فرم اطالعات ،مشخصات ،سوابق كاري و شركاء
 -1اطالعات عمومي

هَسسِ حسببشسي وبسبشد اسلبم (حسببذاساى سسوي)
عضَ جبهعِ حسببذاساى سسوي ايشاى
حسببشس هعتوذ سبصهبى بَسس اٍساق بْبداس
عضَ اًجوي حسببذاساى خبشُ ايشاى
عضَ اًجوي حسببذاسي ايشاى
شمارٌ ثبت:
 8487اسديبْطت سبل 1374
شىاسٍ ملی:
10100364819
وشاوی:
تْشاى -خيبببى آفشيمب -خيبببى عبعفي غشبي -پالن  -60عبمِ اٍل
كدپستی:
1967935853
تلفه:
22023544
فاكس:
22038244
رتبٍ مًسسٍ :

الف
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 -2شركاء و مديران موسسه

 -2-1حسه خدايی -رئیس َیأت مديرٌ
فَقليسبًس حسببذاسي دسسبل  1347اص داًطىذُ علَم هبلي ضشوت هلي ًفت.


سًابق كاری

سابقه کار

اص 1339تب 1346
اص 1346تب 1348
اص  1348تب 1361
اص  1361تب 1368
اص  1368تب 1371
اص  1371تب 1381
اص  1382تب 1386
اص  1386تبوٌَى


سمت

محل خدمت

حسببذاس ٍ هويض
هويض
هعبٍى حسببشسي
عضَ ّيئت عبلي
ًوبيٌذُ ٍصيش دس هجبهع
هذيش
ضشيه
ضشيه

ٍصاست وبس ٍ اهَس اجتوبعي
سبصهبى اهَس اداسي ٍ استخذاهي
ضشوت سْبهي حسببشسي
ّيئت عبلي ببصسسي ضشوت هلي ًفت ايشاى
ٍصاست اهَس التصبدي ٍ داسايي
حسببشس هستمل
هَسسِ حسببشسي تالش اسلبم
هَسسِ حسببشسي وبسبشداسلبم

سًابق آمًزشی

 5سبل سببمِ تذسيس دسٍس حسببذاسي دس داًطگبّْبي عالهِ عببعببيي ٍ آصاد تْشاى.


سًابق عضًيت در مراجع حرفٍای

عضَ جبهعِ حسببذاساى سسوي (حسببذاس سسوي).
وبسضٌبس سسوي دادگستشي دس سضتِ حسببذاسي ٍ حسببشسي ٍ اسصيببي سْبم ٍ سْنالطشوِ.
عضَ اًجوي حسببذاساى خبشُ ايشاى (حسببذاس هستمل).


ساير سًابق حرفٍای

ببصسس وبًَى وبسضٌبسبى سسوي دادگستشي بِ هذت  16سبل.
ببصسس اًجوي حسببذاساى خبشُ اص سبل  1364تب آرسهبُ .1390
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 -2-2علی رحماوی -وايب رئیس َیأت مديرٌ
فَق ليسبًس هذيشيت استشاتژيه اص داًطگبُ صٌبيع ٍ هعبدى دس سبل .1391
ليسبًس تعبٍى گشايص هبلي اص داًطگبُ تْشاى دس سبل .1352




سًابق كاری
سابقه کار

محل خدمت

اص 1350تب 1353
اص  1353تب 1354
اص  1354تب 1355
اص  1355تب 1357
اص  1357تب 1362
اص  1362تب 1372
اص  1372تب 1381
اص  1381تبوٌَى

هَسسِ حسببشسي پبسس
سپبُ تشٍيج
حسببشسي پبسس
ضشوت آًٍگبى (سبصهبى گستشش)
ٍصاست ًيشٍ -دفتشهجبهع ٍ حسببشسي
حسببشسي خبشگبى ايشاى
حسببشسي خضس
حسببشسي وبسبشد اسلبم

سمت

حسببشس
اًجبم خذهبت هبلي
سشپشست حسببشسي
هذيش هبلي
وبسضٌبس هبلي ٍ بَدجِ
ضشيه
ضشيه
ضشيه

سًابق عضًيت در مراجع حرفٍای

عضَ جبهعِ حسببذاساى سسوي (حسببذاس سسوي).
عضَ اًجوي حسببذاساى خبشُ ايشاى.
عضَ اًجوي حسببذاسي ايشاى.
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 -2-3محمد حسیه بدخشاوی -مديرعامل ي عضً َیأت مديرٌ
فَق ليسبًس حسببذاسي اص داًطگبُ آصاد اسالهي دس سبل .1376
ليسبًس حسببذاسي اص داًطگبُ ضْيذ بْطتي دس سبل .1368




سًابق كاری
سابقه کار

محل خدمت

اص  1366تب 1368
اص  1368تب 1379
اص  1379تب 1381
اص  1382تب 1386
اص  1386تبوٌَى

هَسسِ حسببشسي آهفشاى
دفتش حسببشسي آلبي حسي خذايي
حسببشسي بصَست هستمل
هَسسِ حسببشسي تالش اسلبم
هَسسِ حسببشسي وبسبشد اسلبم

سمت

حسببشس
سشپشست
هذيش
هذيش
ضشيه

سًابق آمًزشی

 10سبل سببمِ تذسيس دسٍس حسببذاسي دس داًطگبّْبي علَم التصبدي ٍ عالهِ عببعببيي.
هذسس دٍسُ ّبي آهَصضي ببًه هسىي.
هذسس دٍسُ ّبي آهَصضي ٍصاست اهَس التصبدي ٍ داسايي.


سًابق عضًيت در مراجع حرفٍای

عضَ جبهعِ حسببذاساى سسوي (حسببذاس سسوي).
وبسضٌبس سسوي دادگستشي دس سضتِ حسببذاسي ٍ حسببشسي ٍ اسصيببي سْبم ٍ سْنالطشوِ.
عضَ اًجوي حسببذاساى خبشُ ايشاى (حسببذاس هستمل).
عضَ اًجوي حسببذاسي ايشاى.
عضَ اًجوي حسببشسبى داخلي ايشاى.
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 -2-4علی اصغر محمًد زادٌ -عضً َیأت مديرٌ
دوتشي حسببذاسي اص داًطگبُ آصاد اسالهي – ٍاحذ علَم ٍ تحميمبت
وبسضٌبسي اسضذ حسببذاسي اص داًطگبُ عالهِ عببعببيي
وبسضٌبسي حسببذاسي اص داًطگبُ صٌعت ًفت
 سًابق كاری
سابقه کار
اص  1381/2الي 1381/12
اص  1382 /1الي 1386/7
اص  1386/7تبوٌَى

محل خدمت
دفتش حسببشسي آلبي حسي خذايي
هَسسِ حسببشسي تالش اسلبم
هَسسِ حسببشسي وبسبشد اسلبم

سمت
حسببشس اسضذ
سشپشست اسضذ
هذيش ٍ ضشيه

 سًابق آمًزشی
هذسس دسٍس حسببذاسي دس داًطگبّْبي اهَس التصبدي ٍ عالهِ عببعببيي
دٍسُ ّبي آهَصضي جبهعِ حساببذاساى سساوي اياشاى ،هشواض آهاَصش اتابق ببصسگابًي اياشاى ،هشواض آهاَصش
حسببذاساى خبشُ هذيشيت ،اًجوي هذيشاى هبلي حشفِ اي ،ببًه هسىي ،سبصهبى تَسعِ ٍ ًَسبصي صٌبيع ايشاى،
ٍصاست دفبع ٍ سبصهبًْبي هتعذد دٍلتي ٍ بخص خصَصي
هذسس دسٍس دٍسُ وبسضٌبسي اسضذ داًطگبُ عالهِ عببعببيي ٍ داًطگبُ آصاد اسالهي
 سًابق عضًيت در مراجع حرفٍای
عضَ جبهعِ حسببذاساى سسوي ايشاى (حسببذاس سسوي)
عضَجبهعِ هطبٍساى سسوي هبليبتي ايشاى (هطبٍس سسوي هبليبتي)
وبسضٌبس سسوي دادگستشي
عضَ اًجوي حسببذاساى خبشُ ايشاى
عضَوويتِ آهَصش جبهعِ حسببذاساى سسوي ايشاى ٍ اًجوي حسببذاساى خبشُ ايشاى
ساير سًابق حرفٍای ي پژيَشی
*تشجوِ ٍ تأليف ساٌّوبي بىبسگيشي استبًذاسد حسببذاسي تسعيش اسص (استبًذاسد )16
*عضَيت دس وويتِ استشاتژيه خشد هبلي سبصهبى َّا ٍ فضب

* تشجوِ استبًذاسدّبي گضاسضگشي هبلي بشاي ٍاحذّبي تجبسي وَچه ٍ هتَسظ اًگلستبى
*تشجوِ تحميك وبسبشدي وٌفذساسيَى حسببذاسي آسيب دس استببط بب ((SME.s
* بشسسي تبثيش لضبٍت حشفِ اي باِ وابس گشفتاِ ضاذُ دس اساتبًذاسدّبي حساببذاسي سٍي ٍيژگيْابي ويفاي
اعالعبت (صَستْبي هبلي)

*بشسسي ًمص حسببذاسي هذيشيت دس ًحَُ اسصيببي عولىشد ٍاحذّبي تجبسي (اسايِ دس سويٌبس حسببذاسي
هذيشيت)
*بشسسي چبلطْبي هذيشيت هبلي دس ٍاحذّبي تجبسي وَچاه ٍ هتَساظ(( (SME.sاساياِ دس ساويٌبس
هذيشيت هبلي)
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 -2-5احسان اسدی ویا -حسابدار رسمی
فَق ليسبًس حسببذاسي اص داًطگبُ آصاد اسالهي دس هشحلِ پبيبى ًبهِ.
ليسبًس حسببذاسي اص داًطگبُ ساصي وشهبًطبُ دس سبل .1385


سًابق كاری
سابقه کار

اص  1385تب 1386
اص  1386تب 1393
اص  1393تب 1394
اص  1395تب 1396
اص  1396تبوٌَى



محل خدمت

هَسسِ حسببشسي تالش اسلبم
هَسسِ حسببشسي وبسبشد اسلبم
هَسسِ حسببشسي ّطيبس بْوٌذ
هَسسِ حسببشسي ايوبى پشداصش اعذاد
هَسسِ حسببشسي وبسبشد اسلبم

سمت

حسببشس
سشپشست اسضذ
سشپشست اسضذ
هذيش – حسببذاس سسوي
هذيش – حسببذاس سسوي

سًابق عضًيت در مراجع حرفٍای

عضَ جبهعِ حسببذاساى سسوي (حسببذاس سسوي).
عضَ اًجوي حسببذاسي ايشاى.
عضَ اًجوي حسببشسبى داخلي ايشاى.
 -3زمينه فعاليت

ايي هَسسِ دس صهيٌِ حسببشسي ،حسببشسي هبليبتي ،حسببشسي عوليابتي ،اًجابم ٍظابيف بابصسس لابًًَي،
حسببشسي داخلاي ،خاذهبت هابلي ،اصاالس حسابة ،سسايذگيْبي ٍياژُ ،اسصياببي ساْبم ،عشاحاي ٍ اساهاِ
سيستوْبي هبلي ٍ سبيش اهَس حشفِاي فعبليت داضتِ ٍ دسحبل حبضش هسئَليت حسببشسي ٍ ببصسس لابًًَي
بيص اص  100ضشوت اعن اص پزيشفتِ ضذُ دس سبصهبى بَسس ٍ غيش بَسسي سا عْذُداس هايببضاذ .تعاذادي اص
هطتشيبى عوذُ هَسسِ ببتَجِ بِ ًَع خذهبت اساهِ ضذُ دس سبليبى اخيش بطشس صفحِ بعذ هيببضذ:
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 -3-1انواع حسابزسی تعدادی اس شزکتهای سهامی عام پذيزفته شده در بورس:
ليضيٌگ ايشاى
تَليذي الستيه دًب
وٌتَس سبصي ايشاى
سشهبيِگزاسي سبختوبى ايشاى
ساديبتَس ايشاى
آببدگشاى ايشاى
هعبدى ببفك
تشاوتَسسبصي ايشاى

گشٍُ صٌعتي ًمص ايشاى
ًَسبصي ٍ سبختوبى ايشاى
فيبش ايشاى
وببل ببختش
آلَهته
سيوبى هجذ خَاف
وبضي ٍ سشاهيه حبفظ
سيوبى بْبْبى

 -3-2انواع حسابزسی شزکتهای بشرگ غيز بورسی
وشهبى هَتَس
بن خَدسٍ
آسيب سسبًِ تذبيش(ضبتل) ٍ هجوَعِ گشٍُ
ضشوتْبي تَصيع بشق استبًْبي هختلف
ضشوتْبي آة ٍ فبضالة استبًْبي هختلف
ضشوتْبي تَليذ بشق (ًيشٍگبّْبي هختلف)
وَيشتبيش
اهذاد خَدسٍ سبيپب
آريي خَدسٍ

سشهبيِ گزاسي تَسعِ عوشاى وشهبى
ضشوتْبي ٍابستِ ٍ تببعِ ًَسبصي ٍ سبختوبى ايشاى
ضوسب
ضشوت بيي الوللي پيوبًىبسي عوَهي ايشاى
هعبدى فبسيبة
گشٍُ صٌعتي بَرسجوْش ٍ ضشوتْبي گشٍُ
گشٍُ صٌعتي بشًض
سين ٍ وببل ابْش
هبدس تخصصي عوشاى ٍ تَسعِ ضاْشي هٌغماِ آصاد
چببْبس ٍ ضشوتْبي تببعِ

 -3-3حسابزسی داخلی و عملياتی
سبصهبى بٌبدس ٍ دسيبًَسدي ايشاى
ضشوت تْيِ ٍ تَليذ هَاد هعذًي ايشاى (ٍابستِ بِ ٍصاست صٌبيع ٍ هعبدى)
تأهيي ٍ تصفيِ فبضالة تْشاى
سبصهبى تَسعِ ٍ ًَسبصي هعبدى ٍ صٌبيع هعذًي ايشاى
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 -3-4خدمات اصالح حساب و طبقه بندی داراييهای ايجادی اس محل طزحهای عمزانی
آبْبي هٌغمِاي تْشاى ،هبصًاذساى ،هشواضي ،ساوٌبى ،لان ،وشدساتبى ،لشساتبى (ٍاحاذ ريحساببي جابسي)،
آرسببيجبى ضشلي ٍ گيالى
بشق هٌغمِاي ببختش (اسان)
ضشوت سبخت ٍ تْيِ وبالي آة ٍ بشق (سبتىبة)
صغبل سٌگ وشهبى
ساُآّي جوَْسي اسالهي ايشاى
 -3-5خدمات حسابداری
اًجبم خذهبت حسببذاسي ً 18بحيِ اص ًَاحي ضشوت تأهيي ٍ تصفيِ آة ٍ فبضالة تْشاى
اًجبم خذهبت حسببذاسي بخطي اص اهَس هبلي ضشوت فبضالة تْشاى
اًجبم خذهبت حسببذاسي بخطي اص اهَس هبلي ضشوت آة ٍ فبضالة ضْشّب ٍ ضْشوْبي غشة تْشاى.
 -3-6سايز خدمات مالی
ببتَجِ بِ ايٌىِ هذيشاى هَسسِ وبسضٌبس سسوي دادگستشي هيببضٌذ خذهبت هشباَط باِ اسصياببي ساْبم
ضشوتْبي هختلف ٍابستِ بِ سبصهبى خصَصيسبصي ،ببًىْب ،ضشوتْبي سشهبيِگازاسي سا باِ اًجابم سسابًذُ
هضبفبً ايٌىِ دس تذٍيي سيستن وٌتشلْبي داخلي ،تذٍيي سيساتنّابي هابلي ،حسببشساي بيواِاي ٍ تْياِ
صَستْبي هبلي تلفيمي دس ضشوتْبي هختلف اًجبم ٍظيفِ ًوَدُ است.
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 -4همکاران موسسه

ّوىبساى ايي هَسسِ دس حبل حبضش تعذاد  4ضشيه ٍ يه هذيش(حسببذاس سسوي )ً 47 ،فش پشسٌل داهن ضبغل
دس حسببشسي ٍ خذهبت هبلي ٍ ً 11فش وبسوٌبى اداسي بَدُ وِ اعالعبت الصم دسخصَظ آًْب بطشس صيش است:
ضشيه ٍ هذيش
سشپشست اسضذ ٍ سشپشست
حسببشس اسضذ
حسببشس ٍ ووه حسببشس
حسببذاس
جوع وبسوٌبى حشفِ اي
وبسوٌبى اداسي
جوع ول وبسوٌبى

تعذاد ًفشات
5
4
6
15
22
52
11
63

سدُ ضغلي

سغح تحصيالت وبسوٌبى حشفِ اي
دوتشي حسببذاسي
داًطجَي دوتشي
وبسضٌبسي اسضذ
وبسضٌبسي
جوع

تعذاد ًفشات
1
1
7
43
52
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