ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
اﮐﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺐ
)ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﺑﻖ(

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎري و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪﯾﺮان و ارﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮑﺎر دارﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد:

ﻣﻮﺳﺴﻪ اﮐﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺐ ) ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ( در
ﺗﺎرﯾﺦ  22/10/1381در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره
، 14855ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺠﺖ اﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﺨﺎﻧﯽ از اﻋﻀﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺧﺒﺮه اﯾﺮان  ،ﺑﺎ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ
ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺴﺎب ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﮑﺎش ﻣﺮﺗﺐ
ﺑﻮده ﮐﻪ از ﺳﺎل  1375ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  81ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ
ﺣﺴﺎب ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﮐﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ » اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ – ﺣﺴﺎﺑﺪاري ،
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ  ،اﺻﻼح ﺣﺴﺎب  ،ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ
و ﺻﻨﻌﺘﯽ « ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﮕﺮدد:
اﻟﻒ – ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ
 -1ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﻤﯿﺰي اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ.
 -2ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺼﻠﯽ ) ﻣﺎده  (169و اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ارزش اﻓﺰوده

 -3اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻤﯿﺰي اﺳﻨﺎد ﺑﺼﻮرت اﺳﻨﺎد ﺑﺼﻮرت ﻣﻮازي و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺤﺮﯾﺮ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.
 -4اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺼﻮرت ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت )ﭘﺮوژه اي( ؛ دوره اي ؛ ﭘﺎره وﻗﺖ ؛ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط
ﮐﺸﻮر و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ( و ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻣﻮر.

" در ﻣﻮرد ﻓﻮق اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﯾﺎ در اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ) ﻣﺴﺘﻘﻞ ( اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد".

 -5ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ  ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  ،ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  ،اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ  ،ﻗﺮاردادﻫﺎ و ...

 -6ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

 -7ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻋﻢ از ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ،ﺿﻤﻨﯽ  ،ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف و ﺑﺮرﺳﯽ
و ﮐﺸﻒ ﺳﻮء ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ .
 -8زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺴﮑﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﻤﻪ و اﺻﻼﺣﺎت
ﺑﯿﻤﻪ .

 -9ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ .

 -10ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و دﻓﺎع ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺠﺮب ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
 -11اﺻﻼح ﺣﺴﺎب و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﯾﺮان.

 -12آﻣﻮزش ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ  ،ﺻﻨﻌﺘﯽ  ،ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ...
 -13اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ و در ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﯿﻔﯽ ) روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ(
 -14ﻣﺸﺎوره و ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اداري و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ.
 -15ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و داوري در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎ ) ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ( .
 -16ﺻﻮرﺗﺒﺮداري اﻣﻮال و داراﯾﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ  ،ﭘﻼك ﮐﻮﺑﯽ و ﮐﺪﯾﻨﮓ ﻧﻤﻮدن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
 -17اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن و ﻣﯿﺎﻧﺪوره ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.
 -18ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ
 -19ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن رﺳﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ب -ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اداري ) ﻋﻤﻮﻣﯽ(
 -1ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎوره در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ )ﺣﻀﻮري و ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري ( ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ و اوﻗﺎت .
 -2ﮐﻨﺘﺮات ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ) ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﻨﻌﺖ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻣﺎﻟﯽ  ،اداري  ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

 -3اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ .

 -4ﻣﺸﺎوره و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
 -5آﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎء در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ .

 -6ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮﻣﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮري و ﺗﺠﺰﯾﻪ
و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺟﺬب و ﻋﺪم رﯾﺰش ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم

اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪرن و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ( .
 -7ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻈﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪرن ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺪون
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ذﻫﻨﯽ و دﻟﮕﺮﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد.

 -8اﻧﺠﺎم ﺑﺮآوردﻫﺎي رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن .
 -9ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ و ﺳﻮد و زﯾﺎن در ﻣﺸﺎرﮐﺘﻬﺎ ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻗﺒﻞ  ،ﺣﯿﻦ و ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن
ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه در اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ .

 -10ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎزار در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺨﺎﻃﺮات  ،اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺰاﯾﺎي
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس و ﺑﺼﻮرت آﻣﺎر و ارﻗﺎم و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ و اراﺋﻪ

راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﻮﺗﺎه  ،ﻣﯿﺎن و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ و وﺳﯿﻌﺘﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ اﮐﺴﻮن ﻣﺤﺎﺳﺐ
ردیف

تعدادی از نفرات کادر اجرایی ومشاورین ارشد موسسه در بخش های حسابداری  -حسابرسی
حجت اله جهانخانی  -مدیر عامل

1

کارشناسی ارشد در رشته حسابداری و حسابرسی با بیش از  28سال سابقه مدیریت مالی ومدیریت حسابرسی مستقل وداخلی در شرکتهای صنعتی وبازرگانی وتولیدی -
عضو انجمن حسابداران خبره ایران  -عضو انجمن حسابرسان داخلی  -تایید شده توسط هیات نظارت سازمان حسابرسی وهیات تشخیص صالحیت جامعه حسابداران رسمی ایران

دکتر غالمرضا فرساد -مشاور ارشد وهمکارموسسه
2

دارای فوق دکترادر رشته حسابداری ومالی ودارای بورد تخصصی  -استاد دانشگاه  -دارای  25سال سابقه اجرایی ومدیریتی در بزرگترین شرکتهای صنعتی کشور

احمد بیابانی  -مشاور ارشد وهمکار موسسه
3

کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  -با بیش از  22سال سابقه معاونت و مدیریت مالی در شرکتهای یزرگ صنعتی وتولیدی وبازرگانی و هوادینگ های معتبر -
عضو انجمن حسابداران خبره ایران -تایید شده به عنوان حسابدار خبره ایران-

سید حمید حسینی
4

کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با 20سال سابقه کار در شرکتهای تولیدی وبازرگانی ( مدیریت مالی )

حسین آزاد کار لنگرودی
5

کارشناسی ارشد رشته حسابداری دارای  15سابقه در شرکتهای پیمانکاری (مدیریت مالی)

محمد حسین احمدی مطلق
6

کارشناسی رشته حسابداری وحداقل  10سال سابقه در سرپرستی حسابرسی و امور مالی (تخصص در امورمالی و حسابرسی )

مجتبی طبسی
7

کارشناسی ارشدرشته حسابداری  15سابقه در شرکتهای تولیدی وبازرگانی (تخصص در نرم افزار های مالی و اکسل)

مریم آقا زاده کلور
8

کارشناسی رشته حسابداری دارای 10سابقه در شرکتهای پیمانکاری

زهرا علیمحمدی
9

کارشناس رشته حسابداری با  15سال سابقه در شرکتهای تولیدی وبازرگانی

نوشین صحرائی
10

کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر وحسابد اری با  8سال سابقه (تخصص حقوق ودستمزد) در نرم افزارها ی مالی

عطیه رمضانی
11

کارشناسی رشته حسابداری ِ با  6سال سابقه کار ( تخصص در نرم افزار های مالی وخزانه داری)

زهره سلطانی
12

کارشناس رشته حسابداری با  7سال سابقه در شرکتهای تولیدی وبازرگانی(تخصص در حسابداری انبار وفروش)

ساناز خوردسال
13

کارشناسی ارشد رشته مدیریت بیمه با  14سال سابقه کار (تخصص قوانین کار وبیمه )مدیریت اداری

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ :
ردﯾﻒ
1

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺗﻬﺮان

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ – اﺻﻼح ﺣﺴﺎب

2

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺸﺮو ﻓﺮدا

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

4

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺰر آﺳﯿﺎ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

6

ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺠﺮه

8

ﺷﺮﮐﺖ رزﯾﺮاق ﺳﺎﻣﻪ

10

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺸﯿﻨﻪ ﺳﺒﺰ

12

ﺷﺮﮐﺖ ارﮐﺎن ﯾﺪك دﻧﺎ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ – ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

14

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺒﯿﺮ ﺟﻢ )ﭘﺨﺶ(

ﺳﯿﺴﺘﻢ – ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

16

ﺻﻨﺪوق ﺗﻌﺎون ﺳﺮ دﻓﺘﺮان و دﻓﺘﺮ ﯾﺎران

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

18

ﺷﺮﮐﺖ رﻓﺎه ) ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ – زﻧﺠﯿﺮه اي(

اﺻﻼح ﻃﻠﺐ – ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

20

ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﺳﯿﺴﺘﻢ )ﺷﻨﺎﺧﺖ(

22

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮاد ﺳﺎزان

24

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺎﻫﺎن

3

ﺷﺮﮐﺖ آرﺗﺎ

5

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎرس ﺧﻮدرو

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

7

ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﮕﺎر

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

9

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎرا ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺒﺰ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

11

ﺷﺮﮐﺖ وﺟﯿﻦ )ﭘﺨﺶ(

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

13

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن

15

ﺷﺮﮐﺖ دﻧﯿﺎي ﮐﺎﻻ

17

ﺷﺮﮐﺖ آﺑﯽ آﺳﺎ

19

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان

21

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

23

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮخ ﻓﺎم

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

25

ﺑﻨﮑﺪاري و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺎﻧﯿﺲ ﺗﮏ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
دﻓﺘﺮ داري – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

دﻓﺘﺮداري

اﺻﻼح ﻃﻠﺐ – ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

26

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺣﺠﺎزي )ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ(

28

آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺳﺎﻧﺎز و ﻣﯿﻨﺎﯾﯽ

3

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮي ﮐﺎو اﻧﺪﯾﺶ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

27

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﺎﻫﺎن ) ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻠﮑﺎري(

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

29

ﺑﻨﮕﺎه رﺿﺎﯾﯽ )ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻠﮑﺎري(

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ

31

ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﺮان

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

33

ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻃﻼﯾﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

35

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ

37

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎم ﭘﺨﺶ

32

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﻫﻘﺎﻧﯽ )ﮔﻤﺮﮐﯽ(

34

ﺗﺠﺎري وﯾﺴﻪ )واردات (

36

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﭘﺎرس ﺧﺰر )ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ(

BOOK-KEEPING
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ :
ردﯾﻒ
1

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ

2

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﺮ اﻧﺪﯾﺶ

4

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻬﺸﻬﺮ

ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ

6

ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﯾﺰد

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

8

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﭗ اﺗﯿﻠﻦ

10

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺪك ﺳﻨﺞ

12

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﯾﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ

14

ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺸﮑﻮه

16

ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻔﻠﯿﺮان

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ – ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

3

ﭘﻠﻤﭗ اﯾﺮان

5

ﺷﺮﮐﺖ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن

7

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎوش ﻣﺤﺮﮐﻪ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ – ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

9

ﺷﺮﮐﺖ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺗﻮﻓﻠﻦ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

 11ﺷﺮﮐﺖﮐﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮ ﮔﻬﺮ

اﺻﻼح ﺣﺴﺎب – ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﻪ

اﺻﻼح ﺣﺴﺎب

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

13

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﻬﻨﺪ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

15

ﺷﺮﮐﺖ ﯾﻢ

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

17

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﺐ

19

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﭽﻨﺪه

21

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﯿﻦ آور

 18ﺷﺮﮐت اﯾﺮان اﺳﮑﺮﯾﻦ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

20

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

22

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ آور

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ :
ردﯾﻒ
1

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ زﻣﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت

اﺻﻼح ﺣﺴﺎب

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

2

ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﺮان ﮐﺮﻣﺎن

4

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن

ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ – ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

6

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

8

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺮوط اﻓﮑﻨﻪ

10

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺮد

12

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري درﯾﺎ آﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

14

ﻣﺎﻧﺎ ﺻﻨﻌﺖ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

16

ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﻮن اﺑﻨﯿﻪ

18

ﺷﺮﮐﺖ راك ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺮق

20

ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﻮن آب

اﺻﻼح ﺣﺴﺎب

3

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﯾﻤﺮ ﺗﺮاش

5

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺳﯿﮑﺎ ﺳﺎز

7

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﻣﻌﻤﺎري

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ

9

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺲ ﻧﯿﺮو

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ – ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

11

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري وزﯾﻦ ﺳﺎز ﭘﻮﯾﺎ

13

ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺒﺮز اﻧﺮژي ﭘﺎرﺳﯿﺎن

15

ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺴﻮن ﭘﺘﺮوﻟﯿﻢ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
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