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فهرست اسامی اعضای حقوقی
) موسسات، شرکت ها و واحدهای حسابرسی داخلی ( مرحله نخست - 1393/06/03

نشانیفاکستلفننام شرکا/مدیراننام موسسهردیف

ابوالفضل اکبری، سید هاشم امیری آباد اندیشان سایمان1

فرد، غالمرضا جهانگیریان

خیابان فاطمی غربی-بین خیابان 66573506-766912294

کارگروخیابان سین دخت، پالک 

299 -واحد 3

خیابان سیدجمال الدین 188605674-88061990شجاع ابراهیمی توانی، محمود میوندآبان ارقام پارس2

اسدآبادي-باالترازمیدان فرهنگ، 

نبش خ 37 -پالک 301 -ط 

2- واحد 6

آرزو احمدی، مسعود بختیاری،آزموده کاران3

  اسدا...  درخشانی،

علی اصغر فرخ، کریم کهندل مغانلو

خیابان شریعتي- قلهک- نرسیده 22925910-2022925903

به یخچال، بن بست شریف- 

شماره 5

 کامران خدایی، صالح ضیایی شهمیری،آیین محاسبان امین4

بالل محمد زاده، کریم هاتفی

66943497 

66943499

میــدان توحیــد- خیابــان نصــرت 66436078

غربی-پــالک 62 -طبقــه دوم

 حبیب جهانگشای رضایی،احراز ارقام5

هوشنگ علیزاده، سید محسن میر 

لوحی

88920215 

88892277

خیابان کریم خان- خیابان آبان 88852941

جنوبی -پالک1-طبقه6

 رضا ابوالفتحی زاده، نیما اخباری،ارقام پویا6

محمد رضا غرویان، مرتضی قندچی

051-38816359 

38827333

مشهد-بلواروکیل آباد-بین وکیل 051-38823501

آباد 8و10- پالک 78 - واحد 2

اطمینان بخش نیک 7

اندیش

مهدی فرضی، یاسین قاسمی، سعید 

گل محمدی

88105367 

88105472

تهران-یوسف آباد-خیابان شهید 88105390

ابوالفضل فراهانی پور، خیابان شهید 

فتحی شقاقی-پالک 17 -واحد5

 مجیدرضا بیرجندی، مهربان پروز، بهراد مشار8

محمدرضا سرافراز یزدی، 

 فریده شیرازی،

قاسم منظری توکلی، رضا یعقوبی

88493171-76 

88343235-36

خیابان شهید مطهري- خیابان 88309490

فجر- پایین تر از کانون زبان، 

پالک 29 - طبقه 2 - صندوق 

پستي 15875-5551

سید حشمت ا.. اقبالي نمین، بهنام مشار9

 مجید اله وردي،

ناصر سنگسر یزدي

88707924 

88707925

ضلع غربی میدان آرژانتین-88723512

خیابان بیست و یکم پالک6

طبقه 2- واحد 6

محمدرضا ابراهیمیبهنود حساب10

 مهران فرجی

خیابان دکتر فاطمی-8895193088957329

روبروی خیابان کاج-پالک 

136-ساختمان تهران 64- طبقه 

دوم- واحد6

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ) گروه اول( 
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منوچهر بیات، علیرضا جم، بیات رایان11

 عبدالحسین رهبری،

 امیر حسین ظهرابي مزرعه شاهي،

ابوالقاسم مرآتي

خیابان مطهري- بین دریاي نور 88504586-888502045

و کوه نور- ساختمان هواپیمایي 

ترکیه- شماره 231 - طبقه 3- 

ص پ14155-3739

پویندگان پارس 12

حساب

محمد باباپور، جمشید شاهرخي چمن 

آبادي، محمد حسین ودیعي نوقابي

تبریز-خیابان دامپزشکی- 18 0413-4406536-90413-4406536-9

متری گلپارک کوچه شهید عدل 

خطیبی-پالک 23

محمد علی صالحي تجریشي، محمود رازدار13

لنگری، محمدجواد صفار سفالیی

تهران-خیابان احمد 88549879-8088480373

 قصیر)بخارست(-کوچه اول

پالک 6-واحد 5 و 19

مجتبی الهامي، جهانگیر رضائي، شاخص اندیشان14

کوروش شایان،حمیدرضا شایان، 

علیرضا شایان، احد شله چي

22902484 

22904200

خیابان میرداماد- نفت شمالي 22272190

-نبش خیابان نهم،پالک 39 - 

واحد 23

مهدی بیرجندي، احمد موسوي، کوشا منش15

اسدا.. نیکوئی

خیابان ولیعصر-باالترازچهارراه 26200450-222057835

 نیایش-کوچه شهید رحیمي

پالک 54 -طبقه 3-واحد 12 

-صندوق پستي15175-663

 مجید رضازاده، حمیدرضا فروزان،متین خردمند16

 مهرداد فصیحي، محمود محمدزاده، 

ژرژ همبرچ یان

021-22916725-7 

031-36694859

021-89788823 

031-6699786

تهران- بلوار میرداماد - خ،شهید 

 حصاری- کوی 4- پالک1-ط4

اصفهان-خیابان شیخ صدوق 

جنوبي-خ پنجم- پالک 68

نصرا.. صالح، سعید صدرایی نوری، مدبران مستقل17

قاسم یاحقی

88511293 

88504159

استاد مطهري- خ شهیدسرافراز- 88502855

 برج موج- پالک 11 

 واحد 7و 13 - صندوق 

پستي:15876-5473

مهرگان تراز و 18

همکاران

 ابراهیم ثنایي فرد، حسن جابری،

مجید محمد پناه

مشهد- خیابان احمد آباد- رضا 051-38469741-2051-38469741-2

5-پالک 52 -طبقه دوم

 محمد فدایی حسینی،نامی مشار آگاه19

جهانبخش فرهادیان بروجردي

خیابان ولیعصر-باالترازپارک ساعي-88673149-5288673153

کوچه زندیه، پالک4- واحد1

یوسف حسن زاده، سودابه رفیعی، نهان نیک نگر20

بهمن ظهرابی

خیابان سپهبد قرنی-بعدازتقاطع 88891630-3188891630-1

طالقانی-پالک 108 -واحد 5

 مصطفی  با تقوا، محمد سخایی فر،هشیار بهمند21

 رویا مهدی زاده، محمد علی ناظری،

عباس هشی، حمید یزدان پرستی

خیابان قائم مقام فراهاني- باالتر 88843704-588843704-5

 از میدان شعاع- ساختمان 130 

طبقه 4 -واحد 20 - صندوق 

پستي 15815-1619

نشانیفاکستلفننام شرکا/مدیراننام موسسهردیف
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 جهانگیر جهاندیده، فریدون داودوندی،موسسه آرام فهیم1

امیر پوریا نسب، بیژن کسرائی، 

رضا داودوندی، منصوره عبانژاد 

هجراندوست، نسترن زندیه

تهران-بلوار میرداماد-میدان 26405330-3226405329

 مادر-خیابان شاه نظری

خیابان نظام-شماره16-واحد5

واحدهای حسابرسی داخلی سازمان ها و بنگاه های انتفاعی و غیر انتفاعی ) گروه سوم (

نشانیفاکستلفننام شرکا/مدیراننام موسسهردیف

 اداره کل حسابرسی1
شهرداری تهران

باالتر از میدان ولیعصر-کوچه 8880341888897412رمضان حیدری ) مدیرکل (
 شهید شهامتی-پالک27
جنب هتل ایران-طبقه4

خیابان محمدعلی جناح - 8-844951800-44951800مهدی ایرانی ) مدیر عامل (حسابرسی حسام2
خیابان طاهریان- خیابان 

ارغوان، ساختمان حسام - 
پالک 21

حسابرسی بنیاد 3
تعاون بسیج

 88725225محسن ملکوتی نیا ) مدیر عامل (
88719288

تهران-خیابان استاد مطهری-88715478
خیابان میرزای شیرازی 
شمالی - کوچه عرفان-

پالک9-طبقه2

نشانیفاکستلفننام شرکا/مدیراننام موسسهردیف

سایر موسسات و شرکت های ارائه دهنده خدمات حسابرسی داخلی ) گروه دوم (

فهرســــــــــــــــت

مســئولیت های ســنگین انجمن حسابرســان 
داخلــی ایران / دکتر علی رحمانی / 4

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی / علی محمودزاده / 10
ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم / غالمحسین دوانی / 15 

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی / گفت وگو 
با ناصر امیدواری / 20

ــک  ــت ریس ــی در مدیری ــی داخل ــده ی حسابرس ــش آین نق
ــد  ــاردی، آرنول ــت پ ــزر، گران ــان فری ــورترید، ج ــان ش ج
شــان فیلد، ترجمــه: مرتضــی اســدی، نیلوفــر اصغــری / 28

حسابرســـی داخلی و چالش های برون ســپاری
 مریم صالحی نژاد، راضیه فارسیجانی/ 37

مدیریت فرهنگ سازمانی برای کنترل داخلی 
اثربخش / یان فیستر ترجمه ی فاطمه قشفایی / 45

افزایش مسئولیت هیأت مدیره ی شرکت ها برای جلوگیری
 از بروز تخلف ضروری است / 54

 بیش از یک سوم سازمان های بخش عمومی فاقد
 سازوکارهای مدیریت ریسک کارآمد هستند / 56

حسابرسان داخلی می گویند شرکت های 
بسیاری در مدیریت ریسک ضعف دارند / 58

استقبال سازمان های نظارتی از راهنمای حسابرسی داخلی / 60

مأخذشناســی کتاب های حسابرســی داخلی به زبان فارسی / 62

آرا و دیدگاه های مطرح شــده در مقاالت از آِن نویســندگان 
اســت و الزاماً دیدگاه های انجمن حسابرســان داخلی ایران 

نیســت؛ مگر در مواردی که قید شود.
نقل مطالب تنها با ذکر مأخذ مجاز اســت. 

گزارش دبیرکل/ سعید ترک زاده / 5

درباره ی ما / 6

سخن نخست

بورس و حسابرسی داخلی 

جستار

فراسوی مرزها 

مأخذشناسی 

پرونده / حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

صاحب امتیاز: انجمن حسابرسان داخلی ایران
مدیر مسئول: علی رحمانی

سردبیر: پرویز صداقت
 

هیأت تحریریه:
عباس ارباب سلیمانی

مرتضی اسدی
ناصر امیدواری
سعید ترک زاده
مجید رستمی

محمدجواد صفار
بیتا مشایخی

 
سایر همکاران:

حوریه رضایی زاده
محسن عسگری

 
طراح و صفحه آرا:

سمانه سیمره
دبیرخانه و دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار 
فرحزادی، خیابان شهید نورانی)انتهای بلوار دریا(  
خیابـان شـهید فخـار مقـدم، نبـش کــوچه بهار  

پالک 49، طبقه اول، واحد 3
تلفکس:22383909-22383751

www.iaia.org.ir
bimonthly@iaia.org.ir
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