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 تاريخچه فعالیت  -1
 

تحت شماره  6/11/1931 در تاريخ)حسابداران رسمي(  و همکاراناطمینان بخش مؤسسه حسابرسي 

غیر تجاري تهران در اداره ثبت شركتها و مؤسسات  و همکارانو با نام مؤسسه حسابرسي اطمینان بخش   91113

 .آغاز نموده استايران با مجوز جامعه حسابداران رسمي و ن تاريخ به ثبت رسیده و فعالیت رسمي خود را از هما

از جمله شوراي اسالمي شهر تهران در مورد حسابرسي شهرداري  صاحبکاران محترمو طي اين مدت با اعتماد 

نسته است جايگاه او ... تو نشستگي كاركنان صنعت نفت، سرمايه گذاري بازشستا ،سايپا هلدينگتهران، و 

 مناسبي در حرفه بدست آورد.

 

 رتبه كیفي:

در زمره معدود موسساتي است كه در ارزيابي هاي سالیانه جامعه حسابداران رسمي ايران از بدو تاسیس اين موسسه 

.همچنین اين استكسب نموده  جامعهاز واحد كنترل كیفي را  " الف " رتبههمه ساله باالترين امتیاز ممکن يعني 

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر و کارگروه انتخاب حسابرس جهت شرکتهای مؤسسه در فهرست مؤسسات 

.نیز مي باشد دولتي  
 

 عضويت در  مجامع حرفه اي

 انجمن حسابرسان داخلي ايرانعضوعضو انجمن حسابداران خبره ايران و 

: شركاي اين موسسه در ارتباط با الزامات گزارشگري شركتهاي بیمه ، بانکها و ... بر اساس آموزشيدوره های 

 ( دوره هاي مربوطه را در جامعه حسابداران رسمي سپري نموده اند. IFRSاستانداردهاي گزارشگري بین المللي ) 
 

 موضوع فعالیت مؤسسه طبق اساسنامه به شرح زير مي باشد:
 

 صورتهاي ماليحسابرسي  -

 حسابرسي مالیاتي -

 حسابرسي داخلي -

 حسابرسي هاي ويژه -

 حسابرسي بیمه اي -
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 ارزيابي عملکرد مديريت -

 اصالح حساب -

 نگهداري دفاتر خدمات حسابداري و -

  سیستم هاي دستي و مکانیزه استقرار طراحي و -

ارائه خدمات تولید و استقرار بسته هاي نرم افزاري سفارشي و آماده از طريق واحد اجرايي مستقل  -

 مربوطه 

 ارائه خدمات مشاوره اي به هیئت مديره و مديرعامل -

 مشاوره مالیاتي -

 خارجي امور سرمايه گذاري هاي داخلي و و مشاوره در مطالعات بازار -

 مشاوره جهت انعقاد قراردادهاي بین المللي  -

 تهیه گزارشات توجیهي اقتصادي وفني پروژه ها -

 تهیه گزارشات توجیهي افزايش سرمايه -

 تشکیالتي بهینه سازي ساختار مالي و -

 مديريت سهام ارزيابي وقیمت گذاري سهام و -

 داوري مالي -

 

 به شرح زير مي باشد :و مديران شاغل  كه مشخصات آنهاه شركاء مؤسسه از اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران بود -2
 

 

 میزان تحصیالت نام و نام خانوادگي رديف
 سوابق تجربي

 همراه شماره رده حرفه اي

 جمع درمؤسسه خارج ازمؤسسه

 23112162192 شريك )حسابدار رسمي( 12 1 19 كارشناسي ارشد سعید گل محمدي 1
 23119619232 شريك )حسابدار رسمي( 19 1 12 ارشدكارشناسي  ياسین قاسمي 1

 23112229336 شريك )حسابدار رسمي( 19 1 12 كارشناسي ارشد مهدي مرادي 9
 23116626131 (ي) حسابدار رسمشريك 13 1 11 ارشد يكارشناس اكبر عباسي 1

 23111191136 مدير فني) حسابدار رسمي( 12 6 12 كارشناسي ارشد رسول يگانه 1
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 ساير مشخصات شركا و مديران  – 1-2

  سمت :مدير عامل و عضو هیات مديره                                                          سعید گل محمدي     

 

 عضویت در مجامع حرفه ای : 

 عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري در استان تهران

حسابدار مستقل – انجمن حسابداران خبره ايرانعضو   

 عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران

 

 

 سوابق کاری : 

سال سابقه حسابرسي در شركتها ي سهامي عام، خاص، با مسئولیت محدود و ... در موسسات حسابرسي  02بیش از  -

  .مختلف

  .از بدو تاسیس و همکارانشريك و مدير حسابرسي موسسه حسابرسي اطمینان بخش  -

 .سال 3انجام امور مربوط به خدمات مالي در شركتها و سازمانهاي مختلف بیش از  -

 .عضو كمیته حسابرسي در برخي از شركتها -

 .همکاري در كار گروه كنترل كیفیت جامعه حسابدارن رسمي ايران -

 حل اختالف مالیاتي. هیاتهايعضويت و همکاري در  -
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                 سمت :رئیس هیات مديره                                                           ياسین قاسمي        

 

 عضویت در مجامع حرفه ای :

 عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

حسابدار مستقل – عضو انجمن حسابداران خبره ايران  

 عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران

 عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري 

 

 سوابق کاری :

سال سابقه حسابرسي در شركتهاي سهامي عام ، خاص ، با مسئولیت محدود و... در موسسات حسابرسي  71بیش از  -

 .مختلف 

 .از بدو تاسیس اطمینان بخش و همکارانشريك و مدير حسابرسي موسسه حسابرسي  -

 .اختالف مالیاتيعضويت و همکاري در هیاتهاي حل  -

 

                                      عضو هیات مديره: سمت                                                              مهدي مرادي       

 

 عضویت در مجامع حرفه ای :

 عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 عضو كانون كارشناسان رسمي دادگستري 

حسابداران خبره ايرانعضو انجمن   

 عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران

 عضو انجمن مديران مالي حرفه اي ايران
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 سوابق کاری :

سال سابقه حسابرسي در شركتهاي سهامي عام ، خاص ، با مسئولیت محدود و... در  موسسات  71بیش از  -

 .(سال موسسه حسابرسي مفید راهبر  8 )حسابرسي مختلف

 .از بدو تاسیس اطمینان بخش و همکارانشريك و مدير حسابرسي موسسه حسابرسي  -

 حل اختالف مالیاتي. هیاتهايعضويت و همکاري در  -

 .كانادا CPA از آموزشي گواهینامهدارا ي  -

 .در زبان انگلیسي FCE    (First Certification  In  English)داراي مدرک -

 

 

حسابداريفني سمت : مدير                                                                                                        اكبر عباسي  

 

 عضویت در مجامع حرفه ای :

 عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 عضو انجمن حسابداران خبره ايران

 عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران

 

:یسوابق کار   

 .مختلف يدر موسسات حسابرس يسال سابقه حسابرس 78از  شیب  -

 .مدير حسابرسي موسسه حسابرسي اطمینان بخش و همکارانشريك و  -
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و حسابداري خدمات ماليفني حسابرسي وسمت : مدير                                                                             رسول يگانه  

 

 عضویت در مجامع حرفه ای:

 عضو جامعه حسابداران رسمي ايران

 عضو انجمن حسابداران خبره ايران

 عضو انجمن حسابداري ايران

 عضويت و همکاري در هیاتهاي حل اختالف مالیاتي.
 

:سوابق کاری  

 .سال سابقه مديريت مالي 3و  ( موسسه حسابرسي مفید راهبر سال6)سال سابقه حسابرسي  71بیش از   -

 .مدير واحد خدمات مالي و حسابداري و مدير حسابرسي موسسه حسابرسي اطمینان بخش و همکاران -

 تعداد كادر فني و اداري  -3

تحصیالت و رتبه هاي پرسنلي به تفکیك كه آمار مربوطه به  مي باشدنفر  21 حال حاضردر تعداد كاركنان مؤسسه 

 : شرح زير مي باشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر -تعداد ديپلم كارشناس ارشدكارشناسي  رتبه سازماني

 2   2 شريك و  مدير حسابرسي
 1   1 سرپرست حسابرسي

 6  9 9 حسابرس ارشد
 12  19 9 حسابرس

 2  2  كمك حسابرس
 12  12  خدمات مالي

 IT  1  1واحد 
 1 1 9  كادر اداري 

 21 1 12 19 جمع
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 تعداد مشاوران -4

در حال همکاري هستند بر حسب مالي تعداد مشاوران كه هم اكنون با موسسه در خصوص مسائل مختلف  -4

 تحصیالت دانشگاهي به شرح ذيل است: 

 

 موضوع فعالیت و همکاري با موسسه تعداد سطح تحصیالت رديف

 5 دكتري 1

  و مدير عاملارائه خدمات مشاوره اي به هیات مديره  -

 جهت انعقاد قرارداد هاي بین المليمشاوره  -

 مشاوره در امور سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي -

1 
كارشناسي 

 ارشد
1 

  امور بیمه اي و بورس ،مالیاتي همشاور -
  و ... SAP, IFSرائه خدمات مالي به شركت هاي خارجي بر اساس سیستم هاي ا  -

 

 د.ناز اساتید خبره در دانشگاههاي مطرح كشور مي باشالزم به ذكر است كه اكثر مشاورين فوق الذكر 

 

 صاحبکاران موسسه-5

سي به تفکیک نوع فعالیت شرکتهاخدمات حسابر -1-5  
 

 يو صنعت یدیتول یشرکتها -الف 
 

 شركت محور سازان گروه كوشا شركت كرپ ناز

 تهیه و توزيع مواد ريخته گري و قطعات صنعتي ايران شركت توس پیوند

 پلوس پايشركت سا خوشخواب يدیتولشركت 

 شركت پااليشگاه نفت سحر قشم شركت ريخته گري دقیق پارس

 شركت بنیان پوشش كاسپین خاورمیانه توربین هاي گازي صنعتيشركت 

 شركت تولید كاشي و سرامیك نگار گستر جلگه شركت نفار ساز بهشهر

 شركت طراحي مهندسي توربوكمپرسور نفت                                                          (LRشركت الراپیدا ) 

 شركت پااليش نفت كرمانشاه شركت بهسازان كاوش تهران

 شركت مالیبل سايپا مديريت تولید قطعات توربین تجربه نور

 مجتمع بوقلمون تینا سايپا پلوس-شركت گداز قطعه كیا

 شركت صنايع جمال كاشان                               خزر   كیپالست کویشركت ن
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 گروه گداختار                                                      فجر ريشركت مداد تحر

 شركت سازه صنعت مسیحا                                              ريشركت پارس تحر

 رشد كار نيشركت آر                      لرستان  نیو پنجره نگ لیشركت پروف

 گلزار محالت يباف کويشركت تر                                   انیشركت همگام صنعت ك

 شركت فن آذرخش رشد دانه گرگان يدیشركت تول

 جم  جیسان لیشركت لوله است رویساز ن يشركت قو

  انیرانيا نیتالش آئ ركتش  نیشركت لوال صنعت ماش

 رینام آور بهش يشركت محصوالت لبن افالک ريبا ييشركت كارخانجات دارو

 شركت تولیدي رامونافر شركت فرآورده هاي غذايي محالت

 شركت كرک پارس سبا رانيا كيالکتر قيشركت عا

 ركت كشت و صنعت دشت كماالنش شركت مهران طب مد

 يکتا صنعت اروندشركت  ناب گروه صنعتيشركت 

 شركت سايپا پلوس شركت پتروشیمي بیستون

 

 يو خدمات يبازرگان یشرکتها -ب
 

 شركت توسعه بازاريابي و فروش ماد خدمات ارزي و صرافي اقتصاد نوينشركت 

 شركت توسعه صناي قیر سروش پاسارگاد                                كارگزاري بانك اقتصاد نوين

 آلمان OASEشركت انرژي  شركت فرآورده هاي قیري هرمز پاسارگاد                                     

 شركت كاروم تکنیك شركت نگهداشت كاران

 حمل و نقل تركیبي كشتیراني شركت كشتیراني والفجر

 مديريت سرمايه اقتصاد نوين شركت حمل و نقل و خدمات دريايي آبادان

 شركت بنیان تجارت شیمي پتروشیمي سورنا شركت مهندسي

 شركت تکسام ي                                                                   شركت سامان انرژ

 شركت فرانوين آريا ناميشركت فر

 شركت جهان دام دارو                                                                        نیشركت زركار ام

 شركت طرح و توسعه شتاب كیان                                                                           ایليا نهیشركت چ

 شركت افق سرمايه رايمون                                                               راه بروجرد نیشركت رام

 شركت تجارت توسعه الکترونیك البرز                                                عمران سازه گاچ دژ نیشركت مهندس

 شركت باني الکتريك گرگان                                                                          زابيشركت كار

 شركت آذين تجارت آرمان                                                               قیدق ازانشركت ساروج س
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                                                                 طراحان البرز هیشركت ابن                                                  مسکن سازان حماسه يشركت تعاون

 شركت آرين تجهیز يگانه                                                                   استقامت خطوط شركت

 شركت انرژي نیروي كیا                                                         باربد فن آور  يشركت مهندس

 بازرگاني مجتبي حبیب اللهي                                                                    جهان  ریشركت بحر س

                                                                       شركت هشت پر بتن  شركت فراديد سلولي آسیا

                                                               شمال  لیشركت خطوط گ شركت جرثقیل امیركبیر اروند                                                         

 توگل پروشات شركت  شركت كاوشیار پژوهان                                                                

 شركت اطمینان روز شركت بین الملي توسعه گستر ايلیا سبحان                                       

 شركت فني مهندسي نوين معدن شركت يکتا گامان پیشرو

  شركت ارتباط صنعت كرج

  شركت راه ابريشم رستاک
 

 يتعاون یشرکتها -ج

 قزل مغان يعيتوز يدیتول يشركت تعاون

 شركت خبازان بركت شهر آق قال 

  شانیگم انیفرهنگ يشركت تعاون

 گلستان  ریوشمگ يصحرا نانیمرزنش يشركت تعاون

 رود سر  انیمصرف فرهنگ يتعاونشركت 

 النیگ انیمصرف فرهنگ يتعاون هياتحاد

 داالهو  نانيساز آفر يدیتول يشركت تعاون

                                               دشت نویمسکن مهر م يشركت تعاون

       شركت تعاوني مسکن آسمان لیان 
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 شهرداری ها و دهیاری ها -د

از جمله رتبه يك موسسات حسابرسي طبق دستورالعمل  ه با گسترش توانايي هاي حرفه اي خويشساين موس

 "الف"نمونه پذيرش و انتخاب موسسات حسابرسي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي وزارت كشور، اخذ رتبه 

كنترل كیفیت جامعه حسابداران رسمي ايران، عضويت در كار گروه  موسسات معتمد سازمان بورس و ارواق 

را در  حائز اهمیتي حسابرسان داخلي ايران و ... ، توانسته است خدمات گسترده و بهادار، عضويت در انجمن 

سنوات  برايهران تمتفاوتي در سطح كشور از جمله شهر  هايحسابرسي به شهرداري هاي شهرعرصه حرفه 

 .ه استديشاياني در اين زمینه فعالیت برخوردار گرد بتجار ارائه نموده و از 7338الي  7334

 
 

 

 يدگیمورد رس یشرکتها و واحدها ریسا -ه

 موسسه تشخیص درمان شیان   شهاب دانش يانتفاع ریو غ يموسسه آموزش عال

 شركت ارتباط گستر دانیال                                                      موسسه آموزشي كشتیراني

 سازمان حمل و نقل همگاني شهر بومهن                       شمس گنبد  يانتفاع ریغ يموسسه آموزش عال

                                             نور دانش  يانتفاع ریموسسه غ

                              يكاشان ضیعالمه ف يموسسه آموزش عال

                  المعه گرگان  يانتفاع ریو غ يموسسه آموزش عال

                                 صندوق قرض الحسنه محمد رسول اهلل 

  كرمان عثتب يانتفاع ریو غ يموسسه آموزش عال

  

 

 

 

 
 

 



  )حسابداران رسمي(اطمینان بخش  و همکارانمؤسسه حسابرسي 

خالصه اي از تاريخچه مؤسسه، مشخصات، سوابق تحصیلي و كاري مديران، كادر فني مؤسسه، خدمات  ارائه شده و 

 كارهاي در دست اجرا:  
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طرح  هیتهاموال گرداني، تمام شده ،  یبها ستمی) اصالح حسابها ، ارائه س یو حسابدار يمات مالخد -2-5

 و ... ( هیسرما شیافزا يهیتوج
 

 تركیه Atlas Globalشركت                                                                 تهران يمنطقه اشركت برق 

                معین كوثرشركت سرمايه گذاري زمین و ساختمان                                                                نيقزو ييرجا دیشه روگاهین

 شركت آب و فاضالب جنوبغربي استان تهران                                             ،يخراسان رضو يستانهاو مسکن ا نیزم يملسازمان 

 شركت توربوكمپرسور تك خاورمیانه                  ي و استان مركزيشمال

 شركت غدير يزد   (OTCشركت توربو كمپرسور نفت )

 شركت خدمات بازرگاني وكاالي پارس گاز مركز تصويربرداري متد

 otccشركت                                            كوثر ریاكس يشركت آبز

 شركت مرغداران تهران                                       كيو بلژ رانيا ياتاق بازرگان

 نهیشركت چ                                       ثاريا يورزش يموسسه فرهنگ

 شركت توان گشتا                   و معادن كوثر عيصنا يگذار هيشركت سرما

 شركت ارتباطات زير ساخت          ر               یشركت توسعه و عمران نوآوران تدب

 ي مختلفبازرسي و حسابرسي بیمه اي شركتهاو سازمانها                                                           مابیشركت پ

 شركت ساخت و عمران تدبیر تهران 7آب و فاضالب منطقه  شركت

 
  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



  )حسابداران رسمي(اطمینان بخش  و همکارانمؤسسه حسابرسي 

خالصه اي از تاريخچه مؤسسه، مشخصات، سوابق تحصیلي و كاري مديران، كادر فني مؤسسه، خدمات  ارائه شده و 
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 قبل از ورود به موسسه:سوابق كاري شركاء   -6

. باشد آن در خارج از موسسه مي ياز تجارب ارزشمند مديران و شركابرخي از اعتبار وتوانمندي موسسه ناشي 

 :مي باشد شرح زيردر حوزه هايي به خدمات حسابرسي انجام شده توسط شركاء موسسه قبل از ورود به موسسه 
  

 

 حسابرسي داخلي بانکها و شركتها - حسابرسي شركتهاي تولیدي و صنعتي -

ارزيابي سهام شركتهاي دولتي قابل واگذاري از سوي سازمان  - بازرگانيو پیمانکاري  حسابرسي شركتهاي -

 سازي خصوصي

  كشاورزيهاي با فعالیت  حسابرسي شركتهاي -

  سرمايه گذاري و هلدينگحسابرسي شركتهاي  -

  بیمه اي حسابرسي شركتهاي -
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 cpa.com-WWW.ebco         

http://www.ebco-cpa.com/

