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و  دانـش هـا 
مهارت های
بین رشته ای
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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
حسـابدار مالـی خبـره

ــابداران  ــت حس ــخیص صالحی ــت تش ــات هیئ ــب مصوب ــه موج ــاند، ب ــالع می رس ــه اط ــیله ب بدین وس
مالــی خبــره و شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران، در اجــرای مفــاد مــاده 8 اساســنامه، 
ــاه ۱۳۹۶  ــن م ــال ۱۳۹7« از بهم ــره س ــی خب ــابدار مال ــون حس ــرکت در »آزم ــان ش ــام داوطلب ثبت ن
آغــاز شــده اســت. داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون می تواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمن  
)www.iica.ir(، پــس از مطالعــه دقیــق شــرایط مربوطــه نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام 
ــه مــواد آزمــون، منابــع مــورد تاییــد، تاریــخ اعــالم فهرســت داوطلبــان  کننــد. جزئیــات مربــوط ب
واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون، تاریــخ و محــل توزیــع کارت ورود بــه جلســه آزمــون، و تاریــخ و 

ــود.  ــانی می ش ــن اطالع رس ــگاه انجم ــق وب ــون از طری ــزاری آزم ــل برگ مح

ــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مالــی خبــره و  ــه موجــب مصوب ــه ذکــر اســت، ب الزم ب
شــورای عالــی انجمــن، متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون کــه صرفــًا فاقــد شــرط »داشــتن حداقــل 
دو ســال ســابقه عضویــت در انجمــن« هســتند، به شــرط داشــتن شــرایط عمومــی عضویــت در انجمن 
ــی خبــره، می تواننــد در  و احــراز ســایر شــرایط عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی حســابدار مال
ــات، اعطــای عنــوان »حســابدار  ــق ایــن مصوب ــام و شــرکت کننــد. مطاب آزمــون ســال جــاری ثبت ن
مالــی خبــره« بــه ایــن افــراد )در صــورت موفقیــت در آزمــون یادشــده( منــوط بــه عضویــت آنــان در 

انجمــن و ســپری شــدن حداقــل دو ســال از تاریــخ عضویت شــان خواهــد بــود.
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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
حسـابدار مدیریت خبـره

ــابداران  ــت حس ــخیص صالحی ــت تش ــات هیئ ــب مصوب ــه موج ــاند، ب ــالع می رس ــه اط ــیله ب بدین وس
مدیریــت خبــره و شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران، در اجــرای مفاد مــاده 8 اساســنامه، 
ــام داوطلبــان شــرکت در »آزمــون حســابدار مدیریــت خبــره ســال ۱۳۹۷« از تیــر مــاه ۱۳۹۷  ثبت ن
آغــاز شــده اســت. داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون می تواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمن  
)www.iica.ir(، پــس از مطالعــه دقیــق شــرایط مربوطــه نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام 
ــه مــواد آزمــون، منابــع مــورد تاییــد، تاریــخ اعــالم فهرســت داوطلبــان  کننــد. جزئیــات مربــوط ب
واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون، تاریــخ و محــل توزیــع کارت ورود بــه جلســه آزمــون، و تاریــخ و 

ــود.  ــانی می ش ــن اطالع رس ــگاه انجم ــق وب ــون از طری ــزاری آزم ــل برگ مح

الزم بــه ذکــر اســت، بــه موجــب مصوبــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مدیریــت خبــره و 
شــورای عالــی انجمــن، متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون کــه صرفــًا فاقــد شــرط »داشــتن حداقــل 
ــت در  ــی عضوی ــرایط عموم ــتن ش ــرط داش ــه ش ــتند، ب ــن« هس ــت در انجم ــابقه عضوی ــال س دو س
ــره،  ــت خب ــابدار مدیری ــی حس ــاخه تخصص ــره در ش ــت خب ــرایط عضوی ــایر ش ــراز س ــن و اح انجم
ــای  ــات، اعط ــن مصوب ــق ای ــد. مطاب ــرکت کنن ــام و ش ــاری ثبت ن ــال ج ــون س ــد در آزم می توانن
عنــوان »حســابدار مدیریــت خبــره« بــه ایــن افــراد )در صــورت موفقیــت در آزمــون یادشــده( منــوط 
بــه عضویــت آنــان در انجمــن و ســپری شــدن حداقــل دو ســال از تاریــخ عضویت شــان خواهــد بــود.
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سرمقاله

و  دانـش ها 
مهارت های
بین رشته ای

محسن قاسمی

دانــش و حرفه ی حســابداری امروزی در سرتاســر 
جهان کمابیش همانند اغلب رشته های دانشگاهی و 
حرفه های دیگر به زیرشــاخه های تخصصی متنوعی 
گروه بندی شــده اســت. با این حــال، در اغلب این 
زیرشاخه های تخصصی نیاز روزافزونی به دانش افزایی 
و کســب مهارت های دیگر نیز احســاس می شــود. 
حســابداران حرفه ای امروزی، که بســته به شاخه ی 
تخصصی شــان، در جایگاه های شــغلی گوناگونی از 
جمله، حســابدار مالی، حسابدار مدیریت، مدیر مالی، 
حسابرس داخلی، حســابرس مستقل، بازرس تقلب، 
حســابدار دادگاهی، کارشناس رسمی، و مشاور مالی 
)فردی یا شــرکتی(، در سازمان های مختلف تولیدی 
و خدماتی، در بخش هــای خصوصی و عمومی، یا به 
صورت شاغل انفرادی فعالیت می کنند؛ در هر یک از 
این موقعیت های شــغلی، برای ایفای حداقل وظایفی 
کــه بر عهده دارند، یا برای ایفای باکیفیت تر خدماتی 
که بــه ذینفعان مختلــف ارائه می کننــد، ناگزیر از 
آموختن دانش ها و کسب مهارت های مختلف هستند.

ضــرورت آموزش و فراگیری برخــی از این دانش ها و 
مهارت ها، با توجه به ماهیت فراگیرتر آن ها، از اهمیت 
و اولویت بیش تری در حرفه ی حســابداری برخوردار 
است. از این رو، کم تر حســابدار حرفه ای موفقی را – 
به ویژه در ســطح بین المللی - می توان یافت که بدون 
مجهــز بودن به این دانش ها و مهارت ها قادر به ارتقای 
شغلی مناسب در مسیر حرفه ای پیش روی خود باشد. 
از مهارت های بدیهی امروزی همچون آشنایی یا حتی 
تســلط بر زبان های بین المللی )معموالً انگلیســی( و 
کاربری نرم افزارهای عمومــی رایانه ای )حروف نگارها، 
صفحه گســترده ها، پایگاه دادگان، نکته پردازها، ...( که 
بگذریم، این روزها حتی آشنایی با دانش ها و مهارت هایی 
همچون، مدیریت، راهبرد، بازاریابی، روان شناسی، اصول 
و فنون مذاکره، مدیریت زمان، و نظیر این ها، کمابیش 
برای موفقیت هر حسابدار حرفه ای از ضروریات بدیهی 

به شمار می آید.

در موارد متعددی با حســابداران حرفه ای شــاغل در 
زمینه های تخصصی مختلف مواجه می شــویم، که از 
نظر دانش و مهارت های فنی هم ســطح یا حتی گاهی 
پایین تر از هم حرفه ای های خود هستند، ولی به دلیل 
برخــورداری از دانش ها و مهارت هــای ضروری دیگر، 
توانســته اند مسیر ارتقای شــغلی خود را سریع تر و با 
موفقیت بیش تری بپیمایند. بــه عنوان مثال، گروهی 
از حســابداران حرفه ای با راه اندازی موسسات خدماتی 
)از جمله، موسســات حسابداران رســمی، موسسات 

حسابداری، موسسات مشاوره ی مدیریت، و نظیر این ها( 
به ارائه ی خدمات حرفــه ای به صاحب کاران مختلف 
می پردازند. این افراد عالوه بر آن که ضرورتاً باید واجد 
صالحیت های فنی باشند، به دلیل این که عهده دار یک 
کسب وکار )شخصی یا شراکتی( شده اند، باید از دانش 
و مهارت های الزم برای اداره ی موفق آن کســب وکار 
نیز برخوردار باشند. به عبارت دیگر، برای اداره ی یک 
موسسه ی خدمات حرفه ای )در زمینه های تخصصی 
گوناگون، از جمله، حقوقی، پزشکی، ...، و حسابداری( 
برخورداری از دانــش و مهارت های حرفه ای هر چند 
شــرط الزم اســت، ولی کافی نیســت. موفقیت این 
موسسات تا حّد زیادی متکی به توانایی های راهبردی، 
مدیریتی، بازاریابی، مذاکره ای، و حتی روان شناســی، 

جامعه شناسی، و فرهنگی اداره کنندگان آن ها است.

از این رو، عالوه بر گنجاندن مواد درســی مختلف در 
دروس پایه ی رشــته ی حســابداری در دانشگاه ها، و 
همچنین دوره های حرفه ای اعطــای گواهینامه های 
حرفــه ای در انجمن هــای حســابداران حرفه ای، که 
با هدف آمــوزش و تاکید بر دانش هــا و مهارت های 
بین رشــته ای مورد نیاز حسابداران حرفه ای کمابیش 
متداول بوده است؛ هر یک از حسابداران حرفه ای نیز 
به تناسب مشــاغل خود ضرورتاً باید به دانش افزایی 
و مهارت آموزی در این زمینه های بین رشــته ای توجه 

داشته باشند.

در همین ارتباط، مجله ی حســابدار نیز با الگوبرداری 
از نشــریات حرفه ای معتبر جهان، در ادامه ی رویه ی 
مورد عمل در گذشــته و در جهــت تقویت آن، از این 
پــس در کنــار پرداختن به مباحث فنــی و حرفه ای 
حســابداری، به فراخور موضوعات مختلف به مباحث 
متنوع بین رشته ای مورد توجه و مورد نیاز حسابداران 
حرفه ای خواهد پرداخت. از این رو، از اعضای گرانمایه ی 
انجمن حسابداران خبره ی ایران و دیگر همکاران محترم 
حرفه نیز دعوت می شود، در مقاالت، یادداشت ها و دیگر 
مطالب ارسالی خود برای حسابدار، ضمن رعایت اصول 
و خط قرمزهای مورد توجه در حســابدار، به مباحث و 
موضوعات بین رشته ای نیز بپردازند. از جمله این موارد 
می توان به مباحث و موضوعــات مدیریتی، راهبردی، 
بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، اصول و فنون مذاکره، 
روان شناســی، فناوری، و نظایر این ها اشاره کرد. با در 
نظر داشــتن این مالحظه ی ضــروری که پرداختن به 
ایــن مباحث و موضوعات از دیدگاهی باشــد که برای 
حسابداران حرفه ای واجد آموزه های کاربردی در عمل 

باشد.
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