
درخواست نامه ی اشتراک شماره های آینده ی مجله حسابدار

خواننـده ی گرامی
، مبلغ مربوطه را به حساب جاری شــماره ی 45053555 انجمن حسابداران خبره ی ایران نزد  برای اشــتراک شماره های آینده ی مجله 
شــعبه ی مرکزی بانک تجارت یا حساب سیبا شماره ی 0106136897007 انجمن حســابداران خبره ی ایران نزد شعبه ی خیابان آیت اله طالقانی بانک 
ملــی ایــران )یا انتقال بــه کارت 6037991199529128( واریز فرمایید و اصل برگه ی واریز وجه)کپی برگه ی واریــزی را حتماً نزد خود نگهدارید( را 
همراه درخواســت نامه ی اشتراک )زیر( به نشانی دفتر مجله: تهران، خیابان استاد نجات الهی، شماره 108، طبقه ی دوم؛ یا صندوق پستی 15815/3691 

یا دورنگار 88899722 بفرستید. 
دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، و دکتری حسابداری و رشته های مرتبط با ارائه ی کارت دانشجویی معتبر )که در آن تاریخ اعتبار کارت 

مشخص شده باشد( می توانند از 20درصد تخفیف بهره مند شوند. 

مشترکان بیش از 5 شمارگان در هر شماره ی مجله از 10 درصد تخفیف بهره مند خواهند شد.

ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانش.271 و 272مهر و آبان1393- 72 ص.- 5000 ت

خبرگی و راهبری:  اساس اساسنامه ی جدید

CFO

صالحیتهای
مدیرمالیخبره

ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانش.268 تیر1393- 72 ص.- 5000 ت

1393، سال تاریخی و نوزایی انجمن

مدل کیفیت حسابداری کمیسیون بورس اوراق  بهادار: بازنگاهی به تقلب حسابداری
نگاهي گذرا به ابزارهاي برون ترازنامه اي و تامین مالی برون ترازنامه اي

ویژه نامـه ی چهل سالگی انجمن

ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ایرانش.265 فروردین 1393- 88 ص.- 5000 ت

بهعالوه
سازوکارکمیتهیحسابرسیاثربخش

پیشگیریوکشفتقلبهای
تدارکاتیدرنهادهایبخشعمومی

چرخه عمر 
مـد یـریت 
تقـلب

ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانش.273آذر1393- 80 ص.- 5000 ت

خبرگی و راهبری:  اساس اساسنامه ی جدید

گزارش 36امین سمینار انجمن حسابداران خبره ی ایران

گزارش ویژه ی 
کنگره جهانی  حسـابداران

 2014، رم- ایتالیا

ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانش.269 مرداد1393- 72 ص.- 5000 ت

چگونه یک تقلب 53 میلیون دالری 22 سال کشف نشده باقی ماند
خبرگی و راهبری:  اساس اساسنامه ی جدید خبره

اعضای جدید تاالر مشاهیر حسابداری)2014(

ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ایرانش.266 اردیبهشت 1393- 88 ص.- 5000 ت

مدیریت مالی و تامین مالی:
دوقلو یا ناهمزاد

فساد مالی ایران در مقایسه با منطقه ی  خاورمیانه و شمال آفریقا
جایگاه مدیران مالی نظرورزی در باب بنیادهای فکری حسابداری

ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ایرانش.270 شهریور1393- 72 ص.- 5000 ت

خبرگی و راهبری:  اساس اساسنامه ی جدید

ت  روز حسابدار
ی داش

ن گرام
هم زمان با  آیی

سمینار ســراسـری

ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانش.267 خرداد1393- 72 ص.- 5000 ت

پنج چیز که کمیته ی حسابرسـی
 به حسابرس داخلی نخواهد گفت

نظریه ی پنجره ی شکسته
توهم مالی و ابزارهای حسابداری

به عالوه

انجمن حسابداران خبره ی ایران:
در گذار از چهار دهه ی پر فـــراز و نشــیب

مجله ی  اشتراک 

نام کامل مشترک: 

نشانی کامل پستی: 

کدپستی ده رقمی: 

روش پرداخت*: 

* شماره و تاریخ فیش واریزی و مشخصات شماره حساب انجمن نوشته شود

دوره سفارش:                    از شماره...............تا شماره...............

مشمول تخفیف:                دانشجویی               بیش از 5 شمارگان

مقصد:                 تهران     دیگر شهرهای ایران    دیگر کشورها

نوع سفارش:
 5 شماره ای              پست عادی

 10 شماره ای            پست سفارشی

تهران

دیگر شهرهای ایران

دیگر کشورها

5 شماره ای 

5 شماره ای 

10 شماره ای 

10 شماره ای 

• پست عادی:    300/000 ریال

• پست عادی:    350/000 ریال

• پست عادی: 3/000/000 ریال

• پست عادی: 5/000/000 ریال

• پست عادی:    500/000 ریال

• پست عادی:    600/000 ریال

• پست سفارشی:500/000 ریال

• پست سفارشی:500/000 ریال

• پست سفارشی:800/000 ریال

• پست سفارشی:900/000 ریال

5 شماره ای 

10 شماره ای 


