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DBAپس از پیگیری های مكرر، جهت ارتقاء دانش نوین در رشته حسابداری 14 نفر از فارغ التحصیالن  موفق به دریافت گواهینامه  

(International Business Administration)بین المللی مدیریت کسب و کار  از یك دانشگاه معتبر و بزرگ در استانبول شدند. 



36اولین دوره عالی حسابرس مستقل توسط انجمن حسابرسی ایران با پذیرش  نفر آغاز شد.  نفر پس از گذراندن دروس علمی، تخصصی  42

و حرفه ای موفق به کسب گواهی نامه این دوره شدند و انجمن حسابرسی ایران  این مهم را به فارغ التحصیالن گرامی تبریك می گوید.
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اولین فارغ التحصیالن دوره عالی حسابرس مستقل اولین فارغ التحصیالن دوره عالی حسابرس مستقل 
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آقایان حسین سجادی فر و یوسف اردیخانی در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری فارغ التحصیل شدند و پایان نامه (رساله) خود 

/ با موفقیت گذراندند. استادان راهنما° مشاور° ناظر و داور دو نفر فارغ التحصیل بقرار ذیل بودند:  / 94را در تاریخ  03 02

DBAچهارمین دوره  با گرایش حسابداری توسط انجمن حسابداری ایران آغاز گردید، 114 نفر درخواست ثبت نام در دوره  (DBA)

14کرده بودند که از این تعداد 30 نفر جهت مصـاحبه دعوت شـدند و  نفر برای مصـاحبه حضـور یافتند و از این  نفر  نفر موفق به  29 29

) مشتمل بر 7 ماژول (درس) می باشد که به مدت2 سال ارائه م یشود و به  DBAورود در دوره  شدند، دوره عالی مدیریت کسب و کار ( DBA

اعطا می شود. در اولین ترم این دوره   Doctor of Business Administration In Accounting فارغ التحصیالن این دوره گواهی نامه معتبر 

درس مدیریت مالی پیشرفته توسط دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد و درس اقتصاد کالن به صورت مشترك توسط دکتر علی اکبر عرب 

مازار و دکتر حسنعلی قنبری تدریس می شود.

چهارمین دوره عالی مدیریت کسب و کار با 

) آغاز گردید DBAگرایش حسابداری (
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همكاری سازمان بازرسی کل کشور با انجمن حسابداری ایرانهمكاری سازمان بازرسی کل کشور با انجمن حسابداری ایران

طی مالقات حضوری مقامات سازمان بازرسی کل کشور با دکتر پرتوی، در محل انجمن حسابداری ایران درخواست شد انجمن اعضای 

معتمد و سالمت خود را جهت همكاری با سازمان بازرسی کل کشور در استان ها معرفی نماید لذا عالقه مندان همكاری با سازمان بازرسی 

44844705کل کشور در کلیه استان ها می توانند جهت هماهنگی با دفتر انجمن با شماره های 44844975 و  تماس حاصل فرمایند و یا 

www.iranianaa.comبه سایت  مراجعه نمایند.

در مقطع کارشناسی ارشد

اولین فارغ التحصیالن دانشگاه پرندك

در مقطع کارشناسی ارشد

اولین فارغ التحصیالن دانشگاه پرندك

دکـتـر عـلی ثـقـفـی

دکـتـر ایـرج نـوروش

خانم گیتی اعظم شاهوردی

دکـتـر نـاصـر پـرتـوی

دکـتـر عـلـی صـحرایی

دکتر علی اکبر عرب مازار

دکتر محمد نوفــرسـتـی
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موسسه آموزش عالی پرندك نزدیك ترین دانشگاه به شهر تهران است و در حال حاضر دارای رشته ها و مقاطع تحصیلی ذیل می باشد. 

این موسسه آموزش عالی با مجوز و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و از طریق سازمان سنجش کشور دانشجو می پذیرد.

موسسه آموزش عالی پرندك دارای 3 مقطع تحصیلی

18 و  رشته مقطع می باشد

موسسه آموزش عالی پرندك دارای 3 مقطع تحصیلی

18 و  رشته مقطع می باشد

انجمن حسابرسی ایران در پاییز 1392 در زمینه های مختلف علمی و تخصصی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز تاسیس را اخذ      

) و دوره های رسمی حسابرس داخلی خبره را برگزار خواهد کرد.  CPAکرد. این انجمن در سال 1394 دوره های رسمی حسابرس مستقل (

44844975جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم عضویت با تلفكس های 88051341 و  تماس حاصل فرمایید و یا به وب سایت 

 www.iraua.comرسمی انجمن حسابرسی ایران  مراجعه فرمایید.

عضویت در انجمن حسابرسی ایرانعضویت در انجمن حسابرسی ایران

در شعبه استان مرکزی انجمن حسابداری ایران فعالیت های مربوط به پذیرش عضویت و نیز برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی صورت 

می گیرد. امید است شعبه انجمن حسابداری ایران در استان مرکزی در اعتالی رشته حسابداری تا رسیدن به جایگاه اصلی رشته اقدامات 

موثری را انجام دهد.

دومین شعبه انجمن حسابداری ایران در استان مرکزی ایجاد شددومین شعبه انجمن حسابداری ایران در استان مرکزی ایجاد شد
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