
نام موسسهنام خانوادگی نام کد ملیرديف
مفيد راهبر صالحیحامد10610084240
مفيد راهبر خوش نمکاحد21502667691
 دش و همکاران االداغلوسجاد35870001854
مفيد راهبر بابائیاميرعلی44850009621
آزمون پرداز ایران مشهود باباییسعيد50082824584
بيات رایان نصيری فروزیعليرضا60013750364
مفيد راهبر قهيه ئیقاسم70535115539
مفيد راهبر قوسی علی آبادمجيد81639872442
 هوشيار مميز پهلوانیمحمد93750027285
 سامان پندار حيدر اوالدسعيد100310449103
 دش و همکاران سهرابیکيوان 112860358749
آتيه اندیش نمودگر بریجانی کروائیجمال122161859927
آزمون پرداز ایران مشهود جاللی کله سرآیسان130017910145
مفيد راهبر صادقی حسن آبادیحسين141270593277
مفيد راهبر حسنلومجتبی150010536302
سنجيده روش آریا شاملویمجتبی160018382827
رایمند امين گل محمدی شورکیمجتبی174489983611
بهراد مشار رضویایمان186250006745
مفيد راهبر حکم آبادیهدایت190945002671
مفيد راهبر پویان رادرضا204133124308
تدوین و همکاران راهبی شره جينیاسالم211653056940
 راز دار قمیمجيد220016462572
 داریا روش صالحیابوالفضل235930020256
کارکنان حرفه ای غير شاغل جمشيدیعليرضا240080205178
بيات رایان دهقانیمحمد هادی251271825821
آگاه نگر شيرزادیحمزه263920168488
 فریوران راهبرد کاشانیفاطمه270016420012
امين حسابرس افق ذوالفقاریهادی281630179949
مفيد راهبر صالحی بادآشيانی امير احمد290012343617
هژیران مفتاحیخدیجه300453382290
بيداران شاهدپوراحمد 314133191668
مفيد راهبر پهلوانیعليرضا320323588832
مفيد راهبر عرب زادهمرتضی331263449670
کارای پارس مشتاقمهناز342559635437
بهمند -هشيارنجف لومحسن 353980114317
 فریوران راهبرد رستم وند آغميوناميرحسين360016991125
کارکنان حرفه ای غير شاغل شاکر سورهرضا371377561623
 کوشامنش رحمانینادر383733281748
 هوشيار مميز عباس زاده پشت مساریسجاد392670114954
 توسعه مدیریت دانا امينیبهنام402790190641
 فریوران راهبرد نيک نژادفرزانه410015350878
روشنگر بصير تربتیبهنام420077804570
کاربرد ارقام عباسیعليرضا433920224833
آزمون پرداز ایران مشهود نادی بلوچيان رضا441990283497
آزمون پرداز ایران مشهود عليزادهمهدی450082471509

(ماحر)مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی ایران 

آزمون رتبه بندي کارکنان حرفه اي حسابرسی بهمن ماه 1398
رده حسابرس ارشد 
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نام موسسهنام خانوادگی نام کد ملیرديف
مفيد راهبر اشتری ماهينیوحيد460010903941
 حافظ گام کاظمیولی475139948192
کارکنان حرفه ای غير شاغل فاتحی کيویمحسن485660002315
 فاطر منصوربهروز496189985025
مفيد راهبر ابراهيمیمهدی500013439146
 آرشين حساب داودی مفردمهتاب510016719107
کاربرد تحقيق سامانی فرونوس521271465582
ارقام نگر آریا سادات حسينیزهرا530017035775
هژیران ساالرحسام 542220069941
 آرشين حساب لطفیاميد553240663831
 آزموده کاران مرین بيگلوسعيد564890116133
سنجيده روش آریا کریم پورحامد573830045077
 دایا رهيافت رزم آرارسول580779889959
آرمان پيام جامع فتحیسينا592130124518
بيات رایان بدیعی حنانه 600014173891
اطمينان بخش و همکاران پالشامير حسين 610019669879
مفاهيم حساب جامع گلریزمسعود620077922840
آئين محاسب و همکاران شریعتیمهدی630943418658
 پيشداد اندیشه مهرگان ترکمان پریصابر643934802346
آتيه اندیش نمودگر سوریمعصومه652093508095
مفيد راهبر ترکاشوندمحمد663300076250
بهمند -هشيارعبدلی محمود آبادناصر 671467648833
 ارقام بهين آراء اسفندیاریحسين 682093670925
راده تاری وردیحميد690310514101
مفيد راهبر کارکن اردهائیسعيد701653013771
 آمارگاران عسکریسليمان712929812354
به بين محتوا ظفری ظفر ابادپوریا723790109827
ارقام نماد چرتکه زمانیمهدی730084156341
 بينا تدبير پورسليمانی حسن کيادهبهنام742730090681
 داریا روش آبتنکاميار752900230802
 مهرگان تراز و همکاران ميناییهادی760946752427
هژیران ساالرعلی اکبر772220098311
آئين محاسب و همکاران نصرآبادیمحمد781061965104
آگاهان بهروش پارس وثوقی توپکانلووحيد790820249467
آریا منش امين جعفریکيانا802270071336
 هادی حساب تهران قلی زادهمهرداد810084030518
موسسه حسابرسیپورجعفربهمن822722610523
ارقام نگر آریا دارابیمحسن834550054311
مفاهيم حساب جامع خسروینينا841379376815
قواعد افشارونگينیحسين854324417903
احراز ارقام حبشیافشين865190066630
بهمند -هشيارميرزاده محمدعلی 874600018680
 پيشداد اندیشه مهرگان صدیق پيله رودتورج881465406891
 پيشداد اندیشه مهرگان حيدریعلی893950011552
هژیران آهنگردریابکیبهرام900012234494
خبرگان پارس پویا حيدرزادهغالمحسين910941993991
 آرمان اندیش آگاه مصفانسرین922755209941
 آزمودگان قلی پوربهرنگ935199950754
 ارکان سيستمالهیبهنام 940610058843
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 داریا روش زاهدبهرام951719821275
آزمون پرداز ایران مشهود مرادیرضا960520610814
 معين مشاور مجرب ميرعرب رضیشيما976249903887
 راز دار ابراهيمی ثابتميالد982700015584
حسابرسين گودرزیحميد 994132462341
 آگاه تدبير غنچه گی ثانیامير1001160044937
 آگاه تدبير محمدی خشوئیمهسا1011271377691
 بهمند ابوالحسنییوسف1020075624214
کارکنان حرفه ای غير شاغل لطيفزهرا1030382361032
سنجيده روش آریا ميرزاییمهرداد1043720234681
کارکنان حرفه ای غير شاغل نوریمریم1050084196548
کارکنان حرفه ای غير شاغل ادهم اکبر 1061450508197
 آزمون رهگذرافسانه1070012555861
 بصير محاسب توس محمودیمهدی1080849895634
 آئين تراز آریا رئيس طاهریامير عباس1095120045987
 صالح اندیشان تاری وردیفروزان1100310132754
 بهمند حسنیمرضيه1113782602226
 شاهدان مرادپورجواد1122130159044
 فراز مشاور آقاپورمحمد1135199837966
آگاه نگر شمشادی ایمن آبادیمسعود 1142596002361
 سخن حق شرعلی باروجیحسين1151583303006
ارقام نگر آریا کاميابصدیقه1162511919710
امين محاسب روشغفاریميالد 1173920204808
وانيا نيک تدبير راسخی نژاداميرحسين1180063590778
کارکنان حرفه ای غير شاغل هارونی موجانی مرجان 1190013801481
 سياق نوین جهان نقيبانرگس1200078592224
احراز ارقام حسين زادهمحمد رضا1215199952684
راده شوندیداود1220310062861
ارقام نگر آریا نصراله پور تپه سریخدیجه1232161863551
آریا حسابرسان پارسا حاتمی طائمهمحمد1243920023447
 آزمودگان احمدزادهمهتاب 1253750244561
کارکنان حرفه ای غير شاغل رحمانی بهمن 1262803392951
روشنگر بصير فالحیداله1272140655125
 اصول پایه فراگير آئينه وند فرزاد 1280323929109
موسسه حسابرسیکریمی تبارمحمد 1290071736603
آرمان نوین رسيدگی کرانیبهارک 1303241013618
کارای پارس نيک بخت شيبانى پدرام1311270751417
آذین تراز ارقام ميرزا خانی بوسجينسعيد1320011827246
ارقام نگر آریا حيدریرضا1330550112030
 نکو نگرش همایونمجتبی1340073498378
آزمون پرداز ایران مشهود قربانیرضا1350670107001
کارکنان حرفه ای غير شاغل جعفریفهيمه1360083504494
آئين آگاهان حساب ارغوانمحسن 1370920943888
 راز دار اسالمیرقيه1385770013052
روشنگر بصير اکبری زارععلی1390017280737
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نام موسسهنام خانوادگی نام کد ملیرديف
مفيد راهبر جباریحجت 12740137621
 فریوران راهبرد سعيدیمحمدصفا24860003209
 راز دار عسکریعليرضا30622396234
 دایا رهيافت محمدی آب الوانحسين45990011377
مفيد راهبر صادق زاده سعيد 51520052006
احراز ارقام عينیمهرداد60011558571
 صدر بی نيازمحسن73341627081
 اصول پایه فراگير غفوریروح اهلل83422246460
 مختار و همکاران آقایی زدهنوید 92730101098
یکتا تدبير فتاحیامير حسين100078412749
کارکنان حرفه ای غير شاغل یزدانیرضا110014730952
 معين مشاور مجرب خالوئیمسعود121180020731
 سامان پندار توفيقی فرعلی 130010379101
مفيد راهبر مختاریعلی145309924434
 سامان پندار داوودخانیمحمود150058882863
مفيد راهبر عابدیعلی 165059745333
وانيا نيک تدبير قره داشیمرتضی170946895694
 بهمند نيکانميالد181100089748
آتيه اندیش نمودگر یزدانی طوسیصدیقه192090257131
مفيد راهبر مدنیسيد مجتبی201210035308
بيات رایان کهدوییميالد 214420098491
 دقيق تراز سپاهان مرادی غریبوندمهرداد221756946442
آگاهان بهروش پارس مصيبی موخر طوسیزهرا230933259581
شراکت اميریحميد242739257511
 آزموده کاران بيانیبهزاد250010783733
امين تدبير بصير شاملی شهرضامحمدرضا261190080362
 راز دار رستمیمژگان271230006966
 راز دار عليدادیجواد281757187472
 دایا رهيافت رضائیمسعود290439974364
مفيد راهبر عباس زاده گرجاناکبر301467127787
 هوشيار مميز محسن آبادیعلی310519918150
موسسه حسابرسیستار زادهميثم322802916726
کارکنان حرفه ای غير شاغل رحيم زادهفرزاد330074412868
 بهمند گلچهرهمحمد344969914291
 هدف همکاران فتحیشاهرخ350011616997
 آگاه نگر محمدیبهرام362649863927
متين محاسب نوین آبادمحمد علی370075582678
آزمون تراز پارس صفاریميثم382280090619
ابتکار حساب آریا جواهران یزدمریم390081318537
یکتا تدبير حيدریحمزه405089903883
 وانيا نيک تدبير رضایی ایرمحلهحسن416309970232

(ماحر)مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی ایران 

آزمون رتبه بندي کارکنان حرفه اي حسابرسی بهمن ماه 1398
رده سرپرست حسابرسی
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نام موسسهنام خانوادگی نام کد ملیرديف
ارقام نگر آريا امیری ابراهیم محمدیجعفر14669934112
مفید راهبر سلیمیباباعلی21552504107
آزمون پرداز ايران مشهود گودرزیمرتصی30011296542
کارکنان حرفه ای غیر شاغل اسماعیلیارسالن42142744796
بیات رايان کريمیآرزو50010364323
کارکنان حرفه ای غیر شاغل صالحی مطلق جمشید 64070429621

(ماحر)مرکز آموزش جامعه حسابداران رسمی ایران 

آزمون رتبه بندي کارکنان حرفه اي حسابرسی بهمن ماه 1398
رده سرپرست ارشد حسابرسی

قابل توجه : تعداد30نفر از متقاضیان علی رغم قبولیدر آزمون  به دلیل عدم تکمیل سوابق حرفه 
اى  در لیست فوق درج نشده اندکه پس ازتکمیل سوابق آن ها گواهى مربوط اعطا خواهد شد 
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