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به
انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان یکی از پرسابقهترین تشکلهای حرفهای کشور ،با توجه به اهداف تعیینشده برای
آن از جایگاه ویژه ای بین فعاالن حرفه حسابداری برخوردار است .اهدافی که تحقق هر یک از آنها قطعاً زمینه ارتقای
جایگاه اجتماعی حسابداران را فراهم میکند .طی سالهای فعالیت انجمن ،ارکان ادارهکننده آن ،تالش داشتهاند و به
اهداف مذکور هم تا حدودی دست یافتهاند .از آن جمله ،میتوان به موفقیتهای کسبشده در تامین امکانات آموزشی
الزم در جهت ارتقای دانش فعاالن حرفه حسابداری و برگزاری دورههای آموزشی و همایشهای حرفهای اشاره کرد .در
رابطه با دیگر اهداف به شرح زیر ،انتظارات بهطورکامل تامین نشده است:
 فراهم آوردن زمینه مشارکت همهجانبه تمامی افراد صالحیتدار در تعیین سرنوشت حرفه
 وضع رهنمودهای حرفهای برای اعضا و دیگر فعاالن حرفه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
 تقویت روحیه پژوهش و تتبع و ابتکار در زمینههای علمی و عملی حرفه
 ایجاد امکانات الزم برای برقراری ارتباط صحیح و منطقی رفتاری و فنّی بین اعضا
 سعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اساسی و اصولی حرفه در اقتصاد کشور
 ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از اعضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفهای ،و
 کمک به ایجاد شرایط و امکانات کار برای اعضا به طور یکسان.
برنامههایاینجانبدرراستایتحققایناهدافبهشرحزیراست:

 -1پیگیری اجرایی شدن مدرک حرفهای حسابدار مالی خبره
 -2جوانگرایی ضمن رعایت احترام به جایگاه پیشکسوتان
 -3ارتقاء جایگاه بانوان در حرفه حسابداری از طریق مشارکت فعال در برنامهریزی و اجرای سیاستهای حرفهای
مناسب
 -4پیگیری افتتاح دفاتر انجمن در شهرهای دیگر ایران ،از جمله شهرهای بزرگ همچون اصفهان ،تبریز ،مشهد و ...
 -5برگزاری جلسات گردهمایی و تبادل نظر بین اعضا البته با لحاظ توانایی و امکانات در اختیار و تالش برای
برگزاری جلسات منظم هماندیشی به منظور یافتن راهکارهایی برای مسائل جاری حرفه .به طور مثال ،تهیه
صورتهای مالی نمونه  IFRSبرای صنایع مختلف یا اظهارنظر تخصصی در مورد آییننامههای سازمان بورس
و اوراق بهادار و ...
 -6فعال کردن کارگروههای مختلف انجمن که میتوانند نقش موثری در ایفای تعهدات انجمن داشته باشد.
 -7پیگیری برگزاری مجامع به منظور فراهم آوردن بستر مناسب برای مشارکت بیشتر اعضا در تصمیمگیری و
کاهش هزینه مشارکت برای اعضا
 -8ایجاد انگیزه برای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین مباحث رفاهی برای اعضا
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