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درباره انجمن
انجمن حسابداران خبره ایران نخستین و بزرگ ترین انجمن حسابداران حرفه ای ایران است. 

انجمن در روز چهارشنبه، 2 اسفند 1351 )21 فوریه 19۷3( تاسیس شد و کمتر از یک سال و 

سه ماه بعد در روز سه شنبه، 24 اردیبهشت 1353 )14 می 19۷4( زیر شماره 1500 در اداره 

ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. انجمن نخستین و یکی از دو انجمن حسابداران 

حرفه ای ایران است که در فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC( عضویت دارد. هم اکنون، 

انجمن با داشتن بیش از 10.000 عضو بزرگ ترین تشکل حسابداری در ایران به شمار می آید.

خدمات انجمن 

اصلی ترین خدمات انجمن عبارت اند از:

اعطای گواهینامه  های حرفه ای  

برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای و کاربردی  

انتشار مجله حسابدار  

برگزاری همایش های تخصصی  

انتشار کتب و نشریات تخصصی  
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حسابدار ارگان رسمی انجمن حسابداران خبره ایران است. این مجله قدیمی ترین نشریه تخصصی حسابداری ایران به شمار می آید. حسابدار 
تنها نشریه حسابداری ایران است که انتشار به صورت ماهنامه را در کارنامه خود دارد. این مجله قدمتی بیش از4۳ سال )از ۱۳۵۵( دارد؛ و 
هم اکنون، با ۵0.000 شمارگان در سال، پرخواننده ترین نشریه حسابداری ایران است. حسابدار از راه انتقال دانش و تجربه روز حسابداری 

جهان به حرفه حسابداری ایران نقشی انکارناپذیر در توسعه دانش و حرفه حسابداری در ایران طی چهار دهه گذشته ایفا کرده است.
افزون بر این، با توجه به این که حسابدار هر ماه برای همه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و طیف گسترده ای از مخاطبان حرفه ای و 
دانشگاهی حسابداری ایران ارسال می شود، از این نظر، جامعه مخاطبان این مجله مربوط ترین جامعه هدف برای معرفی خدمات و محصوالت 
شرکت های ارائه کننده خدمات حسابداری و مالی، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار، و تولیدکنندگان 
نرم افزارهای حسابداری به شمار می آید. به طوری که در هر شماره این نشریه شرکت های پرشماری نسبت به معرفی محصوالت و خدمات 

خود از راه انتشار آگهی در مجله حسابدار مبادرت می کنند. 

مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( موسسه ای آموزشی و غیرانتفاعی است که توسط 
انجمن حسابداران خبره ایران تاسیس شده است. این مرکز فعالیت خود را از ۱۳۷۷ آغاز 
کرده است و هم اکنون به عنوان مرکز آموزش مورد تأیید انجمن حسابداران مدیریت خبره 
انگلستان )CIMA( و انجمن حسابداران رسمی خبره انگلستان )ACCA( و شریک آموزشی 
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز )ICAEW( در ایران فعالیت می کند و گام بلندی 
را برای تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی در منطقه خاورمیانه برداشته 
است. این مرکز در راستای ارتقای دانش و حرفه حسابداری در ایران دوره های گوناگونی را 

طراحی و برگزار می کند. این دوره ها به گروه های اصلی زیر تقسیم می شوند:
)MQ، ACCA، DipIFR، CIMA ( دوره های بین المللی  

حسابرسی داخلی خبره، پرورش حسابدار  ،M BA ، D BA (  دوره های بلـندمدت داخلی 
عالی  مالی،  امور  سرپرستی  مالی،  مشاور  پرورش  مالی،  مدیر  پرورش  خبره،  مدیریت 
حسابداری پیمانکاری، جامع کاربردی حسابداری، جامع قوانین و مقررات و ویژه مدیران، 

سیمای فارسی و حسابدار مدیریت خبره(
 دوره های سازمانی)CIMA به زبان فارسی، حسابداری پایه، کارگاه مبارزه با پولشویی، 
 ،EFA کارگاه معامالت فصلی، حسابداری حقوق و دستمزد، حسابداری به زبان انگلیسی
تهیه صورت های مالی اساسی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، مدیریت ریسک و 
حاکمیت شرکتی، مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی، گزارش نویسی در حسابرسی، 
مالی،  حسابداری  حسابداری،  در  اکسل  کاربرد  مدیریت،  و  سازمان  مبانی  و  اصول 
حسابرسی داخلی ۱ و ۲، استانداردهای حسابداری و حسابرسی، قانون مالیات و مالیات 
و  قوانین  انسانی،  منابع  اجتماعی،  تأمین  و  کار  قانون  تجارت،  قانون  برارزش افزوده، 

مقررات مالیاتی.(
 دوره های کوتاه مدت داخلی )آمادگی آزمون حسابدار رسمی،  آمادگی آزمون کارشناس 
رده بندی  آزمون  آمادگی  مالیاتی،  رسمی  مشاور  آزمون  آمادگی  دادگستری،  رسمی 
کارکنان حرفه ای مؤسسات حسابرسی، آمادگی آزمون دکتری حسابداری، توانمندسازی 
امور مالی، افزایش مهارت های عمومی، سیستم و فناوری اطالعات، کوتاه مدت تخصصی 

حسابرسی، و چندین دوره کوتاه مدت تخصصی مالی(
ابزارهای تأمین مالی، سرمایه گذاری در  با   دوره های بورس و سرمایه گذاری )آشنایی 

بازار سرمایه(
 کارگاه های آموزش  حرفه ای

دوره های زبان انگلیسی  
دوره های آموزشی آنالین  

۲9,181 دانشجو/ کالس
دوره های آموزشی برگزار شده توسط 
مرکز آموزش حسابداران خبره 
در سال مالی 1397-98

مجله حسابدار / مرکز آموزش حسابداران خبره
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10.188 عضو

  کل اعضاء: ۱0.۱88  نفر
9۲ درصد( عادی: 94۳۱ نفر )۵۷.  

۶ درصد( حسابدار مستقل خبره: ۶۳8 نفر )۲۷.  
    حسابدار مدیریت خبره: ۶9 نفر )کمتر از ۱ درصد(

    حسابدار مالی خبره: ۵0 نفر )کمتر از ۱ درصد(

اعضای مرد: 88۶4 نفر )8۷ درصد(  
اعضای زن: ۱۳۲4 نفر )۱۳ درصد(  

دارندگان کارشناسی: ۷۲0۶ نفر )۷0.۷۳ درصد(  
دارندگان کارشناسی ارشد: ۲8۲9 نفر )۲۷.۷۷ درصد(  

دارندگان دکتری: ۱۵۳ نفر )۱.۵ درصد(  

  استان های دارای بیش از ۱00 عضو:
۷۲.۲8 درصد(   تهران: ۷۳۶4 نفر )

  اصفهان: ۳9۲ نفر )۳.84 درصد(
  خراسان رضوی: ۳۳۲ نفر )۳.۲۵ درصد(

  البرز: ۲۷8 نفر )۲.۷۲ درصد(
  آذربایجان شرقی: ۲۶4 نفر )۲.۵9 درصد(

  خوزستان: ۱8۳ نفر )۱.۷9 درصد(
  مازندران: ۱۵۷ نفر )۱.۵4 درصد(

  فارس: ۱۲۶ نفر )۱.۲۳ درصد(
 آذربایجان غربی: ۱۱۶ نفر )۱.۱۳ درصد(

  دیگر استان ها )۲۲ استان(: 9۷۶ نفر )9.۶ درصد(

عملکرد سال گذشته: در یک نگاه
8  درصد افزایش(   پذیرش اعضای جدید: 80۷ نفر )۶0.

۲ درصد افزایش(   اعطای عنوان حسابدار مستقل خبره: ۱8 نفر )90.
۲۳ درصد افزایش(   اعطای عنوان حسابدار مدیریت خبره: ۱۳ نفر )۲۱.

۲۵ درصد افزایش(   اعطای عنوان حسابدار مالی خبره: ۱0 نفر )00.
  اعطای گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل: 8۵ نفر

  رونمایی از نسخه آزمایشی »پایگاه تخصصی معرفی کتابهای حسابداری«
  گردهمایی های برگزار شده توسط انجمن:
  همایش40: مدیریت هزینه در عمل

   ۱۱ مهر ۱۳9۷، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 دوازدهمین ساالنه آیین گرامی داشت روز حسابدار
  ۱9 آذر ۱۳9۷، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 همایش 4۱: تأمین مالی از بازار سرمایه
   ۲9 خرداد ۱۳98، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران:  چالش ها و راهکارهای    
)PACT پیاده سازی در اجرا )با همکاری 

  9 مرداد ۱۳98، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 سیزدهمین ساالنه آیین گرامی داشت روز حسابدار  

  ۱۷ آذر ۱۳98، تاالر دریای نور، هتل استقالل
:PACTدوره های آموزشی برگزار شده در  

۲۷ درصد افزایش(      ۲9۱8۱ دانشجو/کالس )8۷.
: PACT گردهمایی های برگزار شده توسط  
         ۱4 جشن و همایش و نشست 

  شماره های منتشره شده مجله حسابدار:
      ۶ شماره
   انتشارات انجمن:

پاسخ سؤاالت و حل مسائل کتاب های حسابداری مدیریت: کلیات   
و حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد

مالی  گزارشگری  دیپلم  آزمون  پاسخ های  و  سؤاالت  مجموعه   
بین المللی  DipIFR ) با همکاری انتشارات مهربان(

اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل   
   چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه

انجمن: در یک نگاه *

انجمن حسابداران خبره ایران
)از همـه اسـتان هـای ایـران(

* : آمار مربوط به اعضای انجمن همگی مربوط به 
دی ماه 139۸ هستند.
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از سوی انتشارات انجمن ترجمه فارسی پاسخ به سواالت و حل مسائل کتاب های »حسابداری مدیریت: 
کلیات« و »حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد« )ترجمه مجید میراسکندری( با هدف کمک به داوطلبان 

شرکت در »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳9۷« و آزمون های سال های آینده منتشر شد.

در دو نامه جداگانه خطاب به رئیس و دبیرکل انجمن، مدیرعامل موسسه خیریه محک ضمن 
قدردانی از حمایت های همه جانبه انجمن از کودکان مبتالء به سرطان، از موفقیت بزرگ محک در 

کسب باالترین رتبه ارزیابی در بین ۳۲8 سازمان مردم نهاد در سطح جهان خبر داد.

مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳9۷« پایان یافت.

متحدالشکل  و  کتبی، سراسری  آزمون  )سومین  مدیریت خبره سال ۱۳9۷«  »آزمون حسابدار 
گواهینامه های حرفه ای انجمن( در محل ساختمان مرکزی PACT برگزار شد.

شماره ۳۱8 و ۳۱9، مهر و آبان ۱۳9۷، مجله حسابدار، با گزارش کامل چهلمین همایش انجمن با 
عنوان »مدیریت هزینه در عمل« )۱۱ مهر ۱۳9۷( منتشر شد.

دبیرخانه انجمن با صدور اطالعیه ای حسابداران سرتاسر کشور را به برگزاری هر چه باشکوه تر 
دوازدهمین ساالنه آیین گرامیداشت روز حسابدار فراخواند.

دبیرکل انجمن در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی انجمن جزئیات برگزاری دوازدهمین ساالنه آیین 
گرامی داشت روز حسابدار توسط انجمن را تشریح کرد.

دبیرخانه انجمن با صدور اطالعیه ای فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در »آزمون حسابدار مدیریت خبره 
سال ۱۳9۷« را اعالم کرد

چهلمین همایش انجمن با عنوان »مدیریت هزینه: در عمل« در تاالر الغدیر دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران برگزار شد.

در پاسخ به درخواست شماری از اعضای گرانمایه و دیگر عالقه مندان، مهلت ثبت نام آزمون حسابدار 
مدیریت خبره سال ۱۳9۷ تا ۳0 مهر ۱۳9۷ تمدید شد.

متحدالشکل  و  سراسری  کتبی،  آزمون  )دومین   »۱۳9۷ سال  خبره  مالی  حسابدار  »آزمون 
گواهینامه های حرفه ای انجمن( در محل ساختمان مرکزی PACT برگزار شد.

شماره ۳۱۷، شهریور ۱۳9۷، مجله حسابدار، با موضوع محوری »حسابرسی داخلی در ایران« منتشر 
شد.

ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
)۱۳۹۷-۹۸(

1 مهر 
1397
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19 آذر 
1397

۲4 آذر 
1397

9 دی
1397

9 دی
1397

۲۲ دی
1397

۲3 دی
1397

۲3 دی
1397

9 بهمن
1397

15 بهمن
1397

14 آذر 
1397

1۲ آذر 
1397

در آستانه فرارسیدن پانزدهم آذرماه، روز حسابدار، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران به همراه 
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران و غالمحسین دوانی در برنامه چالش رادیو اقتصاد با موضوع 

حسابداران و شفافیت مالی حضور یافتند.

الغدیر دانشکده  دوازدهمین ساالنه آیین گرامی داشت »روز حسابدار« به همت انجمن در تاالر 
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم، پس از نمایش برای نخستین بار فیلم مستند 
»لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شده رنسانس« )ساخته انجمن، آذر ۱۳9۷(، و قدردانی از نفرات 
برتر »آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱۳9۷« و »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳9۷« و 
نویسندگان مقاالت برگزیده مجله حسابدار در سال ۱۳9۷، از هوشنگ خستوئی و عباس هشی به 

عنوان چهره های ماندگار انجمن در سال ۱۳9۷ تقدیر شد.

کارنامه شرکت کنندگان در »آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱۳9۷« )مورخ ۲۶ مهر۱۳9۷( و 
»آزمون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳9۷« )مورخ ۲8 آبان ۱۳9۷( صادر شد.

آگهی فراخوان اعضای انجمن برای شرکت در مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء )۲۳ دی ۱۳9۷( 
در روزنامه های کثیراالنتشار منتشر شد.

پیرو انتشار آگهی فراخوان مجمع عمومی عادی ساالنه )۲۳ دی ۱۳9۷(: اعضای واجد شرایط انجمن 
برای اعالم نامزدی در انتخابات اعضای شورای عالی فراخوانده شدند.

آخرین فهرست نامزدهای انتخابات شورای عالی، منتشر شد.

مجمع عمومی عادی ساالنه اعضا با حضور ۲8۱ عضو در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار 
شد. در این مجمع رحمت اله صادقیان، سیدمحمد باقرآبادی و محمد حسن فامیلی از سوی اعضا به 

عضویت در شورای عالی انتخاب شدند.

در راستای ارائه خدمات رفاهی به اعضای انجمن قرارداد گروهی بیمه درمانی تکمیلی با بیمه ایران 
تمدید شد.

منصور شمس احمدی )رئیس وقت انجمن( در مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن از تصویت صدور 
گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل از سوی انجمن حسابداران خبره ایران برای متقاضیان واجد 

شرایط از طریق برگزاری آزمون های عملی خبر داد.

شماره ۳۲0 و ۳۲۱، آذر و دی ۱۳9۷، مجله » حسابدار« منتشر شد.

در نخستین جلسه شورای عالی)پس از مجمع( رحمت اله صادقیان به پیشنهاد منصور شمس احمدی 
و با اتفاق آراء اعضای شورای عالی به سمت رئیس شورای عالی انجمن در یک سال آینده برگزیده 

شد.
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ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم

5 اسفند
1397

19 فروردین 
1398

۲0 فروردین 
1398

۲7 فروردین 
1398

4 اردیبهشت 
1398

10اردیبهشت 
1398

10اردیبهشت 
1398

11اردیبهشت 
1398

18اردیبهشت 
1398

 31 اردیبهشت 
1398

8 خرداد
1398 

۲0 و ۲1 اردیبهشت 

1398

»کنگره آسیب شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور« با حمایت انجمن حسابداران خبره ایران 
و مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( در دانشگاه الزهراء برگزار شد.

نسخه آزمایشی »پایگاه تخصصی معرفی کتابهای حسابداری« تحت نظارت انجمن با هدف کمک 
به معرفی هر چه بهتر کتابهای حسابداری و سایر منابع آموزشی مورد نیاز حسابداران رونمایی شد.

شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ ، بهمن و اسفند ۱۳9۷، مجله »حسابدار« منتشر شد.

حقوقی  اشخاص  معرفی  چگونگی  »آیین نامه  سال ۱۳98:  در  شورای عالی  جلسه  نخستین  در 
تشکیل شده توسط اعضای خبره« موضوع ماده ۱0 اساسنامه به تصویب رسید.

از سوی دبیرخانه انجمن: »فراخوان ثبت نام در نخستین آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« 
مورخ ۲0 و ۲۱ اردیبهشت ۱۳98 صادر شد.

دبیرخانه انجمن با صدور »متمم فراخوان ثبت نام در آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« به 
دواطلبانی که در دوره آموزشی PACT شرکت کرده اند تأکید کرد برای شرکت در آزمون باید فرایند 

ثبت نام را طی کنند. )معافیت این دواطلبان از پرداخت وجه ثبت نام(

در قالب یک فایل صوتی)پادکست(: دبیرکل انجمن ضمن ارائه توضیحاتی درباره برگزاری نخستین 
»آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل )۲0 و ۲۱ اردیبهشت ۱۳98(« به شماری از پرسش های 

پرتکرار داوطلبان شرکت در این آزمون  پاسخ داد.

با حضور در میزگرد مجله حسابدار: اعضای کارگروه خدمات مالیاتی مشاغل ضمن بحث و تبادل نظر 
درباره ابعاد مختلف خدمات مالیاتی مشاغل به ارائه توضیحاتی مهم درباره منابع و چگونگی برگزاری 

آزمون انجمن پرداختند.

فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در »آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« طی اطالعیه 
شماره ۳ از سوی دبیرخانه انجمن اعالم شد.

نخستین »آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن حسابداران خبره ایران در سه گروه 
جداگانه دواطلبان واجد شرایط در محل مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( برگزار شد.

از سوی کارگروه گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل: فهرست ۵4 پذیرفته شده نهایی نخستین»آزمون 
گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن حسابداران خبره ایران)۲0 و ۲۱ اردیبهشت ۱۳98( 

اعالم شد.

از سوی دبیرخانه انجمن: »فراخوان ثبت نام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳98« صادر 
شد. 

)۱۳۹۷-۹۸(
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 13 خرداد 
1398

 16 خرداد 
1398

 18 خرداد 
1398

 ۲1 خرداد 
1398

 ۲۲ خرداد 
1398

 ۲5 خرداد 
1398

  ۲9 خرداد
1398 

  11 تیر
1398 

  1۲ تیر
1398 

  16 تیر
1398 

  4 مرداد
1398 

  9 مرداد
1398 

 مدیر امور اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران احتساب امتیاز آموزشی برای حسابداران رسمی 
شرکت کننده در همایش »تأمین مالی از بازار سرمایه « )۲9 خرداد ۱۳98( را مورد تأیید قرار داد.

در گفت گو با پایگاه اطالع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران: دبیرعلمی چهل و یکمین همایش 
انجمن با عنوان »تأمین مالی از بازار سرمایه« )۲9 خرداد ۱۳98( به تبیین اهداف انجمن از برگزاری 

این همایش و بیان محورهای اصلی همایش  پرداخت.

مصوبات جلسه مورخ ۱9 خرداد ۱۳98 هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره در 
ارتباط با »تاریخ، مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳98« 

منتشر شد.

شماره ۳۲4 و ۳۲۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳98، مجله »حسابدار« منتشر شد.

منصوب   )PACT( خبره  حسابداران  آموزش  مرکز  اجرایی  مدیر  عنوان  به  غالمرضایی  محسن 
شد. خدمات ارزشمند و تأثیرگذار ابراهیم نوروزبیگی، مدیر اجرایی پیشین PACT ، مورد تقدیر 

شورای عالی انجمن و شورای  مدیریت PACT قرار گرفت.

عصرگاه چهارشنبه، ۲9 خرداد ۱۳98: چهل و یکمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان 
»تأمین مالی از بازار سرمایه« با حضور پرشور اهالی حرفه در حسابداری و فعاالن بازار سرمایه در تاالر 

الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

فراخوان ثبت نام در آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱۳98 صادر شد.

از سوی رئیس دانشگاه صنعت نفت: علی مرادی به عنوان نماینده دانشگاه صنعت نفت در هیئت 
امناء و شورای مدیریت مرکز آموزش حسابداران خبره PACT معرفی شد.

با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران: »همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران: چالش ها 
آموزش  مرکز  توسط  مرداد ۱۳98،  چهارشنبه، 9  عصرگاه  اجراء«  در  پیاده سازی  راهکارهای  و 

حسابداران خبره )PACT( برگزار خواهد شد.

زنده یاد محمد منیری دبیرکل فقید و عضو پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در 
سن هشتاد سالگی در تهران دیده از جهان فروبست

شماره ۳۲۶ و ۳۲۷، خرداد و تیر ۱۳98، مجله » حسابدار« دربرگیرنده گزارش کامل چهل و یکمین 
همایش انجمن منتشر شد.

با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران: کتاب »مجموعه سؤاالت و پاسخ های DipIFR« )انتشارات 
مهربان( با هدف کمک به شرکت کنندگان آزمون دیپلم گزارشگری مالی بین المللی انجمن حسابداران 

خبره ایران منتشر شد.
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ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
۲ شهریور

1398

3 شهریور 
1398

4 شهریور 
1398

5  شهریور 
1398

۲5 شهریور 
1398

10 آبان 
1398

13 مهر 
1398

1 آذر
1398

17آذر
1398 

17آذر
1398 

۲3 آذر
1398 

بر مبنای مصوبه شورای عالی: فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در 
هفتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم شد.

مطابقه اطالعیه صادره از سوی دبیرخانه انجمن: در پاسخ به درخواست شماری از اعضای گرانمایه 
و دیگر عالقه مندان، مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳98« تمدید شد.

پیرو اعالم مصادیق انجمن های حرفه ای از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران، دبیرکل انجمن 
حسابداران خبره ایران طی نامه ای به جامعه حسابداران رسمی ایران انطباق شرایط انجمن با شرایط 

چهارگانه ابالغی را اعالم کرد.

مطابق اطالعیه صادره از سوی دبیرخانه انجمن: مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مالی خبره سال 
۱۳98« تا ۳0 مهر ۱۳98 تمدید، و مواد و منابع آزمون سال جاری مشابه آزمون سال گذشته اعالم 

شد. تاریخ برگزاری آزمون: یک آذر۱۳98

از سوی دبیرخانه انجمن: »فراخوان ثبت نام در  آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل مورخ ۱0 
آبان ۱۳98« صادر شد.

شماره ۳۲8 و ۳۲9، مرداد و شهریور ۱۳98، مجله »حسابدار«منتشر شد.

 » آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« در ساختمان PACT برگزار شد.

 »آزمون حسابدار مالی خبره  سال ۱۳98« و »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳98« در 
ساختمان PACT برگزار شد.

از سوی کارگروه گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل: فهرست ۳۱ پذیرفته شده نهایی دومین»آزمون 
گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن حسابداران خبره ایران)۱0 آبان ۱۳98( اعالم شد.

سیزدهمین ساالنه آیین گرامی داشت »روز حسابدار« به همت انجمن حسابداران خبره ایران و با 
حضور قریب به ششصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تاالر دریای نور هتل بین المللی 

استقالل برگزار شد.

» اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل« با هدف راهنمایی عالقه مندان به شرکت 
در آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ایران منتشر شد.

)۱۳۹۷-۹۸(



15گزارش ساالنه 9۸- 139۷

اعضای انجمن
»رشد و توانمندی اعضاء« یکی از سه ارزش اساسی مورد تاکید در سند 

ماموریت  بیانیه  طبق  است.  ایران  خبره  حسابداران  انجمن  راهبردی 

عنوان  به  اعضاء  بالندگی  و  »رشد  انجمن  ماموریت  نخستین  انجمن 

اصلی ترین سرمایه انجمن« تعیین شده است. در این راستا، »پذیرش و 

آزمون اعضا« به عنوان یکی از بخش های راهبردی انجمن در نظر گرفته 

می شود. برنامه ریزی و کنترل امور اعضای انجمن در چارچوب این بخش 

راهبردی انجام می پذیرد.

15گزارش ساالنه 9۸- 139۷
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پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل )تا دی ۱۳۹۸(

روند پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل طی سالهای گذشته در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. همان گونه که مالحظه می شود در سال مورد 
گزارش نیز در زمینه پذیرش اعضای عادی شاهد رشد مناسبی نسبت به گذشته بوده ایم. طی سال مورد گزارش در مجموع ۱۱جلسه »کمیته پذیرش و آزمون 

اعضای انجمن« و 8 جلسه »کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل« به منظور بررسی درخواست های مربوطه برگزار شد. 

روند پذیرش اعضا طی ده سال گذشته

13۸9 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 139۷ 139۸
4۷۱0 ۵04۱ ۵۵00 ۵940 ۶۵0۲ ۷۱84 ۷9۱8 8۶۱8 9۳8۱ ۱0۱88 اعضای انجمن )نفر(

49۲ ۳۳۱ 4۵9 440 ۵۶۲ ۶8۲ ۷۳4 ۷00 ۷۳۶ 80۷ افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )نفر(

%۱۲ %۷ %9 %8 %۱0 %۱0 %۱0 %9 % 8.8۵ % افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )درصد( 8.۶

%۱8 )%۳۳( %۳9 )%4( %۲8 %۲۱ %8 )%۵( %۵ % ۱0
افزایـش )کاهـش( اعضای پذیرفته شـده نسـبت به سـال قبل 

)درصد(

۳8۳ 4۱۱ 44۲ 4۶8 ۵۱۷ ۵۵۱ ۵8۱ ۶0۱ ۶۲0 ۶۳8 حسابداران مستقل )نفر(

۳9 ۲8 ۳۱ ۲۶ 49 ۳4 ۳0 ۲0 ۱9 ۱8 افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )نفر(

%۱۱ %۷ %8 %۶ %۱۱ %۷ %۵ %۳ %۳ % افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )درصد( ۳

%8۶ )%۲8( %۱۱ )%۱۶( %88 )%۳۱( )%۱۲( )%۳۳(  ) % ۵( ) % ۵(
افزایش )کاهش( حسـابداران مسـتقل پذیرفته شـده نسـبت به 

)درصد( قبل  سـال 

13۸6
13۸۷

13۸۸
13۸9

1390
1391

1392

1394

1395

1396

139۷
139۸

1393

4۷۱0 نفر

۳4۳0 نفر
۳800 نفر

4۲۱8 نفر

۵04۱ نفر
۵۵00 نفر

۵940 نفر

۷۱84 نفر

۷9۱8 نفر

8۶۱8 نفر

9۳8۱ نفر
 ۱0۱88نفر

۶۵0۲ نفر

شمار اعضای انجمن در سیزده سال گذشته
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6645کارشناسی
2594کارشناسی ارشد

142دکتری
9381جمع

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

ترکیب تحصیالت اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
بیش تر اعضای انجمن از بین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی هستند )۷0.۷۳ درصد(  

9 درصد(. بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده است )0۵.  

ترکیب تحصیالت اعضاء )دی ۱۳۹۸(

ترکیب تحصیالت اعضاء

تحصیالت

سال 139۸

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

۷۲0۶۷0.۷۳۵۶۱8.4کارشناسی

۲8۲9۲۷.۷۷۲۳۵9.0۵کارشناسی ارشد

۱۵۳۱.۵0۱۱۷.۷4دکتری

۱0۱88۱0080۷8.۶0جمع

شمار حسابداران مستقل در سیزده سال گذشته

13۸6
13۸۷
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1391

1392

1393

1394

1395

۲8۶ نفر
۳۲۳ نفر

۳44 نفر
۳8۳ نفر

4۱۱ نفر
44۲ نفر

4۶8 نفر

۵۱۷ نفر

۵۵۱ نفر

۵8۱ نفر

۷206 نفر

2۸29 نفر

 153 نفر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری
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۶0۱ نفر
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8243مرد
1138زن

9381جمع

 مرد

 زن

4255حسابدار
3091حسابرس
1597مدیرمالی

255دانشگاهی
183مشاور و طراح سیستم

9381جمع
 حسابدار

 حسابرس

 مدیرمالی

 دانشگاهی

 مشاور و طراح سیستم

ترکیب شغلی اعضاء )دی ۱۳۹۸(
ترکیب شغلی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اعضای انجمن ترکیب متنوعی از افراد شاغل در زمینه های گوناگون حسابداری هستند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران یک انجمن حرفه ای مادر و فراگیر   
به شمار می آید. به عبارت دیگر، اعضای انجمن شاغالن زمینه های گوناگون حسابداران در ایران را نمایندگی می کنند.

بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از بین حسابداران بوده است ) ۶۲۲ عضو(.  
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته نیز مربوط به حسابداران بوده است )۱4.۶۱درصد(.  

 ترکیب شغلی اعضاء

شغل

سال 139۸

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

48۷۷4۷.88۶۲۲۱4.۶۱حسابدار

۳۲۲۳۳۱.۶۵۱۳۲4.۲۷حسابرس*

۱۶4۵۱۶.۱۵48۳مدیر مالی

۲۵۷۲.۵۲۲0.۷دانشگاهی

۱84۱.80۱0.۵مشاور و طراح سیستم

۱0۱۱8۱0080۷8.۶0جمع
 

4۸۷۷ نفر

1۸4 نفر
25۷ نفر

1645 نفر

3223 نفر حسابدار

دانشگاهیمشاور و طراح سیستم

مدیر مالی

حسابرس

ترکیب جنسیتی اعضاء ) دی ۱۳۹۸(
ترکیب جنسیتی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اکثر قابل مالحظه اعضای انجمن )8۷ درصد( از بین مردان هستند.  
به رغم آن که حدود ۷۷ درصد )۶۲۱ نفر( اعضای پذیرفته شده در سال گذشته از بین مردان بوده اند، ولی درصد افزایش زنان عضو انجمن در ســال گذشــته   

۷ درصد(  بوده  است.  ۱۶درصد( بیشنر از دو برابر درصد افزایش مردان عضو انجمن در سال گذشته )۵۳. .۳4(

 ترکیب جنسیتی اعضاء

جنسیت

سال 139۸

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

88۶48۷۶۲۱۷مرد .۵۳

۱۳۲4۱۳۱8۶۱۶زن .۳4

۱0۱88۱0080۷8جمع .۶0

1324 نفر  ۸۸64نفر

زنمرد

*: شامل ۱۱۱۷ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )حسابدار رسمی(
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پراکندگی جغرافیایی اعضاء )دی ۱۳۹۸(

۷۳۶4

۳9۲

۳۳۲

۲۷8

۲۶4

۱۱۶

پراکندگی جغرافیایی اعضای انجمن در نمایه و نقشه زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره 
در این ارتباط به شرح زیر هستند:

همه استان های ایران اعضایی را در انجمن دارند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران به واقع یک   
انجمن ملّی به گستردگی پهنه ایران زمین است.

۲۷ درصد از مابقی استان های دیگر ایران هستند. ۷۲ درصد اعضای انجمن از تهران و ۷۲. .۲8  
البرز،  از استان های تهران، اصفهــان،  بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته   

آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان و فارس بوده است.
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به استان های بوشهر، سمنان، سیستان و   

بلوچستان، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس بوده است.
در سال گذشته از استان های ایالم و چهارمحال بختیاری پذیرش عضو جدیدی نداشتیم.  
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پراکندگی جغرافیایی اعضاء

ف
ردی

استان

سال 139۸

تعداد 
اعضا

درصد 
از کل

افزایش نسبت 
به سال قبل

درصدتعداد

۷۳۶4۷۲.۲8۵۳۶۷.8۵تهران۱

۳9۲۳.84۳۳9.۱9اصفهان۲

۳۳۲۳.۲۵۲0۶.4۱خراسان رضوی۳

۲۷8۲.۷۳۲8۱۱.۲0البرز4

۲۶4۲.۵9۲۶۱0.9۲آذربایجان شرقی۵

۱8۳۱.۷9۲0۱۲.۲۶خوزستان۶

۱۵۷۱.۵۵۱0۶.80مازندران۷

۱۲۶۱.۲۳۱9۱۷.۷۵فارس8

۱۱۶۱.۱۳98.4۱آذربایجان غربی9

9۶0.94۱0۱۱.۶۲یزد۱0

940.9۲89.۳0گیالن۱۱

840.8۲8۱0.۵۲مرکزی۱۲

۷۳0.۷۱۲۲.8۱کرمان۱۳

۶۲0.۶0۶۱0.۷۱هرمزگان۱4

۶۱0.۵9۷۱۲.9۶گلستان۱۵

۵80.۵۶۶۱۱.۵۳قزوین۱۶

۵۵0.۵۳8۱۷.0۲کرمانشاه۱۷

4۶0.4۵۵۱۲.۱9کردستان۱8

4۱0.40۳۷.89اردبیل۱9

400.۳9۵۱4.۲8همدان۲0

۳90.۳84۱۱.4۲قم۲۱

۳۷0.۳۶۱0۳۷.0۳سمنان۲۲

۳۷0.۳۶۶۱9.۳۵زنجان۲۳

۳۶0.۳۵۲۵.88لرستان۲4

۲90.۲8۱0۵۲.۶۳بوشهر۲۵

-۶.۶0-۲80.۲۷۲خراسان جنوبی۲۶

۱8.۷۵ ۳ ۱90.۱8کهکیلویه و بویراحمد۲۷

۱۷0.۱۶4۳0.۷۶سیستان و بلوچستان۲8

۱00.09۱۱۱.۱۱خراسان شمالی۲9

۷0.0۶00.00ایالم۳0

۷0.0۶00.00چهارمحال بختیاری۳۱

۱0۱88۱00.0080۷8.۶جمع کل 
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طراحی و اعطای گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل
منصور شمس احمدی، رئیس پیشین شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، 
پایانی  بخش  در  مورخ ۲۳ دی ۱۳9۷،  اعضاء،  عادی ساالنه  در مجمع عمومی 
صدور  تصویب  و  طراحی  از   ،)۱۳9۶-9۷( انجمن  ساالنه  عملکرد  گزارش  ارائه 
»گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« از سوی انجمن برای متقاضیان واجد شرایط 
خبر داد. این گواهینامه با توجه به احراز شرایط مصوب شورای عالی و کارگروه 
گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل، شامل داشتن تحصیالت دانشگاهی )حداقل 
مدرک کارشناسی حسابداری( و سابقه کار مرتبط )حداقل دو سال(، و همچنین، 
موفقیت در آزمون کتبی و عملی برگزاری توسط انجمن به حسابداران توانمند به 

ارائه خدمات حسابداری مالیاتی به صاحبان مشاغل اعطا می شود.

بر این مبنا، طی یک سال گذشته ضمن برگزاری منظم دوره های آموزشی مربوط 
توسط مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT(، آزمون کتبی و عملی این گواهینامه 
نیز طی دو نوبت در روزهای ۲0 و ۲۱ اردیبهشت و ۱0 آبان ۱۳98 توسط انجمن 
برگزار شد. در این دو آزمون در مجموع از بین ۱۵9 داوطلب واجد شرایط سرانجام 
8۵ نفر موفق به دریافت حداقل ۷0 درصد از مجموع نمرات آزمون کتبی و عملی 
شدند، و از سوی انجمن به عنوان پذیرفته شدگان نهایی این آزمون ها و دارندگان 
گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ایران اعالم شدند. سه نفر 
برتر هر یک از این دو نوبت آزمون نیز در سیزدهمین ساالنه آیین گرامیداشت روز 
حسابدار برگزارشده توسط انجمن – یکشنبه، ۱۷ آذر ۱۳98، تاالر دریای نور هتل 
استقالل – از سوی اعضای کارگروه گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل تقدیر شدند.

مطابق برنامه ریزی انجمن مقرر است نوبت بعدی این آزمون در بهمن ۱۳98 برگزار 
شود. از این پس نیز، بسته به میزان تقاضای داوطلبان، این آزمون در چندین نوبت 
طی سال در تهران و بسته به تعداد داوطلبان واجد شرایط در شهرهای مختلف 

سرتاسر کشور برگزار خواهد شد.

انتشار اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل 
گواهینامه  آزمون  در  شرکت  به  عالقه مندان  راهنمایی  هدف  با  آذرماه ۱۳98   
خدمات مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ایران »اولین راهنمای جامع و 
کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل« از سوی انتشارات انجمن منتشر شد. این کتاب 
راهنما به همت مهدی غریب، عضو کارگروه گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل 
انجمن، و رامین امیدی، از اعضای انجمن، در پنج فصل مشتمل بر ۱40 صفحه 
مطابق با آخرین اصالحات قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به صاحبان مشاغل 
تهیه و تنظیم شده است. عالقه مندان به تهیه این کتاب می توانند از طریق دفتر 
انجمن یا مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( نسبت به خرید آن اقدام کنند.

اقدامات ترویجی انجمن برای معرفی گواهینامه خدمات 
مالیاتی مشاغل

شماره ی ۳۲4 و ۳۲۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳98، مجله حسابدار )نشریه انجمن 
با موضوع محوری »گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل  ایران(  حسابداران خبره 
انجمن حسابداران خبره ایران« با هدف معرفی این گواهینامه و اهداف انجمن از 
طراحی و صدور آن تهیه و منتشر شد. در این شماره حسابدار، اعضای کارگروه 
در  با حضور  ایران  انجمن حسابداران خبره  مشاغل  مالیاتی  گواهینامه خدمات 
میزگردی به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداختند. عالوه بر انتشار ویدئوی 
گزیده ای از این میزگرد از طریق کانال انجمن در آپارات، پادکست )فایل صوتی( 
کامل آن نیز از طریق این کانال و کانال پادکستهای انجمن در تلگرام منتشر شد. 
همچنین، توضیحات تکمیلی دبیرکل انجمن و دو تن از اعضای کارگروه نیز طی 
یک پادکست و دو ویدئوی جداگانه به منظور راهنمایی بیشتر عالقه مندان از طریق 

کانال انجمن در آپارات منتشر شدند.

b2n.ir/179334aparat.com/v/XzV6vaparat.com/v/YVtbOaparat.com/v/fu4Ngaparat.com/v/Zocpdaparat.com/v/s2YvK

متن نوشتاری کامل 
میزگرد گواهینامه 

خدمات مالیاتی مشاغل، 
مجله حسابدار، فروردین 

و اردیبهشت ۱۳98

ویدئوی منتخبی از 
میزگرد گواهینامه خدمات 

مالیاتی مشاغل، مجله 
حسابدار، فروردین و 

اردیبهشت ۱۳98

پادکست )فایل صوتی( 
کامل میزگرد گواهینامه 
خدمات مالیاتی مشاغل، 
مجله حسابدار، فروردین 

و اردیبهشت ۱۳98

پادکست )فایل صوتی( 
توضیحات دبیرکل انجمن 
درباره نخستین آزمون 

گواهینامه خدمات مالیاتی 
مشاغل

توضیحات ویدئویی مهدی 
غریب، عضو کارگروه 

گواهینامه خدمات مالیاتی 
مشاغل

توضیحات ویدئویی 
کتایون تفرشی راد، عضو 

کارگروه گواهینامه 
خدمات مالیاتی مشاغل

ت: ۱۵۰۰    
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خدمات مالیاتی صاحبان مشاغلاولین راهنمای جامع و کاربردی
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Mahdi GharibTax lecturer

Ramin OmidiMember of IRANIAN   INSTITUTE   OF   CERTIFIED   ACCOUNTANTS نظام مالیاتی مشاغل و اینکه تمامی صاحبان مشاغل باید نسبت به ابراز درآمدهای خود اقدام کنند، امروزه مبحثی

بسیار مهم است و تمامی صاحبان مشاغل باید نسبت به این موضوع آگاهی و آشنایی کامل داشته باشند. 

با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت پرورش حسابدارانی که بتوانند این خدمات را به صورت تخصصی به صاحبان 

مشاغل ارائه دهند به روشنی احساس می شود. . و از آن سو، بازار کار ارائه خدمات حسابداری مالیاتی به صاحبان 

مشاغل و اصناف نیز یکی از بکرترین بازارهای کار حسابداری در کشور است که نمونه های متنوع آن در حوزۀ 

اصناف مانند فروشگاه های زنجیره ای، وکال، پزشکان، مدارس، عمده فروشان، مشاورین امالک، طالفروشان و... 
مشهود است.

گروهی از حسابداران جوان و حتی حسابداران باتجربه شاید بازار کار خدمات حسابداری مالیاتی مشاغل را یک 

بازار کم اهمیت با گردش پولی ناچیز تصور کنند. در حالی که این بازار خدمات یکی از پیچیده ترین منابع درآمدی 

در شغل حسابداری است. منظور از پیچیدگی، نحوۀ ورود به این بازار است. چون اگر یاد بگیرید چگونه وارد این 

بازار شوید، به یک منبع مناسب و بزرگ کار حسابداری دست پیدا کرده اید که با درگیری کمتری نسبت به بازار 
کار شرکت ها و مؤسسات امکان کسب درآمد مناسب از آن فراهم است.

تکالیف،  با  آشنایی  برای  نیاز صاحبان مشاغل  از مباحث عمومی و تخصصی مورد  اولین مجموعه   کتاب حاضر 

وظایف و مقررات مالیاتی و همچنین معرفی رویه های اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور در این ارتباط است.

گواهینامۀ
انجمن حسابداران خبرۀ ایـرانخدمات مالیاتی مشاغل

بـدیـنوســیـلهگـواهیمیشــود:

باتوجهبهاحرازشرایطمصوبشورایعالیوکارگروهگواهینامهخدماتمالیاتی

مشاغل،شاملداشتنتحصیالتدانشگاهیوسابقهکارمرتبط،وهمچنین،موفقیت

درآزمونکتبیوعملیمورخ20و21اردیبهشت1398،بهاستنادمصوبۀجلسه

مصوبۀ و مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه کارگروه 1398 اردیبهشت 25 مورخ

ایران خبرۀ حسابداران انجمن عالی شورای 1398 اردیبهشت 29 مورخ جلسه

شدهاند. ارزیابی مشاغل مالیاتی خدمات ارائه به توانمند حسابدار عنوان به
اینگواهینامهتا29اردیبهشت1399معتبراست؛منوطبهآنکهطیاینمدت،

مشخصاتنامبردهبررویوبگاهرسمیانجمنحسابدارانخبرۀایرانبهنشانی 

این صورت، این غیر در باشد. مندرج  http://iica.ir/certificates/10001

گواهینامهپس این است.تمدید اعتبار فاقد کارگروه و انجمن ازنظر گواهینامه

گواهینامه کارگروه و عـالی شورای ضوابط رعایت مستلزم نیز یادشده تاریخ از

خدماتمالیاتیمشاغل،ازجملهرعایتاخالقحرفهایوآموزشحرفهایمستمراست.
محسنقاسمی

دبیرکل

رحمتالهصادقیان
رئیسشورایعالی

سرکار خانم زهره زحمت کش

 برای اعتبارسنجی گواهینامه، عالوه بر کنترل مهر و هولوگرام انجمن، با اسکن کردن کد تصویری سمت راست یا مراجعه به نشانی اینترنتی فوق،

از وجود مشخصات نامبرده بر روی وبگاه انجمن اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت، این گواهینامه از نظر انجمن و کارگروه فاقد اعتبار است
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برگزاری »آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱۳۹۸«
و »آزمـــون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳۹۸«

در پی اصالحات اخیر اساسنامه انجمن که پس از نظرخواهی گسترده از اعضاء 
انجام و سرانجام در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳ تیر ۱۳9۳ - همزمان با 
برگزاری جشن چهل سالگی باشکوه انجمن در تاالر دریای نور هتل استقالل - به 
تصویب قریب به هزار عضو حاضر در مجمع رسید، فصل نوینی در فعالیت های 

انجمن در راستای ارتقای جایگاه حسابداران حرفه ای در کشور آغاز شد.

یکی از بااهمیت ترین اصالحات انجام شده در اساسنامه انجمن را می توان ماده 
از حداقل دو سال  انجمن پس  عادي  اعضاي  ماده،  این  دانست. طبق  آن   )8(
عضویت و احراز شرایطي شامل قبولي در آزمون تخصصي، کسب تجربه  کاري، 
تعیین شده  عالي  توسط   شوراي   آن  آموزشي که ضوابط  دوره هاي  و گذراندن 
است مي توانند به عنوان »عضو خبره« در یک یا چند شاخه  تخصصي، از جمله 
حسابدار مالی خبره، حسابدار مدیریت خبره و حسابدار مستقل خبره شناخته 
منظور  به  انجام شده  پیگیری های  از  پس  ماده،  این  اجرای  راستای  در  شوند. 
ثبت اساسنامه جدید که تا شهریور ۱۳9۶ به طول انجامید، سرانجام »آیین نامه 
 ۱۳9۶ فروردین   ۲8 مورخ  جلسه  در  خبره«  عضویت  شرایط  احراز  چگونگی 

شورای عالی به تصویب رسید و با تشکیل هیئت های تشخیص صالحیت سه گانه 
موضوع این آیین نامه شرایط برای برگزاری آزمون های مربوط به هر گواهینامه 

و شناسایی افراد واجد شرایط دریافت این گواهینامه های حرفه ای فراهم شد.

در این راستا، جمعه، یکم آذرماه ۱۳98، »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 
سال  خبره  مالی  »آزمون حسابدار  و  پی(  در  پی  سال  سومین  )برای   »۱۳98
۱۳98« )برای دومین سال پی در پی( با حضور داوطلبان واجد شرایط شرکت 
در این آزمون ها برگزار شد. بر مبنای ارزیابی انجام شده توسط هیئت تشخیص 
صالحیت حسابداران مدیریت خبره و هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مالی 
خبره پذیرفته شدگان نهایی این دو آزمون از سوی دبیرخانه انجمن به عنوان 
اعضای خبره انجمن در دو شاخه تخصصی »حسابدار مدیریت خبره )CMA(« و 
»حسابدار مالی خبره )CFA(« اعالم شدند. سه نفر برتر هر یک از این دو آزمون 
توسط  برگزارشده  حسابدار  روز  گرامیداشت  آیین  ساالنه  سیزدهمین  در  نیز 
از سوی  استقالل –  نور هتل  دریای  تاالر  آذر ۱۳98،  یکشنبه، ۱۷   – انجمن 

اعضای هیئت های تشخیص صالحیت مربوط تقدیر شدند.

201920182019
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دوشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳94، کانال انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات، پربیننده ترین سامانه اشتراک گذاری ویدئو در ایران، راه اندازی شد. طی قریب به 
چهار سال که از راه اندازی این کانال می گذرد، ویدئوی کامل همه رویدادهای برگزارشده توسط انجمن، شامل مجامع عمومی اعضاء، همایش ها، و آیین های 
گرامیداشت، و ویدئوی کامل میزگردها و گفت وگوهای انجام شده به منظور انتشار در مجله حسابدار )نشریه انجمن( از طریق این کانال منتشر شده اند. 
بدین ترتیب، به مرور آرشیو ارزشمندی از رویدادهای انجمن در حال گردآوری است که مشابه آن را در کمتر سازمان مشابهی در داخل یا خارج از کشور 

سراغ داریم.

عالوه براین، با هدف ترویج اهداف و پیش بردن راهبردها و برنامه های انجمن، تا کنون چهار فیلم مستند با عناوین »آقای حسابدار: زمانه و زندگی حسن 
سجادی نژاد« )اسفند ۱۳9۶(، »ح: مثل حسابدار، مثل حرفه ای« )تیر ۱۳9۷(، »IFRS در ایران« )مرداد ۱۳9۷( و »لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شده 

رنسانس« )آذر ۱۳9۷( توسط انجمن تولید و از طریق این کانال به صورت عمومی منتشر شده اند. 

همچنین، طی یک سال گذشته، مجموعه ویدئوهای مربوط به همایش های پیشین انجمن )از سال ۱۳۷۲( که بر روی نوارهای VHS در دفتر انجمن موجود 
هستند، به نسخه دیجیتال تبدیل شده اند؛ که به مرور از طریق این کانال منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار خواهند گرفت.

  ي ايران كانال انجمن حسابداران خبره
aparat.com/iica_ir 

  
  

 در ويدئو گذاري اشتراك سامانه ترين پربيننده، آپارات در ايران خبره حسابداران انجمن كانال ،1394 بهمن 12 دوشنبه،
مل همه رويدادهاي ويدئوي كاگذرد،  اندازي اين كانال مي طي قريب به چهار سال كه از راه .شد اندازي راهايران، 

ميزگردها و ويدئوي كامل و هاي گراميداشت،  ها، و آيين برگزارشده توسط انجمن، شامل مجامع عمومي اعضاء، همايش
بدين . اند از طريق اين كانال منتشر شده) نشريه انجمن(شده به منظور انتشار در مجله حسابدار  وگوهاي انجام گفت

ي مشابه مشابه آن را در كمتر سازمانز رويدادهاي انجمن در حال گردآوري است كه ترتيب، به مرور آرشيو ارزشمندي ا
  .در داخل يا خارج از كشور سراغ داريم

  
چهار فيلم مستند با عناوين تا كنون هاي انجمن،  ، با هدف ترويج اهداف و پيش بردن راهبردها و برنامهبراين عالوه

، )1397تير (» اي مثل حسابدار، مثل حرفه: ح«، )1396اسفند ( »نژاد زمانه و زندگي حسن سجادي: آقاي حسابدار«
»IFRS توسط انجمن توليد ) 1397آذر (» شده رنسانس قهرمان كمترشناخته: لوكا پاچيولي«و ) 1397مرداد (» ايران در

  . اند و از طريق اين كانال به صورت عمومي منتشر شده
  
كه بر روي ) 1372از سال (هاي پيشين انجمن  مجموعه ويدئوهاي مربوط به همايشطي يك سال گذشته، مچنين، ه

كه به مرور از طريق اين كانال منتشر و  ؛اند ، به نسخه ديجيتال تبديل شدههستنددر دفتر انجمن موجود  VHSنوارهاي 
  .مندان قرار خواهند گرفت در اختيار عالقه

 164 ويدئو 
  دقيقه 3000از بيش 
  بازديد 150,000قريب به 
 چهار سال فعاليت 
  1394از بهمن 
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h t t p s : / / i i c a . i r / b o o k s
فروردین ۱۳98، نسخه آزمایشی این پایگاه تخصصی با هدف کمک به معرفی هر چه بهتر کتاب های حسابداری و سایر منابع آموزشی مورد نیاز 
انجمن، دیگر  اعضای  انجمن طی چهار دهه گذشته،  )پروفایل( کتاب های منتشرشده توسط  انتشار شناخت نامه  بر  حسابداران رونمایی شد. عالوه 
نویسندگان و مترجمان سرتاسر کشور، و موسسات انتشاراتی تخصصی کتاب های حسابداری نیز می توانند شناخت نامه )پروفایل( کتاب های خود را از 

طریق این پایگاه تخصصی به صورت رایگان منتشر کنند.

و  مدیریت،  حسابداری  بها،  حسابداری  مالی،  )حسابداری  حسابداری  کتاب های  ناشران  و  مترجمان  نویسندگان،  دیگر  و  انجمن  گرانمایه  اعضای 
حسابرسی( و سایر کتاب های مرتبط با حسابداری )راهبری شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک، ضدتقلب، تامین مالی، سرمایه گذاری، مدیریت، 
...( که تمایل به معرفی آثار خود از طریق این پایگاه اطالع رسانی دارند، می توانند پس از مراجعه به منوی »ثبت کتاب« در این پایگاه و دانلود و تکمیل 
فرم شناخت نامه )پروفایل( کتاب های خود، آن ها را به همراه فایل PDF صفحات آغازین کتاب )از جمله، جلد، شناسنامه، فهرست، پیشگفتار، یا 

بخش های دیگر آن( به رایانامه books@iica.ir ارسال کنند.
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درباره
خبره  حسابداران  انجمن  رسمی  ارگان  حرفه ای،  نشریه  یک  قامت  در  حسابدار 
ایران است. این مجله برای نخستین بار در پاییز ۱۳۵۵ منتشر شد، و هم اکنون 
پنجمین دهه فعالیت خود را سپری می کند. حسابدار، از این حیث، مانا ترین نشریه 
تخصصی حسابداری ایران، در بین همه نشریات حرفه ای و دانشگاهی، به شمار 
می آید. حسابدار نخستین و تنها نشریه حسابداری ایران است که برای چندین 
سال پی در پی به صورت ماهنامه منتشر شد. این مجله با شمارگان ده هزار نسخه 
پرخواننده ترین نشریه حسابداری ایران، در بین همه نشریات دانشگاهی و حرفه ای، 
است. حسابدار طی پنج دهه گذشته از راه انتقال دانش و تجربه روز حسابداری 
جهان نقشی انکارناپذیر در توسعه دانش و حرفه حسابداری ایران ایفا کرده است. 
افزون بر این، در اثر اهتمام هوشمندانه مسئوالن انجمن و مجله، بخش قابل توجه 
و ارزشمندی از تاریخ انجمن و حرفه حسابداری ایران، در این مجله مستند شده 
است. از این حیث، جایگاه حسابدار در انجمن و حرفه حسابداری ایران فراتر از 

صرفاً یک نشریه تخصصی است. 

سیاستگذاری و راهبری این مجله در قامت یک نشریه حرفه ای و در مقام ارگان 
رسمی انجمن حسابداران خبره ایران بر عهده شورای عالی انجمن است. مسئولیت 
تحریریه حسابدار از خرداد ۱۳9۷ بر عهده محسن قاسمی )با حفظ سمت به عنوان 
دبیرکل انجمن و مدیر اجرایی مجله( واگذار شده است. حسابدار به عنوان یک نشریه 
حرفه ای رسالت اصلی خود را در چارچوب سیاست های مصوب شورای عالی پرداختن 
به مسائل روز حرفه حسابداری ایران می داند. در این راه، در قالب انتشار سرمقاله، 

مقاله، میزگرد، گفت وگو، گزارش و اخبار این رسالت خطیر حرفه ای ایفا می شود.

مطالب منتشرشده
طی سال مالی مورد گزارش تا ماه های منتهی به مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء 
)از مهر ۱۳9۷ تا دی ۱۳98( مجموعا ۷ جلد مجله منتشر شد. اهم موضوعات 
محوری که در این شماره های مجله در قالب سرمقاله، مقاله، میزگرد، گفت وگو، 

گزارش و اخبار پوشش داده شد عبارت بودند از:

سرمقاله ها:
با عناوین، برای حفظ منافع ملّی: بیایید بیشتر به بخش عمومی بپردازیم، بیایید   
قدر روز حسابدار را بدانیم، پیشرفت فناوری ها و دگرگونی حرفه  ما، گواهی نامه  
تاثیرگذار  مشارکت  ایران،  خبره  حسابداران  انجمن  مشاغل  مالیاتی  خدمات 
حسابداران در توسعه  بورس اوراق بهادار در ایران در بیش از نیم قرن گذشته، 

بدرود آقای دبیرکل، و حرفه ای؛ و بین المللی، به قلم محسن قاسمی )سردبیر(

مقاالت:
مقاالت متنوعی در موضوعات حسابداری و کنترل در  گل نبشته های باروی   

بر  تمرکز  با  فعالیت ها  ریسک  ارزیابی  الگوی  و  داخلی  کنترل  تخت جمشید، 
اهداف استراتژیک، بررسی رکود پژوهش ها و عدم تنوع موضوعات در مقاالت 
حسابداری، یادگیری عمیق و آینده حسابرسی، تبدیل گزارشگری یکپارچه به 
مدیریت اطالعات یکپارچه، هشت موضوع قابل پژوهش درباره  تحلیل داده های 
حسابرسی، مروری بر رهنمود حسابرسی مدیریت ریسک شخص ثالث، مروری 
بر تاریخچه  حسابداری دادگاهی، ده روش برای کشف کارکنان واقعاً استثنایی، 
تکالیف مالیاتی صاحبان مشاغل )کسب و کارهای انفرادی(، تدریس استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( در انگلستان: تجربیات متفاوت از دو بخش 
دانشگاه های قدیم و جدید، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ریسک فساد، آینده 
حرفه حسابداری در پرتو رایانش ابری و بالک چین، صنعت بیمه، بالک  چین و ابر 
بیمه ای، مقدمه  ای بر حسابداری و ارزهای رمزنگاری  شده، حسابداری دارایی  های 
رمزنگار ی  شده، سی  سالگی صورت جریان  های نقد؛ نواقص متداول گزارشگری 
و تغییرات اخیر، نقش حسابداران در توسعه  پایدار،پست مدرنیزم و حسابداری، 
گزارشگری مالی خوب چیست؟، مفاهیم و نظریه های مربوط به سود و زیان و 
سایر اقالم سود و زیان جامع، نقش مدیر باید به پنج روش کلیدی دگرگون شود، 
صداقیت، شفافیت و اعتماد، سه ویژگی رهبران حقیقی کسب و کار،  و۶0 سالگی 

مدرسه  عالی بازرگانی )شب مدرسه اقتصاد(

میزگردها:
میزگرد: »خدمات مالیاتی مشاغل« با حضور اعضای کارگروه خدمات مالیاتی   
مشاغل انجمن حسابداران خبره  ایران )به ترتیب الفبا(، مصطفی باتقوا، کتایون 
تفرشی  راد، منصور شمس  احمدی، مهدی غریب، و محسن قاسمی، ۱0 اردیبهشت 

۱۳98، دفتر انجمن حسابداران خبره ایران
میزگرد »رایانش ابری و آینده حسابداری«، با حضور محسن قاسمی )دبیرکل   
انجمن و سردبیر مجله(، مهدی انصاریان )رئیس هیئت مدیره همکاران سیستم(، 
فرید فوالدی )مدیرعامل همکاران سیستم(، حسین شهبازی رز )مدیر حسابرسی 
داخلی همکاران سیستم(، و شهرام شریف )روزنامه نگــار فناوری اطالعــات( ، 

۲9 تیر ۱۳98، ساختمان مرکزی همکاران سیستم
احسان  قاسمی،  محسن  با حضور  بین المللی«،  حرفه ای  میزگرد »حسابداری؛   
سلطانیه، مجتبی سیاهکوهیان و علی هدایتی، اعضای کارگروه روابط بین الملل 
انجمن حسابداران خبره ایران، ۲۶ شهریور ۱۳98، دفتر انجمن حسابداران خبره 

ایران

گفت وگوها:
گفت وگو با عبدالمجید اَرَفعی، زبان شناس ایران باستان و مترجم خط میخی،   
درباره  حسابداری و کنترل در ِگل نبشته های باروی تخت جمشید، ۲۶ اسفند 

۱۳9۷، فرهنگستان هنر
گفت  وگو با ابراهیم نوروزبیگی، مدیر اجرایی پیشین مرکز آموزش حسابداران   
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خبره )PACT - وابسته  به انجمن حسابداران خبره ایران(، ۲۲ مرداد ۱۳98، 
PACT ساختمان مرکزی

گفت وگو با محمدامین قنبری، مسئول واحد بین الملل مرکز آموزش حسابداران   
خبره )PACT - وابسته  به انجمن حسابداران خبره ایران(، ۲۶ آذر ۱۳98، دفتر 

انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش رویدادها:
گزارش کامل مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء، ۲۳ دی ۱۳9۷، تاالر الغدیر   

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
عنوان  با  ایران،  خبره  حسابداران  انجمن  همایش  چهلمین  کامل  گزارش   
مدیریت  دانشکده  الغدیر  تاالر  مهر ۱۳9۷،  عمل«، ۱۱  در  هزینه:  »مدیریت 

دانشگاه تهران 
گزارش کامل چهل و یکمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران، با عنوان   
»تامین مالی از بازار سرمایه«، ۲9 خرداد ۱۳98، تاالر الغدیر دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران 
گزارش کامل »کنگره  آسیب  شناسی آموزش در نظام پولی و مالی کشور«، با   

حمایت انجمن حسابداران خبره ایران، ۵ اسفند ۱۳9۷، دانشگاه الزهراء
آذر   ۱9 حسابدار،  روز  گرامی داشت  آیین  ساالنه  دوازدهمین  کامل  گزارش   

۱۳9۷، تاالر الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
آذر   ۱۷ حسابدار،  روز  گرامی داشت  آیین  ساالنه  سیزدهمین  کامل  گزارش   

۱۳98، تاالر دریای نور هتل بین المللی استقالل
گزارش سعید جمشیدی فرد، نماینده انجمن حسابداران خبره ایران، از بیستمین   

کنگره جهانی حسابداران، سیدنی ۲0۱8

یادنامه ها:
یادنامه تازه درگذشتگان انجمن زنده یادان محمد منیری، داود خمارلو و علیرضا جم  

فیلمنامه:
متن کامل فیلمنامه مستند »لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شده رنسانس«،   

تولید انجمن حسابداران خبره ایران، آذر ۱۳9۷

شعر و طنز:
اشعار و مطالب طنز با عناوین چند اصطالح درباره  اظهارنظر حسابرس به نظم   
پارسی، یک حسابدار )طنز(، اندر احواالت حذف چهار صفر از پول ملی، حافظ، 

کسب و کار، و حسابداری، و حساب عشق

حسابدار چندرسانه ای
مطالب  از  توجهی  قابل  بخش  که  است  کشور  نشریات  معدود  جزو  حسابدار 
و  ویدئو  دیگر،  عبارت  به  هستند.  چندرسانه ای  صورت  به  آن  در  منتشرشده 
رویدادهای  گزارش  و  گفت وگوها،  میزگردها،  همه  صوتی(  )فایل  پادکست 
منتشرشده در حسابدار به صورت همزمان از طریق کانال ویدئوهای انجمن در 
آپارات و کانال پادکست های انجمن در تلگرام نیز منتشر می شوند. با گنجاندن 
پیوند این محتواهای شنیداری و دیداری در متن مطالب منتشرشده در حسابدار 
این امکان برای مخاطبان حسابدار فراهم می شود که در صورت عالقه مندی و نیاز 

به سهولت بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.

 آرشیو الکترونیکی حسابدار )از 1363(
 hesabdar.iica.ir در پی راه اندازی وبگاه اختصاصی مجله حسابدار به نشانی

آرشیو الکترونیکی کامل شماره های گذشته )از آذر ۱۳۶۳( طی یک سال گذشته 
در این وبگاه بارگذاری شد. طی سال مالی جاری، در گام دوم توسعه این آرشیو 

الکترونیکی، بر روی بهبود جست وجوپذیری و طبقه بندی موضوعی مقاالت و 
مطالب موجود در این آرشیو تمرکز خواهد شد.
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حسابدار

قاسمی: مدرسه ی منوچهری؟

ارفعی: کالس ششم که آمدیم تهران وارد مدرسه ی 

منوچهری شدم. بعد شش سال دبیرستان البرز بودم. 

چون بعد از امتحانات کالس یازدهم، چشم ام به دلیل 

نزدیک بینی زیاد پاره شد. به همین دلیل یک سال از 

درس خواندن ممنوع بودم. این طور شد که در رشته ی 

طبیعی به طور مســتمع آزاد به دبیرستان البرز رفتم. 

آخر ســال، یک دیپلم هم با اجــازه ی دکترم گرفتم. 

روانشــاد دکتر علوی که چشم هایم را عمل کرده بود. 

بعد از آن، به دارالفنون رفتم. آن زمان تعیین رشــته  

در ســال دوازدهم تحصیل بود. ســه رشته ی ادبی، و 

طبیعی، و ریاضی هم بیشــتر نبود. چند سال قبل را 

مشترك بودیم. من در دبیرستان البرز دیپلم طبیعی 

گرفته بودم. ولی چون می خواستم زبان های باستانی و 

تاریخ بخوانم، به دارالفنون رفتم تا دیپلم ادبی بگیرم. 

بعد رفتم دانشگاه و لیسانس ادبیات فارسی گرفتم.

قاسمی: آقای دکتــر! من در زندگینامه تان خوانده ام 

که پیش از تحصیل در دانشگاه تهران، آموختن زبان 

 پهلوی را شروع کرده بودید!

ارفعی: بله، شــروع کرده بودم. اول با کتاب گات ها1 

ترجمه ی شــادروان ابراهیم پورداوود2  آشــنایی پیدا 

کردم. آن زمان تابســتان ســال ســوم متوسطه بود. 

کوشــش کردم الفبای زبــان اوســتایی را به کمک 

این کتاب فرا بگیرم. بعد با کتاب کارنامه ی اردشــیر 

بابکان شــادروان محمدجواد مشکور3 آشنا شدم، که 

متن پهلوی داشت. هم الفبای پهلوی و هم ترجمه ی 

فارسی داشت. به این ترتیب، کوشش می کردم کمی 

پهلوی یاد بگیرم. سال ششم هم به اتفاق دوستی که 

یهودی بود به آتشــکده ی آُدریــان4 می رفتیم. آن جا 

موبد رستم شــهزادی۵ به من و ایشان درس پهلوی 

و اوســتا می داد. به این ترتیب، وقتی وارد دانشــگاه 

تهران شــدم، با زبان پهلوی آشنا بودم. لیسانسم که 
تمام شد...

قاسمی: ببخشید در دوره ی لیسانس شما دانشجوی 

زنده یاد خانلری بودید؟

ارفعی: زنده یاد خانلری، زنده یــاد پورداوود، معین، 

صفا، فروزانفر، مدرس رضوی، جالل همایی، همه ی 

بزرگانی که وجود داشــتند افتخار شاگردیشــان را 
داشتم.

قاســمی: با کدام یک از این بزرگان بیشتر نزدیک 
بودید؟

ارفعی: با شــادروان پورداوود. چون عالقه ام به این 

زبان ها بیشــتر بود. بعد یک مدت هم با شــادروان 

معین کار می کردم. روی فرهنگ لغتی که هیچ وقت 

تکمیل نشد. به خاطر وضعیت خاصی که ایشان پیدا 

کردند. ســکته مغزی کردند و فــوت کردند. بر روی 

ریشــه های واژگان فارسی داشتند کار می کردند، که 

به سرانجام نرســید. تحصیل ام که تمام شد، بورسی 

برایم فراهم شد که بروم در دانشگاه پنسیلوانیا زبان 

پهلــوی بخوانم. آن جا پذیرش دانشــجو در مقاطع 

تحصیالت تکمیلی بر مبنای توصیه نامه اســت. من 

هــم رفتم از شــادروان خانلــری توصیه نامه بگیرم. 

ایشــان گفتند چرا زبان پهلوی؟ این را که در ایران 

هــم داریم. برو و زبان های عیالمی و اّکدی را بخوان 

که در ایران نداریم. من هم همین کار را کردم. البته 

بورســیه ی تحصیلی را از دست دادم، و ناچار شدم با 

هزینه ی خودم تحصیل کنــم. ولی زبان هایی را یاد 

گرفتم که با آنها آشنا نبودم.

قاسمی: پس دانشگاه پنسیلوانیا نرفتید؟

ارفعی: چرا. من دو ســال دانشــگاه پنســیلوانیا 

بــودم. مقدمات و بخش هایــی از زبان اّکدی، یعنی 

بابلــی و آشــوری، را آن جا یــاد گرفتم. ولی چون 

زبان عیالمی را فقط دانشــگاه شــیکاگو داشت، به 

آن دانشــگاه رفتم،  و حدود هشت سال دانشجوی 

شادروان َهلِک بودم.

قاسمی: همه ی هشت ســال را به تحصیل مشغول 

بودید؟ یا بخشی از آن همکاری بود؟

ارفعی: تمام آن تحصیل بود. 

قاســمی: آقــای دکتر! بــرای این کــه بینندگان 

ایــن فیلم و خواننــدگان این گفت وگــو هم بدانند 

موضوع گفت وگوی ما چیســت، کمی درباره ی این 

گل نبشــته های باروی تخت جمشید صحبت کنیم، 

که بایگانی حســابداری ایالت پــارس از امپراتوری 

هخامنشیان در دوران پادشاهی داریوش بزرگ است. 

ایــن جور که مــن در منابع خوانــده ام، لطفا هر جا 

اشتباه می گویم اصالح بفرمایید، در زمان پهلوی اول 

)رضاشــاه( یک گروه باستان شناسی از آلمان دعوت 
می شوند...

ارفعــی: آمریکایی بودند. آلمانــی نبودند. البته در 

تیم شــان خیلی آلمانی بود. چون سرحفارشان آقای 

هرتســفلد۶  آلمانی بود. جانشــین او، اشمیت۷، هم 

که آمد آلمانی بــود. این هــا آلمانی هایی بودند که 

رفته بودند آمریکا و اســتاد شــده بودنــد. خیلی از 

همکارانشان هم آلمانی بودند.
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حسابدار

در دانشکده ی امور اقتصادی پذیرفته شدم، در مقطع می کنم برای آن زحمت کشیدم. من سال 13۷۹ که مــن اتفاق افتاد، که دوســت دارم بگویم. چون فکر هم می رفتم. یک اتفاق جالبی هم در دوران تحصیل خوش طینت داشتم، ولی سر کالس دکتر مرادزاده فرد حســابداری پیشــرفته دو را به طور رسمی با دکتر می رفتم. ســه بار صنعتی ســه خواندم! )با خنده( یا ولی سر کالس های آقای مصدر و دکتر حسنینی هم صنعتی سه را به طور رسمی با دکتر اعتمادی داشتم، می گرفتم و در کالس می نشســتم. مثال، حسابداری هر کالســی که استاد خوبی داشت، می رفتم و اجازه با موضوعات حســابداری آشنا شوم. به همین دلیل، استادان مختلف شرکت کنم و از منظرهای مختلف عالقه مند شده بودم که دوست داشتم در کالس های ما ایجاد شــد. من آن زمان آن قدر به حســابداری در آن ترم اول دانشــگاه توســط همین استادان در به آن حال و هــوا و انگیزه ی اولیه ای برمی گردد که با هم صحبت می کنیــم، می بینیم که این موفقیت در دانشــگاه حسابداران موفقی شده اند. وقتی گهگاه دوره افراد بســیاری هســتند که هم در حرفه و هم که همگی  به حســابداری عالقه مند شــدیم. از آن ایشــان آن قدر بــه ما انگیزه و انــرژی مثبت دادند می کردنــد. ما این درس را با آقای مصدر داشــتیم.خود دکتر حســنینی اصول حسابداری یک تدریس دکتــر ]مهدی[ مرادزاده فرد، آقــای ]علی[ مصدر و گذاشــته بودند. مثال، دکتر ]محسن[ خوش طینت، در همان ترم اول برای ما کــه ورودی جدید بودیم تدریس می کنند. ایشــان استادان بســیار خوبی را دکتر]فرهاد[ حســنینی، که این جا در PACT هم 13۷۹( دانشــگاه ما یک مدیر آموزش داشت، آقای 

قرار گرفت. ســال 1384 هم دانش آموخته شــدم. که در مقطع کاردانی گذرانــده بودم، مورد پذیرش 1382 دوباره وارد آن دانشــکده شــدم. درس هایی لیسانس حسابرسی آن دانشکده پذیرفته شدم. سال آسیبی به ادامه ی تحصیلم بزند. خوشبختانه این بار محیط تحصیلم در مقطع لیســانس عوض شــود، و دانشــکده ی امور اقتصادی بود. چون دوست نداشتم مصمم بودم که حســابداری بخوانم. اولویت اولم هم اقتصاد دانشــگاه تهران )روزانه( پذیرفته شدم. ولی شــهریورماه که نتایج کنکور اعالم شــد، رشــته ی بعد، اول شــهریورماه به خدمت سربازی رفتم. آخر رتبه ام حدود پنج هزار شــد. انتخاب رشته کردم، و باورتان نشود، ولی مثال، فیزیک را ۹0.4 درصد زدم! بخوانم. بنابراین، روی چند درس تمرکز کردم. شاید البته همه ی درس ها را فرصت نداشتم به طور کامل اول می خوانــی! ولی من مصمم بودم و واقعا خواندم. حوصلــه ای داری که دوباره همه ی این درس ها را از زمان دوســتانم شــوخی می کردند و می گفتند چه فنی و مهندســی می خوانند را دوبــاره خواندم! آن همــه ی درس هایی که داوطلبان کنکور سراســری ریاضــی خواندم. ادبیــات خواندم. عربــی خواندم. و مهندســی! یعنی فیزیک خواندم. شیمی خواندم. کــردم به خواندن درس های کنکور سراســری فنی در مقطع کاردانی تمام شــد، از همان زمان شــروع ترم اول ســال 1381 )منتهی به دی ماه( که درسم بدهم که از آن کنکور امکانش نبود. به همین دلیل، می خواســتم در دانشــگاه های خوب ادامه تحصیل در کنکور کاردانی به کارشناســی شرکت کنم. چون سال 1381 هم درســم تمام شد. ولی نمی خواستم کاردانی حسابداری با گرایش مالیاتی پذیرفته شدم. 

حسابداری همان دانشگاه پذیرفته شدم.شــدم. بالفاصله هم با رتبه ی یک در کنکور دکتری کارشناسی ارشد حسابداری آن دانشگاه دانش آموخته کنکور اعالم شــد. سال 1384 تا 138۶ هم از مقطع اسفند 1383 کنکور دادم، و اردیبهشت 1384 نتایج حسابداری دانشــگاه عالمه طباطبایی پذیرفته شدم. نشــده بود، با رتبه ی چهار در مقطع کارشناسی ارشد خوشبختانه همان ســال پایانی که درسم هنوز تمام 
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری انتخاب اولتان بود؟قاســمی: پس دانشــگاه عالمه طباطبایی در هر دو 

شرکت ها" بود. یعنی بر مبنای یک مدلی که مبتنی بــر متغیرهای بنیــادی و نقش آن در ارزشــگذاری موضوع پایان نامه ام هم "اندازه گیری ریســک مبتنی و در مقطع دکتری آن دانشــگاه دانش آموخته شدم. اول ســال 13۹1 هم از موضوع رساله ام دفاع کردم خوبی اســت، و ما استادان بسیار خوبی داشتیم. ترم این موضوع خوشحال هم هستم. چون دانشگاه بسیار حسابداری داشــت، دانشگاه عالمه طباطبایی بود. از تنها دانشگاهی که هر ســال مرتب پذیرش دکتری دانشگاه های معدود هم هر ســال پذیرش نداشتند. حســابداری می پذیرفتنــد، کــم بود. حتــی همان آن زمان تعداد دانشــگاه هایی که دانشجوی دکتری به دانشگاه عالمه طباطبایی تمرکز کرده بودم. البته پذیرفته می شــدم. در دوره ی دکتری هم برای ورود بودم، هر دانشــگاه دیگــری را انتخــاب می کردم، کارشناســی ارشــد که چون رتبه ی چهــارم کنکور طباطبایــی انتخــاب اولم بود. در کنکور سراســری نوروزبیگــی: بلــه. در هر دو مقطع دانشــگاه عالمه 
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حسابدار

قاسمی: اولین بار چطور با PACT آشنا شدید؟ اول با 

PACT آشنا شدید یا انجمن؟

قنبری: اولین بار زمانی بود که در حال تصمیم گیری 

برای انتخاب رشــته بودم. من دیپلم ریاضی و فیزیک 

داشــتم و آن زمان دوســت داشــتم در رشــته های 

مهندسی تحصیل کنم. ولی چون پدرم هم حسابداری 

خوانده بود و مدیر مالی بود، یک شــناخت اولیه ای از 

حسابداری داشــتم. آن زمان )مرداد 13۹3( مجله ی 

حســابدار را دیدم و از آن طریق می شــود گفت اول 

با انجمن آشــنا شدم. البته پدرم هم به آشنایی من با 

حســابداری کمک کرد. بعضی از کتاب های ایشان را 

هم مطالعه کردم. بعد از این که رشــته ی حسابداری 

را انتخاب کردم و وارد دانشــگاه شدم، از طریق همان 

مجله ی حســابدار با موسسات حسابرسی آشنا شدم، 

و چون معدل ترم اولم بــاال بود )1۹.84(، در یکی از 

موسسات حسابرسی مشــغول به کار شدم. آن زمان 

در نتیجه ی راهنمایی های شرکای آن موسسه، آقای 

ابوالقاسم فخاریان که خودشان عضو cima هستند و 

آقای احمد ثابت مظفری که عضو ACCA هستند، و 

راهنمایی های بعضی از استادان، از جمله خود شما که 

اگر خاطرتان باشــد در دانشگاه با شما کالس داشتم، 

با ACCA آشنا شــدم. بعد، از طریق وبگاه ACCA با 

PACT به عنوان مرکز آموزش مورد تایید ACCA در 

ایران آشنا شــدم. این اتفاق خیلی سریع افتاد. یعنی 

ســال 13۹4، هم زمان با تحصیل در دوره ی لیسانس، 

از طریق PACT دوره ی ACCA را شــروع کردم. آن 

زمان یک مشغولیت ذهنی که داشتم، و االن هم خیلی 

از دانشــجویان دارند، این بود که آیا اول لیسانســم را 

بگیرم و بعــد ACCA را با معافیت ها )از درس پنجم( 

شروع کنم، یا همزمان با لیسانس، از درس اول شروع 

کنم. آن زمان با توجه به مشــورتی که داشتم، به من 

گفتند که چون جوان تر هســتی از همین االن شروع 

کن که حسابداری را با رویکرد ACCA آموزش ببینی. 

 ACCA به همین دلیل، من هم با دیپلم دبیرستان در

ثبت نام کردم و همزمان با تحصیل دانشــگاهی و کار 

حرفه ای در آن موسســه ی حسابرســی، ACCA را از 

درس اول شروع کردم. 

قاسمی: چون ممکن اســت بعضی از مخاطبان این 

گفت وگو با ACCA آشنا نباشند، لطفا به طور مختصر 

آن را معرفی کنید. البته این را بگویم که این گفت وگو 

فقط درباره ی ACCA نیســت. ما می خواهیم به طور 

کلی درباره ی دوره های آموزشی بین المللی حسابداری 

که در ایران از طریق PACT برگزار می شــوند صحبت 

کنیم. ولی با توجه به ســابقه ی بیش از چهل ساله ای 

که ACCA در ایران دارد، وقتی درباره ی این دوره های 

بین المللی صحبت می کنیم همیشــه اولویت اول در 

ذهن ما ACCA اســت. به همیــن دلیل قدری آن را 

معرفی کنید.

 The Association of یــا   ACCA قنبــری: 

 ،Chartered Certified Accountants

انجمن حســابداران رسمی خبره ی انگلستان، یکی از 

بزرگترین و معتبرترین انجمن های حسابداران حرفه ای 

در جهان اســت. این انجمن بیــش از 21۹ هزار عضو 

و بیش از ۵2۷ هزار دانشــجو در سرتاسر جهان دارد. 

در 122 کشــور جهان دارای مرکز آموزش مورد تایید 

اســت )از جمله، PACT در ایران(. متقاضیان عضویت 

در این انجمن باید یک دوره ی آموزشــی را طی کنند 

که به دوره ی ACCA معروف شــده است. این دوره ی 

آموزشــی یک دوره ی حرفه ای است. به این معنی که 

شکاف بین آموزش های دانشگاهی و مباحث حرفه ای 

را پر می کند. یعنی چیزهایی که در این دوره آموزش 

داده می شــوند، بر مبنای تجارب افراد حرفه ای است 

که در حرفه مشــغول به انجام کار حرفه ای هســتند. 

دانشجویان ACCA با گذراندن هر کدام از درس های 

ایــن دوره یاد می گیرند که چطــور از این مفاهیم در 

کار اســتفاده کنند. به همین دلیل، این دوره نه تنها 

در ایــران بلکه در همه ی کشــورهای جهان به عنوان 

یک دوره ی حرفه ای درجه یک شــناخته می شــود. 

در اغلب آگهی های اســتخدام حسابدار در جهان هم 

aparat.com/iica_ir

t.me/podcast_iica_ir

کانــال ویدئوهــای انجمــن حســابداران 
ــارات ــران در آپ ــره ای خب

کانــال پادکســت های انجمــن حســابداران 
ــرام ــران در تلگ ــره ای خب
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دیگر مطالب این شماره:

دوره های بین المللی حسابداری

گزارش کامل سیزدهمین ساالنه ی آیین گرامیداشتحسابداری؛ حرفه ای بین المللی

استقالل هتل  نور،  یای  در تاالر   ،۱۳۹۸ آذر   ۱۷ یکشنبه، 

در گفت وگو با محمدامین قنبری مسئول واحد 
 )PACT( بین الملل مرکز آموزش حسابداران خبره
ایران خبره ی  حسابداران  انجمن  به  وابسته 

قاسمی،  محســـن  حضــور  با  میزگردی 
سـیاه کوهیان  مجتبی  ســـلطانیه،  احسان 
روابط  کارگروه  و علــی هــدایتی، اعضـای 
ایران خبره ی  حسابداران  انجمن  سخنرانی رحمت اله صادقیان )رئیس انجمن(، بین الملل 

ملی  کمیسیون  )دبیرکل  ایوبی  حجت اله 
)معاون  عزیزالهی  محمد  یونسکو-ایران(، 
محسن  و  سیستم(،  همکاران  بازار  توسعه ی 
نفرات  از  تقدیر  و  انجمن(،  )دبیرکل  قاسمی 
مالی  »حسابدار  آزمون های  برگزیده ی 
»خدمات  و  خبره«  مدیریت  »حسابدار  خبره«، 
انجمن،  برگزیده ی  کارکنان  مالیاتی مشاغل«، 
خبرنگار برگزیده، و چهره های ماندگار انجمن 
1398 سال  در  ایران  خبره ی  حسابداران 

حسـابدار وز  ر

نظریه های  و  مفاهیم   | چیست؟  خوب  مالی  گزارشگری   | حسابداری  و  مدرنیزم  پست   | )سرمقاله(  بین المللی  و  حرفه ای؛ 
صداقت،   | شود  دگرگون  کلیدی  روش  پنج  به  باید  مدیر  نقش   | جامع  زیان  و  سود  اقالم  سایر  و  زیان  و  سود  به  مربوط 
| )شعر(  عشق  حساب   | حسابداری  و  کار،  و  کسب  حافظ،   | کار  و  کسب  حقیقی  رهبران  ویژگی  سه  اعتماد،  و  شفافیت 
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 : ایران  انجمن حسابداران خبره  و یکمین همایش  گزارش کامل چهل 

w w w . i i c a . i r / 4 1 t h همایش:  وبگاه  نشانی 

چهارشنبه، 29 خرداد 1398،  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

از بازار سرمایه
خوشامدگویی نماینده ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )محسن قاسمی( | گزارش دبیر علمی همایش )محمدمهدی مومن زاده(| سخنرانی افتتاحیه )علی صحرایی(| 
نقش اقتصادی ابزارهای مالی )حسین عبده تبریزی(|  بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو )علی بیگ زاده میالنی(| آشنایی با اوراق مشارکت )مهسا رادفر(| اوراق 
منفعت و کارکردهای آن )محمد عابد(| آشنایی با اوراق رهنی و اوراق خرید دین )سونای امیربابایی(| آشنایی با اوراق سفارش ساخت )استصناع( و اوراق جعاله 
)محدثه رزاقی(| آشنایی با اوراق اجاره و اوراق مرابحه )محمدمهدی مومن زاده(| نقش شرکت های رتبه بندی اعتباری در تامین مالی از بازار سرمایه )قاسم محسنی(| 
گزارش حسابرس نسبت به طرح توجیهی اوراق بدهی )منصور شمس احمدی(| آشنایی با گواهینامه های حرفه ای انجمن حسابداران خبره ی ایران )امیر ابراهیم زاده(

ساير مطالب اين شماره:

حرفه ی  آينده ی   | گذشته  نیم قرن  از  بیـش  در  ايران  در  بهـادار  اوراق  بورس  توسعه ی  در  حسابداران  تاثیرگذار  مشارکت 
ارزهای  و  حسابداری  بر  مقدمه ای   | بیمه ای  ابر  و  بالک چین  بیمه،  صنعت   | بالک چین  و  ابری  رايانش  پرتو  در  حسابداری 
حسابداری جهان  از  خبرهايی  و   | طنز(  )شعر  حسابدار  يک  رمزنگار ی شده|  دارايی های  |حسابداری  رمزنگاری شده 
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در این شماره می خوانيم:

ميزگرد »خدمات مالياتی مشاغل« با حضور اعضای کارگروه گواهينامه ی خدمات مالياتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ی ایران | تکاليف مالياتی صاحبان 
مشاغل )کسب وکارهای انفرادی( | گفت وگو با دکتر عبدالمجيد ارفعی درباره ی حسابداری و کنترل در گل نبشته های باروی تخت جمشيد | تدریس استانداردهای 
بين المللی گزارشگری مالی )IFRS( در انگلستان: تجربيات متفاوت از دو بخش دانشگاه های قدیم و جدید | مسئوليت اجتماعی شرکت ها و ریـسک فـساد  
|چند اصطالح درباره ی اظهارنظر حسابرس به نظم پارسی | 6۰سالگی مدرسه ی عالی بازرگانی )شب مدرسه ی اقتصاد( | و خبرهایی از جهان حسابداری

خدمات مالیاتی مشاغل
مه ی هینا ا گو

ایران خبره ی  حسابداران  انجمن 
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در اين شماره می خوانيم:

اعضای شورای عالی  انتخاب  نحوه ی  متن کامل آيين نامه ی   | ايران  انجمن حسابداران خبره ی  اعضای  گزارش کامل مجمع عمومی عادی ساالنه ی 
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باشد واقعی  باید  تمام شده  بهای  انجمن:  رئیس  سخنرانی 
منصورشمساحمدی

همایش علمی  دبیر  گزارش 
هنگامهمقّدسپور

اطالعات مالی و  مدیریت 
عزیزعالیور

بنگاه ها   منابع  کارای  تامین  در  بورس  جایگاه 
پیمانمولوی

ایران: مدیریت هزینه در مقیاس بنگاه و مّلی شرکت ملی گاز 
محمدرضاصدیقی

در صنعت برق مدیریت هزینه 
داودمنظور

بیمه صنعت  در  هزینه  مدیریت 
امیرصفری

اجرایی چالش های  پاسـخ:  و  پرسش  نشسـت 
بنگاه ها در  هزینه یابی  سامانه های  پیاده سازی 

گزارش کامل چهلمین همایش 
انجمن حســابداران خبره ایران
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 اصول راهبری شــرکتی: مطالعه ی تطبیقی اصول راهبری شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و قوانین و مقررات ایران| 
تغییر نقش و اختیارات امور مالی|  استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی: بررسی پس از اجراء| خبرهایی از جهان حسابداری

حسابرسی
 داخلی:
جزئـی از
یـک کّلّیت

  حسابرسی  داخلی در  ایران
  تضمین کیفیت در حسابرسی داخلی

  نگاهی به پیدایش حسابرسی داخلی در ایران 
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IFRS در ایـــران: به مناسبت رونمایی از دیپلم IFRS انجمن حسابداران خبره ی ایـــران | ساختـار ضابطه گذاری حسـابداری و حسـابرسی |

مالی درمانی | پیاده سازی مدیریت ریسک یکپارچه )ERM( | چگونـگی محافظت از یـک موسسـه ی حسـابداران رسمی در عصــر دیجیـتال |

اصول عقالنی راهبری شرکتی | از سرمایه داری مالی به سرمایه داری پایدار | روش شناسی بازاریابان برای ارزشگذاری سرمایه ی نمانام)بَِرند( |
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در این شماره می خوانيم:

بدرود آقای دبيرکل! )سرمقاله( | یادنامه ی زنده یاد محمد منيری، دبيرکل فقيد انجمن حسابداران خبره ی ایران | یادنامه ی زنده یادان 
داود خمارلو و عليرضا جم | ميزگرد رایانش ابری و آینده ی حسابداری، با حضور مدیران ارشد شرکت همکاران سيستم | گفت وگو با   
دکتر ابراهيم نوروزبيگی، مدیر اجرایی پيشين مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( | یک پيشنهاد | سی سالگی صورت جریان های 
نقد؛ نواقص متداول گزارشگری و تغييرات اخير | نقش حسابداران در توسعه ی پایدار | اندر احواالت حذف چهار صفر از پول ملی )طنز( | 

رایانش ابری
و آینده حسابداری



2۷گزارش ساالنه 9۸- 139۷

11 مهر 1397: چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران، با 
عنوان »مدیریت هزینه: در عمل«،  تاالر الغدیر دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران
چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان »مدیریت هزینه: در 
عمل«، عصرگاه چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۳9۷، با حضور قریب به چهارصد تن 
از اعضای انجمن، مدیران و کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی، مدیران 
و کارشناسان ارشد صنایع نفت، گاز و برق، و شرکت ها و موسسات فعال در 
صنایع مختلف، و دیگر عالقه مندان در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار 

شد.

سخنرانی ها و مقاالت این همایش در قالب دو نشست و یک پنل پرسش و 
پاسخ به شرح زیر ارائه شد:

حین  توضیحاتی  ارائه  و  انجمن،  دبیرکل  قاسمی،  محسن   خوشامدگویی 
برگزاری همایش

رئیس  و  عالی  رئیس شورای  احمدی،  منصور شمس  افتتاحیه   سخنرانی 
کارگروه همایش

برگزاری گردهمایی های حرفه ای
گزارش هنگامه مقدس پور، دبیر علمی همایش  

مدیریت و اطالعات مالی، عزیز عالی ور، عضو کمیته فنی و استانداردهای   
جامعه حسابداران رسمی ایران

 جایگاه بورس در تامین کارای منابع بنگاه ها، پیمان مولوی، بنیانگذار تامین 
مالی و سرمایه گذاری مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران

 شرکت ملی گاز ایران: مدیریت هزینه در مقیاس بنگاه و ملّی، محمدرضا 
صدیقی، عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملّی گاز ایران

مدیریت هزینه در صنعت برق، داوود منظور، قائم مقام مدیرعامل و معاون   
هماهنگی مالی و پشتیبانی امور مجامع شرکت توانیر

مدیریت هزینه در صنعت بیمه، امیر صفری، رئیس پژوهشکده بیمه  
میزگرد پرسش و پاسخ درباره چالش های اجرایی پیاده سازی سامانه های   
هزینه یابی در بنگاه ها، با حضور عزیز عالی ور و هنگامه مقدس پور، مشاوران 
طراحی و پیاده سازی سامانه های هزینه یابی )به ویژه ABC( در بنگاه های 

مختلف

گزارش کامل همایش، شامل متن کامل سخنرانی ها، مقاالت، و میزگرد پرسش 
و پاسخ، در شماره ۳۱8 و ۳۱9، مهر و آبان ۱۳9۷، مجله حسابدار منتشر شد. 
همچنین، مطابق رویه مورد عمل در چهار سال گذشته، فیلم کامل بخش های 
انجمن  کانال  طریق  از  میزگرد(  و  مقاالت،  )سخنرانی ها،  همایش  مختلف 
دسترس  در  و  شد  منتشر   )aparat.com/iica_ir نشانی:  )به  آپارات  در 

عالقه مندان قرار گرفت.

»روز  گرامی داشت  آیین  ساالنه  دوازدهمین   :1397 آذر   19
حسابدار«، تاالر الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

دوشنبه،  شامگاه  حسابدار«،  »روز  گرامی داشت  آیین  ساالنه  دوازدهمین 
به  قریب  با حضور  ایران  انجمن حسابداران خبره  به همت  آذر ۱۳9۷،   ۱9
چهارصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تاالر الغدیر دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران برگزار شد.

مناسبت  به  انجمن(  )رئیس وقت  افتتاحیه منصور شمس احمدی  سخنرانی 
»روز حسابدار«، ارائه گزارش سعید جمشیدی فرد )نایب رئیس وقت انجمن( 
و  )آیفک(  حسابداران  بین المللی  فدراسیون  عمومی  مجمع  در  حضور  از 
بیستمین کنگره جهانی حسابداران )WCOA، ۲0۱8، سیدنی(، نمایش فیلم 
مستند »لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شده رنسانس« )ساخته انجمن 
حسابداران خبره ایران، آذر ۱۳9۷(، ارائه گزارش برگزاری »آزمون حسابدار 
مالی خبره سال ۱۳9۷« )۲8 مهر ۱۳9۷( و »آزمون حسابدار مدیریت خبره 
سال ۱۳9۷« )۲۶ آبان ۱۳9۷( توسط محسن قاسمی )دبیرکل انجمن(، تقدیر 
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از سه نفر برتر هر یک از این آزمون ها، تقدیر از نویسندگان مقاالت برگزیده 
مجله حسابدار در سال ۱۳9۷، تقدیر از هوشنگ خستوئی و عباس هشی به 
عنوان چهره های ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران، و اجرای موسیقی زنده 

توسط گروه مهرورزان از جمله بخش های مختلف این مراسم بود.

و  این مراسم، شامل متن کامل سخنرانی ها، در شماره ۳۲0  گزارش کامل 
۳۲۱، آذر و دی ۱۳9۷، مجله حسابدار منتشر شد. همچنین، مطابق رویه مورد 
عمل در چهار سال گذشته، فیلم کامل بخش های مختلف مراسم از طریق 
کانال انجمن در آپارات )به نشانی: aparat.com/iica_ir( منتشر شد و در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفت.

انجمن  اعضای  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع   :1397 دی   23
دانشگاه  مدیریت  دانشکده  الغدیر  تاالر  ایران،  خبره  حسابداران 

تهران
ایران، شامگاه  انجمن حسابداران خبره  مجمع عمومی عادی ساالنه اعضای 
یکشنبه، ۲۳ دی ۱۳9۷، با حضور ۲8۱ تن از اعضای انجمن در تاالر الغدیر 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

از جمله مصوبات مهم این مجمع می توان به تصویب »آیین نامه نحوه انتخاب 
اعضای شورای عالی و بازرسان«، در اجرای مواد ۲4 و ۳۵ اساسنامه انجمن 
اعضای  انتخاب  نحوه  ضوابط  تعیین  منظور  به  و   )۱۳9۳ تیر   ۲۳ )مصوب 
ریال  از ۱.000.000  ورودیه  مبلغ  افزایش  انجمن،  بازرسان  و  عالی  شورای 

از  عادی  اعضای  ساالنه  حق عضویت  مبلغ  افزایش  ریال،   ۲.000.000 به 
۱.000.000 ریال به ۱.۵00.000 ریال و افزایش مبلغ حق عضویت ساالنه 
اعضای خبره از ۲.000.000 ریال به ۳.000.000 ریال، و انتخاب رحمت اله 
صادقیان، سید محمد باقرآبادی و محمدحسن فامیلی به عنوان اعضای جدید 

شورای عالی و رضا یعقوبی به عنوان حسابرس و بازرس انجمن اشاره کرد.

گزارش کامل این مجمع، شامل متن کامل سخنرانی ها، در شماره ۳۲۲ و ۳۲۳، 
بهمن و اسفند ۱۳9۷، مجله حسابدار منتشر شد. همچنین، مطابق رویه مورد 
عمل در چهار سال گذشته، فیلم کامل بخش های مختلف مجمع از طریق 
کانال انجمن در آپارات )به نشانی: aparat.com/iica_ir( منتشر شد و در 

دسترس عالقه مندان قرار گرفت.

29 خرداد 1398: چهل و یکمین همایش انجمن حسابداران خبره 
ایران، با عنوان »تامین مالی از بازار سرمایه«،  تاالر الغدیر دانشکده 

مدیریت دانشگاه تهران

چهل و یکمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان »تامین مالی 
به  قریب  با حضور  بازار سرمایه«، عصرگاه چهارشنبه، ۲9 خرداد ۱۳98،  از 
بازار سرمایه، و دیگر عالقه مندان در  انجمن، فعاالن  اعضای  از  چهارصد تن 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

سخنرانی ها و مقاالت این همایش در قالب دو نشست به شرح زیر ارائه شد:
 سخنرانی آغازین، محسن قاسمی، دبیرکل انجمن و دبیر اجرایی همایش

گزارش دبیر علمی همایش، محمدمهدی مومن زاده  
 سخنرانی افتتاحیه، علی صحرایی، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران

نقش اقتصادی ابزارهای مالی، حسین عبده تبریزی، عضو پیشین شورای   
عالی بورس و اوراق بهادار، استاد دانشگاه

بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو، علی بیگ زاده میالنی، مدیر نظارت بر   
بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار

آشنایی با اوراق مشارکت، مهسا رادفر، رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت   
اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار

آشنایی با اوراق اجاره و اوراق مرابحه، محمدمهدی مومن زاده، مدیرعامل   
شرکت سرمایه گذاری سامان مجد

امیر  ایران،  خبره  حسابداران  انجمن  حرفه ای  گواهینامه های  با  آشنایی   
ابراهیم زاده، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، عضو هیئت 

تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره
اوراق منفعت و کارکردهای آن، محمد عابد، مدیرعامل شرکت کارگزاری   

بانک پاسارگاد
آشنایی با اوراق رهنی و اوراق خرید دین، سونای امیربابایی، مدیر خدمات   

مشاوره مالی تأمین سرمایه امین
آشنایی با اوراق سفارش ساخت و اوراق جعاله، محدثه رزاقی، مدیر تامین   

مالی شرکت تأمین سرمایه نوین
 گزارش حسابرس نسبت به طرح توجیهی اوراق بدهی، منصور شمس احمدی، 

نایب رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، حسابدار رسمی
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نقش شرکت های رتبه بندی اعتباری در تأمین مالی از بازار سرمایه، قاسم   
محسنی، مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان

شماره  در  مقاالت،  و  کامل سخنرانی ها  متن  شامل  همایش،  کامل  گزارش 
همچنین،  شد.  منتشر  حسابدار  مجله   ،۱۳98 تیر  و  خرداد   ،۳۲۷ و   ۳۲۶
مطابق رویه مورد عمل در چهار سال گذشته، فیلم کامل بخش های مختلف 
همایش )سخنرانی ها و مقاالت( از طریق کانال انجمـــن در آپارات )به نشانی: 

aparat.com/iica_ir( منتشر شد و در دسترس عالقه مندان قرار گرفت.

9 مرداد 1398: نخستین همایش استانداردهای جدید حسابداری 
ایران، با همکاری مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT(، تاالر 

الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

نخستین همایش استانداردهای جدید حسابداری ایران، عصرگاه چهارشنبه، 
با  و   ،)PACT( آموزش حسابداران خبره  مرکز  با همکاری  مرداد ۱۳98،   9
حضور قریب به چهارصد تن از اعضای انجمن، اهالی حرفه حسابداری، و دیگر 

عالقه مندان در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

سخنرانی ها و مقاالت این همایش در قالب دو نشست به شرح زیر ارائه شد:
نمایش کلیپ تصویری یادبود محمد منیری، دبیرکل فقید انجمن حسابداران   

خبره ایران
در   ،PACT مدیریت  شورای  رییس  نایب  سالمی،  غالمرضا   سخنرانی 

گرامیداشت یاد و خاطره دبیرکل فقید انجمن 
 یک دقیقه سکوت حضار به احترام دبیرکل فقید انجمن 

از  تقدیر  در   ،PACT مدیریت  شورای  رییس  مستاجران  رضا   سخنرانی 
خدمات ابراهیم نوروزبیگی، مدیر اجرایی پیشین PACT، و تقدیر از ایشان

استاندارد شماره ۱ حسابداری ایران »نحوه ارائه صورت های مالی«، مهدی   
مرادزاده فرد، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، عضو شورای 

PACT مدیریت
علی  نقدی«،  جریان های  »صورت  ایران  حسابداری   ۲ شماره  استاندارد   

رحمانی، استادتمام حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا 
در  تغییر  و  »رویه های حسابداری  ایران  شماره ۳4 حسابداری  استاندارد   
علمی  هیئت  مهرانی، عضو  اشتباهات«، ساسان  و  برآوردهای حسابداری 

دانشگاه تهران
در پایان نشست اول پنل پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان فوق برگزار شد  
استاندارد شماره ۳۵ حسابداری ایران »مالیات بر درآمد«، ابراهیم نوروزبیگی،   

PACT مدیر اجرایی پیشین
استاندارد شماره ۳۶ حسابداری ایران »ابزارهای مالی )ارائه(«، محمدحسین   

قائمی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی  امام  خمینی
محسن  )افشا(«،  مالی  »ابزارهای  ایران  حسابداری   ۳۷ شماره  استاندارد   

PACT غالمرضایی، مدیر اجرایی
در پایان نشست دوم پنل پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان فوق برگزار شد  

»روز  گرامی داشت  آیین  ساالنه  سیزدهمین   :1398 آذر   17
حسابدار«، تاالر دریای نور هتل بین المللی استقالل

سیزدهمین ساالنه آیین گرامی داشت »روز حسابدار«، شامگاه یکشنبه، ۱۷ آذر 
۱۳98، به همت انجمن حسابداران خبره ایران با حضور قریب به ششصد تن 
از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تاالر دریای نور هتل بین المللی استقالل 

برگزار شد.

خوشامدگویی رحمت اله صادقیان )رئیس انجمن( به مناسبت »روز حسابدار«، 
سخنرانی حجت اله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملّی یونسکو – ایران، سخنرانی 
همکاران  گروه  بازار  توسعه  معاون  و  مدیره  هیئت  عضو  عزیزالهی  محمد 
سیستم، گزارش برگزاری »آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱۳98«، »آزمون 
حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳98« و »آزمون های گواهینامه خدمات مالیاتی 
مشاغل« توسط محسن قاسمی )دبیرکل انجمن(، و تقدیر از نفرات برگزیده 
این آزمون ها، کارکنان برگزیده انجمن، و چهره های ماندگار انجمن در سال 

۱۳98 از جمله بخش های مختلف این مراسم بود.

گزارش کامل این مراسم، شامل متن کامل سخنرانی ها، در شماره ۳۳0، پاییز 
۱۳98، مجله حسابدار منتشر شد. همچنین، مطابق رویه مورد عمل در چهار 
انجمن  کانال  از طریق  مراسم  مختلف  بخش های  کامل  فیلم  سال گذشته، 
دسترس  در  و  شد  منتشر   )aparat.com/iica_ir نشانی:  )به  آپارات  در 

عالقه مندان قرار گرفت.
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)PACT( اهم اقدامات انجام شده در مرکز آموزش حسابداران خبره

ف
تعداد کل دانشجو/کالسنام دورهردی

از 96/0۷/01 تا 9۷/06/31
تعداد کل دانشجو/کالس
پیش بینی تعداد کل دانشجو/کالسدرصد افزایش )کاهش(از 9۷/0۷/01تا 9۸/06/31

سال 1399

۷۱0)0.0۱%(۶۱4۶0۳بین المللي۱

۱۵۱۲94۳%۱0۳۳۳۱۱9۲9بلند مدت داخلي۲

۱800  *۳9%۵۶۳4۷844دوره های سازمانی۳

۲4۶۱۶۵%4۱44۵۱4۱کوتاه مدت تخصصي4

48۱۳8۳%۶۱۲90۷زبان انگلیسي۵

8۶۳۲00%۱484۲۷۵۷کارگاه های آموزشی۶

۲8۲۶۲0۱%۲۲8۲۱۲9۱8۱جمع کل
*   با توجه به اینکه دوره های آموزش حسابدار مدیریت خبره ویژه کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رو به اتمام است، پیش بینی برگزاری دوره های سازمانی در سال مالی آینده کاهش 

یافته است.

139113921393139413951396139۷139۸سال

۱0.۶9۵۱۶.08۲۱8.۷۷۱۲۷.۱۲84۲.۵۱44۵.۲۲8۷۶،۷84۱۱۱.89۲درآمد )میلیون ریال(

)۷8.0۵4()۵۷،۱۱۲()4۱،940()۳۳،۳۲4()۲۲،0۲0()۱۷،۲9۵()۱۲،۱۲۲()8،۷۳۶(هزینه  )میلیون ریال(

۱،9۵9۳،9۶0۱،4۷۶۵،۱089،۱90۳،۲88۱9،۶۷۲۳۳.8۳8سود عملیاتی )میلیون ریال(

در جدول زیر روند درآمد، هزینه و سود عملیاتی طی 8 سال مالی گذشته)۱۳9۱ تا ۱۳98( ارائه شده است. آمار نشان می دهد این روند هم برای درآمد، هم برای سود به 
صورت افزایشی بوده است. با این وجود نرخ رشد هزینه به واسطه اقدامات انجام شده بسیار کمتر از نرخ رشد درآمد و نرخ رشد تعداد دانشجویان بوده است.

مقایسه روند درآمد ، هزینه و سود عملیاتی از 1391 تا 1398

دوره هاي آموزشي برگزارشده
در سال مالي مورد گزارش، ۲9۱8۱ نفر دانشجو/کالس به شرح زیر در مرکز آموزش حسابداران خبره دوره هاي آموزشي مختلف را گذراندند. این تعداد نسبت به سال 

مالی قبل به طور کلی رشد ۲8% درصدی را نشان می دهد.

کوتاه مدت تخصصی 
%۱8

دوره های سازمانی
%۲۷

بلندمدت داخلی
%4۱

کارگاه های آموزشی
%9

زبان انگلیسی
%۳

بین المللی
%۲
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روند درآمد، هزینه و سود 
عملیاتی از

 1391 تا 139۸

روند تعداد دانشجو/کالس
 از 1391 تا 139۸

روند مجموع درآمد و 
پیش دریافت

 از 1391 تا 139۸
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CIMA دوره
C1 - Management Accounting

LE
VE

L 
1

C2 - Financial Accounting

C4 - Economics

E1 - Enterprise

LE
VE

L 
2

P1 - Performance

F1 - Financial

F2 - Financial

LE
VE

L 
3

ACCA دوره های
Accountant in Business

PA
RT

 1

1 Management Accounting
Financial Accounting

Performance Management
PA

RT
2

2

Taxation
Performance Management (online(

Taxation (online(
Financial Reporting

Financial Reporting (online(
Audit

Financial Management
SBR- Strategic Business Leader

ACCA Dip IFRS

دوره های زبان انگلیسی

Basic
Elementary

Pre-Intermediate
Intermediate

English For Accounting
Writing

Free Discussion
Pre-IELTS

IELTS
Placement Test

Workshop
English Online Courses

دوره های بلندمدت

حسابرس داخلي خبره
سرپرستي امور مالي

عالی پرورش مدیر مالی
عالی پرورش مشاور مالی

عالی پرورش حسابدار مدیریت
عالی حسابداری پیمانکاری
جامع کاربردي حسابداری

جامع قوانین و مقرارت ویژه مدیران
CIMA به زبان فارسي

MBA
DBA

دوره های آمادگی آزمون های حرفه ای

آزمون حسابدار رسمی
آزمون مشاوران رسمی مالیاتی

آزمون کارشناس رسمی دادگستری در حوزه مالی
آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

آزمون دکتری حسابداری
آزمون حسابدار مدیریت خبره

آزمون حسابدار مالی خبره

دوره های کوتاه مدت تخصصی مالی
حسابداری مالی ۱ و ۲

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران
بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

IFRS - استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
تهیه صورتهای مالی اساسی
تهیه صورت جریان وجوه نقد
تهیه صورتهای مالی تلفیقی
حسابداری پیمانکاری ۱ و ۲

اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی
حسابداری در محیط های کامپیوتری )حسابداری عملی با نرم افزار(

دیپلم گزارشگری مالی بین المللی
حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

آشنایی با استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی
استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای داوطلبان آزمون حسابداررسمی

فن ترجمه متون حسابداری
دوره سرپرستی و مدیریت حرفه ای در حوزه مالی
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دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون کارشناس رسمی 
دادگستری در حوزه مالی

حسابداری مالی
حسابداری صنعتی

حسابرسی
مدیریت مالی

قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده
قانون تجارت، دیوان محاسبات

و محاسبات عمومی

دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون مشاور رسمی مالیاتی

قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
قانون تجارت و سایر قوانین

دوره های کوتاه مدت تخصصی حسابرسی

حسابرسی مالی
حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

حسابرسی عملیاتی و داخلی
حسابرسی داخلی با رویکرد یکپارچه
حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری
حسابرسی داخلی در حوزه پیمانکاری

حسابرسی داخلی در حوزه بازار سرمایه
مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی حسابرسی

دوره های کوتاه مدت افزایش مهارت های عمومی

مدیریت ریسک
مدیریت جلسات

مهارتهای مدیریت

دوره های کوتاه مدت تخصصی حسابداری مدیریت

بودجه بندی جامع
حسابداری صنعتی )بهای تمام شده(

دوره های بورس و سرمایه گذاری

آشنایی با ابزارهای  تأمین مالی
اجرایی سرمایه  گذاری در بازار سرمایه

دوره های کوتاه مدت
تخصصی مالی و سرمایه گذاری

مدیریت مالی ۱
مدیریت مالی ۲

موردکاوی در مدیریت مالی
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل مالی پیشرفته

روش های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص 
انتخاب روش بهینه

دوره های کوتاه مدت سیستم و فناوری اطالعات

سیستم های اطالعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی
کاربرد اکسل در حسابداری

)XBRL( زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر
دوره اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

نرم افزارهای مالیاتی

کارگاه های آموزشی

کارگاه معامالت فصلی )ماده ۱۶9 مکرر(

حسابداری حقوق و دستمزد

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

قانون مبارزه با پولشویی

کارگاه مطالعات موردی قانون مبارزه با پولشویی

بررسی تحلیلی صورت های مالی

صورت جریان های نقدی

نحوه ارائه صورت های مالی

کارگاه مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل

کارگاه بودجه بندی در عمل

گزارش نویسی حسابرسی

کارگاه آموزش معامالت سهام در بورس

کارگاه سرمایه گذاری در بورس

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

کارگاه دادرسی مالیاتی

کارگاه دادرسی مالیاتی پرونده های مالیاتی موردی

حاکمیت شرکتی

کارگاه مالیات بر درآمد )مطابق بروزرسانی استاندارد شماره ۳۵(

کارگاه استانداردهای جدید حسابداری ایران
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حسابداری مدیریت
حسابداری صنعتی )بهای تمام شده(

بودجه بندی جامع

حسابرسی
حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

حسابرسی عملیاتی و داخلی

حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری

مالی و سرمایه گذاری
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

روش های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه

قوانین و مقررات
قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

قوانین و مقررات مالیاتی

آیین دادرسی مالیاتی

مبانی حقوقی قراردادها

دوره کاربردی قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

دوره حرفه ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل

سیستم و فن آوری اطالعات

کاربرد اکسل در حسابداری

دوره اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

توانمندسازی امور مالی

پرورش حسابدار انبار

پرورش حسابدار اموال

پرورش حسابدار فروش

پرورش حسابدار خزانه )دریافت و پرداخت(

افزایش مهارتهای عمومی

مدیریت ریسک

دوره هاي اختصاصی کوتاه مدت برگزارشده برای 
سازمان ها

CIMA به زبان فارسي

حسابداری پایه

کارگاه مبارزه با پولشویی

کارگاه معامالت فصلی )ماده ۱۶9 مکرر(

حسابداری حقوق و دستمزد

EFA - حسابداری به زبان انگلیسی

تهیه صورتهای مالی اساسی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

گزارش نویسی در حسابرسی

اصول و مبانی سازمان و مدیریت

کاربرد اکسل در حسابداری

حسابداری مالی

حسابرسی داخلی ۱ و ۲

استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابرسی

قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

قانون تجارت

قانون کار و تأمین اجتماعی

منابع انسانی

قوانین و مقررات مالیاتی

دوره های کوتاه مدت تخصصی قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده
قانون تجارت

قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه
قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

قوانین و مقررات مالیاتی
مبانی حقوقی قراردادها
آیین دادرسی مالیاتی

دوره جامع قوانین و دستورالعمل های بازار سرمایه
به روزرسانی تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی
دوره حرفه ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل
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دوره های آموزشی غیر حضوری )آنالین(
طی سال مالی مورد گزارش، با توجه به استقبال عمومی از دوره های آموزشی 
غیرحضوری )آنالین(، نیاز به برگزاری این دوره ها بیش از پیش احساس شد. 
به همین دلیل، طی ماه های پایانی سال مالی با برگزاری 9 دوره آموزشی غیر 
حضوری )آنالین( به شرح زیر برگزاری این دوره ها در دستور کار قرار گرفت. 
پیش بینی می شود در سال مالی آینده ۵0 دوره و کارگاه برای 800  نفر به 

صورت غیر حضوری )آنالین( برگزار شود.

سایر اقدامات
در سال مالی مورد گزارش اقداماتی در راستای معرفی، تمایزبخشی و توسعه 

امکانات آموزشی PACT انجام شد. اهم این اقدامات به شرح زیر است:

بازسازی و بهینه سازی ساختمان شامل:
تجهیز و بهره برداری از دو کالس آموزشی ساخته شده در طبقه زیرزمین؛ 
تجهیز کلیه کالس های آموزشی به پرده نمایش و ویدیو پروژکتور؛ افزایش 
ظرفیت آسانسور مرکزی از 4 نفر به 8 نفر؛ نصب دزدگیر برای پست برق؛ 
نصب و راه اندازی سیستم نظارت دوربین مداربسته برای مدیریت؛ و افزایش 

تعداد دوربین های مدار بسته.

اقدامات تبلیغاتی و بازاریابی شامل:
فعال سازی  هفته(؛  در  فیلم   ۳ )متوسط  تبلیغاتی  فیلم های  انتشار  و  تهیه 
سامانه ایمیل مارکتینگ برای ارسال ایمیل انبوه )ارسال ۶ محتوای تبلیغاتی 
فیلم   4۵ بارگذاری  و  آپارات  کانال  راه اندازی  نفر(؛  هزار   ۱0 به  خبرنامه  و 
تبلیغاتی؛ راه اندازی صفحه فیسبوک )بازنشر محتوای اینستاگرام در فیسبوک(؛ 
توسعه صفحه اینستاگرام و تولید محتواهای تصویری و موشن گرافیک متنوع 
)۳۷،880 نفر دنبال کننده(؛ توسعه کانال تلگرام )۲۳،۳88 نفر عضو(؛ توسعه 
کانال تلگرام زبان انگلیسی با برنامه هفتگی منظم )۲،۵84 نفر عضو(؛ ایجاد 
حساب Linked In مرکز )۱80 ارتباط فردی و شرکتی(؛ تولید 8 پادکست 
و انتشار در کانال تلگرام و اینستاگرام؛ و برگزاری سمینارهای رایگان هفتگی 

برای آشنایی با دوره های آموزشی بین المللی در مرکز به صورت حضوری.

توسعه نرم افزار CRM و وبگاه:
)قرار گرفتن ۷0  وبگاه  بازدید  بهبود  آنالین مرکز؛  راه اندازی سامانه آموزش 
درصد از دوره های PACT جزو سه پیوند نخست جست وجوگر گوگل(؛ متوسط 
۷000 بازدید روزانه وبگاه؛ ایجاد امکان ثبت نام حقوقی از طریق وبگاه؛ و ارتقای 

رتبه جهانی بازدید وبگاه )الکسا( از ۱۳000 به ۵800.

برگزاری و حضور در سمینارها و گردهمایی های حرفه شامل:
ایران،  حضور در همایش مدیریت هزینه در عمل، انجمن حسابداران خبره 
موزخ  الزهرا،  دانشگاه  حسابداران،  ملی  همایش  ۱۳9۷/0۷/۱۱؛  مورخ 
دانشگاه  کشور،  مالی  و  پولی  نظام  در  آسیب شناسی  کنگره  ۱۳9۷/09/۱۵؛ 
انجمن  بازار سرمایه،  از  مالی  تأمین  و همایش  الزهرا، مورخ ۱۳9۷/۱۲/0۵؛ 

حسابداران خبره ایران، مورخ ۱۳98/0۳/۲9؛

و برگزاری همایش بین المللی ACCA & IFRS9، مورخ ۱۳9۷/0۷/۲۶؛ نشست 
دانشجویان موفق ACCA با مدیر اجرایی PACT، مورخ ۱۳9۷/0۷/۳0؛ جشن 
جدید  استانداردهای  همایش  ۱۳98/0۲/۱۱؛  مورخ  استاد،  مقام  بزرگداشت 
حسابداری  جدید  استانداردهای  همایش  ۱۳98/0۵/09؛  ایران،  حسابداری 

ایران، ۱۳98/0۶/۱۲؛

-۲۳ مورخ   طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  در   PACT دوره های  معرفی  و 
دانشگاه  مورخ  ۱۳9۷/08/۲۷-۳0،  بهشتی،  شهید  دانشگاه   ،۱۳9۷/08/۲0
-۱۲ مورخ   نفت،  صنعت  دانشکده   ،۱۳9۷/09/0۵-0۷ مورخ  خوارزمی، 

۱۳9۷/09/۱0، و دانشگاه تهران ، مورخ  ۱۳9۷/09/۱8-۲0

طراحی و برگزاری دوره های جدید آموزشی
با توجه به تقاضای موجود در بازار، دوره های زیر طی سال مالی مورد گزارش 
طراحی و با موفقیت برگزار شدند: طراحی و برگزاری دوره اکسل پیشرفته 
انگلیسی  زبان  جدید  دوره  برگزاری  و  طراحی  داشبورد؛  طراحی  رویکرد  با 
روش های  دوره  برگزاری  و  طراحی  )Effective Business Writing(؛ 
تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در خصوص انتخاب روش بهینه؛ 
طراحی و برگزاری دوره بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری؛ و طراحی 

و برگزاری ۵ کارگاه آموزشی جدید.

برنامه های آینده
شبکه  بستر  بر  تلفن  سیستم  و  رقمی  پنج  تلفن  شماره  راه اندازی  و  نصب 
در  عمومی  بخش  حسابداری  با  مرتبط  آموزش های  گسترش  )VOIP(؛ 
برای  کتاب  درآمد  ایجاد  از طریق  تحقیقات  امر  توسعه  دولتی؛  شرکت های 
نویسندگان؛ برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه مالی؛ تمرکز بر برگزاری 
همه دوره های آموزشی به صورت آنالین؛ توسعه پروژه های بازاریابی از قبیل 
ایمیل مارکتینگ، شناخت دانشجویان وفادار، شناسایی افراد معرف و..؛ افزایش 
محتوا  تولید  در  فعال تر شدن  نفر؛  هزار  به ۳0  مارکتینگ  ایمیل  مخاطبان 
برای افزایش بازدیدکنندگان وبگاه؛ و ایجاد امکان صدور صورتحساب از طریق 

CRM نرم افزار

دوره های آموزشی غیر حضوری )آنالین( برگزارشده 
طی ماه های پایانی سال مالی 139۸  

یف
تعداد نام دوره / کارگاهرد

دوره
تعداد 
نفرات

114دوره استانداردهای حسابداری ایران1

233کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد2

129کارگاه دادرسی مالیاتی3

120کارگاه قانون مبارزه با پولشویی4

118کارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی5

260کارگاه معامالت فصلی )ماده 169 مکرر(6

116کارگاه نحوه ارائه صورتهای مالی7

9190جمع کل
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انتشارات انجمن
ــابداری  ــای »حس ــائل کتاب ه ــل مس ــواالت و ح ــه س ــخ ب پاس
ــرد«   ــی عملک ــت: ارزیاب ــابداری مدیری ــات« و »حس ــت: کلی مدیری
آبان ۱۳9۷، این دو کتاب به همت مجید میراسکندری، دبیرکل اسبق انجمن و عضو 
بنا  انتشار شد.  آماده  هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره، ترجمه و 
به درخواست ایشان با هدف کمک به داوطلبان شرکت در آزمون »حسابدار مدیریت 

خبره« انجمن این دو کتاب به صورت الکترونیکی )رایگان( منتشر شد.

ــی  ــگری مال ــم گزارش ــون دیپل ــخ های آزم ــواالت و پاس ــه س مجموع
 )ACCA( ــره ــمی خب ــابداران رس ــن حس ــی )DipIFR( انجم بین الملل

بــا همــکاری انتشــارات مهربــان
خرداد ۱۳98، این کتاب با همکاری انجمن توسط انتشارات مهربان منتشر شد. این 
کتاب دربردارنده مجموعه کامل پرسش ها و پاسخ های آزمون دیپلم گزارشگری مالی 
بین المللی )DipIFR( برگزارشده توسط انجمن حسابداران رسمی خبره )ACCA(  از 
دسامبر ۲0۱۵ تا ژوئن ۲0۱8 به همراه توضیحات مربوط است. مسئولیت ترجمه این 
کتاب و افزودن توضیحات تکمیلی آن بر عهده سید محمد باقرآبادی و فاطمه دادبه 

بوده است.

اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل
آذر ۱۳98، این کتاب با هدف راهنمایی عالقه مندان به شرکت در آزمون گواهینامه 
خدمات مالیاتی مشاغل انجمن منتشر شد. این کتاب راهنما به همت مهدی غریب، 
اعضای  از  امیدی،  رامین  انجمن، و  مالیاتی مشاغل  عضو کارگروه گواهینامه خدمات 
و  قوانین  اصالحات  آخرین  با  مطابق  صفحه   ۱40 بر  مشتمل  فصل  پنج  در  انجمن، 

مقررات مالیاتی مربوط به صاحبان مشاغل تهیه و تنظیم شده است.

چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه )زیر چاپ(
شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه )IIRC( ائتالفی جهانی متشکل از قانون گذاران، 
استانداردگذاران، شرکت ها، متخصصان حرفه حسابداری، و سازمانهای مردم نهاد است. 
اعضای این ائتالف همگی اعتقاد دارند که گام بعدی در روند تکامل گزارشگری شرکتی 
باید اطالع رسانی درباره ارزش آفرینی باشد. چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه 
به منظور برآوردن این نیاز و تامین شالوده ای برای آینده ایجاد شده است. مسئولیت 
ترجمه این کتاب بر عهده محسن ژاله آزاد زنجانی، از اعضای خبره انجمن در شاخه های 
تخصصی حسابدار مستقل خبره، حسابدار مالی خبره و حسابدار مدیریت خبره، بوده 

است. این کتاب زیر چاپ است و در روزهای پایانی دی ۱۳98 منتشر خواهد شد.

ت: ۱۵۰۰    
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اولین راهنمای جامع و کاربردی
خدمات مالیاتی صاحبان مشاغل
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Mahdi Gharib

Tax lecturer

Ramin Omidi

Member of IRANIAN   INSTITUTE   OF   CERTIFIED   ACCOUNTANTS

نظام مالیاتی مشاغل و اینکه تمامی صاحبان مشاغل باید نسبت به ابراز درآمدهای خود اقدام کنند، امروزه مبحثی 
بسیار مهم است و تمامی صاحبان مشاغل باید نسبت به این موضوع آگاهی و آشنایی کامل داشته باشند. 

با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت پرورش حسابدارانی که بتوانند این خدمات را به صورت تخصصی به صاحبان 
مشاغل ارائه دهند به روشنی احساس می شود. . و از آن سو، بازار کار ارائه خدمات حسابداری مالیاتی به صاحبان 
مشاغل و اصناف نیز یکی از بکرترین بازارهای کار حسابداری در کشور است که نمونه های متنوع آن در حوزۀ 
اصناف مانند فروشگاه های زنجیره ای، وکال، پزشکان، مدارس، عمده فروشان، مشاورین امالک، طالفروشان و... 

مشهود است.
گروهی از حسابداران جوان و حتی حسابداران باتجربه شاید بازار کار خدمات حسابداری مالیاتی مشاغل را یک 
بازار کم اهمیت با گردش پولی ناچیز تصور کنند. در حالی که این بازار خدمات یکی از پیچیده ترین منابع درآمدی 
در شغل حسابداری است. منظور از پیچیدگی، نحوۀ ورود به این بازار است. چون اگر یاد بگیرید چگونه وارد این 
بازار شوید، به یک منبع مناسب و بزرگ کار حسابداری دست پیدا کرده اید که با درگیری کمتری نسبت به بازار 

کار شرکت ها و مؤسسات امکان کسب درآمد مناسب از آن فراهم است.
تکالیف،  با  آشنایی  برای  نیاز صاحبان مشاغل  از مباحث عمومی و تخصصی مورد  اولین مجموعه   کتاب حاضر 

وظایف و مقررات مالیاتی و همچنین معرفی رویه های اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور در این ارتباط است.
ت: ۱۵۰۰    
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با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت پرورش حسابدارانی که بتوانند این خدمات را به صورت تخصصی به صاحبان 
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مشاغل و اصناف نیز یکی از بکرترین بازارهای کار حسابداری در کشور است که نمونه های متنوع آن در حوزۀ 
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مشهود است.
گروهی از حسابداران جوان و حتی حسابداران باتجربه شاید بازار کار خدمات حسابداری مالیاتی مشاغل را یک 
بازار کم اهمیت با گردش پولی ناچیز تصور کنند. در حالی که این بازار خدمات یکی از پیچیده ترین منابع درآمدی 
در شغل حسابداری است. منظور از پیچیدگی، نحوۀ ورود به این بازار است. چون اگر یاد بگیرید چگونه وارد این 
بازار شوید، به یک منبع مناسب و بزرگ کار حسابداری دست پیدا کرده اید که با درگیری کمتری نسبت به بازار 

کار شرکت ها و مؤسسات امکان کسب درآمد مناسب از آن فراهم است.
تکالیف،  با  آشنایی  برای  نیاز صاحبان مشاغل  از مباحث عمومی و تخصصی مورد  اولین مجموعه   کتاب حاضر 

وظایف و مقررات مالیاتی و همچنین معرفی رویه های اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور در این ارتباط است.


