
 

 

 

 

 2از  1 صفحه

 گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 1398آبان  10جمعه، 

 

 شدگان نهایی آزمون پذیرفته فهرست(: 4ره )اطالعیه شما

 1398اذر  17

 بداران خبره ایرانانجمن حسا

 
 (:4اطالعیه شماره )

 نهایی شدگان پذیرفته فهرست
 مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه آزمون

 1398آبان  10
 
 نهایی شدگان پذیرفته فهرست« 1398 آبان 10 –مشاغل  مالیاتی خدمات گواهینامه آزمون» دومینبرگزاری پیرو 

 خبره حسابداران انجمن سوی از صادره «مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه» دارندگان از گروه دومین و آزمون
 :شوند می اعالمبه شرح زیر رتبه(  -مجموع نمرات )به ترتیب  ایران

 
 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف

 علی اصغر نرگس محمدی 1

 حسین حامد محرابی 2

 ابراهیم فاطمه صیتی 3

 سلیمان سعید پرتو 4

 ایرج محراب رییسیان 5

 محمد مصطفی مومنی 6

 ایالر امید نادری 7

 جهانبخش فرشته شیاسی 8

 حسین مهسا رمضان مشهدی 9

 هرای آقا ژوزف عیسوی 10

 اسالمعلی معصومه مددی 11

 داد علی یوسف غیاثوند 12

 حسن سید مهدی سید نژاد حسینی 13

 رضا سید میالد سید طوسی رضوی 14

 اسمعیل محمد مرتضی تبریزی تشکری 15

 محمود شهاب نبوسجی شاهنده 16

  محمدرضا منفرد 17

 محمد مهسا همیونی 18

 حسن حسین نژادمصلی  19

 فضل اله عبداله فرد قربانی 20

 حسن زهرا حیدری فالح 21

 کیان سمانه زاده هاشم 22

 محمود ویدا شاهسون خان غالمعلی 23

 حسین علیرضا نظری 24

 محمدرضا حسین عباسی 25

 عباس رضا چهارده غالمی 26

 عیسی محمد اباذر اصفهانی جاللی 27



 

 

 

 

 2از  2 صفحه

 گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 1398آبان  10جمعه، 

 

 شدگان نهایی آزمون پذیرفته فهرست(: 4ره )اطالعیه شما

 1398اذر  17

 بداران خبره ایرانانجمن حسا

 نام پدر نام نام خانوادگی ردیف
 علیرضا رامین امیدی 28

 عبدالحسین زهرا ور دیده 29

 اسمعیل سمیه سفیدی شریفی 30

 علیرضا محمد الرانی نثاری جان 31

 
گواهینامه آنان درج شدگان به ترتیب فوق در  که مشخصات هر یک از پذیرفته از آن جا، رساند می شدگان گرانمایه پذیرفتهبه اطالع 

وجود دارد، مراتب را نهایتا تا پایان وقت اداری روز  آنانخواهد شد، چنانچه مغایرتی در نام، نام خانوادگی، و نام پدر هر یک از 
( 011یا  112، 111داخلی  – 88659985تا  88659982های:  به امور اعضای انجمن حسابداران خبره ایران )تلفن 1398آذر  20چهارشنبه، 

 اعالم فرمایید.
 

 انجمن حسابداران خبره ایران
 1398آذر  17


