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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
حسابدار 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 خبره ایــران، در اجــرای مفاد مــاده 8 اساســنامه، 
ثبت نــام داوطلبــان شــرکت در »آزمــون حســابدار مدیریــت خبــره ســال 1396« آغــاز شــده اســت. 
 ،)www.iica.ir(  داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون می تواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمــن
ــر  ــنبه، 30 مه ــت اداری روز یکش ــان وق ــا پای ــر ت ــه، حداکث ــرایط مربوط ــق ش ــه دقی ــس از مطالع پ
1396، نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام کننــد. جزئیــات مربــوط بــه مــواد آزمــون، منابــع 
مــورد تاییــد، تاریــخ اعــالم فهرســت داوطلبــان واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون، تاریــخ و محــل 
ــگاه انجمــن  ــه جلســه آزمــون، و تاریــخ و محــل برگــزاری آزمــون از طریــق وب ــع کارت ورود ب توزی

می شــود.  اطالع رســانی 

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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ــدار،  ــده در حسـابـ ــای درج شـ ــا و نـظرهـ • مـقاله هـ
ــن  ــی انــجــمـ ــر رســمـ ــده ی نــظـ بــازتــاب دهـنـ
نــيــســـت؛ مـــگر در مــواردی کــه قـيـــد شـــود.
• حســابدار در ویرایــش فنــی مقاله هــا آزاد اســت.

• حســابدار از دریافــت و انتشــار مقاله هــا، یادداشــت ها 
و دیـدگـــاه های کـلـيـــه ی اعـــضا و صـاحب نـظـــران 
حـــسابداری، مالی و اقـتـــصادی استـقـبـال مـی کـنـد.
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رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در صنعت بیمه: فرصتی برای جهانی شدن | رحمت اهلل صادقیان 
بخش عمده ی این شــماره ی حسابدار، به متن های مکتوب و ویراسته ی سخنرانی های ارائه شده در سي ونهمين همایش انجمن حسابداران 
خبره ی ایران با موضوع پياده ســازي اســتانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي در صنعت بيمه اختصاص دارد. در نخستين مقاله، سخنان 
ریيس شــورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در خصوص تأثير گذار به استانداردهای بين المللی گزارشگری مالی در هم پيوندی و 

ادغام در اقتصاد جهانی ارائه شده است.

همت جمعی کارشناسان، الزمه ی گذار به استانداردهای بین المللی در صنعت بیمه | عبدالناصر همتی
ریيس کل بيمه ی مرکزی جمهوری اســالمی ایران و ریيس شــورای عالی بيمه در این مبحث ضمن اشــاره به تحوالت اســتانداردهای 
بين المللی گزارشگری مالی در شرکت های بيمه از استاندارد چهار به استاندارد هفده، چالش های گذار به این استانداردها را برمی شمارد 
و تأکيد دارد که این گذار مستلزم همکاری و همت جمعی کارشناسان بيمه، بورس، سازمان حسابرسی و تشکل های حرفه ای حسابرسی 

و حسابداری خواهد بود. گفتنی است سایر مقاالت همایش در شماره ی آبان ماه منتشر خواهد شد.

نگاه ما باید به پیش رو باشد | سیدمحمد باقرآبادی
در این مقاله، دبير علمی همایش پيشــينه ی گذار به اســتانداردهای بين المللی گزارشگری مالی را برمی شمارد و با مرور بر دالیل استفاده 
از IFRS، نحوه و پيشينه  ی گذار به آن، نهادهای مرتبط با استانداردگذاری بين المللی گزارشگری مالی در مؤسسات بيمه موارد اختالف 

استاندارد 28 ایران با IFRS4 را به طور اجمالی معرفی می کند. 

اقالم با اهمیت در صورت های مالی شرکت های بیمه بر مبنای IFRS | حمید دیانت پی

ذخایر در شرکت های بیمه ای | سید محمد باقرآبادی

سرمایه گذاری در امالک طبق پرتفوی شرکت های بیمه ای: اســتاندارد بین المللی حسابداری شماره 40 | دانیال 
محجوب

گزارشگري مالي دارایي هاي مالي در صنعت بیمه با تأکید بر IFRS 9 | شاهین کرزبر

عدم اطمینان، چالش ها و فرصت هاي شرکت هاي بیمه در پیاده سازي IFRS | حمید اسدزاده

کارگاه تهیه صورت هاي مالي شرکت ها بر مبنای IFRS | منصور شمس احمدي
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نگرش دانشجویان درباره ی آموزش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی | مجتبی ابراهیمی رومنجان و زهرا 
نظیفی

در این مقاله نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری شهرستان های مشهد و یزد و شيراز درباره ی آموزش استانداردهای 
گزارشگری مالی بين المللی بررسی شده است. بر این اساس، بر اساس تحقيق چن و الفایت )2014(، ابتدا چهار مؤلفه ی درک حرفه ای، 
رضایــت از رشــته، مهارت و دانش و اســتراتژی ترجيحــی به مثابه عوامل مؤثر در نگرش دانشــجویان درباره ی آموزش اســتانداردهای 
گزارشــگری مالی بين المللی مطرح؛ ســپس با طرح سؤاالتی درباره ی این مؤلفه ها، پرسش نامه ی محقق ساخته با پایایی 92 درصد تنظيم و 
بين نمونه ی آماری توزیع شــد. نتایج در مجموع نشــان داد که درک حرفه ای، رضایت از رشته، مهارت و استراتژی ترجيحی دانشجویان 

در نگرش دانشجویان نسبت به آموزش استانداردهای گزارشگری مالی بين المللی مؤثر است.

52

64 خبرهایي از جهان حسابداري | امیرهادی معنوی مقدم
افزایش اســتقبال از گزارشــگری یک پارچه | پيش بينــی پرایس واتر هاوس کوپرز از نقل وانتقاالت باالی 100 ميليــون پوند در فوتبال در 
ســالهای آتی | باالترین ميزان رفاه مالی آمریکایی ها در 10 ســال گذشــته | بورســيه های ســال 18-2017 هيأت نظارت بر حســابداری 
شــرکت های سهامی عام اعالم شــد | جریمه 4/8 ميليون پوندی کی پی ام جی از سوی کميسيون بورس و اوراق بهادار به دليل ناتوانی در 
حسابرسی شرکت انرژی | تورم اروپا ثابت باقی می ماند | توشيبا از خطر حذف شدن از بورس ژاپن گریخت | جریمه 6/6 ميليون دالری 
پرایس واترهاوس کوپرز از سوی سازمان تنظيم مقررات بریتانيا | مالت به استفاده از حسابداری تعهدی روی می آورد | ادغام دو شرکت 
مدیریت دارایی ابردین و استاندارد الیف | قصد استانداردگذاران بين المللی برای افزایش تردید حرفه ای | هشدار حسابرسان به وزارت 
دفاع آمریکا برای دقت بيش تر در برآورد صرفه جویی مالی | ضرورت ساده ســازی فرایند اســتانداردگذاری توسط هيأت استانداردهای 
بين المللی حســابداری | راهنمای فدراســيون بين المللی حســابداران برای الگوهای تنظيم مقررات برای حســابداری | بر اساس یافته های 
ســازمان تنظيم مقررات حسابرســی کانادا، بيش تر اطالعات استفاده شده به وسيله ســرمایه گذاران از صورت های مالی حسابرسی شده به 
دســت نمی آید | ترغيب هيأت استانداردهای حسابداری مالياز ســوی دموکراتها برای الزامی کردن گزارشگری به تفکيک هر کشور | 

ممانعت اوکراین از ارائه خدمات حسابرسی از سوی پرایس واترهاوس کوپرز به بانک های این کشور | ...
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