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حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

فهرست حسابداران مستقل خبره و حسابداران مدیریت خبره موضوع ماده ی 8 اساسنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )مصوب 23 تیر 13۹3( به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم می شود.

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*67 سید محمد                       باقرآبادی                        22902485
  68 رضا                               باقرزاده آذر                     88778811
  69 همایون                          باقری طادی                    88794646
*70 علی                              بخشی                          88061990
*71 محمدحسین                    بدخشانی                        88778811
  72 جلیل                             بدراق نژاد                       88794646

*73 محمد                             بدیعی جاریانی                  88905316  
*74 سعید                              براتی                             88344609

*75 سعید                              برهانی                           22367783  
*76 سیدمحمد                        بزرگ زاده                       88757260
*77 جواد                              بستانیان                        88087796
  78 عبدالرضا                        بسطامی                         88284028
*79 محمد علی                      بشارتی                           66597753 
*80 قاسم                             بنی مهد                        88702420
*81 جبرائیل                           بهاری                            55533570  
*82 محمدرضا                        بهاری مهربانی                  88791437  
* 83 راضیه                             بهفروزی                         88802932 
*84 امیرحسین                       بهرامیان                         22137707
*85کیانوش                          بهلولی                           66485063
*86 اصغر                              بهنیا                                6621345 
*87 منوچهر                           بیات                               88504587  
*88  مهدی                           بیرانوند                          44470084
*89 حمزه                              پاک نیا                             9975383 

*90 اصغر                             پارسایی                         88705508  
*91 علی                              پازوکی                          88305393
*92 ناصر                              پسران رزاق                       88702467
*93 مهربان                            پروز                              88493171
*94 عیسی                             پورابراهیمی                     88902999 
  95 منوچهر                           پوررحیم                        96667089
  96 سعید                              اسمعیل پورزنجانی            88872266
*97 عبدالحسین                       تجلی                            77873519
*98 سیدهدایت                         تشکرحسینی                    22767233 
*99 مجید                              ترکمان                         88305391 
*100 محمد                           ترامشلو                         44292813
*101 شاهین                          ترکمندی                      88559316
*102 محمدرضا                         تقوایی                           88523816
* 103 سیدرضا                          تقوی تکیار                     88547075
*104 محسن                          تنانی                            88523059

*105 حسن                             تنگ عیش                       88007664  
*106 سعید                            تیمورنژاد                        88901547
*107 سید علی اکبر                  تیموریان                        88673767
*108 سید مهدی                     تیموریان                       88899962

*109 احمد                              ثابت مظفری                    88728601    
  110 سید امیر                        جان نثاری                     88673767                  

*111 احمد                             جبرئیلی                  0311-6695461
*112 رضا                              جمالی                         88547439
*113 حبیب                             جامعی                           88757261
*114 مصطفی                           جان نثاری                       88937317 
*115  اسماعیل                       جانثاری                         66591157
*116 ابراهیم                           جعفریان                         88355017 
*117 محمدعلی                       جاللی گلوسنگ               22037213
*118 محمد                             جم                               88901246
*119 علیرضا                           جم                               88504586 
*120 فریدون                          جمشیدی                       44022975
*121 مجتبی                            جواهرنشان                     88267912 
*122 مصطفی                          جهانبانی                        88503918 
*123 رامین                            جهانگیری                 04432228222
*124 مهرداد                            حاجی ابوالحسنی               88419152 
*125 حسن                            حاجیان                         44008177
*126 فرزین                           حاج محمد علی               66597644

*127 احمد                              حاجی زاده                       66413463  
*128 حسین                            حریری                          22091320 
*129 موسی                            حسن زاده تازه قشالق      88985751
*130 حسین                           حسنی                          88909718
*131 عباس                             حسنی کبوترخانی              44264957
  132 ولی                                حسنی طالقانی                 88901547 
  133هومن                              حسنی طالقانی               88901547

*134 کریم                              حسین آبادی                    22137707 
*135 محمد                            حسین آبادی                   66932023
*136 موسی                            حسینی                         88109418
*137 سید مسعود                     حسینی                          88705508
*138 حمید                             حسینیان                         88102987

  139 بهاره                             حقیقی طلب             051-32286801
*140حسن                              حیاط شاهی                      22278764 
*141 عباس                            حیدری کبریتی                  44498198 
*142 مصطفی                          خادم الحسینی                  88647844 
*143 حمید                            خادمی                          22270949

*144 احمد                              خالقی بایگی                    88107264  
*145 علی اکبر                          خالقی کرهرودی               22271571 
   146علیرضا                          خلیلی قیداری                  88791499
*147 حسن                             خدائی                           88899804 
*148 هوشنگ                         خستوئی                        88794646 
  149  زاگرس                          خستوئی                       88029018
  150  زهرا                             خسروی                       88901248
*151 علي                               خسروي لرگاني                88690830
*152 مهناز                            خشنودنیا                       66591158

*153اصغر                               خرمی دیزجی                     7763352  
*154 علی اصغر                         خلفی                            88023729
*155 علیرضا                          خلیلی                            88703352
*156 حسین                            خطیبیان                         88773828 
*157 داود                               خمارلو                           88902316 
*158حسین                             خمسه                           88309100
  159 محمدنادر                        خمجانی                         88909718
 *160محمدعلی                       دارابی                           88559316
 *161 بهروز                             دارش                            44846601 
*162 محمد بهنام                      دائی مژدهی                    88937318 
  163 سکینه                            دانای درگاه                   88909144
*164 حسن                            دانشور                          88471279
*165 محمدنبی                        داهی                            88895377 

*166 غالم رضا                        درباری                           44289016  
*167 فرشید                           درویش                         88703351
*168 محمد                            دل آرام                           88901496 
  169 حمید                            دل داده                     09127238022
*170 محمد                            دلیرانی                           88754218 
 *171 رسول                          دوازده امامی                   88305391
*172 بابک                            دورگلی                         88444668
*173 غالمحسین                      دوانی                           82134000 

*174محمدصفا                         دهقان                           44008177  
*175محمدجعفر                       دهقان طرزجانی               88342817

*176 علی                               دهدشتی                         22011374  
*177غالمحسین                       دهدشتی اخوان                 2228071  
*178عباسعلی                           دهدشتی نژاد                   22137707 
*179مصطفی                            دیلمی پور                        22046961 
*180 شهریار                           دیلم صالحی                    44299340
  181 رضا)شهروز(                     دیلم صالحی                    44299340
  182 رضا                               دیوان علی                      88104614
*183جهانگیر                            ذوالفقاري                        88899826
*184جواد                                راثی                               88937317 

*185محمدعلی                         رادمان                          88613810 
  186 مصطفی                          رافتی                            88305391 
*187 محمد                            رامین فر                       22341493 
*188 محمود                           رجایی                         88899962 
*189 روح اله                           رجبی                           88835213 
*190 مرتضی                          رحمانی یگانه                 88425209 
*191 محمدعلی                       رحیمی شهمیرزادی         66702711 
*192 نظام الدین                      رحیمیان                      22840423

*193  نادر                             رستگاری                     88320131        
*194 رامین                            رضا زاده                      88806876
*195حسین                            رضائی                         88820123  
*196 محمد تقي                      رضائي                         44411340  
*197 جهانگیر                         رضایی                        22904200
*198 حسین                            رضایی نویس                88309100 
* 199 حسن                             رضوی                         88403618 
*200 سید علیرضا                     رضی                          88671349

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی
*1  سورن                              آبنوس                           88479628 
*2  رضا                                آتش                              88305391
* شهریار                              آذری سلمانی                   88799365
*4 علی اکبر                          آراسته                              7278858

*5 محمدرضا                         آرون                              88465043 
 *6 محمدرضا                        آرزومند صومعه سرایی         88305391
*7 مهدی                             آقاجانی                          22270981
*8 محمود                             آقا جعفری                      88909144
  9 حسین                             آقا محمدی                     88690830
*10علیرضا                           آقائی قهی                       88934352
*11 مهرداد                           آل علی                           88929708
  12 غالمرضا                        آصفی                            22023544
  13 آرارات                            آواکیان                          88323630
*14 عباس                            ابراهیمی                     88480966
*15 محمد رضا                      ابراهیمی                     88957329
  16 علیرضا                            ابراهیمی پویان                 88309100

*17  امیرحسین                      ابطحی نائینی                   22903758 
 18 مهدی                            ابوالقاسمی                0411-3369740
*19حسن                             احمدی                    0511-6024461
*20مرتضی                           احمدی شیرازی                 88745141 
*21 مصطفی                         احمدی وسطی کالیی         88334142 
  22 دانیال                            احمدیار                          88901547
  23 عباس                            اختیاری                         88504586
*24 حمیدرضا                        ارجمندی                         88890120
*25 علي                               ارشدي                           44269485 
*26 مجتبی                           اسدی                   0261-32545170
*27  مسعود                           استحمامی                       77514575
* 28 عباس                            اسرار حقیقی                    88835207 
*29  جمشید                           اسکندری                        88754218

*30 یداهلل                             اسالمی                         88780234  
  31 عبدالجواد                         اسالمی                          66381151
*32 علی                              اسالمی گنزق                  44846601
*33 ارسالن                          اسمعیلی کاکرودی              88480966
* 34  حسن                            اسمائی                            88721269
*35  سیدعباس                       اسماعیل زاده پاکدامن           88791499 
*36  عباس                            اسماعیلی                          6621345 
  37 نصرت اله                        اسماعیلی                       88843704
*38 حسن                            اسماعیلی                        88872266
  39 محمدسعید                        اصغریان                          88087796 
*40 ارمیا                                اصفهانی                     01144227635
*41 منصور                             اعظم نیا                          88538234
*42 محمدعلی                         اعتمادیان                         88520505
*43 اسماعیل                           اقبال صفت رونقی                 88446856
*44 بهزاد                              افشارهور                         88107264 
*45 ابوالفضل                           اکبری                             66573506
*46علیرضا                           اکبری امامی                    26401270
  47 نادیا                              اکرمی یارفی                    44846610

* 48 حمیدرضا                         المعی                             0813-8241872
*49 مجید                             اله وردی                          88707924

*50 علی                               امانی                              82134000  
*51 تورج                              امجدیان                         88754088
*52 امیرجمال                         امیدی                             88528194 
  53 مهران                            امیرسهامی                      88326528

*54 فریبرز                             امین                               22137707  
*55 سعید                              امینی                            88515134 
*56  داریوش                           امین نژاد                          44611722 

*57 رسول                            انگبینی                          88702420 
* 58 منوچهر                           انوری زاده نائینی                44846605 
*59 علی اکبر                        اورعی                           88791499

*60 فریدون                           ایزدپناه                           88806876   
*61 نریمان                            ایلخانی                           88892036 
*62 میلیتن                            ایوان کریمیان                   44846604 
*63 احمد                              بابائی                            66929268  
*64 مصطفی                          باتقوا                              88843704 
*65 جواد                              باغبان                           88843705 
  66 حمید                             باغدوست                       88901496
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ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*201 حجت                            رهبری                         88273595 
*202 عبدالحسین                      رهبری                         88504586 
  203 خشایار                          رئیس دانا                     88309100
*204 علی                             رمضان نژاد                    88547440
  205 محمد حسین                   رنجبر                    07633354304
*206 مهربان                           ریحانی                         22912368 
  207  عباس                          روح نواز صلوات               22137707
*208  حسن رضا                    زارعی                          33329886
*209 محمد                             زادحیدر                        88908454 
   210 فرانک                            زرفشان                        88267912 
*211 محسن                            زرعی                         66591157
*212 غالمرضا                         زریابی لنگرودی              44436021  
*213 محمد                           زمانی                     03137750144
  214 محمدرضا                       زمانی علویچه               88978496
*215محمدحسین                      زواریان                        88230731 
*216 علیرضا                           زندبابا رئیسی                 88889316 
*217 منوچهر                           زندی                         88721269 
  218 هاشم                            ساالر محمدی               22863011
  219 مسیح                            ساالریان                      88705508
  220محمدرضا                        سالمی                         88545442
  221 بابک                             سامی                         88901547
*222حمیدرضا                          سبزه اي                        77520148  
*223عباس                            سالک                          66485063
*224 محمد                            سخائی فر                     88843704 
*225 محمدرضا                        سرافرازیزدي                 88326527 
  226 سید محی الدین               سراج                          88842273
 227  عباس                           سرلک                         88020434
*228 علی                               سعادت                         22909557 
*229 نصراله                            سعادتی                       88705508 
*230 محمدحسن                      سعادتیان                      88503527
*231 فرشید                           سلطانی لرگانی               44297185
*232 کامران                          سلیمی                        88575475
*233 سعید                             سلیمی                       44250494

*234 محمدتقی                        سلیمان نیا                     66565290 
*235 مهدی                            سوادلو                         44611723 

*236سیاوش                           سهیلی                          88902316  
  237 فتح اله                          سهرابی                        22912368
*238 حسین                            سیادت خو                     88801904 
 *239 مسعود                          سورانی                       22925910
   240 سیدمهدی                       سیدمهدی                     66704425 

*241 سعید                              سینائی مهربانی              88802901  
   242 واقناک                           مسیحی شاه نظریان         88847962 
*243علیرضا                           شایان                         22902484
  244 رضا                               شاهرخی                       77516634 
*245 جمشید                          شاهرخی چمن آبادی         8450807
*246 سید مصطفی                   شاه صاحبی                   88230735
*247 تیرانداز                           شکیبا                          77873521
*248 احد                               شله چی                        22904200 
   249  سیدمجید                         شجاعی                        88791437 
*250غالمرضا                        شجری                        22861830
*251 معصومه                          شعبان                          88905647 
*252 محمدعلی                       شعبانی  سبزه میدانی         66704425 
*253 احمدرضا                        شریفی قزوینی               88305392

*254 مهرداد                            شریعت زاده             0311-6644852  
*255 نریمان                            شعربافی                       66565291 
*256 عبداله                             شفاعت قراملکی               5533570

 *257 سیروس                          شمس                          88937317  
*258 منصور                            شمس احمدی                88309100 
*259 رضا                               شمس زهرایی               88675992  
*260  عبداهلل                            شمشیرساز                     88744228  
*261 محمد                             شوقیان                         88804941 
*262 اردشیر                            شهبندیان                     88928981
*263 فرزاد                              شهدادفرد                     88503527  
   264 محمود                           شهشهانی پور                 88909718 
*265 شهره                                شهالئی                          88794646 
*266 امیر                               شهالئی مقدم                88903949
*267 صغری                           شهراسبی                     88773828  
*268 قاسم                             شیخانی                        88334142 
 *269 حسین                            شیخی                         22270949

*270 فریده                             شیرازی                        88343235  
   271 رضا                               شیروانی                       22353129 
  272 احسان                          شیروانی هرندی              22925910
*273 زهیر                              شیرین                         88728600 

*274 محمد رضا                     صابونچی                     88708234 

*275 پرویز                             صادقی                         88890236
*276 سید سعید                       صادقی                        22270198
  277 حمیدرضا                        صادقی                       77498403
*278 حسن                             صالح آبادی                   88478487 
*279 محمدرضا                      صداقت تفرشی               88305918 
*280 سعید                            صدرائی نوری                88502855 
*281 مجید                           صفاتی                         88503917 

*282محمدجواد                      صفار سفالیی                    88726665 
*283 ولی اله                        صمدی                          88305391
*284 مهدی                          صولتی                    0311-6283962 
*285 قاسم                           ضرغامی                          88827556 

  286 امیرحسین                     طباطبایی                031-32660211 
*287 حمید                           طبائی زاده فشارکی            22228452 
*288امیرحسین                      ظهرابی                          88504586 
*289 اصغر                            طهوری                           88903900 

*290 احمد                            ظفرپرنده                         22011374  
*291 مرتضي                         ظله جوبي                       88847525  
* 292 بیژن                            عبداللهی نمین                  77873519 
*293 محمدرضا                      عبدی                             88326527 
  294 علیرضا                        عبدالملکی                       88907679
  295 مهدی                         عسجدی                         22904199
*296 ناصر                           عسگری نائینی                 88109418
*297 محمد                          عسگری انارکی                88829761
*298علی اصغر                      عرب احمدی                   66420311
*299 سیدحسین                      عرب زاده                         44846602 
* 300 فیروز                            عرب زاده                         88806876 
*301 مریم                           عربی مزرعه شاهی              44846631
*302 حمیدرضا                       عرفی                             88952289 
*303 محمدرضا                      عزیزی                           44975513
*304 فرید                            عزیزی                          88901246
  305 مام                             عزیزی                          88800267 
*306 علی                             عزیزی بزرگی                   88899962
*307 علیرضا                         عطوفی                           88785765  
*308 اکرم                           علیاری                           88109418 
*309 سید حمید                     عالئی ورکی                    44022377

    310 بختیار                           علیپور                            82134000   
*311 نعمت اله                       علیخانی راد                      88902316   

* 312 فریدا                            عطایی                            88799365 
*313جعفر                             عوض پور                        88827556  
* 314  شهراد                           عوض پور                        88847525 

*315  عالءالدین                      غفاری                            88937317  
*316 جعفر                           غالمی                          88514363
*317 بهرام                            غیائی                            88909718  
  318 کامبیز                            غیائی                           88038379 

*319 هوشنگ                        غیبی                             88985751  
*320 علیرضا                        فاضلی                           77514576
*321 سید مرتضی                  فاطمی اردستانی               88939513
*322 محمدحسن                   فامیلی                           44299340
*323 ابوالقاسم                       فخاریان                          88728565  
* 324 محمد                           فدایی حسینی                   88673149 
*325 بهمن                          فدوی رودسری                 88835207
*326حسین                           فرج الهی                         88306911  
*327 مهران                         فرجی                            88951930

*328 علی اصغر                       فرخ                               22925910  
* 329 فرهاد                           فرزان                             88929709 

*330 مصطفی                       فضلی                            88843704 
  331 مرتضی                        فالح                             88802901
* 332 مرتضی                          فالح موحد                         22056835 
*333 فرهاد                            نژاد فالطوري مقدم            88522096
*334 فرزاد                            فرهمند بروجنی                 88824887 

*335 نادر                             فرهمندنیا                       88444668  
*336 بهزاد                            فیضی                            88901246  
*337 یاسین                         قاسمی                           88105367
*338 حسین                          قاسمی روچی                    22035160 
*339 سید حسام الدین              قائم مقامی                 03116695429
*340 حسین                         قربانی                           88980402

*341 افشین                         قوی اندام               05138846584-5 
* 342 رضا                             قندی                             88032969  
  343 حسین                           کاموسی                          88900528  
*344 ناصر                           کاظمی                          88514457 
*345 حمید                          کاظمی                          88515133
 346 شایسته                          کاظمی زنگنه                   88309100
*347 محمدحسن                    کریمی                            44971639

  348 علیرضا                          کریمی طار                      88302716   

 349 شهباز                          کریمی ناصری                 88901249
*350  فریدون                         کشانی                           88000871   
*351 غالمحسین                    کشاورز محمدیان              22271571  
*352 سید محمد                    کشاورزیان                 03516228139
* 353 مجید                           کشورپژوه لنگرودی            88717650 
*354 مهدی                          کیانی                             66274991  
*355 مهدی                         کوکبی                          88172563
*356 عباس                          گرجی                           26705336 
* 357 اسفندیار                        گرشاسبی                         88334142 

*358 محمدرضا                      گلچین پور                       88791437  
*359 سیدرضا                        گلستانی                          88713809 
*360 سعید                          گل محمدی                    88105367
*361 خلیل                          گنجه                            88806876

*362 خیراهلل                        گلناریان                     06134445132
  363 شهاب                         گودرزی                         22137707 
* 364 سیروس                        گوهری                           88717650 
*365 مهدی                         گوهری                          88172560 
*366 قاسم                           مالکی                             26705116

*367 مسعود                          مبارک                            66565290  
 368 الهه                              محب رباني                      22353129  
* 369 موسی                           محسنی                           2222892  
* 370 عبدالمجید                      محالتی کاظمینی             88741179 
*371 محمد                          محققی ریاض                 88580488
*372 نادر                             محمدپور                         99987654 
   373 جهانگیر                        محمدی فر                      22924843 
  374 محسن                        محمودی چوینلی               44022577 
*375 ناصر                            محمودزاده احمدی نژاد        88981569 

*376 محمود                         محمدزاده                        88781759  
  377 میثم                           محمودزاده                       22023544
*378 محمود                         محمودی نیا                     88802901 
  379  عبداالمیر                       محمدیان                         44008177 
*380 سید مجید                      مختارنژاد                         66568553 
  381 بیژن                             مدیري                           88843704 
 382 سید محمد سعید              مدیحی                          88328313
* 383 ابوالقاسم                       مرآتی                            88504587 
*384 طاهر                            مراغه پور                         6283764  
* 385 علیرضا                         مستغائی                          88538234  
*386 عبدالکریم                     مستوفی زاده                      44646485 

  *387 علی اصغر                       مسلمی                          88899962 
   388 شهرام                          مشتاقی                         66591157
* 389 علی                              مشرقی آرانی                   88305392 
* 390 همایون                          مشیرزاده                        22137707

*391 شیرین                            مشیرفاطمی                    88849640  
*392 مرتضی                          مصدری                         88902999
* 393 رضا                               مظاهری                         88061990  
*394 محمدجواد                      معصومی                       88320131
*395علیرضا                            مسعود خورسندی             22228445  
* 396 پژمان                            معتمدیان دهکردی             6641917  
*397 محمدباقر                        ملکی                             88703351 
*398 محمدتقی                        منصوری راد                    44298622
*399 فرهاد                           مصفا                       04432228222
*400 رضا                              معظمی                          88899804  
*401حسین                            مقیمی اسفندآبادی             88107264  
  402 بهزاد                             مقرب کلخوران               22925910
*403 اکبر                              منفرد                            88572024  
*404 هوشنگ                          منوچهری                       88478489  
*405 ابراهیم                           موسوی                          88452963  
*406 سید مصطفی                  موسوی                         88446856 
*407 سیدکمال                        موسوی                          88581437  
*408 علیرضا                          مهدی بابایی              01144227635
*409 محبوب                          مهدی پور بهمبری           88109418 
*410 ابراهیم                          مهدویان                        88028711
*411 رویا                              مهدی زاده                      88843704
*412 سید علی                       مهدیان                         44542499
*413پویا                               مهدوی فر                     88690830

*414 مسعود                           مهرآبادی                      88933832 
*415حسین                           مهربانی                         22840423
*416 منصوره                         منصفی                          66565290
   417 پرویز                            میرآرمندهی                    88804519 
*418عبداالمیر                         میرآب                            88312248  
419 رضا                                 میرآفتابزاده                     88663132
*420 محمد                              میرآفتابزاده                     88791499
*421 منصور                            میرزاخانی نافجی                6631390 

*422 ابوالفضل                        میرزائی                   0311-6691921
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1 امیر                                    ابراهیم زاده             09121490701
2 حامد                                   امینیان                     09133463090
3 فریدون                               امجدیان                   09122496804
4 هادی                                 اوالد                       09121554178

5 حجت اله                             بابایی                      09122309756                  
6 هاجر                                  باطنی                      09122786469
7 داود                                   بهادر                      09123164670
8 علی                                   بیات                       09121304357
9 احمد                                   بیابانی                     09121542507
10 فاطمه                                 پوریعقوبی                 09127059909
11 جمشید                             پیک فلک                09132829098

12 رضا                                  چالنی ترکمانی          09123128245                   
13 ساسان                              حدادی                    09122027727
14 محمد                               حسین پور                09153159311
15 حمید                                حق نویس                09121364827
16 اسداله                                    حمیدی                     09171713402
17 رحمان                              خانی گنبد                 09122773758
18 مهناز                                خشنودنیا                  09123630148
19 محمدنادر                           خمجانی                   09122019656
20 مسعود                              خوروین                    09123182334
21 فریدون                             داودوندی                 09121942912
22 غالمحسین                         دوانی                           88866025
23 رحمت اله                           صادقیان                       88659982
24 محسن                              ژاله آزاد زنجانی           09124353808
25 عباس                               سخاوت                   09123166744
26 محمد مهدی                       شاطرزاده                  09177150467
27 منصور                               شمس احمدی               88309100

28 غالمعباس                          عالیشوندی                09177161355
29 سیدمحمد                          طباطبایی                  09123028071
30 جواد                                 طهماسبی                 09126858349
31 امیر                                  فلکی طرازکوهی         09121959415
32 اسفندیار                             گرشاسبی                 09121209753
33 سودابه                              گودرزی                   09123380214
34 حسین                               مرجوی                   09126788015
35 علی                                 مصدر                      09123383872
36 مجید                                میراسکندری              02822223937 
37 هنگامه                              مقدس پور                09123464917
38 اشکاندخت                          نمسه چی                 09122203696

*423محمودرضا                        ناظری                            44611722 
*424محمدعلی                       ناظری                          88843704
* 425 حمید                            ناموری                           88901246 
*426 ایرج                              نجفیان                           88015042  
  427 محمدعلی                      نجفیان                         88013175

*428 بیژن                             نجفی                           88326527 
*429 علی اصغر                       نجفی مهری                    22035160
*430 افشین                          نخبه فالح                      22909597
*431 محمدرضا                       نصر اصفهانی                  88890619
  432 بیژن                             نصیری                          22925910

*433محمدعلی                         نوذری                           88465044  
*434 فرامرز                            نوروزی                         44299340
*435حمیدرضا                          نقی زاده                        22028774
*436 علی                               نظاری                            88274746  
  437 جعفر                            نعمتی                           88938528
*438 عبدالرضا                         نوربخش                         22035160
*439مرتضی                          نوبخت                            88905647
*440 سعید                             نوری                           88107264
*441 سیدشهریار                     نوریان                             6699494 
*442 ایمان                            نیکوکارلیسه رودی             88909718
*443حمیدرضا                          نیکخواه                          22056835
  444 شهرام                            نیک بخش                     82182100
 445 فرهاد                             نیلی                             88305392
*446 اسداهلل                            نیلی اصفهانی                  88794646 
*447 محمدحسین                    واحدی                            6621345

*448 محمود                            واحدی                           88961042  
*449 محمد حسن                    واحدی                           6611276
* 450 کاظم                             وادی زاده                       22136905 
*451 سجاد                            وجاهت                         88521678
*452 سعید                             وطنی                           88528194 
* 453 اکبر                               وقار کاشانی                     44289456
*454 مهدی                           وکیلی                           22366611
*455 عادل                             ویسی                           44151135

*456 علی                                هاشم نژاد شیرازی            66565290  
* 457 ایرج                              هادوی                           88782096 
* 458 عباس                            هشی                             88843704 
*459 هومن                           هشی                            88305391
*460 محمد رضا                     همتی                            44221149
*461 محمد                           همتی                           88806065

* 462 کارو                             هوانسیان فر                     88841227  
* 463 قاسم                             یاحقی                            88504159  
*464 محمدرضا                        یادگاری                         88799365  
*465رضا                               یارمحمدی                     22341880
* 466 رسول                          یاری فرد                       88980448

*467 حمید                             یزدان پرستی                   88843704  
*468 هادی                            یوسف زاده                      88528194 
*469 ابوالفضل                       یوسفی                           88520505 
*470رضا                               یعقوبی                           88493172 

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه به صورت انفرادی

1هرمز                                    ایزدگشسب                      22200592
 2  امیرهوشنگ                           احمدی                          77910809

*  3  ابراهیم                             اسفندیاری                09131027214 
4 مجید                                  اسعدی الموتی              09121112787
 امید                                     افشار                       09121598557
* 6 محمد                                بدراقی نژاد                      88781708
*  7 علي                                 بهروزي                     09123026834
*8 محمدحسین                        توکلی                            22021881
  9 رحیم                                جباری دارستانی           09125045089
*10 عباس                              جهانی                           22288136
* 11 سعید                               جمشیدی فرد                   22251920
  12 سیدمحسن                        حجازی                          22044005
  13مرتضی                             حجازی                          22885599
  14 حسن                              حسین پور فرد             09123869677
*15علی                                حیدری                    09188660340
*16 سیدحسین                         خاتمی                       09123864057
*17 ابراهیم                           خبیری                       09151114370
  18 مسعود                            دادگر                            44607914
  19  فرهاد                              دولتشاهی                   09122202296
  20 اسکندر                           رجبی                       09121059283
*21 ایوب                               رستمی سلطان احمدی      09131418660
*22 قدرت اله                         رهگذر                            22002605

*23 فرهاد                             شاه ویسی                  09121978024
*24 علی                                صحرائی                     09122501569
*25 محمد                              صفری کوپائی                 66499299
*26محمدکاظم                        ضیاءپور                          44352860
  27 جمشید                             فراروی                          22550569
*28 علی کامیار                        گیالنپور                          88250817
*29 زهرا                                مطلب زاده                  09121176124
 30 حسین                              مرجوی                     09126788015
31 محمد علی                         نوری                        09128408660

 حسابداران مستقل خبره  شاغل در سازمان حسابرسی
*1 مجید                               اعتصام                      09123026340
*2  جعفر                                  باقری                              2241795
* 3حسین                              بجنوردی                        82182734
*4 اصغر                                  داوطلب                           77689144

 5 بهزاد                                  دانشجو                             82182100 
*6 هادی                                 روحی ثانی لنگرودی          22912418
*7  نوین                                سجادی                        82182520
*8 محمود                               شالی                             82182730

*9 علیرضا                               صفایی                        09123061592
*10 غالمرضا                            صرام                              88713790
*11حمید                              طاهرپور                         82182520 
 12 فهیمه                                عیسی                            82182313
*13 غالمعباس                          عزتی شالقونی                  82182525
* 14 قاسم                             فرهاد خانی                09126136303
 15 مهرداد                              قدیمی                         82182732

*16سیدصمد                             میرحسینی مطلق        09123011361
*17حسین                                نجات بخش                09126080247
*18  فرزانه                                نخعی                            88726106
*19 میرمجید                             وکیل زادیان                  88726308
*20 مرتضی                              محسن زاده گنجی           88717911

حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
*1محمد                                آذرنیا                         09122893814
* 2 پورو                                 آواکیانس                         88830599

*3 بهروز                                ابراهیمی                        88674421   
*4 علی                                   احتشام                      09123396260 

 5 محمدحسن                           استحقاری                  09121185789 
 6 جهانبخش                           اسدنیا                      09121976689
*7 حمیدرضا                           بنی اسدی                 09126445471

*8 ذبیح اهلل                             پروانه                        09121761484  
*9 بابک                              پوربهرامی                   09122105100

*10 ایرج                                پورحسین  اکبریه               88903190  
*11 خسرو                              پورمعمار                          88030644 

*12 سعید                               تاج بخش                   09123688315  
* 13هوشنگ                            تسلیمی                      09121591841
  14 احمد                                جاللی  کله سر            09123701504
*15  پرویز                               جوادی بوسجین                88798023  
*16  یحیی                              حساس یگانه               09121881850  
*17 مصطفی                           حقدوست                        88769043  
*18 جالل                              خرازی زاده                      88897029 
*19 بهروز                              خالق ویرودی                    88889242
*20  امیرعلی                           خانخلیلی                         88798023  
* 21 فریده                               خلعتبری                         66427539 
22 جمال                               دامغانیان                        60992015
  23  اسیک                               دراستپانیانس               09121884094 
*24 سیروس                           رحمانی                           88783323 
 *25محمدعلی                        زاهدی                      09121019332
  26 سروش                              زینلی یزدی                09121277264  
 * 27  محسن                         ژاله آزاد زنجانی           09124353808
  *28 محمدباقر                          محمدی                        88803660  
*29 رسول                              محمدی سالک                  22548549  
  30 سیامک                           سامی                            83879000
*31 غالمرضا                          سالمی                            88882243  
* 32 ناصر                                ساالر                            88904226
*33 فرامرز                             شایگان                          66436391
*34 سیامک                            شهریاری                        88751909  
 *35 عباس                              شوقانی                      09124113511
*36 غالمرضا                         شوندی                          22906751
* 37 هوشنگ                           شیوایی                      09121214422
*38 احمد                              عبائی کوپائی                     22075218 
*39 خسرو                              فخیم هاشمی                   66720236 
  40 رحیم                              فیروزی                         66801062

  41 محمود                             قدس                          
  42 صالح الدین                       قوی پنجه                       88663272  
*43 محمدابراهیم                     قربانی فرید                      77508463  
   44 سهراب                                 کارگرمعمولی رفتار                 22114380
*45 بهرام                               کالنترپور                         22055093  
* 46 جواد                                گوهرزاد                          88705837 
*47 محمود                             گلرخی                           22944360
*48 پرویز                               گلستانی                          88790182 
*49 علی                                مستاجران                        88845466  
*50 رضا                                 مستاجران                       88845466 
*51 ایرج                               مشتری دوست            09122581678

*52 محمدرضا                          مجدرضایی                09123089866  
*53 امین                                محبوبی                    604676-7677 
 54 سیدحسین                          مروستی                        888843670
*55 محمود                            ملکی پورغربی                  77637057
  56 مجید                               میراسکندری              02822223937 
  57 غالمعلی                            نعیمی منفرد                     77928360
*58 ژانت                                نصیری                          66414861  
*59 ایرج                                نیک نژاد                         66463395 
  60 فریدون                             وحدتی نیکزاد                   88833855  
*61 بهروز                               وقتی                             22267223
*62 ناصرعلی                         یاوری                       09121711863

* ردیف های ستاره دار، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیز 
هستند.

حسابداران مدیریت خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن



عضو انجمن حسابداران خبره ایران
حسـابدار مالـی خبـره

ــابداران  ــت حس ــخیص صالحی ــت تش ــات هیئ ــب مصوب ــه موج ــاند، ب ــالع می رس ــه اط ــیله ب بدین وس
مالــی خبــره و شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران، در اجــرای مفــاد مــاده 8 اساســنامه، 
ــاه ۱۳۹۶  ــن م ــال ۱۳۹7« از بهم ــره س ــی خب ــابدار مال ــون حس ــرکت در »آزم ــان ش ــام داوطلب ثبت ن
آغــاز شــده اســت. داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون می تواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمن  
)www.iica.ir(، پــس از مطالعــه دقیــق شــرایط مربوطــه نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام 
ــه مــواد آزمــون، منابــع مــورد تاییــد، تاریــخ اعــالم فهرســت داوطلبــان  کننــد. جزئیــات مربــوط ب
واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون، تاریــخ و محــل توزیــع کارت ورود بــه جلســه آزمــون، و تاریــخ و 

ــود.  ــانی می ش ــن اطالع رس ــگاه انجم ــق وب ــون از طری ــزاری آزم ــل برگ مح

ــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مالــی خبــره و  ــه موجــب مصوب ــه ذکــر اســت، ب الزم ب
شــورای عالــی انجمــن، متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون کــه صرفــًا فاقــد شــرط »داشــتن حداقــل 
دو ســال ســابقه عضویــت در انجمــن« هســتند، به شــرط داشــتن شــرایط عمومــی عضویــت در انجمن 
ــی خبــره، می تواننــد در  و احــراز ســایر شــرایط عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی حســابدار مال
ــات، اعطــای عنــوان »حســابدار  ــق ایــن مصوب ــام و شــرکت کننــد. مطاب آزمــون ســال آینــده ثبت ن
مالــی خبــره« بــه ایــن افــراد )در صــورت موفقیــت در آزمــون یادشــده( منــوط بــه عضویــت آنــان در 

انجمــن و ســپری شــدن حداقــل دو ســال از تاریــخ عضویت شــان خواهــد بــود.
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