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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

غالمرضا بیات

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1371/08/10

همراه: 09121300569

شماره پروانه: 3101370118

 رســیدگي و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري 
و حسابرسي مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حسابداري و حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ حسابرسي 
امور مالیاتي؛ حسابرســي بانکها، بیمه ها و مؤسســات 
اعتباري؛ ارزیابي سهام و سهم الشرکه شرکتهاي خدماتي 
و بازرگاني؛ ارزیابی ســهام و ســهم الشــرکه شرکتهای 
تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی ســهام و سهم الشرکه بانکها، 

بیمه ها و مؤسسات اعتباری؛حسابرسی امور بورس

دکتری اقتصاد

جواد داوودی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1381/03/29

همراه: 09123174314

شماره پروانه: 3108370244

 حســابداری و حسابرســی امور خدماتی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات 
دولتی و طرحهای عمرانی؛ حسابداری و حسابرسی امور 
تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای 
خدماتی و بازرگانی؛ ارزیابی ســهام و ســهم الشــرکه 

شرکتهای تولیدی و صنعتی

کارشناسی ارشد حسابداری

سهیال اکبر آبادي بزچلویي

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1381/11/13

همراه: 09123980296

شماره پروانه: 3101370011

 حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسســات و نهادهاي عمومي غیر دولتي 
از جمله بنیادها، شــهرداریها و ســایر مؤسســات عام 
المنفعه؛ حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی؛ 
حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات 

دولتی و طرح های عمرانی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

مصطفی رضایی 

حوزه جغرافیایی: استان مرکزي

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1383/04/07

همراه: 09123001646

شماره پروانه: 3101370015

 بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي، حسابداري و حسابرسي 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از جمله بنیادها، 
شهرداریها و سایر مؤسســات عام المنفعه؛ حسابداري و 
حسابرســي وزارتخانه ها، ســازمانها و مؤسسات دولتي 
و طرحهاي عمراني؛ حســابداري و حسابرسي مؤسسات 
تولیدي و صنعتي؛ ارزیابي سهام و سهم الشرکه شرکتهاي 
خدماتي و بازرگاني؛ ارزیابي ســهام و ســهم الشــرکه 
شرکتهاي تولیدي و صنعتي؛ حسابرسي بانکها، بیمه ها 
و مؤسسات اعتباري؛ حسابرسی امور مالیاتی؛ حسابرسی 

امور بورس

کارشناسی  ارشد -  حسابداری

محمدتقی قنبری

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1383/06/01

همراه: 09181615304

شماره پروانه: 3101370017

 حقوقي؛ حسابداري و حسابرسي مؤسسات و نهادهاي 
عمومی غیر دولتي از جمله بنیادها، شــهرداریها و سایر 
مؤسسات عام المنفعه؛ حسابداري و حسابرسي وزارتخانه 
ها، ســازمانها و مؤسســات دولتي و طرحهاي عمراني؛ 
حسابداري و حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ ارزیابي 
ســهام و سهم الشرکه شــرکتهاي خدماتي و بازرگاني؛ 
ارزیابي سهام و سهم الشرکه شرکتهاي تولیدي و صنعتي؛ 
حسابرسي بانکها، بیمه ها و مؤسسات اعتباري؛ حسابرسی 
امور مالیاتی؛ حسابرسی امور بورس؛ ارزیابی سهام و سهم 

الشرکه بانکها، بیمه ها و موسسات اعتباري

کارشناسی  حسابداری

فرهاد سحرخیز

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1383/12/16

همراه: 09120034881

شماره پروانه: 3101370022

 مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي، از جمله بنیادها، 
شهرداریها و سایر مؤسســات عام المنفعه؛ حسابداري و 
حسابرسي مؤسســات تولیدي و صنعتي؛ حسابداري و 
حسابرسي وزارتخانه ها، ســازمانها و مؤسسات دولتي و 
طرحهاي عمراني؛ ارزیابي سهام و سهم الشرکه شرکتهاي 
خدماتي و بازرگاني؛ ارزیابي ســهام و ســهم الشــرکه 
شرکتهاي تولیدي و صنعتي؛ حسابرسي بانکها، بیمه ها 
و مؤسسات اعتباري؛ حسابرسي امور مالیاتي؛ حسابرسی 
امور بورس؛ ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها، بیمه ها 

و موسسات اعتباري

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

مهدی نصیری

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی 

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1384/03/22

همراه: 09188613346

شماره پروانه: 3101370025

 خدماتي و بازرگاني و حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي 
و حقوقي؛ حسابداري و حسابرسي مؤسسات و نهادهاي 
عمومي غیر دولتي از جمله بنیادها، شــهرداریها و سایر 
مؤسســات عام المنفعه؛ حســابداري و حسابرسي امور 
تولیدي و صنعتي؛ ارزیابي سهام و سهم الشرکه شرکتهاي 
تولیدي و صنعتي؛ حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها، 
سازمانها و مؤسسات دولتي و طرحهاي عمراني؛ ارزیابی 

سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی

کارشناسی ارشد حسابداری

مهدی فتحعلی

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1384/05/19

همراه: 09128024996

شماره پروانه: 3101370027

 خدماتــي و بازرگانــي و حســابهای بانکی اشــخاص 
حقیقی و حقوقي؛ حســابداری و حسابرسی مؤسسات و 
نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها، شهرداریها 
و سایر مؤسســات عام المنفعه؛ حسابداری و حسابرسی 
وزارتخانه ها و ســازمانها و مؤسسات دولتی و طرح های 
عمرانی؛ حسابداري و حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ 
ارزیابي سهام و سهم الشرکه شرکتهاي خدماتي و بازرگاني

کارشناسی حسابداری

ولی اله اسدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/09/14

همراه: 09181629115

شماره پروانه: 3101370045

 مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از جمله بنیادها، 
شهرداریها و سایر مؤسســات عام المنفعه، حسابداري و 
حسابرسي امور تولیدي و صنعتي، ارزیابي سهام و سهم 
الشرکه شــرکتهاي خدماتي و بازرگاني؛ ارزیابي سهام و 
سهم الشرکه شــرکتهاي تولیدي و صنعتي؛ حسابرسي 
بانکها، بیمه ها و مؤسســات اعتباري؛ حسابرســي امور 
مالیاتي؛ حسابرســی امور بورس؛ ارزیابی ســهام و سهم 

الشرکه بانکها،بیمه ها و مؤسسات اعتباری 

کارشناسی حسابداری و حسابرسی
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

مریم پروانه رو

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/09/14

همراه: 09122392466

شماره پروانه: 3101370046

  دولتی از جمله بنیادها، شــهرداریها و مؤسســات عام 
المنفعه؛ حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها 
و مؤسســات دولتی و طرح های عمرانی؛ ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی؛ حسابداری 
و حسابرســی امور تولیدی و صنعتی؛ حسابرســی امور 
مالیاتی؛ ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و 
صنعتی ؛ حسابرسی بانکها، بیمه ها و موسسات اعتباري؛

کارشناسی  حسابداری

محمدرضا پوراسالمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1384/09/14

همراه: 09181622982

شماره پروانه: 3101370047

 دولتي از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام 
المنفعه؛ حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها، سازمانها 
و مؤسســات دولتي و طرحهاي عمراني؛ حســابداري و 
حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ ارزیابي سهام و سهم 
الشرکه شرکتهاي خدماتي و بازرگاني؛ حسابرسي بانکها، 
بیمه ها و مؤسسات اعتباري؛ ارزیابی سهام و سهم الشرکه 

شرکتهای تولیدی و صنعتی؛ حسابرسی امور مالیاتی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

محمد رضا دالوری

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/09/14

همراه: 09183661061

شماره پروانه: 3106370048

 حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات 
دولتي و طرحهاي عمراني؛ حسابداری و حسابرسی امور 
تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای 

خدماتی و بازرگانی

ـ تولید آهن و فوالد کارشناسی مهندسی مواد 

ی
ی استان مرکز
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کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

محمدصابر عقیلی گواری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1385/09/14

همراه: 09183626259

شماره پروانه: 3101370051

 حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري 
و حسابرسي مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات 
دولتي و طرحهاي عمراني؛ حسابداري و حسابرسي امور 
تولیدي و صنعتي؛ ارزیابي سهام و سهم الشرکه شرکتهاي 
خدماتي و بازرگاني؛ ارزیابی ســهام و ســهم الشــرکه 
شرکتهای تولیدی و صنعتی؛ حسابرسی بانکها، بیمه ها 

و مؤسسات اعتباری؛ حسابرسی امور مالیاتی

کارشناسی ارشد مدیریت -  مدیریت دولتی

سیدباقر علوی

حوزه جغرافیایی: محالت

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1385/09/14

همراه: 09188665915

شماره پروانه: 3112370052

حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري 
و حسابرسي مؤسســات و نهادهاي عمومي غیر دولتي 
از جمله بنیادها، شــهرداریها و ســایر مؤسســات عام 
المنفعه؛ حسابداري و حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ 
حسابداري و حسابرسي وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات 
دولتي و طرح هاي عمراني؛ ارزیابي سهام و سهم الشرکه 
شــرکتهاي خدماتي و بازرگاني؛ ارزیابي ســهام و سهم 
الشرکه شرکتهاي تولیدي و صنعتي؛ حسابرسی بانکها، 

بیمه ها و مؤسسات اعتباری ؛ حسابرسی امور مالیاتی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-استراتژیک

غالمحسین سراج

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1386/06/29

همراه: 09133163438

شماره پروانه: 3101370097

حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 
و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و 
طرحهاي عمراني؛ حسابداری و حسابرسی امور تولیدی 

و صنعتی

کارشناسی  حسابداری
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

محمودرضا توحیدنژاد

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1386/11/15

همراه: 09181622386

شماره پروانه: 3101370115

 حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسســات و نهادهاي عمومي غیر دولتي 
از جمله بنیادها، شــهرداریها و مؤسســات عام المنفعه؛ 
حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات 
دولتي و طرحهاي عمراني؛ حسابداری و حسابرسی امور 

تولیدی و صنعتی

کارشناسی حسابداری

علی رضا فرشیدپور

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسر کشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/02

همراه: 09188610003

شماره پروانه: 3101370203

حســابداری و حسابرســی امور خدماتی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات 
دولتی و طرح های عمرانی؛ حسابداری و حسابرسی امور 
تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای 
تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی سهام وسهم الشرکه شرکتهای 
خدماتی و بازرگانی؛ حسابرسی امور مالیاتی؛حسابرسي 
بانکها، بیمه ها و مؤسسات اعتباري؛حسابرسی امور بورس

دکتری حسابداری -  بازرگانی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

شماره پروانه: 3101370220

 حســابداري و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري و 
حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ حسابداري و حسابرسي 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از جمله بنیادها، 
شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی؛ حسابرسی امور 
مالیاتی؛ حسابرسي بانکها، بیمه ها و مؤسسات اعتباري؛ 
حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات 

دولتي و طرحهاي عمراني

کارشناسی ارشد حسابداری - بازاریابی
 بین الملل

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمدرضایی هزاوه

همراه: 09188614305

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

رحیم رفیعی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183612186

شماره پروانه: 3101370222

حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري 
و حسابرسي وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و 
طرح هاي عمراني؛ حسابداري و حسابرسي امور تولیدي و 
صنعتي؛ ارزیابي سهام و سهم الشرکه شرکتهاي خدماتي 
و بازرگاني؛ ارزیابي ســهام و ســهم الشــرکه شرکتهاي 
تولیدي و صنعتي؛ حسابرسی بانکها، بیمه ها ومؤسسات 
اعتباری؛حســابداري و حسابرسی موسسات و نهادهاي 
عمومی غیردولتی، از جمله بنیادها، شــهرداریها و سایر 
موسسات عام المنفع ؛حسابرسی امور مالیاتی؛حسابرسی 

امور بورس

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

غالمرضا کمالی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09188492607

شماره پروانه: 3101370234

 حســابداری و حسابرســی امور خدماتی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی؛ حسابداری 

و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی کارشناسی حسابداری

سید نبی موسوی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183644338

شماره پروانه: 3101370237

 حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري 
و حسابرسي مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 

حسابداري و حسابرسي امور تولیدي و صنعتي

کارشناسی حسابداری
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رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

قاسم مهمانپور

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183612908

شماره پروانه: 3101370238

 حســابداری و حسابرســی امور خدماتی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

غالمحسین انصاری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09183610042

شماره پروانه: 3101370255

 حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 

و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تلفن: 08633120805

علی رضا طالیی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188629059

شماره پروانه: 3101370280

 حســابداري و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني 
اشــخاص حقیقي و حقوقي؛ حســابداري و حسابرسي 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از جمله بنیادها، 
شهرداریها و سایر مؤسســات عام المنفعه؛ حسابداري و 
حسابرسي وزارتخانه ها، ســازمانها و مؤسسات دولتي و 
طرحهاي عمراني؛ حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و 
صنعتی؛ ارزیابي سهام و سهم الشرکه شرکتهاي خدماتي 

و بازرگاني؛حسابرسی امور مالیاتی

کارشناسی ارشد حسابداری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

محسن بیاتانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09183628189

شماره پروانه: 3101370306

 حســابداري و حسابرســي امور خدماتي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از 
جمله بنیادها شــهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حســابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی؛ارزیابی 
سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی ؛ارزیابی 

سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی 

کارشناسی حسابداری

مجید حسنی

حوزه جغرافیایی: دلیجان

حوزه فعالیت: دلیجان

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09188654231

شماره پروانه: 3106370310

 حســابداری و حسابرســی امور خدماتی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی؛ حسابداری 
و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی سهام و سهم 
الشرکه شــرکتهای خدماتی و بازرگانی؛ ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه شــرکتهای تولیدی و صنعتی؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 

جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه

کارشناسی حسابداری

علی رضا نوری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/09/29

همراه: 09183689590

شماره پروانه: 3101370329

 حســابداری و حسابرســی امور خدماتی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

کارشناسی ارشد حسابداری
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

علی رضا عبدالرحیمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09122178268

شماره پروانه: 3101370347

 رســیدگی و حسابرســی امور خدماتــی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

کارشناسی  حسابداری

سعید مال اسماعیلی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09128618878

شماره پروانه: 3101370354

 رســیدگی و حسابرســی امور خدماتــی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی؛ حسابداری 
و حسابرسی وزارتخانه ها، ســازمانها و مؤسسات دولتي 
و طرحهاي عمراني؛حسابرســی امور مالیاتی؛حسابرسي 

بانکها، بیمه ها و مؤسسات اعتباري

کارشناسی ارشد حسابداری

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

شماره پروانه: 3101370355

 رســیدگي و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی؛ حسابداری 
و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و 
طرحهاي عمراني؛حسابرســی امور مالیاتی؛حسابرســي 

بانکها، بیمه ها و مؤسسات اعتباري

کارشناسی ارشد حسابداری ومدیریت مالی - 
مدیریت مالی

حوزه فعالیت:   اراک

حسن میرزاخانی

همراه: 09183614432

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ



85 www.iaoemarkazi.ir :سایت@iaoemarkazi :تلگرام

صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

سعید نصیری 

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/20

همراه: 09129617048

شماره پروانه: 3101370357

 رســیدگی و حسابرســی امور خدماتــی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی؛حسابداري 
و حسابرســي وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و 

طرحهاي عمراني

کارشناسی  ارشد -  مدیریت بازرگانی

قاسم اسدی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/04/30

همراه: 09183628792

شماره پروانه: 3101370330

 رســیدگی و حسابرســی امور خدماتــی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی؛ حسابداری 
و حسابرسی مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 
جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ 
حســابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی؛ارزیابی 
سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی؛ارزیابی 

سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی

کارشناسی حسابداری

داریوش مختاری کجوری

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

همراه: 09183635651

شماره پروانه: 3101370380

 رسیدگي و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و حسابهاي 
بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري و حسابرسي 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي از جمله بنیادها 
شهرداریها و سایر مؤسســات عام المنفعه؛ حسابداري و 
حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ ارزیابي سهام و سهم 
الشرکه شرکتهاي تولیدي و صنعتي؛ ارزیابی سهام وسهم 
الشرکه شــرکتهای خدماتی و بازرگانی؛حسابرسی امور 
مالیاتی؛ حســابداري و حسابرسي وزارتخانه ها، سازمانها 
و مؤسسات دولتي و طرحهاي عمراني؛حسابرسی بانکها ، 

بیمه ها و مؤسسات اعتباری

کارشناسی ارشد حسابداری
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

سیدحمیدرضا امینی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

همراه: 09183611901

شماره پروانه: 3101370386

 رســیدگي و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري و 
حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ حسابداري و حسابرسي 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از جمله بنیادها، 
شــهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ ارزیابي سهام 
و سهم الشرکه شرکتهاي تولیدي و صنعتي؛ حسابداری 
و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و 
طرحهاي عمراني؛ حسابرسی امور مالیاتی؛ ارزیابي سهام و 

سهم الشرکه شرکتهاي خدماتي و بازرگاني

کارشناسی ارشد حسابداری

حوزه جغرافیایی:  خمین

تاریخ صدور پروانه: 1391/06/09

شماره پروانه: 3104370394

 رســیدگی و حسابرســی امور خدماتــی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی کارشناسی ارشد ـ  مدیریت دولتی ـ مدیریت

 مالی دولتی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

نسترن توحید نژاد

همراه: 09188629045

امیرحسین عباسی

حوزه جغرافیایی: خمین

حوزه فعالیت: خمین

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09128430577

شماره پروانه: 3104370458

 رســیدگی و حسابرســی امور خدماتــی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی؛ حسابداری و 
حسابرسی امور تولیدی و صنعتی؛ حسابداری و حسابرسی 
مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از جمله بنیادها، 

شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه

ـ  محض کارشناسی حسابداری  

ی
ی استان مرکز

ستر
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

مهدی علی همتی

حوزه جغرافیایی: زرندیه

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09124053638

شماره پروانه: 3107370459

 رســیدگی و حسابرســی امور خدماتــی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

ـ  حسابرسی کارشناسی  حسابداری 

علی رضا یساولی

حوزه جغرافیایی: کمیجان

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/17

همراه: 09183642694

شماره پروانه: 3112370468

 رســیدگی و حسابرســی امور خدماتــی و بازرگانی و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - مالی

حمیدرضا  غیابی

حوزه جغرافیایی: خنداب

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1390/10/04

همراه: 09188613568

شماره پروانه: 3105370480

 رســیدگي و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري و 
حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ حسابداری و حسابرسی 
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها، 

شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه

کارشناسی ارشد حسابداری

ی
کز

مر
ن 

ستا
ی ا

تر
س

دگ
 دا

می
رس

ن 
سا

شنا
کار

ن 
انو

ک



 تلفن: 88۳۳۱۳۰۵۱۸

صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

حسن قربانی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: اراک

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09120237495

شماره پروانه: 3101370482

 رســیدگي و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهاي بانکي اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداري و 
حسابرسي امور تولیدي و صنعتي؛ حسابداری و حسابرسی 
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله بنیادها، 
شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛ ارزیابی سهام و 
سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی سهام و 

سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی 

کارشناسی حسابداری

هادی نجاری

حوزه جغرافیایی: منطقه یک شامل: ) اراک، 
آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان، خنداب(

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09196837309

شماره پروانه:3101370486

 رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 
و حسابرســی امور تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی ســهام و 
سهم الشرکه شــرکتهای تولیدی و صنعتی؛ حسابداري 
و حسابرسی موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی، از 

جمله بنیادها، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفع 

کارشناسی  حسابداری

سیدصمد هاشمی

حوزه جغرافیایی: منطقه سه شامل: )خمین، 
محالت، دلیجان(

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09183667280

شماره پروانه:3103370487

 رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛حسابداری و 

حسابرسی امور تولیدی و صنعتی کارشناسی  حسابداری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

محسن اسدی

حوزه جغرافیایی: منطقه سه شامل: )خمین، 
محالت، دلیجان(

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/10/03

همراه: 09123233470

شماره پروانه:3103370469

 رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 
و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی سهام و سهم 
الشرکه شــرکتهای خدماتی و بازرگانی؛ ارزیابی سهام و 

سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی

کارشناسی  ارشد حسابداری

محمود کهنسال کفشگری

حوزه جغرافیایی: منطقه یک شامل: )اراک، 
شازند، فراهان، تفرش، آشتیان، کمیجان(

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/07

همراه: 09126766718

شماره پروانه:3101370495

 رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 
و حسابرســی امور تولیدی و صنعتی؛ ارزیابی ســهام و 
سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی؛ حسابداري 
و حسابرسي مؤسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي از 

جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه؛

دکتری حسابداری

مجید نعیمی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/07

همراه: 09183681190

شماره پروانه: 3101370499

 رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي

کارشناسی ارشد حسابداری
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

هادی یزدی

حوزه جغرافیایی: منطقه یک شامل: )اراک، 
شازند، آشتیان، تفرش، خنداب، فراهان،کمیجان(

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1393/12/07

همراه: 09188611535

شماره پروانه:3101370501

  رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛ حسابداری 

و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی کارشناسی حسابداری

تلفن: 08633130472

مجید قهقائی نظام آبادی

حوزه جغرافیایی: منطقه یک شامل:)اراک، 
شازند، آشتیان، تفرش، خنداب، فراهان،کمیجان(

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09183615170

شماره پروانه:3101370514

 رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي کارشناسی حسابداری

مهدی کریمی تبریزی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09183611917

شماره پروانه: 3101370515

 رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛حسابداری و 

حسابرسی امور تولیدی و صنعتی کارشناسی  ارشد حسابداری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

ابراهیم نظام آبادی

حوزه جغرافیایی: منطقه یک شامل:)اراک، 
شازند، آشتیان، تفرش، خنداب، فراهان،کمیجان(

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1394/06/10

همراه: 09188623770

شماره پروانه:3101370521

 رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حسابهای بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي کارشناسی حسابداری

حجت محمدی

حوزه جغرافیایی: منطقه دو )ساوه، زرندیه(

حوزه فعالیت: استان مرکزی باستثنای اراک

تاریخ صدور پروانه: 1396/05/15

همراه: 09127553276

شماره پروانه: 3102370542

 رســیدگی و حسابرســي امور خدماتــي و بازرگاني و 
حساب های بانکی اشخاص حقیقي و حقوقي؛حسابداري و 

حسابرسي امور تولیدي و صنعتي کارشناسی ارشد مدیریت مالی

وحید امینی

حوزه جغرافیایی: شازند

حوزه فعالیت: شازند

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183676964

شماره پروانه: 3106370554

 رســیدگی و حسابرســی امورخدماتــی و بازرگانی و 
حسابهاي بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی

کارشناسی  ارشد مدیریت دولتی
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صالحیتمشخصات

رشته : حسابداری و حسابرسی )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 4:امور مالی 

علی رضا میرزایی

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183658646

شماره پروانه: 3103370606

 رســیدگی و حسابرســی امورخدماتــی و بازرگانی و 
حسابهاي بانکی اشخاص حقیقی وحقوقی

کارشناسی  ارشد حسابداری

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ


