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 موسسه حسابرسی تالش ارقام

 ( 721060 )حسابداران رسمی
 

 

 

، ساختمان سپهر 5پالک  –خیابان شهید حمید صدر ، خیابان الرستان  –خیابان بهجت آباد  -تهران استان تهران :

   1597743333کد پستی ،     09141141613همراه مدیریت  ،  021-88806876تلفن :  –  302واحد ،   3طبقه 

  شریک و رئیس هیئت مدیره موسسه :  فریدون ایزدپناه  : مقیم 

  : مقیم  سید سعید ثنائی کرهرودی شریک و عضو هیئت مدیره موسسه :  
 

 

 

 

 

 

 

 33312778تلفن :  23کریم خان ، آذرنیا پالک  گفلکه بزر –کوی ولیعصر  – تبریز استان آذربایجانشرقی :

 Talshargham@gmail .comایمیل                51577-19161کد پستی   33330555دورنگار  -  33339971 –

 شریک و مدیرعامل موسسه :  فیروز عرب زاده : مقیم 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

( بلوار سجاد پالک . پاساژ ایران زمین 12خیابان شقایق جنوبی ) سجاد  ، سجاد شهر ؛: مشهد خراسان رضوی

 :کد پستی؛   09155013327: همراه ، تلفن  051-37656205تلفن . 404واحد  4طبقه 

 Talshargham@yahoo .comایمیل :   

 شریک و نائب رئیس هیئت مدیره ، علیرضا مصطفی زاده : مقیم 

 



 بسمه تعالی 
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 فهرست رده های همکاری حسابرسی موسسه حسابرسی تالش ارقام

 31/04/1398 تا  

 

   کشوروزارت  (1
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری  (2
 سازمان برنامه و بودجه (3

 وزارت جهاد کشاورزی  (4
 صنعت و معدن تجارت  وزارت (5
 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   (6

 وزارت نفت (7

  نیرووزارت  (8

 ر و امور اجتماعی وزارت تعاون رفاه کا (9
 موسسات مالی و اعتباری -بانکها (10
 وزارت ورزش و جوانان  (11

 



 

 بسمه تعالی 
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 88806876تلفن :   302طبقه  سوم ، واحد   5آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خ مطهری ، خ الرستان ، نبش عبده ، ساختمان سپهر ، پالک       

 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

 31/04/98فهرست رده همکاران موسسه حسابرسی تالش ارقام در تاریخ 

 

 

 نفر  7  مدیر حسابرسی                                                                   -1
 نفر  2                                                    سرپرست ارشد حسابرسی  -2
 فرن 5سرپرست  حسابرسی                                                              -3
 نفر  3                                                                  حسابرس ارشد    -4
 نفر  15                                                                        حسابرس      -5
 فر ن 3                                                                  کمک حسابرس  -6
 نفر  7                                          عوامل اداری و مالی و خدماتی  -7

 

 
 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 
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 88806876تلفن :   302طبقه  سوم ، واحد   5آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خ مطهری ، خ الرستان ، نبش عبده ، ساختمان سپهر ، پالک       

 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

 وزارت کشور

 الف( استان آذربایجان شرقی:

 گانه  10مناطق  وشهر تبریز  برس مستقل شهرداری حسا(1
 شورای اسالمی شهر تبریزحسابرس مستقل  (2
 :هاسازمان های تحت نظارت شهرداری حسابرس مستقل  (3

 )برای دوره سه ساله(سازمان عمران شهرداری تبریز  -

 )برای دوره سه ساله(خدمات موتوری شهرداری تبریز سازمان  -

 )برای دوره سه ساله( تبریزصنعتی  سازمان کشتارگاه -

 نه های  مسافربری شهرداری تبریز)برای دوره سه ساله(سازمان پایا -

 )برای دوره سه ساله(سازمان پارکها و فضای سبز -

 )برای دوره سه ساله(سازمان مدیریت پسماند -

 )برای دوره سه ساله( سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری -

 دوره سه ساله( )برای شرکت عمران و توسعه آذربایجان -

 سازمان حمل و نقل همگانی شهری شهرستان میانه و حومه   -

 :شهرستان های حسابرس مستقل شهرداری های (4

،  مراغه ، ایلخچی ، شهر جدید سهند تبریز ، شندآباد شبستر ، خواجه ، خداجو ، خمارلو

 سکو،اشهر، ذرکلیبر ، اهر ، مهربان ، کلوانق ، هریس ، عجب شیر ، یامچی مرند .  زنوز ، آ

ترک  ،، سردرود ، میانه ، ممقان ، ترکمنچای ، آچاچی ، تیکمه داش ، آقکند  بناب ، ملکان

 سه ساله(  ه) هرکدام دور

 حسابرس مستقل دهیاری های تحت پوشش فرمانداری های شهرستان های: (5

 درومرند ، عجب شیر ، بناب ، ملکان ، هریس ، خداآفرین ، میانه ، کلیبر، شبستر ، هشت
 (1390الی  1380واحد دهیاری از سال  800)جمعا تعداد 



 

 بسمه تعالی 
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 88806876تلفن :   302طبقه  سوم ، واحد   5آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خ مطهری ، خ الرستان ، نبش عبده ، ساختمان سپهر ، پالک       

 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

بر اساس جدول توزیعی کمیته حسابرسی استانداری  حسابرس مستقل دهیاری های (6

 آذربایجان شرقی:

 شهرستان

 تعداد دهیاری های مورد حسابرسی

 90سال

 خاتمه یافته

 91سال 

 خاتمه یافته

 92سال 

 خاتمه یافته

 93سال 

 خاتمه یافته

 94 سال

 خاتمه یافته

 95سال 

 خاتمه یافته

  96سال 

 در حال رسیدگی

 - - - - 78 78 78 تبریز

 113 - - - 111 111 111 مرند

 - 72 72 72 - - - شبستر

 - 26 26 26 - - - بناب

 46 - - - - - - عجب شیر

 46 - - - - - - آذرشهر

 - 128 116 116 - - - هشترود

 108 - - - - - - خداآفرین

 313 226 214 214 189 189 189 جمع کل

 

 :  شدهکه تصویب نهایی  1395الی  1380تعداد کل دهیاری های مورد رسیدگی از سال الف( 

 دهیاری 2021تعداد 

 

 : سیدگیدر حال ر 1396شهرستان استان در سال  4ب( تعداد کل دهیاری های مورد رسیدگی در 

 دهیاری 313تعداد 

 

 



 

 بسمه تعالی 
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 88806876تلفن :   302طبقه  سوم ، واحد   5آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خ مطهری ، خ الرستان ، نبش عبده ، ساختمان سپهر ، پالک       

 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

 ب( استان تهران :

  (برای دوره سه سالهمستقل شهرداری شهرستان ورامین ) حسابرس ( 1

 ( حسابرس مستقل شورای اسالمی شهر ورامین 2

 ( حسابرس مستقل سازمان اتوبوسرانی شهر ورامین3

 ( حسابرس مستقل سازمان تاکسیرانی شهر ورامین4

 شهرداری گلستان( حسابرس مستقل 5

 ج( استان زنجان :

 گانه ، شورای اسالمی شهر زنجان 3شهر زنجان ، مناطق  اری حسابرس مستقل شهرد (1

 حسابرس مستقل سازمان های تحت نظارت شهرداری زنجان: (2

 )برای دوره سه ساله( سازمان آرامستانهای شهرداری زنجان -
 )برای دوره سه ساله( سازمان خدمات موتوری شهرداری زنجان -
 ی دوره سه ساله()برا پایانه های مسافربری شهرداری زنجانسازمان  -
 )برای دوره سه ساله( سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری زنجان -
 )برای دوره سه ساله( سازمان اتوبوسرانی زنجان و حومه شهرداری زنجان -
 )برای دوره سه ساله( سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری زنجان -
 ی دوره سه ساله()برا سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری زنجان -
 )برای دوره سه ساله( سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان -
 )برای دوره سه ساله( سازمان فن آوری اطالعات و ارتباطات شهرداری زنجان -
 )برای دوره سه ساله( سازمان کشتارگاه شهراری زنجان -
 )برای دوره سه ساله( سازمان عمران شهرداری زنجان -
 )برای دوره سه ساله( یت پسماند شهرداری زنجانسازمان مدیر -
 



 

 بسمه تعالی 
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 88806876تلفن :   302طبقه  سوم ، واحد   5آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خ مطهری ، خ الرستان ، نبش عبده ، ساختمان سپهر ، پالک       

 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

 :شهرستان های حسابرس مستقل شهرداری های(3

 زرینزرین آباد ، حلب ، قیدار، سجاس ، کرسف ، صائین قلعه،  دندی ، نیک پی ، ابهر، 
 سال مالی( سه) نوربهار ، خدابنده رود ، سهرورد ، سلطانیه ، 

 
 ج( استان کرمان :

 رداری های:حسابرس مستقل شه( 1
ن ، نگار ، هجج ، رودبار جنوب ، زهکلوت ، جبالبارز ، نظام شهر ، دوساری ، هجدک ، باغی

اد ، ، ارزوئیه ، نرماشیر ، ماهان ، کاظم آباد ، محی آب کوهبنان ، امین شهر ، درب بهشت
سازمان عمران شهرداری کرمان ، ، صفائیه ، نودژ ، ختیار آباد ، ریحان شهر ، راور ا

 رداری مناطق یک و دو و سه کرمانشه
 

 ( استان لرستان :د

 شهر خرم آباد حسابرس مستقل شهرداری  (1

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 
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 88806876تلفن :   302طبقه  سوم ، واحد   5آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خ مطهری ، خ الرستان ، نبش عبده ، ساختمان سپهر ، پالک       

 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 آموزش عالی  موسسات الف( دانشگاه های سراسری و 

 سراسر کشور دانشگاه جامع علمی  و کاربردی مستقلسابرس ح 
 تبریز دانشگاه  مستقلسابرس ح  
 زنجان دانشگاه  مستقلسابرس ح 
 الت تکمیلی علوم پایه زنجان تحصیدانشگاه  مستقلسابرس ح 
 ارومیه دانشگاه  مستقلسابرس ح 
 عدالت دانشگاه  مستقلسابرس ح 
 یزد دانشگاه  مستقلسابرس ح 
 ردکان یزد ادانشگاه  مستقلسابرس ح 
 میبد یزددانشگاه  مستقلسابرس ح 
 ومیه صنعتی اردانشگاه  مستقلسابرس ح 
 محقق اردبیلی دانشگاه  مستقلسابرس ح 
 صنعتی اردبیل دانشگاه  مستقلسابرس ح 
 کرمانشاه دانشگاه  مستقلسابرس ح 
 دانشگاه کردستان  مستقلسابرس ح 
 تربیت مدرس تهران دانشگاه  مستقلسابرس ح 
 دانشگاه قم ، صنعتی قم ، حضرت معصومه قم ، آیت ال... بروجردی مستقل دانشگاه سابرس ح 
 تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه  مستقلسابرس ح 
  مرکز مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری مستقلسابرس ح 
 نمونه ای معرفی شده (  جهاد دانشگاهی کشور ) و واحدهای مستقلسابرس ح 
 خارجهن المللی وزارت اموریدانشکده روابط بمستقل سابرس ح 
 استان آذربایجانشرقیب دانشکده فنی و مهندسی بنامستقل حسابرس  



 

 بسمه تعالی 
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 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

 آموزش عالی شهرستان مراغه دانشکده مستقل حسابرس  
 رانیپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی امستقل حسابرس  
 حسابرس مستقل پژوهشگاه مرکز آمار ایران 
 کشور  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیمستقل حسابرس  
 ریموسسه آموزش عالی الغدمستقل حسابرس  
 مستقل آموزش عالی ربع رشیدحسابرس  
 آریای تبریزموسسه آموزش عالی دانشوران مستقل حسابرس  
 مستقل مرکز تحقیقات سایت علمی کشور حسابرس  
 مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیهمستقل حسابرس  
 حسابرس مستقل مرکز  تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه  
  هش های علمی و صنعتی کشورمستقل سازمان پژوحسابرس  
 حسابرس مستقل دانش گستران نوین تبریز  
 موسسه آموزش عالی صبا  مستقلحسابرس  
 موسسه آموزش عالی سراج  مستقلحسابرس  
 پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی  مستقلحسابرس  
دانشگاههای کوثربجنورد ، تربت حیدریه ، بجنورد ، نیشابور ،  مستقلحسابرس  

 سی و فناوری نوین قوچان  ، مهند
مستقل مجتمع آموزش عالی گناباد ،مجتمع آموزش عالی کاشمر  ، مجتمع حسابرس  

، مرکز شیروان  مجتمع آموزش تربت جام ،مجتمع آموزش ، آموزش عالی اسفراین  

 آموزش عالی کسری
 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 
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 سازمان برنامه و بودجه

 راهبردی  و ارتپیمانکاران و مشاوران دارای صالحیت از معاونت نظ
 

 مهندسی و توسعه سروک آذر )سهامی خاص(شرکت  مستقلحسابرس  
 شرکت  پترو آراز )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت پترو  احداث   )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 ساختمانی سازه های آبی )سهامی خاص(شرکت  مستقلحسابرس  
 شرکت  تبریز تیک )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت کارا دنیز)سهامی خاص( بازرس قانونی  حسابرس و 
 شرکت ریو .آو)سهامی خاص( حسابرس و بازرس قانونی  
 حسابرس مستقل شرکت  هیدنکا )سهامی خاص( 
 تبریز پی )سهامی خاص(شرکت  مستقلحسابرس  
 شرکت بتن پایل کو )سهامی خاص( مستقلسابرس ح 
 شرکت اودالر )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت سازه و حرارت تبریز )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت آذراتفاق )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت  کاراساز )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت روند )سهامی خاص(   مستقلحسابرس  
 شرکت پیمان دژ  )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 حسابرس مستقل شرکت ساواالن شکوه )سهامی خاص( 
 و ساختمانی هاوستین )سهامی خاص( حسابرس مستقل شرکت راه 
 مستقل شرکت مهندسی آب و خاک )سهامی خاص(حسابرس  
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 شرکت تیک آب  تبریز )سهامی خاص( حسابرس مستقل 
 حسابرس مستقل شرکت راه و ساختمانی اطمینان ساز تبریز)سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت سازه تبریز)سهامی خاص( 
 بتن ) سهامی خاص (  حسابرس مستقل شرکت  عمرانی او داش 
 حسابرسی مستقل شرکت میشو داغی ) سهامی خاص (  
 شرکت همیاران غدا )سهامی خاص( مستقلحسابرس  

 شرکت طراحی مهندسی ایده سازان )با مسئولیت محدود ( مستقلحسابرس  

 شرکت ساختمانی پاز )سهامی خاص( مستقلحسابرس  

 )سهامی خاص(ایرانشرکت بین المللی پیمانکاری عمومی  مستقلحسابرس  
 )سهامی خاص( شرکت دربید مستقلحسابرس  
 کاخ رشت )سهامی خاص(شرکت  مستقلحسابرس  
 )سهامی خاص( شرکت ساختمانی مجد مستقلحسابرس  
 حسابرس مستقل شرکت فنی و ساختمانی هرمود)سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت زمین سنجش یاران )سهامی خاص( 
 د )سهامی خاص(حسابرس مستقل پیمان راه سپی 
 حسابرس مستقل پایا گاز مالیر )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت آلتین شوشه راه )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل مهتاب سازه ایرانیان )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت مهندسین مشاور  عمران محیط زیست )سهامی خاص( 
 هامی خاص(حسابرس و بازرس قانونی شرکت مهندسین مشاور آبران )س 
 حسابرس مستقل شرکت آذر باهه )سهامی خاص( 
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 حسابرس مستقل شرکت سداد ره پی  )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت بتن آذر  )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت آذر مطلب  )سهامی خاص( 
 )سهامی خاص( پیشگامان بهبود راه ایرانیانحسابرس مستقل شرکت  
 ا )سهامی خاص( شرکت مهندسی همپحسابرس مستقل  
 حسابرس مستقل شرکت فانار )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت عمران پی پدیده  )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل آبادگران راه و ابنیه کردستان  
 حسابرس مستقل مهندسین مشاور ژئوپی 
 تدبیر ارک )سهامی خاص( حسابرس مستقل شرکت آلتین 
 حسابرس مستقل شرکت مهر آور بتن غرب )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت کارخانجات تولیدی تهران )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت سازه فلزی تحکیم سازان )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت برج راه کهنوج )سهامی خاص( 

 
 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 

 

 

 

 

 

12 

 88806876تلفن :   302طبقه  سوم ، واحد   5آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خ مطهری ، خ الرستان ، نبش عبده ، ساختمان سپهر ، پالک       

 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی

 و مراکز تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی  الف( موسسات 
 

  کشاورزی ، آموزش و ترویج  تحقیقات مستقل مرکز حسابرس   
 مستقل موسسه تحقیقات علوم دامی حسابرس  
 مستقل موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالحسابرس  
 مستقل موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهالحسابرس  
 یقات گیاه پزشکی مستقل موسسه تحقحسابرس  
 مستقل موسسه جنگل ها و مراتع حسابرس  
 مستقل موسسه تحقیقات فنی و مهندسیحسابرس  
 مستقل موسسه تحقیقات آب و خاک حسابرس  
 مستقل موسسه تحقیقات  حفاظت و آب خیزداری حسابرس  
 ی کشورشیالت علوم مرکز تحقیقاتمستقل حسابرس  
 شاورزی کشور بیوتکنولوژی ک حسابرس مستقل پژوهشکده 

 

 

 ب( موسسات تحت نظارت جهاد کشاورزی 
 

 مستقل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران حسابرس  
 مستقل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان حسابرس  
 مستقل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان لرستانحسابرس  
 وسعه بخش کشاورزی استان آذربایجانشرقیمستقل صندوق حمایت از تحسابرس  
 حسابرس مستقل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل   
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 و زارت صنعت معدن و تجارت 

 شرکتهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و بازرگانی
 

 تیکمه داش )سهامی خاص( فوالد کاوهصنایع  حسابرس مستقل شرکت 
 )سهامی خاص( ارومیه آذرشهد صنایع شرکت مستقلحسابرس  
 شرکت صنایع تجاری پارال منسوجات)سهامی خاص( حسابرس و بازرس قانونی  
 صنعتی کن تایر) سهامی خاص (مجتمع  تولیدی  حسابرس مستقل شرکت 
 تولیدی پلر دارو ) سهامی خاص ( حسابرس مستقل شرکت 
 حسابرس مستقل شرکت الکوزی آریا البرز ) سهامی خاص ( 
 یاران ساختار آذر )سهامی خاص(  صنایع رکتحسابرس مستقل ش 
 خاک چینی ایران  )سهامی خاص( صنایع  حسابرس مستقل شرکت 
 حسابرس مستقل شرکت فوالد گستر خاورمیانه  )سهامی خاص(  
 فرآورد فوالد سهند استیل)سهامی خاص(حسابرس مستقل  
 گسترش توسعه صنعت آذربایجان )سهامی خاص(حسابرس مستقل  
 شرکت تجارت گستران منصور قل حسابرس مست 
 شرکت فوالد فام اسپادانا حسابرس مستقل  
 شرکت امیر منصور ایرانیان حسابرس مستقل  
 صنایع الکترونیک قم  حسابرس مستقل  
 فوالدآذر آبادگان ارس حسابرس مستقل  

 )سهامی خاص( فوالد ناب تبریز صنایع شرکت مستقلحسابرس  
 )سهامی خاص(تاکستانالبرز   شرکت فوالد مستقلحسابرس  
 حسابرس مستقل تیرآهن البرز تاکستان 
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 حسابرس مستقل ذوب آهن گمبرون 
 حسابرس مستقل چینی بهداشتی ارس 
 پاتیالن صنعت )سهامی خاص( صنایع شرکت مستقلحسابرس  
 ساکار و قطعات نسوز )سهامی خاص( صنایع شرکت مستقلحسابرس  
 یا)سهامی خاص(   شرکت صنایع بهینه سازی افق آر مستقلحسابرس  
 وحید تبریز ) سهامی خاص ( صنایع حلب حسابرس مستقل شرکت 
 حسابرس مستقل شرکت خزر شیمی ) سهامی خاص ( 
 حسابرس مستقل شرکت دیزل نیرو ) سهامی خاص ( 
 حسابرس مستقل شرکت گسترش عمران پارسه ) سهامی خاص ( 
 خاص (شرکت  بهسازان انرژی تدبیر رنگان ) سهامی  مستقلحسابرس  
 شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران )سهامی خاص( مستقلحسابرس  

 شرکت  تولیدی کندر )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت  پارس کندر )سهامی خاص( مستقلسابرس ح 
 شرکت بازرگانی آسیای آرام طالئی )سهامی خاص( مستقلحسابرس  

 شرکت پویاساز اصیل )سهامی خاص( مستقلحسابرس  

 شرکت ایستک نوش )سهامی خاص( قلمستحسابرس  

 )سهامی خاص(شرکت الستیک دنا مستقلحسابرس  
 )سهامی خاص(شرکت آذین خودرو مستقلحسابرس  
 )سهامی خاص(شرکت گروه صنعتی برنز مستقلحسابرس  
 هسته فرآیند )سهامی خاص(شرکت  مستقلحسابرس  
 تولید موتور سیکلت باسل )سهامی خاص(شرکت  مستقلحسابرس  
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 تولید راکب ران )سهامی خاص(شرکت  مستقل حسابرس 
 )سهامی خاص( شرکت تولید موتور سیکلت آریانا مستقلحسابرس  
 )سهامی خاص(شرکت تولیدی صنعتی کسری خودرو مستقلحسابرس  
 )سهامی خاص(شرکت تولیدی پارس سیلیس مستقلحسابرس  
 )سهامی خاص( شرکت آب پردازان مستقلحسابرس  
 اک سازان هور )سهامی خاص(حسابرس مستقل شرکت رون 
 حسابرس مستقل شرکت ره آوران گل یاس تهران )سهامی خاص( 
 شرکت  فرینه )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت فرینه ماشین  )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت قدرت اعتماد )سهامی خاص(   مستقلحسابرس  
 شرکت فرایند ماشین )سهامی خاص( مستقلحسابرس  
 شرکت فرینه صنعت  )سهامی خاص(   مستقلحسابرس  
 حسابرس مستقل پارس سرام تهران  
 حسابرس مستقل خرد روستا    
 حسابرس مستقل مدار گسترش فن آوران اطالعات  
 حسابرس مستقل تجارت بهمن سرو  
 حسابرس مستقل لیو نفیس پارس 
 حسابرس مستقل فرینه فن آور  
 حسابرس مستقل توسعه اندیش مدار نفیس  
 مستقل رویال الکترونیک شاهد حسابرس  
 حسابرس مستقل شرکت شاهد کیش  



 

 بسمه تعالی 

 

 

 

 

 

16 

 88806876تلفن :   302طبقه  سوم ، واحد   5آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خ مطهری ، خ الرستان ، نبش عبده ، ساختمان سپهر ، پالک       

 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

 حسابرس مستقل صمیم ماشین  
 حسابرس مستقل اوند اندیش  
 حسابرس مستقل پاسارگاد ماشین جنوب  
 حسابرس مستقل پخش بین المللی پارس فرد 
 حسابرس مستقل صنایع  رویان فرداد  
 حسابرس مستقل بازرگانی اسپید شاهد  
 س مستقل شرکت بازرگانی فلزات  آزاد شاهدحسابر 
 پارس ماشین پرشیا جنوب  )سهامی خاص(   حسابرس مستقل شرکت 
 حسابرس مستقل شرکت بازرگانی امیر پورزاد )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت  بازرگانی رضا پورزاد )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت رعد گستر وارنا  )سهامی خاص(  
 ل شرکت میکرو الکترونیک )سهامی خاص( حسابرس مستق 
 حسابرس مستقل شرکت بازرگانی ماشین آالت سنگین آریا ماشین سبز )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت ارم هادی نور  )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت لوله گستر سنندج  )سهامی خاص(  
 سهامی خاص( حسابرس مستقل شرکت خدکات بین المللی و تدارکات جالنوین  ) 
 حسابرس مستقل شرکت پترو مکانیک خاورمیانه  )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت تولیدی و آرایشی مواد معدنی نفیس  )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت خدمات زیارتی و مسافرتی اتوشاهین  )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت خدمات زیارتی و مسافرتی دوردنیا  )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت خدمات مسافرتی تهران ترابر امید  )سهامی خاص(  
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 حسابرس مستقل سازمان خصوصی سازی ایران  )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت پزشکی تجهیزگران طب نوین  )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت فراز ماهور ایرانیان  )سهامی خاص(  
 ان  )سهامی خاص( حسابرس مستقل شرکت موج نفیس ایرانی 
 حسابرس مستقل شرکت نگاه هوشمند مهبا  )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت همراه سرویس خاورمیانه )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت صنعت گستران ریلی مهر )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت فراسیر ساعی  )سهامی خاص(  
 هامی خاص( حسابرس مستقل شرکت فن آوران تهویه پیام  )س 
 حسابرس مستقل شرکت گچ گروس  )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت خدمات فنی میادین آسماری )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت مهندسین فناوری اطالعات فرسان  )سهامی خاص(  
 سفید بام تبریز )سهامی خاص(حسابرس مستقل  
 بتن پیش تنیده غرب ) سهامی خاص(حسابرس مستقل  
 سبک لوله نوین  )سهامی خاص(س مستقل حسابر 
 حسابرس مستقل تالش خودرو ایرانیان )سهامی خاص( 
 صنایع لبنی آذرنام شمس )سهامی خاص(حسابرس مستقل  
 تولیدی آرمان بهداشت ایرانیان حسابرس مستقل  
 موتور و توربین اورانوس صنعت  حسابرس مستقل  
 کارگزاری بیمه ایران حامی  حسابرس مستقل  
 پایش زیست آزما )اماکو(  س مستقل حسابر 
 پلیمر کار ایرانیان حسابرس مستقل  
 سبدگردان آرمان اقتصاد حسابرس مستقل  
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 آریا سپهر کیهان حسابرس مستقل  
 تولیدی آرمان بهداشت ایرانیان حسابرس مستقل   
 حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران حسابرس مستقل  
 حسابرس مستقل شرکت آلومینیوم پارس   
 برس مستقل میهن پخت کردستان  حسا 
 حسابرس مستقل گیتی برش صنعت برکت   
 حسابرس مستقل آهک اشراق زنجان 
 حسابرس مستقل آلومینیوم همدان  
 حسابرس مستقل حفاظ ایمن گلستان 
 حسابرس مستقل تجارت بهمن سرو  
 حسابرس مستقل پلیمر بتن آران   
 حسابرس مستقل امن پردازان سورنا    
 رکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیالن   حسابرس مستقل ش 
 حسابرس مستقل آهن و فوالد لوشان   
 حسابرس مستقل شرکت حمل و نقل بین المللی بار هوائی پیشاهنگ ترابر)با مسئولیت محدود( 
 حسابرس مستقل گروه کارخانجات نان صنعتی کیان گرم )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل آرد خرم )سهامی خاص(    
 قل ایران شرکاء )با مسئولیت محدود( حسابرس مست 
 حسابرس مستقل شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل شرکت ستارگان امیر منصور )سهامی خاص(  
 حسابرس مستقل شرکت مجتمع گردشگری درفک )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل کارگزاری امید سهم )سهامی خاص( 
 آور فوالد شایان )سهامی خاص(حسابرس مستقل شرکت فر 
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 حسابرس مستقل اطهران طراح شرق )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل مانی خالق ایرانیان )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل پویا تاجران نوآور آسیا )سهامی خاص( 
 حسابرس مستقل بلکا آریا  )سهامی خاص( 
 شرکت گسترش قطعه سازی کمند )سهامی خاص( 
 س )سهامی خاص(شرکت گروه خودرویی پار 
 شرکت مهرآب صنعت کرمان )سهامی خاص( 
 شرکت کاوش صنعت توس )سهامی خاص( 
 شرکت کسری تهویه زرین ایرانیان )سهامی خاص( 
 شرکت آرد و سیلو شهاب کوثر شرق )سهامی خاص( 
 شرکت ثمین بیهق )سهامی خاص( 
 شرکت حمل و نقل داخلی تهران عادل )سهامی خاص( 
 ی امیر منصور آریا )سهامی خاص(شرکت توسعه سرمایه گذار 
 شرکت پوریا آوند )سهامی خاص( 
 شرکت مانی خالق ایرانیان )سهامی خاص( 
 شرکت تارا ناب ایرانیان )سهامی خاص( 
 )سهامی خاص( دنیرو پخش باطری وحیشرکت  
 شرکت اطهران جراح شرق )سهامی خاص( 
 شرکت سهند تایر کارور )سهامی خاص( 
 امی خاص(شرکت کیمیا فلز آروین )سه 
 شرکت صبا طیور )سهامی خاص( 
 شرکت شگرف فیدار شیمی ساوا )سهامی خاص( 
 شرکت کاربرد الکترونیک در صنایع )سهامی خاص( 
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 شرکت ایمن راشا ایتوک آبنوس )سهامی خاص( 
 شرکت رنگین کمان سمنگان )سهامی خاص( 

 

 

  بهداشت و درمان و آموزش پزشکی وزارت 
 

 

 ان اردبیلدانشگاه علوم پزشکی : است  
 دانشگاه علوم پزشکی : استان کرمانشاه  

 

 

 

 

 

  نفت وزارت 
 

 

 مهندسی و توسعه سروک آذر حسابرس و بازرس قانونی شرکت  
 حسابرس و بازرس قانونی شرکت پاالیش گاز یادآوران خلیج فارس  

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 

 

 

 

 

 

21 

 88806876تلفن :   302طبقه  سوم ، واحد   5آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خ مطهری ، خ الرستان ، نبش عبده ، ساختمان سپهر ، پالک       

 33312778، طبقه اول تلفن :  23ولیعصر ، ، خ کریم خان ، خ آذرنیا ، پالک شعبه تبریز : 

 

 

 وزارت نیرو
 

 

 یشرقتولید نیروی برق آذربایجان مدیریت حسابرس و بازرس قانونی شرکت  
 شرقیشرکت تعمیرات نیروی برق آذربایجانمستقل حسابرس  
 شرکت توزیع برق تبریزمستقل حسابرس  
 ایالم استان شرکت توزیع برقمستقل حسابرس  
 شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان  مستقل حسابرس 
شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی و بازرس قانونی  مستقل حسابرس 

 ن دشت مغا
 حسابرس مستقل شرکت آب و فاضالب استان اردبیل  
 شرکت تولید برق نکا مازندارن مستقل حسابرس 
 استان زنجانبرق  توزیعشرکت  مستقل حسابرس 
  ) پروژه های بانک توسعه اسالمی(حسابرس مستقل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان  
  کیش  حسابرس مستقل نیروگاه سیکل ترکیبی 
 تقل مهاب برق کیش حسابرس مس 
 حسابرس مستقل توزیع برق خراسان شمالی 
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 وزارت تعاون رفاه و کارو امور اجتماعی

 
 

 تعاونی مسکن شهرداری تبریز   مستقل حسابرس  
 مستقل تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه تبریز  حسابرس  
 مستقل تعاونی مسکن کارکنان دولت حسابرس  
 ان دولت مستقل تعاونی مصرف کارکنحسابرس  
 مستقل تعاونی مسکن و مصرف بنیان دیزل حسابرس  
 مستقل تعاونی مسکن پایگاه دوم شکاری و رادار تبریزحسابرس  
 مستقل تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی نگاه عارفحسابرس  
 مستقل تعاونی الستیک فروشان تبریز و حومه حسابرس  
 رقیمستقل تعاونی بازنشستگان سپاه آذربایجانشحسابرس  
 مستقل تعاونی مجتمع آپارتمانهای مسکونی آسمان تبریز حسابرس  
 انجمن خیریه فرزندان رحمت تبریز مستقل حسابرس  
 حسابرس واحدهای بیرون سپاری موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  
 حسابرس مستقل تعاونی مصرف ارگ جدید بم 
 حسابرس مستقل تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه 
 ابرس مستقل تعاونی حمل و نقل راهیان مس کرمانحس 
 حسابرس مستقل تعاونی یکتا پروفیل ارس 
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 موسسات مالی و اعتباری -بانکها 

 

 مالی ( سال 2)                                          بانک صنعت و معدنحسابرس مستقل  -1
 الی (مسال  5)             حسابرس مستقل صندوق تعاون فرهنگیان مرند                   -2
 سال مالی(  5حسابرس مستقل صندوق مالی و اعتباری شهرداری کالن شهر تبریز  )  -3
 حسابرس مستقل انجمن خیرین جامعه المصطفی مشهد                       -4
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 وزارت ورزش و  جوانان
 

 
 

 موسسه فرهنگی ورزشی و تجاری صبای قم   مستقل حسابرس  
 پژوهشگاه علوم ورزشی کشور   مستقل ابرسحس 
 شرکت سرزمین موج های آبی 
 شرکت دنیای موجهای آبی جهان گستر 
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 فیروز عرب زادهالف( 
 

 

   ی سوابق علم (1
 DBA ی مدیریت کسب و کارادکتر

 فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه تهران
 لیسانس مدیریت بازرگانی 

 ربی ماه سوابق تج 6سال و  33 (2
 ماشین سازی تبریز 4/3/1351لغایت  1350( از تاریخ اول سال 1-2
تا  21/4/1371ریخ سازمان آب منطقه ای آذربایجان و از تا 21/4/1371تا تاریخ  4/3/1351از تاریخ ( 2-2

روز  27ماه و  3سال و  30ب و فاضالب استان آذربایجان شرقی جمعاً بمدت آ در سازمان 1/7/1381تاریخ 
ر یدمو در نهایت  ست های حسابرس ، حسابرس مسئول ، معاون امور مالی ، ذیحساب ، مدیر امور مالی ،در پ

ایت ائل و لغتگی نحسابرسی و مجامع عمومی انجام و ظیفه کرده است که در تاریخ مذکور به افتخار بازنشس
ر قام دی تالش ارحسابرس دیرعامل  و عضو هیات مدیره موسسهحال بعنوان حسابدار رسمی در سمت م

 .خدمت حرفه می باشد
 

 یسوابق عضويت در جوامع علم  (3
 کارکنان دولت  مسکنه یمدیرعامل و رئیس هیات مدیره اتحاد 1369الی  1359از  ( 1-3
 –حسابرسی  بعنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری وتاکنون   9/10/1368( از تاریخ 2-3

 تعیین ارزش سهام
 عضو انجمن حسابداران خبره ایران می باشد.تاکنون  1366ریخ ( از تا3-3
 .در دانشگاه پیام نور تدریس ( بمدت دو سال 4-3
ری و سابدا( بعنوان عضو اصلی کمیسیون علمی و فنی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ح5-3

 سال انتخاب گردیده است . 4برای یک دوره  7/4/76حسابرسی از تاریخ 
عنوان عضو ب تاکنون 82لغایت حال بعنوان عضو جامعه حسابداران رسمی و از سال  1380( از سال 6-3

 انجمن حسابداری ایران انتخاب گردیده اند .
 بعنوان مشاور مالی استاندار آذربایجان شرقی  06/06/93( از تاریخ 7-3
 کمیسیون قوانین و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران عضو  (8-3
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  سید سعید ثنائی کرهرودی (  ب
   سوابق علمی (1

 دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران لیسانس حسابداری از 
 فوق لیسانس مدیریت اجرائی از سازمان مدیریت صنعتی 

 سوابق عضويت  (2
   1383عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 

  1387سال  از عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ا ببارزه م)گواهینامه دوره بین المللی ندگی سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحدنمایعضو 

 1390از سال پولشوئی( 
 
 

 سوابق حرفه اي  (3

 سازمان حسابرسی حسابرسی  سرپرست -

  ه وجوه تسوی معاون مالی و اداری و منابع انسانی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و -

 ر اونی اعتبار کارکنان سازمان بورس و اوراق بهاداعضو غیر موظف هیئت مدیره تع -
 عضو غیر موظف هیئت مدیره تعاونی مسکن سازمان بورس و اوراق بهادار  -
 وحسابداری دولتی  –حسابداری مالیاتی  –تدریس دروس حسابداری ) اصول حسابرسی  -

 پیشرفته( در دانشگاه پیام نور 
 ل یه  سامدیریت دارایی مرکزی بازار سرماعضو غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت  -
 مدیرعامل غیر موظف نهاد واسط اسفند  -
 مدیرعامل غیر موظف نهاد واسط فروردین   -
 مدیرعامل غیر موظف نهاد واسط اردیبهشت  -
 مدیرعامل غیر موظف نهاد واسط خرداد   -
 مدیرعامل غیر موظف نهاد واسط تیر  -
 مدیرعامل غیر موظف نهاد واسط دی  -
 امل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه مدیرع -
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ری وظایف حسابرس مستقل و خدمات حسابداری و مشاوره مالی و کارشناس رسمی دادگست -
 دفتر حسابدار رسمی شاغل و کارشناس رسمی 

 ل موسسه حسابرسی رضوان اندیسه پارس معضو هیئت مدیره و مدیرعا -
 عضو و دبیر کمیته حسابرسی شرکت حفاری شمال  -
 عضو کمیته حسابرسی شرکت پاالیش نفت اصفهان  -
 مدیر موسسه حسابرسی کارای فارس  -
 رئیس هیات مدیره و شریک موسسه حسابرسی تالش ارقام  -
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  علیرضا مصطفی زادهج ( 
 

 سوابق علمی  (1
 حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد س لیسان

 ازرگانی فوق لیسانس حسابداری )مقطع پایاننامه( از اتاق ب

 هد قطع پایاننامه( از واحد بین المللی دانشگاه فردوسی مشمفوق لیسانس حسابداری ) 
 

 سوابق عضويت  (2
 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 

 عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران 

 عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

 عضو انجمن حسابداری ایران 

 کارشناس رسمی دادگستری 
 

 ه اي حرف سوابق (3
 ( ابداران رسمیبا آخرین رده سرپرست ارشد در موسسه حسابرسی دایا رهیافت )حس 1388الی  1379از سال 

سابداران موسس ، شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی رایمند امین )ح 1390الی  1389از سال 

 رسمی(

 داران رسمی( ان سیستم )حسابشریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی ارک 1396مهر ماه  1391از سال 

 ران رسمی( تاکنون شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی تالش ارقام )حسابدا 1396از آبان ماه 
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 حسابداران رسمی شاغل در موسسه

 آقای دکتر حیدر محمدزاده سالطه -1
 سوابق علمی  -

  فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات
 تهران علوم تحقیقاتری حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد دکت

 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند

 
 

 سوابق عضويت  -
 (942190)شماره عضویت عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
 عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

 عضو انجمن حسابداری ایران 
 تری کارشناس رسمی دادگس

 
 حرفه اي  سوابق -

رقی و جان شنماینده جامعه حسابداران رسمی در هیئت حل اختالف  مالیات استان آذربای
 غربی

 آگاه نگردر موسسه حسابرسی  مدیر حسابرسیبا آخرین رده  1394الی  1390از سال 
 )حسابداران رسمی( 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 
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 آقای سینا مهربانی -2

 سوابق علمی  -
 گاه عالمه قزوینیلیسانس حسابداری از دانش

 فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

 
 

 سوابق عضويت  -
 (962408)شماره عضویت عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 

 (1758عضو جامعه مشاوران مالیاتی )شماره عضویت 
 عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران 

 

 
 حرفه اي  سوابق -

زمون آحسابرسی در موسسه حسابرسی  رده سرپرست ارشدبا آخرین  1395الی  1386از سال 
 )حسابداران رسمی(  داده های پارس

ابداران )حس اطهردر موسسه حسابرسی  رده مدیر حسابرسیبا آخرین  1397الی  1395از سال 
 رسمی( 

 



 

 بسمه تعالی 
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 آقای سیدجواد حبیب زاده بایگی -3
 سوابق علمی  -

 سالمی واحد بیرجند لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد ا
 فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

 
 

 سوابق عضويت  -
 (962406)شماره عضویت عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 

 
 حرفه اي  سوابق -

سابداران )ح دایا رهیافتدر موسسه حسابرسی  حسابرسبا آخرین رده  1389الی  1386از سال 
 رسمی( 
ب و آیین محاسدر موسسه حسابرسی  حسابرس ارشدبا آخرین رده  1395لی ا 1391از سال 

 )حسابداران رسمی(  همکاران
 

 

 

 



 

 بسمه تعالی 
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 آقای محمود مصطفی زاده -4
 سوابق علمی  -

 لیسانس حسابداری از دانشگاه امام رضا 
  فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور

 
 

 سوابق عضويت  -
 (972547)شماره عضویت ران رسمی ایران عضو جامعه حسابدا

 
 حرفه اي  سوابق -

 ان رسمی( )حسابدار رهیافتدر موسسه حسابرسی  حسابرسبا آخرین رده  1389الی  1388از سال 

سابداران )ح رایمند امیندر موسسه حسابرسی  حسابرس ارشدبا آخرین رده  1390الی  1389از سال 

 رسمی( 

نگر  ن رده سرپرست ارشد حسابرسی در موسسه حسابرسی آرمانبا آخری 1391الی  1390از سال 

 )حسابداران رسمی( 

سیستم  با آخرین رده سرپرست ارشد حسابرسی در موسسه حسابرسی ارکان 1395الی  1391از سال 

 )حسابداران رسمی( 

 

 



 

 بسمه تعالی 
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 ( آقای محسن راسخ5
 

 سوابق علمی  -
 لیسانس حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود

 حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی نیشابورکارشناس ارشد 

  

 سوابق عضويت  -
 (972546عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )شماره عضویت 

 کارشناس رسمی دادگستری

 

 

 سوابق حرفه اي  -
 در موسسه حسابرسی دایا رهیافت )حسابداران رسمی(  1390الی  1385از سال 
 ابرس افق )حسابداران رسمی(موسسه حسابرسی پارسیان حس 1392الی  1391از سال 
 موسسه حسابرسی ارکان سیستم )حسابداران رسمی(  1395الی  1393از سال 
 مدیریت امور مالی شرکتهای تولیدی و خدماتی 1397الی  1396از سال 
 موسسه حسابرسی پارسیان حسابرس افق )حسابداران رسمی( 1398الی  1397از سال 

 رسمی(  رسی موسسه حسابرسی تالش ارقام )حسابدارانتاکنون مدیر حساب 1398از تیر ماه 
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