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وبازرساناعضایشورایعالینحوهانتخابنامهآیین
(مجمععمومیعادیساالنهاعضاء1397دی23)مصوبجلسهمورخ

 
بره منورور    1393تیرر   23مصوب اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران  35و  24 موادنامه در اجرای  این آیین

  مرور   اعضرا   سراننه  عادی عمومی مجمعدر  انجمنان و بازرسعالی  شورای اعضای انتخاب نحوهتعیین ضوابط 
 .انجرا  است ؛ و از تاریخ تصویب نزمبه تصویب رسیدتبصره  8ماده و  21 در  1397 دی 23
 

تعاریففصلاول:
 نامه دارای معانی مشخص زیر هستند: اصطالحات به کار رفته در این آیین (:1ماده )
 انجمن حسابداران خبره ایران انجمن:

 1393تیر  23مورخ اعضاء العاده  اساسنامه انجمن مصوب مجمع عمومی فوق اساسنامه:
 23  مورخ اعضاء ساالنه عادی عمومی مجمع مصوبو بازرسان  عالی شورای اعضای انتخاب نحوه نامه آیین نامه: آیین

  1397 دی
 شورای عالی انجمن شورای عالی:

 دبیرکل انجمن دبیرکل:
 منانج خانهدبیر دبیرخانه:

 iica.irوبگاه رسمی انجمن به نشانی  وبگاه:

باه  هاای ببیای    یاا شارایط مقارر در اساسانامه    اساسنامه  6حقیقی که مطابق شرایط مقرر در ماده  شخص عادی:عضو 
باه  اساسانامه   8های تخصصی موضوع ماده  هیچ یک از شاخهدر ، و ده استشعضویت در انجمن پذیرفته 
 .دشو یه نمعنوان عضو خبره شناخت

 شااخه  یک یاا چناد   در ،اساسنامه 8در چارچوب ماده  ،مصوب شورای عالی ضوابط مطابق که انجمن عضو عضو خبره:
 عناوان  باه  ،«حسابدار مدیریت خبره»، و «حسابدار مستقل خبره»، «حسابدار مالی خبره» ، شاملتخصصی
 .دشو می شناختهخبره  عضو

 اعضای خبره دی وی عااعم از اعضا ،همه اعضای انجمن اعضا :
باه عناوان   باوده و  شارایط شارکت در انتخاباات    واجاد  ، نامه در چارچوب مفاد اساسنامه و آیینعضو انجمن که  نامزد:

 شده است.شونده شناخته  انتخاب
به مدت یک سال  مع عمومی عادی ساالنه اعضاءکه هر سال در مجانجمن البدل  و بازرس عییاصیی بازرس  :انبازرس

 .دنشو می انتخاب

  در مجمعو بازرسان انجمن انتخاب اعضای شورای عالی  انتخابات:
 باشد.انتخابات برگزاری آن  هجیس اتیکی از دستورالعاده اعضاء که  مجمع عادی ساالنه یا عادی به طور فوق مجمع:

  د.اشتغال دار کار حرفه ایبه تمام وبت که  عضو جامعه حسابداران رسمی ایران :شاغل حسابدار رسمی
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حضوردرمجمعونامزدیشرایطفصلدوم:
در زماان  ، تنامزدهاای انتخاباا  کننده در مجمع، از جمیاه   ی شرکتاعضاهمه ، اساسنامه 18اجرای ماده در (:2) ماده

 عهده بر رطاین ش احراز بررسی مسئولیت نباید بابت حق عضویت به انجمن بدهکار باشند. برگزاری مجمع
 .است دبیرخانه

واجد تمام شارایط زیار باشاد    توأماً  کهاز اعضاء  هر یک های ذیل آن، اساسنامه و تبصره 24 ماده یاجرا در (:3) ماده
 د:شرکت کنشورای عالی انتخابات در  امزدند به عنوان نتوا می
 د. باش انجمن در عضویت سابقهتمام  سال سه دارای حدابل الف(
  شاورای    عضاو  ویمحال اشاتغال     موسسها شرکت، سازمان ی کارکنان یا انشریکمالکان،  زهیچ یک ا (ب

 نباشد. بازرسان انجمن از یا  عالی
 از یاک  ، در صاورتی کاه هایچ   موسساه  یا یک شرکت، سازمان کارکنان یا شریکان مالکان،نامزدی همزمان  :تبصره

اشاند،  نب انجمان  بازرساان  از یا عالی  شورای   عضو  موسسه یا سازمان آن شرکت، کارکنان یا شریکان مالکان،
اساسنامه، تنها  24ماده  1در اجرای تبصره بیش از یکی از این افراد، رای آوردن ولی در صورت  بالمانع است.

در صورت مساوی شدن تعاداد   و درآید عالی  شورای   عضویت به تواند   می ،است آورده بیشتری رای که فردی
 .در خواهد آمد عالی  شورای   عضویت اشد به، فردی که سابقه عضویت وی در انجمن بیشتر برادآراء این اف

 ناامزد  عنوان به ندتوا می باشد زیر شرایط تمام واجد توأماً که اعضاء از یک هر اساسنامه 35 ماده اجرای در(: 4ماده )
 :کند شرکت بازرسان انتخابات در

 حسابدار رسمی شاغل باشد. الف(
 عضو شورای عالی نباشد.  ب(
  شاورای    محال اشاتغال وی عضاو     شرکت، سازمان یا موسسه کارکنان یا شریکان مالکان، هیچ یک از پ(

 عالی نباشد. 


سومفصلفراخوان:درانتخاباتنامزدی
جماع در  فراخاوان م همزماان باا انتشاار آگهای      انجمن موظف است دبیرخانه ،اساسنامه 14 اجرای ماده در(: 5ماده )

شاورای عاالی و   وبگاه، اعضاء را باه اعاالم ناامزدی در انتخاباات      درفراخون درج ، با زنامه کثیراالنتشاررو
 موضوع این ماده باید حدابل دربردارنده اطالعات زیر باشد:فراخوان فراخواند. بازرسان 

 ، ساعت، و محل برگزاری مجمعارجاع به آگهی فراخوان مجمع با ذکر تاریخ الف(
 نامه اساسنامه و آیین ضوابط مقرر در توصیه اعضاء به مطالعه دبیق ب(
 نامه بر روی وبگاه پیوند فایل الکترونیکی اساسنامه و آیین پ(
 نامزدی در انتخاباتشرایط  ت(
 بر روی وبگاه "شورای عالی انتخابات در نامزدی نامه درخواست"فرم پیوند فایل الکترونیکی  (ث
 بر روی وبگاه "انتخابات بازرسان در نامزدی نامه درخواست"م پیوند فایل الکترونیکی فر (ج
 ، نمابر )فکس(، و رایانامهشامل، نشانی کامل پستی، تیفن، اطالعات تماس دبیرخانه (چ
 بر روی وبگاه پیوند صفحه معرفی نامزدها  (ح
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مارچهفصل:درخواستنامزدی،نامزدهامعرفینامزدیازانصرافو
، با تکمیال  از روز مجمع پیش روز کاری پنج پایان وبت اداریتا  فراخوانانتشار  از تاریخ، ءاز اعضاهر یک (:6ماده )

و دریافات  باه دبیرخاناه   تحویل حضوری آن و  یا بازرسان شورای عالی انتخابات در نامزدی نامه درخواست
مراتا  درخواسات   تواناد   مای دبیرخانه  المی از سوییا رایانامه اعیا ارسال آن به نمابر )فکس( رسید کتبی 
  را اعالم کند.شورای عالی یا بازرسان در انتخابات نامزدی خود 

از سوی  یا بازرسان شورای عالی اباتتخان در نامزدی نامه شده درخواست فرم تکمیلپس از دریافت  دبیرخانه(:7ماده )
در انطبااق باا شارایط    به استناد اطالعاات موجاود در پروناده عضاویتش،     را ایط وی ، شرهر یک از اعضاء

، مشخصاات  ردی خالف شرایط ماذکور امونبود ؛ و در صورت خواهد دادشوندگان مورد بررسی برار  انتخاب
 .خواهد کردانتخابات درج واجد شرایط نامزدهای در فهرست  نامه آییندر مقرر  در چارچوب ضوابطنامزد را 

حاداکثر یاک روز کااری پاس از دریافات فارم       موظاف اسات    دبیرخانه، عضو در صورت عدم انطباق شرایط:تبصره
 به ماواد  با ارجاععدم انطباق را  موارد ،بازرسان یا عالی شورای انتخابات در نامزدی نامه درخواستشده  تکمیل

  اعالم کند.متقاضی نامزدی به  نامه به صورت کتبی آییناساسنامه و 
 ،همزمان با انتشاار آگهای مجماع   ، نامزدهای واجد شرایط انتخابات معرفی، به منظور موظف است دبیرخانه(:8ماده )

پاس از   و کناد؛ انادازی   راهانتخاباات  واجد شرایط انتشار فهرست نامزدهای به منظور در وبگاه ای را  صفحه
خانوادگی، ناوع   نام، نام، عالی یا بازرسانانتخابات شورای  در نامزدی نامه شده درخواست دریافت فرم تکمیل
را باه ترتیا     آناان  یتحصیی ، رشته و محلآخرین مدرکو تاریخ آغاز عضویت، خبره(،  –عضویت )عادی 

انتخابات رایط واجد ش فهرست نامزدهای"عنوان  با دو فهرست جداگانهبال   در خانوادگی نامی لفباحروف ا
انجمان   بازرساان فهرست نامزدهای واجد شرایط انتخابات "و  "شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

نسخه چاپی  درج کند.وبگاه صفحه در  و محل برگزاری مجمعبا ذکر تاریخ، ساعت  "حسابداران خبره ایران
  در مجمع برار گیرد.حاضر اعضاء  همه در بدو ورود در اختیارباید برگزاری مجمع  این فهرست در روز

موظاف   ،ببل از برگزای مجماع  تااز نامزدی  انصراف در صورت انتخابات هر یک از نامزدهای واجد شرایط (:9ماده )
 دبیرخاناه در اینصورت . کندد از نامزدی در انتخابات را به صورت کتبی به دبیرخانه اعالم انصراف خو است

و وبگاه  شرایط واجد خانوادگی و دیگر مشخصات نامزد منصرف را از فهرست نامزدهای نام، نامموظف است 
  .کنددر مجمع توزیع  راشده  فهرست اصالحو حذف 

و یا نامزد منصارف   دموضوع این ماده نباش شرایط واجد نامزدهایاصالح فهرست فرصت کافی برای چنانچه  تبصره:
باه ریایس مجماع    گیاری  مرات  پیش از آغاز رای ، اعالم ننموده باشداف کتبی خود را به دبیرخانه ببال انصر
 .درس میبه اطالع حاضران در مجمع بالفاصیه توسط هیات رییسه مجمع نامزد پس از احراز انصراف و اعالم 

 است.  اعالم انصراف به نفع نامزدهای دیگر در جیسه مجمع ممنوع
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پنجمفصل:انتخاباتبرگزاری
توساط  مجماع،   اعاالم رسامیت  زماان  مراحل مختیف انتخابات، از زمان انتشار آگهی فراخوان مجمع تاا   (:10ماده )

 هیئات  نظاارت  ، تحات انتخاباات  نهاایی  نتایجاعالم زمان تا  پس از آنتحت نظارت بازرس، و و  دبیرخانه
 شود.  برگزار میرییسه مجمع 

 مطابقات از طریق در مجمع اعضای حاضر احراز هویت  کارکنان دبیرخانه پس ازدر روز برگزاری مجمع،  (:11ماده )
یاک بار    کنترل پرداخت حق عضویت آنان، نیز و  ی آنان با سامانه امور اعضاءکارت عضویت یا کارت میّ

هاای آراء   بار   دهناد.  با امضاء دبیرکل باه آناان تحویال مای    مهر انجمن  ممهور به "احراز هویت عضو"
 د.نشو یل میتحوحاضر در مجمع به اعضاء های احراز هویت  انتخابات صرفاً در ازای استرداد بر 

حضور اعضااء   ،بنابراین .است اصالتی صرفاً عمومی مجامع در اعضاء رای اساسنامه، اعمال 19طبق ماده  :(1) تبصره
ر هیچ یک از مراحل ایان فرایناد   د دتوان از اعضاء نمی یکو هیچ  الزامی است انتخاباتاز آغاز تا پایان فرایند 

  ند.رای خود را به دیگری واگذار کاعمال حق 
و  شاوند  مای ، نامزد محسوب ندا انصراف کتبی ندادهکه  زمانیو تا  ؛در مجمع الزامی نیست حضور نامزدها (:2تبصره )

 رای دهند. آنانتوانند به  اعضاء می

 برابار  دو حدابل تعداد به بازرستحت نظارت  توسط دبیرخانهع، مجمپیش از برگزاری باید  های آراء بر  (:12ماده )
در روز را  آراء هاای  بار  کال  اسات  دبیرکال موظاف    .آماده شودانتخابات  آخرین در حاضر تعداد اعضای
 .کندو رسید کتبی دریافت  تحویل دهدرییس مجمع  بهبالفاصیه  ،پس از رسمیت جیسه ،برگزاری مجمع

 د:نمشخصات زیر باشحدابل باید دارای  های آراء بر  (:13ماده )
ا اناواع  بن و خوانا آساد تا امکان نوشتن باشاق و گالسه( )غیر برّبر روی کاغذ تحریر  چاپی صورت به الف(

 ها فراهم باشد. روی آنبیم بر 
 زیر باشد:اطالعات حدابل و دربردارنده متمایز از یکدیگر دارای دو بخش اصیی  ب(
و جاای  ، به صورت چااپی  تاریخ مجمعو ، نوع مجمع، به رنگ برمز شماره سریال به مندرجبر :  ته ب(-1

 باشد. عضوو امضاء ماره عضویت خانوادگی، ش امنام، ننوشتن برای کافی خالی 
، نوع مجمع، و تاریخ مجمع به صورت چاپی، و جاای  به رنگ برمزشماره سریال  مندرج بهسربر : ب(-2

)صرفاً به تعداد مورد نیاز برای تشکیل خانوادگی نامزدهای منتخ   منام و نا برای نوشتنکافی خالی 
 د.باش( انجمن و یک جای خالی برای بازرس یا ترمیم شورای عالی

و امضاای یکای از اعضاای    ممهور به مهر انجمن سفید و های آراء باید  پشت هر دو بخش اصیی بر  پ(
 شد.هیئت رییسه مجمع، به انتخاب رییس مجمع، با

توساط پرفاراا از یکادیگر    باشاند و   از یکادیگر  های آراء باید متفاوت رنگ زمینه دو بخش اصیی بر  ت(
 فراهم باشد. کننده ها از یکدیگر توسط اعضای انتخاب دن آنکر مکان جداشده باشند تا امتمایز 

دیاده   روشانی ت داخل آن باه  ای که محتویا ساخته شده باشد، به گونهصندوق رای باید از جنسی شفاف (:14ماده )
مجمع و اعضای هیئت رییسه بالفاصیه پس از رسمیت جیسه مجمع با امضای رای باید درب صندوق . شود
تا پایان جیسه  باید رای صندوق .شود پیمپدر برابر دیدگان اعضای حاضر در مجمع نجمن مهر اور به ممه

  باشد. حاضران در مجمعدر معرض دید ع میسه مجروبروی میز هیئت ریمجمع 
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و نام از نامزدهای شورای عالی  نفرسه حداکثر تا نام مجازند به منظور اعمال رای خود  ایان حق ردارندگ(:15ماده )
 درای خاو  بار  در  راانتخاباات   واجاد شارایط  نامزدهاای  فهرست مندرج در نامزدهای بازرس از  نفریک 
 اندازند.  بر  )جدا شده یا نشده( به صندوق رای  نویسند و آن را همراه با تهب

 
آراءششمفصلشمارش:نتایجاعالمو
در در هماان روز بالفاصایه    رییسه مجمع هیئتتوسط  باید شمارش آراءپس از پایان یافتن جیسه مجمع،  (:16ماده )

 . شودانجام  عمجم هرییس ئتهی تشخیصبنا به  ی دیگرمحل برگزاری مجمع یا محی
اساتفاده   کارکنان دبیرخاناه از کمک در فرایند شمارش آراء  تواند می در صورت صالحدیدمجمع  هرییس هیئت :تبصره

 کند.
آراء هاای   بار  تعداد ا ابتدهیئت رییسه مجمع، از اعضای یکی توسط پیمپ صندوق رای شکستن پس از  (:17ماده )

بایاد مسااوی یاا کمتار از تعاداد      شده  شمرده آراء های بر  تعداد شود. می شمارشوذه از صندوق رای ماخ
 باا ای  انتخابات باید بدون شمارش آراء طی صورتجیساه اعضای حاضر در مجمع باشد. در غیر این صورت، 

 امضای اعضای هیئت رییسه مجمع باطل اعالم شود. 
مارش آراء، نسبت به پذیرش یا ابطال آرای مخدوش، آرای با تعداد نام بیش از مع در هنگام شئت رییسه مجهی تبصره:

گیری خواهد کرد. در هر صورت تصامیم هیئات رییساه نبایاد      تعداد مجاز، یا آرای دارای نام نابص تصمیم
 .شودشوندگان در انتخابات  جر به تغییر نتیجه و رتبه انتخابمن

به امضای اعضای هیاات  ای صورتجیسه طی  آمده دست بهنتیجه  ،پایان یافتن فرایند شمارش آراء پس از (:18ماده )
هاای   و بار   ،های آراء مااخوذه  بر مجمع،  هصورتجیسرییس مجمع موظف است  .ع می رسدرییسه مجم
 یافت کند.درکتبی سید به دبیرکل تحویل دهد و ررا نشده  آراء استفاده

انتخاباات را   نتاایج از برگزاری مجماع  کاری پس  روز)دوازده(  12ساعت تا موظف است حداکثر  دبیرخانه (:19ماده )
 حادابل  بایاد  مااده  ایان  موضاوع  اطالعیاه  از طریق وبگاه به اطالع اعضااء برسااند.  رسمی  اطالعیهطی 

 :باشد زیر موارد دربردارنده
 تااریخ،  ذکار  با (5فراخوان نامزدی در انتخابات )موضوع ماده و آگهی  مجمع انفراخو آگهی به ارجاع الف(

 مجمع رگزاریب محل و ساعت،
 های آراء ماخوذه بر  کل تعداد کل اعضای حاضر در مجمع و تعداد (ب
 راءنزولی تعداد آبه ترتی   به همراه تعداد آراء هر یک از آنانخانوادگی نامزدها  نام و نام (پ
 اد کل آراء باطیهتعد (ت
سه نفار بعادی   خانوادگی  نام و نامذکر اعضاء اصیی و ن سه نفر اول آراء به عنواخانوادگی  نام و نامذکر  (ث

اده دربااره  با رعایت تبصاره ذیال ایان ما     مجمعمنتخ  البدل شورای عالی  اعضاء عییبه عنوان  ءآرا
 رعایت نصاب اعضای خبره

وم آراء نفر دخانوادگی  نام و نامذکر اصیی و  بازرسبه عنوان بازرسان نفر اول آراء خانوادگی  نامنام و ذکر  ج(
 البدل منتخ  مجمع  عیی بازرسبه عنوان بازرسان 



    

 

 

 

 6از  6 صفحه

 اعضاء ساالنه عادی عمومی مجمع 1397 دی 23  مورخ جلسه مصوب عالی و بازرسان شورای اعضای انتخاب نحوهنامه  آیین 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 (1397دی  17، ارمهچویراست  – شورای عالینویس پیشنهادی  )پیش

 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 عضاو  )پنج عضو از نه عضاو( بایاد   عالی  شورای   اصیی اعضای اساسنامه، اکثریت 24ماده  2در اجرای تبصره  :تبصره
 عضاو  آراء، ترتیا   باه در اعاالم اساامی بناد ا بااال      باشاد؛  نشده احراز اکثریت این که میمادا. باشند خبره
 .خواهد شد نیست خبره که اصیی عضو آخرین جایگزین خبره البدل   عیی


هفتمفصل:مواردسایر
ثبات  منظاور   الزم را باه  های انتخابات پیگیری نتایج نهایی اعالمموظف است بالفاصیه پس از  دبیرخانه (:20ماده )

  نجام دهد.ها و موسسات غیرتجاری ا از طریق مرجع ثبت شرکتو بازرسان تغییرات شورای عالی 
برگازاری  تااریخ  از یک سال به مدت را  نشده و اوراق آراء استفادهماخوذه موظف است اوراق آراء  دبیرخانه (:21ماده )

بایاد باا رعایات    نگهداری کند. پس از این مدت، اوراق مذکور  با رعایت اصول امنیتی و محرمانگی مجمع
 . شوندامحاء ها  آن اتدرجمحرمانگی من

 

 

 

 

 


