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           ای نامه در حال انجام پژوهش پرسش( 2015) مچون سال گذشتهمسال نیز ها( آیفکن )المللی حسابدارا فدراسیون بین اشاره:
نخستین انجمن است. انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان  (IFAC Global SMP Survey) حسابرسی کوچک و متوسط موسسات

 نیز امسالایرانی  حسابداران رسمیو موسسات  انفرادی حسابداران رسمی شاغلمنظور جلب مشارکت  آیفک به عضو ایرانی ای حسابداران حرفه
 مخاطب این پژوهش جهانی در اقدام به ترجمه پرسشنامه مذکور به شرح زیر کرده است. به همین منظور از همه افراد گذشته سال همچون

و فعاالنه تردید مشارکت پرشور  بی نسبت به پر کردن آن اقدام کنند. امسال آنالینپرسشنامه اجعه به با مر شود دعوت می ایران حرفه حسابداری
المللی  های بین محیطبه  ای از پویایی حرفه حسابداری ایران های جهانی نشانه ها و نظرخواهی ای ایرانی در این قبیل پژوهش بداران حرفهحسا

 مخابره خواهد کرد
 
 

 

 

 

 

 وضعیت درباره (آیفکالمللی حسابداران )ای فدراسیون بینپژوهش پرسشنامه

 2016در سال جهان  (SMPموسسات حسابرسی کوچک و متوسط )
شود. منظور از موسسات  تکمیل( SMPsای ارشد موسسات حسابرسی کوچک و متوسط ) توسط افراد حرفه تاطراحی شده است  پرسشنامهاین 

است که  ]شریک رسمی حسابدارچند شاغل انفرادی یا حسابدار رسمی تحت مدیریت یک [ ( موسساتیSMPsحسابرسی کوچک و متوسط )
این است که یک تصویر کلی از  ای نامهپرسش پژوهش( هستند. هدف این SMEsها کوچک و متوسط ) رکتآنها عمدتاً ش کاران صاحب

به  ای پرسشنامه پژوهشست آید. این د های مهم آنها به و توسعه هایشگرا همچنین موضوعات کلیدی که این موسسات با آنها درگیر هستند، و
آنها در سطح جهان با آنها روبرو هستند، شناخت  کاران صاحبسات و یی که این موسها و فرصت ها تا از چالش کند میآیفک و اعضای آن کمک 

 سانی کنند.ر ست بیاورند، و در نتیجه، بتوانند به این موسسات بهتر خدمتد به
 

ساالنه  ای پرسشنامه پژوهشپاسخ گردآوری کنیم که بیشترین آمار پاسخگویی به این  6700، شما به ما کمک کردید تا بیش از 2015در سال 
در این شما، به عنوان کسی که  های پاسخ (.2015سال  ای پرسشنامه پژوهشی ها گزارش یافته متن کاملو  خالصه) ه استآیفک تا کنون بود

نامه  پرسشسط بسیار مهم است. متو جهانی تاثیرگذار بر موسسات حسابرسی کوچک و های کنید، برای نظارت آیفک بر توسعه می موسساتگونه 
  است. موسسات معیاری کلیدی ها عات کارکنان، فناوری، همچنین شاخصجدیدی درباره تامین نیروی انسانی و موضو های امسال شامل پرسش

 
د. در بر زمان نمیدقیقه  10 بیش ازنامه  شناسی است. پاسخ به این پرسش  رسش جمعیتپ 5همچنین  و ،اصلیپرسش  11نامه شامل  این پرسش

 ی این پژوهشها همه پاسخ الزم به ذکر است، های نهایی مطلع شوید.  نامه، لطفا نام و نشانی ایمیل خود را وارد کنید تا از یافته پایان پرسش
 دهندگان منتسب نخواهند شد. شوند و به هیچ یک از پاسخ محرمانه تلقی می

 
های شما به  را کلیک کنید تا مطمئن شوید که پاسخ "ارسال"کلید نیز نامه  زیر را پاسخ دهید. در انتهای پاسخ ای های چندگزینه لطفاً پرسش
 ( الزامی است.*دار ) های ستاره ها و گزینه به پرسشپاسخ  آیند. حساب می

پذیر است و  امکان فوقپرسشنامه آنالین صرفاً با مراجعه به ژوهش جهانی زم به ذکر است، مشارکت در این پالدر این ارتباط 
 ترجمه زیر صرفاً به منظور راهنما تهیه و منتشر شده است.

http://iica.ir/files/1394/7/iica-ifac-940713.pdf
http://s-a84bdf-i.sgizmo.com/s3/i-6eKYXbIeQ2kUz1mW4-1532282/?sguid=6eKYXbIeQ2kUz1mW4
http://www.ifac.org/publications-resources/ifac-global-smp-survey-2015-summary
http://www.ifac.org/publications-resources/ifac-global-smp-survey-2015-results
http://s-a84bdf-i.sgizmo.com/s3/i-6eKYXbIeQ2kUz1mW4-1532282/?sguid=6eKYXbIeQ2kUz1mW4
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 کوچک و متوسط شما موسسه

 چه تغییری داشته است؟ به تفکیک خدمات زیر در مقایسه با سال گذشته 2016شما در سال موسسه . درآمد 1
 بسیار 

کاهش یافته 
 است

 نسبتاً
کاهش یافته 

 است

 بدون تغییر
 بوده است

 نسبتاً
افزایش یافته 

 است

 بسیار
افته افزایش ی

 است

 مورد ندارد
)این خدمت را 

 دهیم( ارائه نمی

و دیگر خدمات حسابداری، 
 *خدمات مرتبط/بخشی اطمینانغیر

      

       * ریزی( مالیاتی )رعایتی و برنامه
       *مشاوره ایدمات خ

       *بخشی حسابرسی و اطمینان

 *در مقایسه با سال گذشته چه تغییری داشته است؟ 2016شما در سال موسسه . مجموع درآمد 2

o  کاهش یافته است26بیش از % 
o  کاهش یافته است25تا  21بین % 
o  کاهش یافته است20تا  16بین % 
o  کاهش یافته است15تا  11بین % 
o  کاهش یافته است10 تا 6بین % 
o  کاهش یافته است5تا  1بین % 
o بدون تغییر بوده است 
o  افزایش یافته است5تا  1بین % 
o  افزایش یافته است10تا  6بین % 
o  افزایش یافته است15تا  11بین % 
o  افزایش یافته است20تا  16بین % 
o  افزایش یافته است25تا  21بین % 
o  افزایش یافته است26بیش از % 

 ؟باشد داشته تغییری چه جاری سال با مقایسه در زیر خدمات تفکیک به 2017 سال در شما موسسه درآمدانتظار دارید . 3

 بسیار 
 بدکاهش یا

 نسبتاً
 یابدکاهش 

 بدون تغییر
 بماند

 نسبتاً
 یابد افزایش

 بسیار
 یابدافزایش 

 مورد ندارد
)این خدمت را 

 دهیم( ارائه نمی

و دیگر خدمات حسابداری، 
 *خدمات مرتبط/بخشی اطمینانغیر

      

       * ریزی( مالیاتی )رعایتی و برنامه
       *ای مشاورهدمات خ

       *بخشی حسابرسی و اطمینان

عالوه بر خدمات رعایتی سنتی )مثل حسابرسی(، و خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی )رعایتی و  2016در سال  موسسه شما .4

را انتخاب  شده استتی که ارائه هر خدم؟ ارائه کرده است کاران صاحببه ای زیر را  ریزی(، کدامیک از خدمات مشاوره برنامه

 *کنید

o سیاستها و روشهای کار، زایمان، والدینی، پرداختادمقررات استخدامی )مثل، استخدام و بازنشستگی، قرارد /های منابع انسانیهای 
 رهای مرتبط با پاداش(مرتبط با بیماری، ساختا

o مثل، ادغام، حقوقی، ارزشگذاری( شرکتمشاوره شرکتی ،زماییآ (due diligence)تامین مالی ،) 
o کاری های / انتقالپروری  ریزی جانشین برنامه 
o برنامه/مدیریت ثروت بازنشستگی انفرادی( های نشستگی )مثل، دولتی، شرکتی، صندوقریزی باز 
o مثل، استراتژی، با( زاریابی، الگوبرداری، بودجهتوسعه کسب و کار)بندی 
o مثل، تبدیل داده( هوش تجاری)ها به منظور استفاده در تحلیل کسب و کار 
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o فناوری اطالعات )مثل، پشتیبانی و بررسی سیستم ها، امنیت و نظارت رایانه شبکهها وهای رایانه ،ب و ادغام سیستمانتخاای های
 ها(مدیریت پایگاه داده

o  ،گزارشگری پایندگی، گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی(گزارشگری شرکتی پیشرفته )مثل، گزارشگری یکپارچه 
o قوانین زیست /بهداشت و ایمنیمحیطی 
o ( مثل، برنامهحسابداری مدیریتریزی، عملکرد، مدیریت ریسک و کنترل داخلی) 
o بازرسی تقلبحسابداری دادگاهی / 
o انحاللورشکستگی/ تجدید ساختار / 
o کدام هیچ 

o سایر. در اینجا بنویسید  

 است؟ چقدرهای زیر شما با هر یک از چالش میزان مواجهه موسسه. 5

نسبتاً چالش  کم چالش است چالش نیست 
 است

بسیار زیاد چالش  زیاد چالش است
 است

      *جدید کاران صاحبجذب 
      *فعلی کاران صاحبحفظ 
برای کاهش  کاران صاحبفشار  اعمال

 *مبلغ قرارداد
     

دیرهنگام مدیریت وجه نقد و دریافت 
 مبالغ قراردادها

     

      *ها افزایش هزینه
      *پروری کارکنان ریزی جانشین برنامه

      *موضوعات استخدامی و پرسنلی
      *رقابت موضوعات مرتبط با

      *های فناوری پیشرفت
شدن با مقررات و استانداردهای روز به

 *جدید
     

فعال در  کاران صاحبارائه خدمت به 
 *المللی عرصه بین

     

      سایر موارد را اینجا بنویسید

 ؟چقدر استشما  موسسهموضوعات استخدامی و پرسنلی زیر بر میزان تاثیرگذاری . 6

 تاثیر بسیار زیاد تاثیر زیاد تاثیر متوسط تاثیر کم بی تاثیر 

 یافتن کارکنان باکیفیت )در همه سطوح(
* 

     

 حفظ کارکنان باکیفیت )در همه سطوح(
* 

     

کار و زندگی  های تعادل مدیریت طرح
 پذیر و مجازی( کار انعطاف آرایش)مثل، 

* 

     

      *اثربخش کارکنان مدیریتبرداری و بهره
های جبران خدمات و پاداش  برنامه

 *کارکنان
     

      *کارآموزی فنی
      *اداره کردن و مربیگری کارکنان

های  های نرم )مثل، مهارت ایجاد مهارت
 * ارتباطی و رهبری(

     

      سایر موارد را اینجا بنویسید
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 است؟ چقدر شما موسسه بر زیر فناوری موضوعات تاثیرگذاری میزان. 7

 تاثیر بسیار زیاد تاثیر زیاد تاثیر متوسط تاثیر کم بی تاثیر 

فضاهای ابری )فضاهای سوی حرکت به 
 * اشتراکی مجازی(

     

افزار و حفظ گذاری در نرم سرمایه
افزارهای  افزارهای فعلی )مثل، نرم نرم

 * مالیاتی، حسابرسی، جریان کار(

     

افزار و حفظ  گذاری در سخت سرمایه
تاپ،  افزارهای فعلی )مثل، لپ سخت

 * مانیتور، ابزارهای قابل حمل(

     

دستیابی به محیط کار دیجیتال و بدون 
 *کاغذ

     

      *های امنیتی ریسکمدیریت محرمانگی و
       *انتخاب بهترین فناوری برای کار

ها، شامل پیشرفت در تحلیل داده
 *های بزرگ دسترسی و استفاده از داده

     

      سایر موارد را اینجا بنویسید

 ؟بودخواهد چه مقدار شما  موسسه بر عملیاتهر یک از موارد زیر میزان تاثیرگذاری سال آینده،  5. ظرف 8

 تاثیر بسیار زیاد تاثیر زیاد تاثیر متوسط تاثیر کم بی تاثیر 

      *سازی جهانی
      *های فناوری توسعه

      *محیط مقرراتی
کار  انطباق با نیازهای صاحب توانایی
 *جدید

     

در صنعت  ها ا، و تلفیقه ها، تملک ادغام
 *حسابداری

     

      * ها( رقابت )مثل، سایر کارها و حرفه
      *بی ثباتی سیاسی

می به حرفه و اعتبار آن در اعتماد عمو
 *جامعه

     

      سایر موارد را اینجا بنویسید
 

 معیارشاخص های 

 خود را در ارتباط با موارد زیر برآورد کنید:موسسه جدیدترین عملکرد لطفا 

 (موسسه های کارکار تقسیم بر کل ساعتهای قابل شارژ به صاحبشما چقدر است؟ )ساعت موسسهوری . درصد بهره9

 )اختیاری(

o  50کمتر از% 
o 51  60تا% 
o 61  70تا% 
o 71  80تا% 
o 81  90تا% 
o  91بیش از% 
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o قابل محاسبه نیست 

 365در  ضرب ]های دریافتنیر حسابمجموع درآمد ساالنه تقسیم ب[شما چقدر است ) موسسههای . دوره وصول دریافتنی10

 روز( )اختیاری(

o 0  روز 30تا 
o 31  روز 59تا 
o 60  روز 89تا 
o 90  روز 119تا 
o  روز 120بیش از 

 

 شماموسسه ( SMEکوچک و متوسط ) کارانصاحب

 ؟چقدر است زیر هایچالش از یک هر با شماموسسه ( SME) متوسط و کوچک کاران صاحبمیزان مواجهه . 11
نسبتاً چالش  کم چالش است چالش نیست 

 است
بسیار زیاد چالش  زیاد چالش است

 است

      *رقابت
      *ها افزایش هزینه

      *نامشخصی وضعیت اقتصادی
      *دشواری دسترسی به منابع مالی

      *جذب و حفظ کارکنان
      *رعایت قوانین و مقررات

      *های نوینبه روز بودن با فناوری
      *های مالی جرم

      سایر موارد را اینجا بنویسید

 شناسیاطالعات جمعیت

 *شما در کدام کشور است؟ موسسه. 12

Iran, Islamic Republic of
 

 *شما چقدر است؟ موسسه. اندازه 13

o شاغل انفرادی 
o 2  شریک و کارمند 5تا 
o 6  شریک و کارمند 10تا 
o 11  شریک و کارمند 20تا 
o  شریک و کارمند 20بیش از 

 *شما در موسسه چیست؟ جایگاه. 14

o شاغل انفرادی/ مالکشریک / 
o عضو هیئت مدیره 
o مدیر ارشد 
o مدیر 

o سایر. در اینجا بنویسید  

  



 

 
 
 
 

 وضعیت درباره (آیفکداران )ـالمللی حساب ون بینـای فدراسی پژوهش پرسشنامه

 

 (المللی حسابداران عضو فدراسیون بین)ن انجمن حسابداران خبره ایرا
IRANIAN INSTITUTE OF CERTIFIED ACCOUNTANTS 

WWW.IICA.IR                                 (MEMBER OF IFAC) 

 

 ن(راــای انجمن حسابداران خبره رسانی پایگاه اطالع سوی از ترجمه فارسیتهیه و انتشار ) 

   6از  6صفحه 
 2016در سال ان ـجه (SMPط )ـابرسی کوچک و متوسـموسسات حس

 *ست؟. جنسیت شما چی15

o مرد 
o زن 

 *. سن شما چقدر است؟16

o  25کمتر از 
o  35تا  25بین 
o  45تا  36بین 
o  55تا  46بین 
o  65تا  56بین 
o  65بیش از 

 دبا ما در تماس بمانی

 . با ما در تماس بمانید17

o  پاسخ یابیاشتراک برای اطالع از یافته های این ( و دریافت اخبار موسسات کوچک و متوسطSMP) از آیفک 

o  اشتراک برای دریافت خبرنامه"The Latest"  می شود منتشرکه هر دو هفته یک بار از سوی دروازه جهانی دانش 

o  توسط آیفک خیلی مهم است. از این رو، آیفک پاسخهای شما به منظور پایشگری توسعه های موسسات کوچک و متوسط جهان
هستید، در  دهندگان به این پرسشنامه را انتخاب کند. آیا شما مایل ممکن است در آینده برای دریافت جزئیات بیشتر شماری از پاسخ

 دقیقه ای یا در یک پرسشنامه تکمیلی همکاری کنید؟ 60تا  30صورت انتخاب، در یک مصاحبه 
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