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موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ :

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی 

تاریخ تشکیل :

تعداد اعضا :

ب - اعضای کمیته حسابرسی

1401/07/11

1398/12/12

3

نام و نام 

خانوادگی
سمتکد ملی

 عضو 

غیر موظف 

هیئت مدیره

 شخص 

حقوقی

عضو

مستقل

عضو

 مالی

رشته 

تحصیلی

مقطع 

تحصیلی

تاریخ عضویت در 

کمیته حسابرسی

اهم سوابق - مدت 

زمان

بهزاد وفاداران 

تبريزي

حسابرس 8 سال- معاون مالي 1400/02/15کارشناسيحسابداريبلهبلهخير0040317870

عضو هيأت مديره در شرکتهاي 

بنياد مستضعفان 7 سال-

مديرعامل و عضو هيأت مديره 

موسسه حسابرسي آريا حساب 

خبره 8 سال-داديار انتظامي، 

نائب رئيس و عضو هيأت 

رئيسه گروه امور مالي کانون 

کارشناسان رسمي دادگستري- 

- عضو مستقل کميته 

حسابرسي شرکتهاي بورسي - 

نماينده جامعه حسابداران 

رسمي

عضو کميته

عصر امين کار بله0055034012محمد جهانگيريان

آفرين

کارشناسي حسابداريبلهخير
ارشد

حسابرس موسسه بهراد مشار و 1401/07/11

نجفي و همکاران- معاونت 

مالي اداري دانشگاه آزاد 

شهرري-مدير امور مالي شرکت 

توسعه ايرانخودرو و توليدي 

بهداشتي جاويد- عضو هيئت 

مديره شرکت مبين وان 

کيش-عضو هيئت مديره و 

معاونت مالي شرکت توسعه نفت 

و گاز صباي کنگان و شرکت 

آسياتک-عضو هيات علمي 

دانشگاه آزاد- کارشناس رسمي 

دادگستري

رييس کميته

حسابرس و مشاور مديرعامل 1399/07/14دکتراحسابداريبلهبلهخير0070441901محمدعلي بيداري

بانک سپه 18 سال- کارشناس 

رسمي دادگستري 9 سال- 

سرپرست گروه بازرسي بانکها 6 

سال- مدير امور نظارت بانک 

رفاه 3 سال- مدير مالي و 

سرمايه گذاري بانک سپه 1 

سال- مشاور مديرعامل و 

معاون اقتصادي گروه سايپا 2 

سال- عضو هيأت مديره بانک 

دي 1 سال- عضو هيأت علمي 

دانشگاه آزاد اسلمي 2 سال

عضو کميته



اهم سوابق - مدت زمانتاریخ انتصابمقطع تحصیلیرشته تحصیلیسمتکد ملینام و نام خانوادگی

مدير حسابرسي 0076590704مهناز ايرواني

داخلي

حسابرس ارشد در موسسه حسابرسي آئين محاسبان امين 1399/06/24حسابداري

به مدت 4 سال - مدير مالي و رئيس حسابداري چندين 

شرکت بورسي و غير بورسي طي 9 سال

کارشناسي ارشد

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل :

تعداد کارکنان :

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

1399/06/24

1

اهم سوابق - مدت زمانتاریخ انتصابمقطع تحصیلیرشته تحصیلیسمتکد ملینام و نام خانوادگی

معاون مالي شرکت توسعه رفاه پرديس-مدير حسابرسي 1399/09/01حسابداريمدير مالي3875469641نرگس بختياري هفت لنگ

داخلي هلدينگ همگام-مدير مالي شرکت کاسپين 

البرز-مدير مالي و رييس حسابداري در چندين شرکت 

بورسي و غيربورسي

کارشناسي ارشد

ه - بالترین مقام مالی شرکت


