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بهار ۱۳۹۹

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

حسابداران مستقل خبره/ حسابداران مدیریت خبره / حسابداران مالی خبره

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

اخبار انجمن

فهرست اعضای خبره ی موضوع ماده ی 8 اساسنامه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )مصوب 23 تیر 1393( به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعالم می شود.

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*63داریوشامیننژاد44611722
*64رسولانگبینی88702420
*65منوچهرانوریزادهنائینی44846605
*66علیاکبراورعی88791499
*67فریدونایزدپناه88806876
*68نریمانایلخانی88892036
*69میلیتنایوانکریمیان44846604
*70احمدبابائی66929268
*71مصطفیباتقوا88843704
*72جوادباغبان88843705
*73حمیدباغدوست88901496
*74سیدمحمدباقرآبادی22902485
75رضاباقرزادهآذر88778811
76همایونباقریطادی88794646
*77علیبخشی88061990
*78محمدحسینبدخشانی88778811
79جلیلبدراقنژاد88794646
*80محمدبدیعیجاریانی88905316
*81سعیدبراتی88344609
*82سعیدبرهانی22367783
*83سیدمحمدبزرگزاده88757260
*84جوادبستانیان88087796
85عبدالرضابسطامی88284028
*86محمدعلیبشارتی66597753
*87قاسمبنیمهد88702420
*88جبرائیلبهاری55533570
*89محمدرضابهاریمهربانی88791437
*90راضیهبهفروزی88802932
*91امیرحسینبهرامیان22137707
*92کیانوشبهلولی66485063
*93اصغربهنیا6621345
*94منوچهربیات88504587
*95مهدیبیرانوند44470084
*96حمزهپاکنیا9975383
*97اصغرپارسایی88705508
*98علیپازوکی88305393
*99ناصرپسرانرزاق88702467
*100مهربانپروز88493171
*101عیسیپورابراهیمی88902999
102منوچهرپوررحیم96667089
*103جمشیدپیکفلک44012536
*104کبریپورقنبریقرهشیران88544590
*105عبدالحسینتجلی77873519
*106سیدهدایتتشکرحسینی22767233
*107مجیدترکمان88305391
*108محمدترامشلو44292813
*109شاهینترکمندی88559316
*110محمدرضاتقوایی88523816
*111سیدرضاتقویتکیار88547075
*112محسنتنانی88523059
*113حسنتنگعیش88007664
*114سعیدتیمورنژاد88901547
*116سیدعلیاکبرتیموریان88673767
*117سیدمهدیتیموریان88899962
*118سیدجوادتوکلی88230731
*119احمدثابتمظفری88728601
120محمدمهدیثابتی031-36621345
*121مجتبیثقفی88774225
122سیدامیرجاننثاری88673767
*123احمدجبرئیلی0311-6695461
*124رضاجمالی88547439
125کامبیزجامعکلخوران88305392
*126حبیبجامعی88757261
*127مصطفیجاننثاری88937317

*128اسماعیلجانثاری66591157
*129ابراهیمجعفریان88355017
*130محمدعلیجاللیگلوسنگ22037213
*131محمدجم88901246
*132علیرضاجم88504586
*133فریدونجمشیدی44022975
*134مجتبیجواهرنشان88267912
*135مصطفیجهانبانی88503918
*136رامینجهانگیری04432228222
*137مهردادحاجیابوالحسنی88419152
*138حسنحاجیان44008177
*139فرزینحاجمحمدعلی66597644
*140عباسحاجیآقاپور44012536
*141احمدحاجیزاده66413463
*142حسینحریری22091320
*143موسیحسنزادهتازهقشالق88985751
*144حسینحسنی88909718
*145عباسحسنیکبوترخانی44264957
146ولیحسنیطالقانی88901547
147هومنحسنیطالقانی88901547
*148کریمحسینآبادی22137707
*149محمدحسینآبادی66932023
*150موسیحسینی88109418
*151سیدمسعودحسینی88705508
*152حمیدحسینیان88102987
153بهارهحقیقیطلب051-32286801
154وحیدحمیدیان88901547
*155حسنحیاطشاهی22278764
*156عباسحیدریکبریتی44498198
*157مهدیخاکبازمقدم88581437
*158مصطفیخادمالحسینی88647844
*159حمیدخادمی22270949
*160احمدخالقیبایگی88107264
*161علیاکبرخالقیکرهرودی22271571
162علیرضاخلیلیقیداری88791499
*163حسنخدائی88899804
*164هوشنگخستوئی88794646
165زاگرسخستوئی88029018
166زهراخسروی88901248
*167عليخسرويلرگاني88690830
*168مهنازخشنودنیا66591158
*169اصغرخرمیدیزجی7763352
*170علیاصغرخلفی88023729
*171علیرضاخلیلی88703352
*172حسینخطیبیان88773828
*173حسینخمسه88309100
174محمدنادرخمجانی88909718
175همایونخوبانعنبران88544590
*176محمدعلیدارابی88559316
*177بهروزدارش44846601
*178محمدبهنامدائیمژدهی88937318
179سکینهدانایدرگاه88909144
*180حسندانشور88471279
*181محمدنبیداهی88895377
*182غالمرضادرباری44289016
*183فرشیددرویش88703351
*184محمددلآرام88901496
185حمیددلداده09127238022
*186محمددلیرانی88754218
*187رسولدوازدهامامی88305391
*188بابکدورگلی88444668
*189غالمحسیندوانی82134000
*190محمدصفادهقان44008177
*191محمدجعفردهقانطرزجانی88342817

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

حسابداران مستقل خبره شاغل در مؤسسات حسابرسی 
بخش خصوصی

*1سورنآبنوس88479628
*2رضاآتش88305391
*3شهریارآذریسلمانی88799365
*4علیاکبرآراسته7278858
*5محمدرضاآرون88465043
*6محمدرضاآرزومندصومعهسرایی88305391
*7مهدیآقاجانی22270981
*8محمودآقاجعفری88909144
9حسینآقامحمدی88690830
*10علیرضاآقائیقهی88934352
*11مهردادآلعلی88929708
12غالمرضاآصفی22023544
13آراراتآواکیان88323630
*14عباسابراهیمی88480966
*15محمدرضاابراهیمی88957329
16علیرضاابراهیمیپویان88309100
*17امیرحسینابطحینائینی22903758
18مهدیابوالقاسمی0411-3369740
*19حسناحمدی0511-6024461
20بهارکاحمدیامیرزاده88230731
*21مرتضیاحمدیشیرازی88745141
*22مصطفیاحمدیوسطیکالیی88334142
23دانیالاحمدیار88901547
24عباساختیاری88504586
*25حمیدرضاارجمندی88890120
*26عليارشدي44269485
*27مجتبیاسدی0261-32545170
*28مسعوداستحمامی77514575
*29عباساسرارحقیقی88835207
*30جمشیداسکندری88754218
*31علیاسکندری44210105
*32یداهللاسالمی88780234
33عبدالجواداسالمی66381151
*34علیاسالمیگنزق44846601
*35ارسالناسمعیلیکاکرودی88480966
*36حسناسمائی88721269
*37سیدعباساسماعیلزادهپاکدامن88791499
*38عباساسماعیلی6621345
39نصرتالهاسماعیلی88843704
*40حسناسماعیلی88872266
41سعیداسمعیلپورزنجانی88872266
42محمدسعیداصغریان88087796
*43ارمیااصفهانی01144227635
*44منصوراعظمنیا88538234
*45محمدعلیاعتمادیان88520505
*46اسماعیلاقبالصفترونقی88446856
47حسنافشار22137707
*48بهزادافشارهور88107264
*49امیدافخمی8854456638
*50ابوالفضلاکبری66573506
*51علیرضااکبریامامی26401270
52نادیااکرمییارفی44846610
*53حمیدرضاالمعی0813-8241872
*54مجیدالهوردی88707924
*55علیامانی82134000
*56تورجامجدیان88754088
*57امیرجمالامیدی88528194
*58محمدمهدیامیدوار88581437
*59میتراامیریاقدم88544591
60مهرانامیرسهامی88326528
*61فریبرزامین22137707
*62سعیدامینی88515134
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۳2

حسابدار

   
ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*192علیدهدشتی22011374
*193غالمحسیندهدشتیاخوان2228071
*194عباسعلیدهدشتینژاد22137707
*195مصطفیدیلمیپور22046961
*196شهریاردیلمصالحی44299340
197رضا)شهروز(دیلمصالحی44299340
198رضادیوانعلی88104614
*199جهانگیرذوالفقاري88899826
*200جوادراثی88937317
*201محمدعلیرادمان88613810
202مصطفیرافتی88305391
*203محمدرامینفر22341493
*204محمودرجایی88899962
*205روحالهرجبی88835213
*206مرتضیرحمانییگانه88425209
207علیرحمتی88305392
*208محمدعلیرحیمیشهمیرزادی66702711
*209نظامالدینرحیمیان22840423
*210نادررستگاری88320131
*211رامینرضازاده88806876
*212حسینرضائی88820123
*213محمدتقيرضائي44411340
*214فریدرضائی44012536
*215جهانگیررضایی22904200
*216حسینرضایینویس88309100
*217حسنرضوی88403618
*218سیدعلیرضارضی88671349
*219حجترهبری88273595
*220عبدالحسینرهبری88504586
221خشایاررئیسدانا88309100
*222علیرمضاننژاد44013955
223محمدحسینرنجبر07633354304
*224مهربانریحانی22912368
225عباسروحنوازصلوات22137707
*226حسنرضازارعی33329886
*227محمدزادحیدر88908454
228فرانکزرفشان88267912
*229محسنزرعی66591157
*230غالمرضازریابیلنگرودی44436021
*231محمدزمانی03137750144
232محمدرضازمانیعلویچه88978496
*233محمدحسینزواریان88937396
*234علیرضازندبابارئیسی88889316
*235منوچهرزندی88721269
236هاشمساالرمحمدی22863011
237مسیحساالریان88705508
238بابکسامی88901547
*239حمیدرضاسبزهاي77520148
*240عباسسالک66485063
*241محمدسخائیفر88843704
*242محمدرضاسرافرازیزدي88326527
243سیدمحیالدینسراج88842273
244عباسسرلک88020434
*245علیسعادت22909557
*246نصرالهسعادتی88705508
*247محمدحسنسعادتیان88503527
*248فرشیدسلطانیلرگانی44297185
*249کامرانسلیمی88575475
*250سعیدسلیمی44250494
*251محمدتقیسلیماننیا66565290
*252مهدیسوادلو44611723
*253سیاوشسهیلی88902316
254فتحالهسهرابی22912368
*255حسینسیادتخو88801904
*256مسعودسورانی22925910
257سیدمهدیسیدمهدی66704425
*258سعیدسینائیمهربانی88802901
259واقناکمسیحیشاهنظریان88847962
*260علیرضاشایان22902484
261رضاشاهرخی77516634
*262جمشیدشاهرخیچمنآبادی8450807

*263سیدمصطفیشاهصاحبی88938158
*264تیراندازشکیبا77873521
*265احدشلهچی22904200
266سیدمجیدشجاعی88791437
شجری22861830 *267غالمرضا
*268معصومهشعبان88905647
*269سعیدشعبانی88316897
*270محمدعلیشعبانیسبزهمیدانی66704425
*271احمدرضاشریفیقزوینی88305392
*272مهردادشریعتزاده0311-6644852
*273نریمانشعربافی66565291
*274عبدالهشفاعتقراملکی88804942
*275سیروسشمس88937317
*276منصورشمساحمدی88309100
*277رضاشمسزهرایی88675992
*278عبداهللشمشیرساز88744228
*279محمدشوقیان88804941
*280اردشیرشهبندیان88928981
*281فرزادشهدادفرد88503527
282محمودشهشهانیپور88909718
*283شهرهشهالئی88794646
*284منصورشهالیی88886230
*285امیرشهالئیمقدم88903949
*286صغریشهراسبی88773828
*287قاسمشیخانی88334142
*288حسینشیخی22270949
*289فریدهشیرازی88343235
290رضاشیروانی22353129
291احسانشیروانیهرندی22925910
*292زهیرشیرین88728600
*293محمدرضاصابونچی88708234
*294پرویزصادقی88890236
*295سیدسعیدصادقی22270198
296حمیدرضاصادقی77498403
*297حسنصالحآبادی88478487
*298محمدرضاصداقتتفرشی88305918
*299سعیدصدرائینوری88502855
*300مجیدصفاتی88503917
*301محمدجوادصفارسفالیی88726665
*302ولیالهصمدی88305391
*303مهدیصولتی0311-6283962
*304قاسمضرغامی88827556
305امیرحسینطباطبایی031-32660211
*306حمیدطبائیزادهفشارکی22228452
*307امیرحسینظهرابی88504586
*308اصغرطهوری88903900
*309احمدظفرپرنده22011374
*310مرتضيظلهجوبي88847525
*311قاسمعباسی88918963
*312بیژنعبداللهینمین77873519
*313محمدرضاعبدی88326527
314علیرضاعبدالملکی88907679
315مهدیعسجدی22904199
*316ناصرعسگرینائینی88109418
*317محمدعسگریانارکی88829761
*318علیاصغرعرباحمدی66420311
*319سیدحسینعربزاده44846602
*320فیروزعربزاده88806876
*321مریمعربیمزرعهشاهی44846631
*322حمیدرضاعرفی88952289
*323محمدرضاعزیزی44975513
*324فریدعزیزی88901246
325مامعزیزی88800267
*326علیعزیزیبزرگی88899962
*327علیرضاعطوفی88785765
*328اکرمعلیاری88109418
*329سیدحمیدعالئیورکی44022377
*330نعمتالهعلیخانیراد88902316
*331فریداعطایی88799365
*332جعفرعوضپور88827556
*333شهرادعوضپور88847525

*334عالءالدینغفاری88937317
*335جعفرغالمی88514363
*336بهرامغیائی88909718
337کامبیزغیائی88038379
*338هوشنگغیبی88985751
*339علیرضافاضلی77514576
*340سیدمرتضیفاطمیاردستانی88939513
*341محمدحسنفامیلی44299340
*342ابوالقاسمفخاریان88728565
*343محمدفداییحسینی88673149
*344بهمنفدویرودسری88835207
*345حسینفرجالهی88306911
*346مهرانفرجی88951930
*347علیاصغرفرخ22925910
*348فرهادفرزان88929709
*349مصطفیفضلی88843704
350مرتضیفالح88802901
*351مرتضیفالحموحد22056835
*352فرهادنژادفالطوريمقدم88522096
*353فرزادفرهمندبروجنی88824887
*354نادرفرهمندنیا88444668
*355بهزادفیضی88901246
*356یاسینقاسمی88105367
*357حسینقاسمیروچی22035160
*358سیدحسامالدینقائممقامی03116695429
*359حسینقربانی88980402
*360ابوالفضلقربانی26712860
*361حبیبقوتی88246341

*362افشینقویاندام05138846584-5
*363رضاقندی88032969
364حسینکاموسی88900528
*365ناصرکاظمی88514457
*366حمیدکاظمی88515133
367شایستهکاظمیزنگنه88309100
*368بیژنکریمی44846602
*369محمدحسنکریمی44971639
370شهبازکریمیناصری88901249
*371فریدونکشانی88000871
*372غالمحسینکشاورزمحمدیان22271571
*373سیدمحمدکشاورزیان03516228139
*374مجیدکشورپژوهلنگرودی88717650
*375کریمکهندلمغانلو88230734
*376مهدیکیانی66274991
*377مهدیکوکبی88172563
*378عباسگرجی26705336
*379اسفندیارگرشاسبی88334142
*380محمدرضاگلچینپور88791437
*381سیدرضاگلستانی88713809
*382سعیدگلمحمدی88105367
*383خلیلگنجه88806876
*384خیراهللگلناریان06134445132
385شهابگودرزی22137707
*386سیروسگوهری88717650
*387مهدیگوهری88172560
*388قاسممالکی26705116
*389مسعودمبارک66565290
390الههمحبرباني22353129
*391موسیمحسنی2222892
*392عبدالمجیدمحالتیکاظمینی88741179
*393محمدمحققیریاض88580488
394مهدیمحمدرضایی44196216
*395نادرمحمدپور99987654
*396رضامحمدخانلو44047590
397جهانگیرمحمدیفر22924843
398محسنمحمودیچوینلی44022577

*399ناصرمحمودزادهاحمدینژاد88981569
*400محمودمحمدزاده88781759
401میثممحمودزاده22023544
*402محمودمحمودینیا88802901
403عبداالمیرمحمدیان44008177
*404سیدمجیدمختارنژاد66568553
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r۳۳2 شمارۀ

حسابدار

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن   ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

*41محمدعلینوذری09123174861

حسابداران مستقل خبره  شاغل در سازمان حسابرسی
*1مجیداعتصام09123026340
*2جعفرباقری2241795
*3حسینبجنوردی82182734
*4اصغرداوطلب77689144
5بهزاددانشجو82182100
*6هادیروحیثانیلنگرودی22912418
*7نوینسجادی82182520
*8محمودشالی82182730
*9علیرضاصفایی09123061592
*10غالمرضاصرام88713790
*11حمیدطاهرپور82182520
12فهیمهعیسی82182313
*13غالمعباسعزتیشالقونی82182525
*14قاسمفرهادخانی09126136303
15مهردادقدیمی82182732
*16سیدصمدمیرحسینیمطلق09123011361
*17حسیننجاتبخش09126080247
*18فرزانهنخعی88726106
*19میرمجیدوکیلزادیان88726308
*20مرتضیمحسنزادهگنجی88717911

حسابداران مستقل خبره غیرشاغل در حرفه
*1محمدآذرنیا09122893814
*2پوروآواکیانس88830599
*3بهروزابراهیمی88674421
*4علیاحتشام09123396260
5محمدحسناستحقاری09121185789
6جهانبخشاسدنیا09121976689
*7حمیدرضابنیاسدی09126445471
*8ذبیحاهللپروانه09121761484
*9بابکپوربهرامی09122105100
*10ایرجپورحسیناکبریه88903190
*11خسروپورمعمار88030644
*12سعیدتاجبخش09123688315
*13هوشنگتسلیمی09121591841
14احمدجاللیکلهسر09123701504
*15پرویزجوادیبوسجین88798023
*16عباسجهانی09122991984
*17یحییحساسیگانه09121881850
*18مصطفیحقدوست88769043
*19جاللخرازیزاده88897029
*20بهروزخالقویرودی88889242
*21امیرعلیخانخلیلی88798023
*22فریدهخلعتبری66427539
23جمالدامغانیان60992015
24اسیکدراستپانیانس09121884094
*25سیروسرحمانی88783323
*26محمدعلیزاهدی09121019332
27سروشزینلییزدی09121277264
*28محسنژالهآزادزنجانی09124353808
*29محمدباقرمحمدی88803660
*30رسولمحمدیسالک22548549
31سیامکسامی83879000
*32غالمرضاسالمی88882243
*33ناصرساالر88904226
*34فرامرزشایگان66436391
*35سیامکشهریاری88751909
*36عباسشوقانی09124113511
*37غالمرضاشوندی22906751
*38هوشنگشیوایی09121214422
*39احمدعبائیکوپائی22075218
*40خسروفخیمهاشمی66720236
41رحیمفیروزی66801062

42محمودقدس
43صالحالدینقویپنجه88663272
*44محمدابراهیمقربانیفرید77508463
45سهرابکارگرمعمولیرفتار)103(-49772
46ادریسکریمیقرهعمر9122763654

405بیژنمدیري88843704
406سیدمحمدسعیدمدیحی88328313
*407ابوالقاسممرآتی88504587
*408طاهرمراغهپور6283764
*409علیرضامستغائی88538234
*410عبدالکریممستوفیزاده44646485
*411علیاصغرمسلمی88899962
412شهراممشتاقی66591157
*413علیمشرقیآرانی88305392
*414همایونمشیرزاده22137707
*415شیرینمشیرفاطمی88849640
*416مرتضیمصدری88902999
*417رضامظاهری88061990
*418رضامعجزاتی88581439
*419محمدجوادمعصومی88320131
*420علیرضامسعودخورسندی22228445
*421پژمانمعتمدیاندهکردی6641917
*422محمدباقرملکی88703351
*423محمدتقیمنصوریراد44298622
*424فرهادمصفا04432228222
*425رضامعظمی88899804
*426حسینمقیمیاسفندآبادی88107264
427بهزادمقربکلخوران22925910
*428اکبرمنفرد88572024
*429هوشنگمنوچهری88478489
*430ابراهیمموسوی88452963
*431سیدمصطفیموسوی88446856
*432سیدکمالموسوی88581437
*433علیرضامهدیبابایی01144227635
*434محبوبمهدیپوربهمبری88109418
*435ابراهیممهدویان88028711
*436رویامهدیزاده88843704
*437سیدعلیمهدیان44542499
*438پویامهدویفر88690830
*439مسعودمهرآبادی88933832
*440حسینمهربانی22840423
*441منصورهمنصفی66565290
442پرویزمیرآرمندهی88804519
*443عبداالمیرمیرآب88312248
444رضامیرآفتابزاده88663132
*445منصورمیرزاخانینافجی6631390
*446ابوالفضلمیرزائی0311-6691921
*447محمودرضاناظری44611722
*448محمدعلیناظری88843704
*449حمیدناموری88901246
*450ایرجنجفیان88015042
451محمدعلینجفیان88013175
*452بیژننجفی88326527
*453علیاصغرنجفیمهری22035160
*454افشیننخبهفالح88804941
*453محمدرضانصراصفهانی88890619
454بیژننصیری22925910
*455فرامرزنوروزی44299340
*456حمیدرضانقیزاده22028774
*457علینظاری88274746
458جعفرنعمتی88938528
*459عبدالرضانوربخش22035160
*460مرتضینوبخت88905647
*461سعیدنوری88107264
*462سیدشهریارنوریان6699494
*463ایماننیکوکارلیسهرودی88909718
*464حمیدرضانیکخواه22056835
465محمدرضانیکخواه88559316
466شهرامنیکبخش82182100
467فرهادنیلی88305392
*468اسداهللنیلیاصفهانی88794646
*469محمدحسینواحدی6621345
*470محمودواحدی88961042
*471محمدحسنواحدی6611276
*472کاظموادیزاده22136905

*473سجادوجاهت88521678
*474سعیدوطنی88528194
*475اکبروقارکاشانی44289456
*476مهدیوکیلی22366611
*477عادلویسی44151135
*478علیهاشمنژادشیرازی66565290
*479ایرجهادوی88782096
*480محمدصابرهشتجین88209817
*481عباسهشی88843704
*482هومنهشی88305391
*483محمدرضاهمتی44221149
*484محمدهمتی88806065
*485کاروهوانسیانفر88841227
486حسنیاسورعلیپور8894468
*487قاسمیاحقی88504159
*488محمدرضایادگاری88799365
*489رضایارمحمدی22341880
*490مهدییاری88662593
*491رسولیاریفرد88980448
*492حمیدیزدانپرستی88843704
*493هادییوسفزاده88528194
*494ابوالفضلیوسفی88520505
*495رضایعقوبی88493172

حسابداران مستقل خبره شاغل در حرفه به صورت 
انفرادی

1هرمزایزدگشسب22200592
2امیرهوشنگاحمدی77910809
*3ابراهیماسفندیاری09131027214
4مجیداسعدیالموتی09121112787
5امیدافشار09121598557
6بهروزامیدعلی8554102
*7محمودباباییرهنی09123098322
*8محمدبدراقینژاد88781708
*9عليبهروزي09123026834
10فرزانهپورطاهراقدم09126718122
*11محمدحسینتوکلی22021881
12رحیمجباریدارستانی09125045089
*13سعیدجمشیدیفرد22251920
14سیدمحسنحجازی22044005
15مرتضیحجازی22885599
16حسنحسینپورفرد09123869677
*17علیحیدری09188660340
*18سیدحسینخاتمی09123864057
*19ابراهیمخبیری09151114370
20مسعوددادگر44607914
21فرهاددولتشاهی09122202296
22اسکندررجبی09121059283
*23ایوبرستمیسلطاناحمدی09131418660
*24قدرتالهرهگذر22002605
25محمودزائریامیرانی09122001195
26محمدرضاسالمی09124056094
*27رامینشاهعلیزاده88607020
*28فرهادشاهویسی09121978024
*29علیصحرائی09122501569
30مهدیشهرستانکی09155142098
*31محمدصفریکوپائی66499299
*32محمدکاظمضیاءپور44352860
33علیرضاکریمیطار09121252871
34بختیارعلیپور09121391611
35جمشیدفراروی22550569
*36علیکامیارگیالنپور88250817
*37زهرامطلبزاده09121176124
38حسینمرجوی09126788015
39محمدعلینوری09128408660
40عیسینورانیفر09125764176
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حسابدار

  

*47بهرامکالنترپور22055093
*48جوادگوهرزاد09121026941
*49محمودگلرخی22944360
*50پرویزگلستانی88790182
*51علیمستاجران88845466
*52رضامستاجران88845466
*53ایرجمشتریدوست09122581678
*54محمدرضامجدرضایی09123089866
*55امینمحبوبی604676-7677
56سیدحسینمروستی888843670
*57محمودملکیپورغربی77637057
*58محمدمیرآفتابزاده88791499
59مجیدمیراسکندری02822223937
60غالمعلینعیمیمنفرد77928360
*61ژانتنصیری66414861
*62ایرجنیکنژاد66463395
63فریدونوحدتینیکزاد88833855
*64بهروزوقتی22267223
*65ناصرعلییاوری09121711863

* ردیف های ســتاره دار، عضو جامعه حســابداران 
رسمی ایران نیز هستند.

حسابداران مدیریت خبره

1مهرانآقایی09121892823
2امیرابراهیمزاده09121490701
3فریدونامجدیان09122496804
4محمدامیرآتشانی09125846040
5هادیامیرآتشانی09122408036
6حامدامینیان09133463090
7هادیاوالد09121554178
8سهیالالهیاری09123217184
9حجتالهبابایی09122309756
10ستودهباقری09129451916
11هاجرباطنی09122786469
12داودبهادر09123164670
13علیبیات09121304357
14احمدبیابانی09121542507
15فاطمهپوریعقوبی09127059909
16جمشیدپیکفلک09132829098
17رضاچالنیترکمانی09123128245
18ساسانحدادی09122027727
19محمدحسینپور09153159311
20حمیدحقنویس09121364827
21اسدالهحمیدی09171713402
23رحمانخانیگنبد09122773758
24حسینخلیلزاده09123081031
25مهنازخشنودنیا09123630148
26محمدنادرخمجانی09122019656
27مسعودخوروین09123182334
28نوشانخوشبختفشتمی09122893206
29فریدونداودوندی09121942912
30محمودزائریامیرانی09122001195
31غالمحسیندوانی88866025
32هایدهرحیمیعلیآبادی09122877335
33رحمتالهصادقیان88678351
34محسنژالهآزادزنجانی09124353808
35عباسسخاوت09123166744
36آزادهسوری09128340978
37محمدمهدیشاطرزاده09177150467
38منصورشمساحمدی88309100
39غالمعباسعالیشوندی09177161355
40آزادفرحافزون09376301800
41محسنفالحی09122336547
42امیرفلکیطرازکوهی09121959415
43علیرضافلکیطرازکوهی09122858725
44سیدمحمدطباطبایی09123028071
45جوادطهماسبی09126858349
46اسفندیارگرشاسبی09123380144

ردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفنردیف  نام                نام خانوادگی              تلفن

47سودابهگودرزی09123380214
48بهزادمحمدی09122170035

49محمدمحمودی66932021-5
50حسینمرجوی09126788015
51علیمصدر09123383872
52هنگامهمقدسپور09123464917
53سیداحمدموسوی09126823289
54محمدمهدیمقامی09120766284
55مجیدمیراسکندری02822223937
56آرماننقشبندی09184746174
57اشکاندختنمسهچی09122203696
58مهدینیرومند09123116096
59پیمانویسه09125331704

حسابداران مالی خبره

1بهمنامیری09127998235
2سیدمحمدباقرآبادی09125504263
3فاطمهپوریعقوبی09127059909
4جمشیدپیکفلک09129746907
5علیاصغرثامنی09126095674

6محمدتقیخادمیجبلی09132252695
7سعیدخانمحمدی09192026809
8همایونخوبانعنبران09127924713
9محسنژالهآزادزنجانی09124353808
10سامانساعدی09107606401
11محمدعلیسلیمانیان09122114379
12مهدیسلیمی09126147470
13عبداالحدعباشی09119642678
14عبدالرضاتاالنه88659982
15غالمعباسعزتیشالقونی82182525
16مریمعلیشیری09122635478
17محسنغالمرضایی09122878932
18مزدککاظمزاده09123795360
19علیمحمدیفر09126194956
20مهدیمرادزادهفرد09121791429
21روحالهمردانواجاری09113428556
22ضیاءالدینمعصومی09125112253
23محمدجعفرناسوتی09121591359
24ابراهیمنوروزبگی09125001757
25فرشیدیزدانی09125051088

درخواست نامه ی اشتراک شماره های آینده ی مجله حسابدار

خواننـده ی گرامی
، مبلغ مربوطه را به حســاب جاری شــماره ی 45053555  برای اشــتراک شــماره های آینده ی مجله 
انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حســاب سیبا شماره ی 0106136897007 
انجمــن حســابداران خبره ی ایران نزد شــعبه ی خیابــان آیت اله طالقانی بانک ملــی ایران )یا انتقــال به کارت 
6037991199529128( واریز فرمایید و اصل برگه ی واریز وجه)کپی برگه ی واریزی را حتماً نزد خود نگهدارید( را 
همراه درخواست نامه ی اشتراک )زیر( به نشانی دفتر مجله: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، شماره 28، طبقه ی 

دوم؛ یا صندوق پستی 15815/3691 یا دورنگار 88878667 بفرستید. 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری حسابداری و رشته های مرتبط با ارائه ی کارت دانشجویی 

معتبر )که در آن تاریخ اعتبار کارت مشخص شده باشد( می توانند از 20درصد تخفیف بهره مند شوند. 

مشترکان بیش از 5 شمارگان در هر شماره ی مجله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.

مجله ی  اشتراک 

نام کامل مشترک: 

نشانی کامل پستی: 

کدپستی ده رقمی: 

روش پرداخت*: 
* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

دوره سفارش:  از شماره...............تا شماره...............

مشمول تخفیف:  دانشجویی  بیش از 5 شمارگان

مقصد:      تهران  دیگر شهرهای ایران  دیگر کشورها

نوع سفارش:
 5 شماره ای              پست عادی

 10 شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای 

10 شماره ای 

10 شماره ای 

• پست عادی:      600/000 ریال

• پست عادی:      700/000 ریال

• پست عادی:   6/000/000 ریال

• پست عادی: 10/000/000 ریال

• پست عادی:    1/000/000 ریال

• پست عادی:    1/200/000 ریال

• پست سفارشی:1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/000/000 ریال

• پست سفارشی: 1/600/000 ریال

• پست سفارشی: 1/800/000 ریال

5 شماره ای 

10 شماره ای 


