"موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق"
تاریخچه فعالیت
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) در تاریخ  1372/12/01تاسیس و در تاریخ  1372/12/20تحت
شماره  508در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است و همچنین از تاریخ  1385/05/01با
شماره  721181به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران ) (IACPAدر آمده است .

مشخصات حرفه ای موسسه


عضو جامعه حسابداران رسمی ایران



عضو موسسات معتمد سازمان بورس واوراق بهادار



دارای گواهینامه حرفه ای  CPAاز کشور کانادا



عضو انجمن حسابداری ایران



عضو انجمن مدیران مالی ایران



عضو انجمن حسابداران خبره ایران



عضو جامعه مشاوران رسمى مالیاتى ایران



کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه ج.ا.ا



عضوانجمن حسابرسان داخلی ایران



معتمد بانک وبیمه مرکزی ج.ا.ا

جایگاه موسسه در بین دیگر موسسات عضوجامعه حسابداران رسمی ایران
 در آخرین رده بندی جامعه حسابداران رسمی ایران این مؤسسه دارای رتبه (الف) می باشد.

نیروی انسانی
نیروی انسانی توانمند ،پر انگیزه ،متخصص وکار آمد این موسسه از مهمترین سرمایه های ما به شمار میروند که در
محیطی پویا و صمیمی و با توجه به رده های شغلی مختلف ما را در جهت نیل به اهداف خود که همانا ارائه بهترین
راهکارها وخدمات به مشتریان میباشد یاری میرسانند.

توسعه جغرافیایی
این موسسه با دارا بودن دو دفتر در تهران و اصفهان و گسترش اقامتگاه های خود در سایر نقاط کشور و همچنین
استخدام کارکنان بومی قابلیت انجام خدمات در سراسر کشور را دارا میباشد.

خط مشی و ارزشهای سازمانی
خط مشی موسسه بر اساس مجموعه مقررات و قوانین جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین شده است .لذا
رضایت مشتریان برمبنای کیفیت و استاندارد ها  ،تعهد و پایبندی به آیین رفتار حرفه ای  ،نگرش نظام مند و
خالق ،اجرای تمامی قوانین  ،آیین نامه های داخلی وعرفیات از ارزشهای واالی این موسسه میباشند .

چشم انداز
این موسسه در چشم انداز حرفه ای آینده خود درنظر دارد نمایندگی یکی از موسسات بزرگ بین المللی را در
کشور دارا باشد .همچنین قصد به گسترش دفاتر خود در نقاط دیگر را دارد.

آموزش و تحقیقات
این موسسه با بهره گیری از اساتید دانشگاهی ونیزمدیران خود که از اعضای هیئت های علمی دانشگاهها و
موسسات عالی کشور میباشند و ارتباطات سازنده در این حوزه اقدام به برگزاری سمینارها  ،همایش ها و کالس
های آموزشی حر فه ای در بین پرسنل خود  ،مدیران مالی و کارشناسان حرفه ای وهمچنین چاپ چندین جلد
کتاب و مقاالت علمی  -پژوهشی نموده است.

کمیته های فنی و کارگروهای تخصصی
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق با تشکیل کار گروه ها وکمیته های تخصصی در بین مدیران و پر سنل و
ارتباط با مدیران صنعتی و اساتید مجرب دانشگاهی و صاحب نظران حرفه ای سعی در ارتـقا حرفه حسـابداری
و حسابرسـی واعتالی نام این حرفه در سطح داخلی موسسه وجامعه را دارد.الزم به ذکر است هریک از مدیران
موسسه دریکی از این کار گروه ها وکمیته ها عضویت دارند.

ساختار سازمانی
ساختار سازمانی این موسسه متمرکز بوده وکلیه شرکا و مدیران موسسه نسبت به تمام فعالیتهای حرفه ای
خود مسئولیت تضامنی دارند.

مشخصات و سوابق حرفه ای مدیران موسسه
شرکا و مدیران موسسه:

 منصور اعظم نیا
 علیرضا مستغاثی
 جمشید دانش
 مصطفی اعالیی
 سید منصور یزدانیان
 حمید رضا قهرایی
 محمد زمانی
 علیرضا افراز
 محمد محمدی
 مهدی موالیی نژاد

