
2711421                   ظرفیت   : تلفن ستاد : خیامنام حوزه : 

غایب  : تعداد عوامل : 1شماره حوزه : 

حاضر : مدیر حوزه : جنسیت :  مرد9:30 صبح

نام مراقبشماره اتاقطبقهتا شمارهاز شمارهرشتهتعدادشماره سالن

01همکف50015030حسابرس ارشد - تک درس130

02همکف50315068حسابرس ارشد - تک درس238

سرپرست سالن12همکف51785207حسابرس ارشد - دو درس330

مسئول مخزنتدریس یارانهمکف52085216حسابرس ارشد - دو درس49

03همکف52175228حسابرس ارشد - دو درس512

03همکف53235352حسابرس ارشد - سه درس530

11همکف53535369حسابرس ارشد - سه درس617

11همکف54445456حسابرس ارشد - چهار درس613

04همکف54575498حسابرس ارشد - چهار درس742

05همکف54995528حسابرس ارشد - چهار درس830

06همکف55295570حسابرس ارشد - چهار درس942

07همکف55715612حسابرس ارشد - چهار درس1042

08همکف56135657حسابرس ارشد - چهار درس1145

09همکف56585682حسابرس ارشد - چهار درس1225

10همکف56835698حسابرس ارشد - چهار درس1316

رابطین

مراقبین

خدمتگزاران

جامعه حسابداران رسمی ایراننام آزمون : 

تاریخ : 

شروع فرآیند : 

کلیه عوامل اجرایی آزمون ملزم به استفاده از کارت عوامل اجرایی می باشند.

مسئول شمارش

پنج شنبه مورخ 1401/12/4



2711294                   ظرفیت   : تلفن ستاد : ریاضینام حوزه : 

غایب  : تعداد عوامل : 2شماره حوزه : 

حاضر : مدیر حوزه : جنسیت :  مرد9:30 صبح

نام مراقبشماره اتاقطبقهتا شمارهاز شمارهرشتهتعدادشماره سالن

202دوم50695103سرپرست حسابرسی - تک درس135

203دوم51045114سرپرست حسابرسی - تک درس211

سرپرست سالن203دوم51155136سرپرست ارشد حسابرسی - تک درس222

مسئول مخزن204دوم52295254سرپرست حسابرسی - دو درس326

204دوم52555268سرپرست ارشد حسابرسی - دو درس314

205دوم53705394سرپرست حسابرسی - سه درس425

205دوم53955405سرپرست ارشد حسابرسی - سه درس411

206دوم56995723سرپرست حسابرسی - چهار درس525

206دوم57245748سرپرست حسابرسی - چهار درس525

207دوم57495783سرپرست حسابرسی - چهار درس635

208دوم57845796سرپرست حسابرسی - چهار درس713

208دوم57975818سرپرست ارشد حسابرسی - چهار درس722

209دوم58195848سرپرست ارشد حسابرسی - چهار درس830

رابطین

مراقبین

خدمتگزاران

جامعه حسابداران رسمی ایراننام آزمون : 

تاریخ : 

شروع فرآیند : 

کلیه عوامل اجرایی آزمون ملزم به استفاده از کارت عوامل اجرایی می باشند.

مسئول شمارش

پنج شنبه مورخ 1401/12/4



2711216                   ظرفیت   : تلفن ستاد : مهندسی پلیمرنام حوزه : 

غایب  : تعداد عوامل : 3شماره حوزه : 

حاضر : مدیر حوزه : جنسیت :  زن9:30 صبح

نام مراقبشماره اتاقطبقهتا شمارهاز شمارهرشتهتعدادشماره سالن

200اول52695302حسابرس ارشد - دو درس134

201اول51375165حسابرس ارشد - تک درس229

سرپرست سالن202اول54065427حسابرس ارشد - سه درس322

مسئول مخزن203اول58495898حسابرس ارشد - چهار درس450

204اول58995948حسابرس ارشد - چهار درس550

205اول59495964حسابرس ارشد - چهار درس616

206اول59655979حسابرس ارشد - چهار درس715

رابطین

مراقبین

خدمتگزاران

جامعه حسابداران رسمی ایراننام آزمون : 

تاریخ : 

شروع فرآیند : 

کلیه عوامل اجرایی آزمون ملزم به استفاده از کارت عوامل اجرایی می باشند.

مسئول شمارش

پنج شنبه مورخ 1401/12/4



2711101                   ظرفیت   : تلفن ستاد : مهندسی کامپیوترنام حوزه : 

غایب  : تعداد عوامل : 4شماره حوزه : 

حاضر : مدیر حوزه : جنسیت :  زن9:30 صبح

نام مراقبشماره اتاقطبقهتا شمارهاز شمارهرشتهتعدادشماره سالن

01زیرهمکف51665177سرپرست حسابرسی - تک درس112

02زیرهمکف53035318سرپرست حسابرسی - دو درس216

سرپرست سالن02زیرهمکف53195322سرپرست ارشد حسابرسی - دو درس24

مسئول مخزنسالنهمکف54285439سرپرست حسابرسی - سه درس312

سالنهمکف54405443سرپرست ارشد حسابرسی - سه درس34

سالنهمکف59805988سرپرست حسابرسی - چهار درس39

سالنهمکف59896016سرپرست حسابرسی - چهار درس328

رابطین201اول60176032سرپرست ارشد حسابرسی - چهار درس416

مراقبین

خدمتگزاران

جامعه حسابداران رسمی ایراننام آزمون : 

تاریخ : 

شروع فرآیند : 

کلیه عوامل اجرایی آزمون ملزم به استفاده از کارت عوامل اجرایی می باشند.

مسئول شمارش

پنج شنبه مورخ 1401/12/4
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