Arman Arvin Pars

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس
(حسابداران رسمی)

Certified Public Accountants

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت 55122 :

Registered in SEO
Reg #  National ID # 

شناسه ملی 18181210121 :

جدول اطالعاتي مؤسسه حسابرسي
آرمان آروين پارس
رديف

محل درج اطالعات

شرح

مؤسسه آرمان آروين پارس

1

نام مؤسسه

2

شماره ثبت مؤسسه

3

تاريخ ثبت مؤسسه (بر اساس آگهي مندرج در روزنامه رسمي)

4

شماره شناسه ملي مؤسسه

2

تاريخ عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران

2

آدرس مؤسسه

7

آدرس پست الکترونیکي مؤسسه

3

شماره تلفن

1

شماره دورنگار

18

کد پستي

11

رتبه بندی مؤسسه در طبقه بندی جامعه حسابداران رسمي ايران

طبقه "الف"

12

رتبه بندی مؤسسه در طبقه بندی مؤسسات حسابرسي معتمد بورس

طبقه "اول"

13

موسسه در لیست موسسات حسابرسي منتخب بانك مرکزی قرار دارد

22122
1332/11/7
18183233123
1332/11/31
تهران خ نجات اللهي ک خسرو پ 31ط 3و 4

arvinarghampars@iacpa.ir
1الي- 33311122 - 33137317
33181241 -33311322
33311322 -33181334
1213337412 -1213337413
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هدف موسسه
هدف اصلي مؤسسه ارائه خدمات اثر بخش و با کیفیت باال به مشتريان با هزينه مناسب و در زمان مناسب مي باشد .بمنظور نیل به
هدف مذکور موسسه در جهت دستیابي به موارد زير تالش مي نمايد:


استفاده از کارشناسان ،حسابرسان و مشاوران با تجربه با سوابق حرفه ای درخشان



تالش در جهت ارتقاء دانش حرفه ای همکاران



رعايت استانداردهای حرفه ای رايج در سطح بین المللي و استانداردها ،آئین نامه ها و مقررات
الزم االجراء در سطح کشور



تنوع بخشي به خدمات قابل ارائه و بکارگیری فن آوريهای نوين



درک صحیح نیاز مشتريان و ارائه خدمات و راهکارهای مناسب به آنان

خدمات قابل ارائه موسسه
 )1انجام حسابرسي صورتهای مالي ،حسابرسي عملیاتي و انواع حسابرسي ها و رسیدگیهای ويژه.
 )2ارائه خدمات حسابداری ،شامل سیستم ،اصالح حساب و ارزيابي سهام.
 )3ارائه مشاوره و طرحهای الزم در زمینه استفاده بهینه از منابع مالي و دستیابي به اهداف سازماني و طراحي سیستم های کنترل
داخلي ،مشاوره حقوقـي و مـالي در مـورد مالیـات شرکتهـا ،قراردادهـای مالي ،حقوق تجارت و تجارت بین المللي.
 )4برگزاری کارگاه ها و کالسهای آموزشي در زمینه قوانین (بويژه قوانین مالیاتي) ،استانداردهای حسابداری و حسابرسي ،حسابرسـي
عملیاتي ،حسابرسي داخلي و کنترلهای داخلي و ارائه رهنمودها و تدوين دستورالعملهای الزم.
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سوابق حرفه ای شرکاء مؤسسه

شرکا موسسه قبل از تشکیل موسسه اکثراً از مديران ارشد سازمان حسابرسي بوده و در طي دوران کار حرفه ای در کارگروههای تخصصي
مختلف سازمان حسابرسي ،سازمان بورس و اوراق بهادار و جامعه حسابداران رسمي ايران عضويت داشته و دارند.
اسامي

سیروس شمس

اصغر مسلمي

سید مصطفي
جان نثاری

عناوين حرفه ای

مدارک تحصیلي
فوق لیسانس حسابداری و فوق لیسانس

حسابدار رسمي ،حسابدار مستقل،
حسابرس داخلي خبره

مديريت ماالي از آمريکا()MBA

فوق لیسانس حسابداری و MBAدانشگاه تهران

فوق لیسانس مديريت

جواد راثي

فوق لیسانس حسابداری

محمد بهنام دائي مژدهي

لیسانس حسابداری

کارشناس رسمي دادگستری
حسابدار رسمي ،حسابدار مستقل
حسابرس داخلي خبره
حسابدار رسمي ،حسابدار مستقل
حسابرس داخلي خبره
حسابدار رسمي ،حسابدار مستقل
حسابرس داخلي خبره
حسابدار رسمي ،حسابدار مستقل
حسابرس داخلي خبره
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عناوين حرفه ای

اسامي

مدارک تحصیلي

علي عزيزی

فوق لیسانس حسابداری

محمود رجائي

لیسانس حسابداری

جهانگیر ذوالفقاری

فوق لیسانس مديريت بازرگاني

سید مهدی تیموريان

فوق لیسانس حسابداری

حسابدار رسمي ،حسابدار مستقل
کارشناس رسمي قوه قضائیه
حسابدار رسمي ،حسابدار مستقل
حسابرس داخلي خبره
حسابدار رسمي
حسابدار مستقل
حسابدار رسمي ،حسابدار مستقل
کارشناس رسمي دادگستری
حسابرس داخلي خبره
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کارکنان
سیاست اين موسسه در بکارگیری کارکناني است که کارائي و توانائیهای مناسب را در انجام وظايف محوله داشته باشند .لـذا کارکنـان فنـي
موسسه حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته های مرتبط از جمله حسابداری ،مديريت ،اقتصـاد و مهندسـي کـامتیوتر از دانشـگاه هـای معتبـر
مي باشند .هم چنین به منظور ارتقاء سطح علمي و آشنائي کارکنان با آخرين تحوالت در دانش حسابداری ،حسابرسـي و سیسـتم هـای مـديريت،
دوره های آموزشي از طريق جامعه حسابداران رسمي ايران برای کارکنان در نظر گرفته مي شود .عالوه بر آن ارزيـابي کارکنـان بـر اسـاس مبـاني
دقیق و بطور مستمر انجام مي شود.
تعداد پرسنل موسسه در حال حاضر  182نفر است که به تفکیك رده های حرفه ای مختلف و مدارک تحصیلي به شرح زير مي باشند:

رده شغلی
شريك (حسابداران رسمي)
مدير (حسابداران رسمي)
سرپرست ارشد
سرپرست
حسابرس ارشد

رده مدرک تحصیلی

تعداد -نفر
1
4
4
12

حسابرس
کمك حسابرس

3

کارشناس رايانه

4

کارشناس خدمات مالي

7

دانشجوی دکترا

4

کارشناسي ارشد

22

دانشجوی کارشناسي ارشد

22

کارشناسي

42

دانشجوی کارشناسي

12
42

تعداد -نفر

2
182

182
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