد

 1396آبان  15 دوشنبه،

 

 


