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حسـابدار مالـی خبـره
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند ،بــه موجــب مصوبــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران
مالــی خبــره و شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران ،در اجــرای مفــاد مــاده  8اساســنامه،
ثبتنــام داوطلبــان شــرکت در «آزمــون حســابدار مالــی خبــره ســال  »13۹7از بهمــن مــاه ۱۳۹۶
آغــاز شــده اســت .داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون میتواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمن
( ،)www.iica.irپــس از مطالعــه دقیــق شــرایط مربوطــه نســبت بــه ثبتنــام در ایــن آزمــون اقــدام
کننــد .جزئیــات مربــوط بــه مــواد آزمــون ،منابــع مــورد تاییــد ،تاریــخ اعــام فهرســت داوطلبــان
واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون ،تاریــخ و محــل توزیــع کارت ورود بــه جلســه آزمــون ،و تاریــخ و
محــل برگــزاری آزمــون از طریــق وبــگاه انجمــن اطالعرســانی میشــود.
الزم بــه ذکــر اســت ،بــه موجــب مصوبــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مالــی خبــره و
شــورای عالــی انجمــن ،متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون کــه صرفـ ًا فاقــد شــرط «داشــتن حداقــل
دو ســال ســابقه عضویــت در انجمــن» هســتند ،به شــرط داشــتن شــرایط عمومــی عضویــت در انجمن
و احــراز ســایر شــرایط عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی حســابدار مالــی خبــره ،میتواننــد در
آزمــون ســال جــاری ثبتنــام و شــرکت کننــد .مطابــق ایــن مصوبــات ،اعطــای عنــوان «حســابدار
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 عضویتشــان خواهــد بــود.
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حسـابدار مدیریت خبـره
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند ،بــه موجــب مصوبــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران
مدیریــت خبــره و شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران ،در اجــرای مفاد مــاده  8اساســنامه،
ثبتنــام داوطلبــان شــرکت در «آزمــون حســابدار مدیریــت خبــره ســال  »13۹7از تیــر مــاه ۱۳۹۷
آغــاز شــده اســت .داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون میتواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمن
( ،)www.iica.irپــس از مطالعــه دقیــق شــرایط مربوطــه نســبت بــه ثبتنــام در ایــن آزمــون اقــدام
کننــد .جزئیــات مربــوط بــه مــواد آزمــون ،منابــع مــورد تاییــد ،تاریــخ اعــام فهرســت داوطلبــان
واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون ،تاریــخ و محــل توزیــع کارت ورود بــه جلســه آزمــون ،و تاریــخ و
محــل برگــزاری آزمــون از طریــق وبــگاه انجمــن اطالعرســانی میشــود.
الزم بــه ذکــر اســت ،بــه موجــب مصوبــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مدیریــت خبــره و
شــورای عالــی انجمــن ،متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون کــه صرفـ ًا فاقــد شــرط «داشــتن حداقــل
دو ســال ســابقه عضویــت در انجمــن» هســتند ،بــه شــرط داشــتن شــرایط عمومــی عضویــت در
انجمــن و احــراز ســایر شــرایط عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی حســابدار مدیریــت خبــره،
میتواننــد در آزمــون ســال جــاری ثبتنــام و شــرکت کننــد .مطابــق ایــن مصوبــات ،اعطــای
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 عضویتشــان خواهــد بــود.
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۱۴

اخبار
۴۳

خبرهایی از جهان حسابداری

1

سرمقاله

دانـش ها و
مهار ت های
بین رشته ای

دانــش و حرفهی حســابداری امروزی در سرتاســر
جهان کمابیش همانند اغلب رشتههای دانشگاهی و
حرفههای دیگر به زیرشــاخههای تخصصی متنوعی
گروهبندی شــده اســت .با این حــال ،در اغلب این
زیرشاخههای تخصصی نیاز روزافزونی به دانشافزایی
و کســب مهارتهای دیگر نیز احســاس میشــود.
حســابداران حرفهای امروزی ،که بســته به شاخهی
تخصصیشــان ،در جایگاههای 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 سازمانهای مختلف تولیدی
و خدماتی ،در بخشهــای خصوصی و عمومی ،یا به
صورت شاغل انفرادی فعالیت میکنند؛ در هر یک از
این موقعیتهای شــغلی ،برای ایفای حداقل وظایفی
کــه بر عهده دارند ،یا برای ایفای باکیفیتتر خدماتی
که بــه ذینفعان مختلــف ارائه میکننــد ،ناگزیر از
آموختن دانشها و کسب مهارتهای مختلف هستند.
ضــرورت آموزش و فراگیری برخــی از این دانشها و
مهارتها ،با توجه به ماهیت فراگیرتر آنها ،از اهمیت
و اولویت بیشتری در حرفهی حســابداری برخوردار
است .از این رو ،کمتر حســابدار حرفهای موفقی را –
بهویژه در ســطح بینالمللی  -میتوان یافت که بدون
مجهــز بودن به این دانشها و مهارتها قادر به ارتقای
شغلی مناسب در مسیر حرفهای پیش روی خود باشد.
از مهارتهای بدیهی امروزی همچون آشنایی یا حتی
تســلط بر زبانهای بینالمللی (معموالً انگلیســی) و
کاربری نرمافزارهای عمومــی رایانهای (حروفنگارها،
صفحهگســتردهها ،پایگاه دادگان ،نکتهپردازها )... ،که
بگذریم ،این روزها حتی آشنایی با دانشها و مهارتهایی
همچون ،مدیریت ،راهبرد ،بازاریابی ،روانشناسی ،اصول
و فنون مذاکره ،مدیریت زمان ،و نظیر اینها ،کمابیش
برای موفقیت هر حسابدار حرفهای از ضروریات بدیهی
به شمار میآید.

محسن قاسمی

2

در موارد متعددی با حســابداران حرفهای شــاغل در
زمینههای تخصصی مختلف مواجه میشــویم ،که از
نظر دانش و مهارتهای فنی همســطح یا حتی گاهی
پایینتر از همحرفهایهای خود هستند ،ولی به دلیل
برخــورداری از دانشها و مهارتهــای ضروری دیگر،
توانســتهاند مسیر ارتقای شــغلی خود را سریعتر و با
موفقیت بیشتری بپیمایند .بــه عنوان مثال ،گروهی
از حســابداران حرفهای با راهاندازی موسسات خدماتی
(از جمله ،موسســات حسابداران رســمی ،موسسات

حسابداری ،موسسات مشاورهی مدیریت ،و نظیر اینها)
به ارائهی خدمات حرفــهای به صاحبکاران مختلف
میپردازند .این افراد عالوه بر آن که ضرورتاً باید واجد
صالحیتهای فنی باشند ،به دلیل این که عهدهدار یک
کسبوکار (شخصی یا شراکتی) شدهاند ،باید از دانش
و مهارتهای الزم برای ادارهی موفق آن کســبوکار
نیز برخوردار باشند .به عبارت دیگر ،برای ادارهی یک
موسسهی خدمات حرفهای (در زمینههای تخصصی
گوناگون ،از جمله ،حقوقی ،پزشکی ،... ،و حسابداری)
برخورداری از دانــش و مهارتهای حرفهای هر چند
شــرط الزم اســت ،ولی کافی نیســت .موفقیت این
حد زیادی متکی به تواناییهای راهبردی،
موسسات تا ّ
مدیریتی ،بازاریابی ،مذاکرهای ،و حتی روانشناســی،
جامعهشناسی ،و فرهنگی ادارهکنندگان آنها است.
از این رو ،عالوه بر گنجاندن مواد درســی مختلف در
دروس پایهی رشــتهی حســابداری در دانشگاهها ،و
همچنین دورههای حرفهای اعطــای گواهینامههای
حرفــهای در انجمنهــای حســابداران حرفهای ،که
با هدف آمــوزش و تاکید بر دانشهــا و مهارتهای
بینرشــتهای مورد نیاز حسابداران حرفهای کمابیش
متداول بوده است؛ هر یک از حسابداران حرفهای نیز
به تناسب مشــاغل خود ضرورتاً باید به دانشافزایی
و مهارتآموزی در این زمینههای بینرشــتهای توجه
داشته باشند.
در همین ارتباط ،مجلهی حســابدار نیز با الگوبرداری
از نشــریات حرفهای معتبر جهان ،در ادامهی رویهی
مورد عمل در گذشــته و در جهــت تقویت آن ،از این
پــس در کنــار پرداختن به مباحث فنــی و حرفهای
حســابداری ،به فراخور موضوعات مختلف به مباحث
متنوع بینرشتهای مورد توجه و مورد نیاز حسابداران
حرفهای خواهد پرداخت .از این رو ،از اعضای گرانمایهی
انجمن حسابداران خبرهی ایران و دیگر همکاران محترم
حرفه نیز دعوت میشود ،در مقاالت ،یادداشتها و دیگر
مطالب ارسالی خود برای حسابدار ،ضمن رعایت اصول
و خط قرمزهای مورد توجه در حســابدار ،به مباحث و
موضوعات بینرشتهای نیز بپردازند .از جمله این موارد
میتوان به مباحث و موضوعــات مدیریتی ،راهبردی،
بازاریابی ،مدیریت منابع انسانی ،اصول و فنون مذاکره،
روانشناســی ،فناوری ،و نظایر اینها اشاره کرد .با در
نظر داشــتن این مالحظهی ضــروری که پرداختن به
ایــن مباحث و موضوعات از دیدگاهی باشــد که برای
حسابداران حرفهای واجد آموزههای کاربردی در عمل
باشد.

حسابدار
شمارۀ ۳۱4
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