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پيشخوان

انجمن،  اعضا
و گواهی نامه های حرفه ای

کتبی،  عضویت  آزمون  نخستین 
مّتحدالشکل و سراسری در انجمن

»آزمــون حســابدار مدیریــت خبره ی 
ســال 1396« انجمن حســابداران خبره ی 
ایــران کــه در روز شــنبه، 11 آذر 1396 
بــا شــرکت قریب بــه 250 عضــو واجد 
شــرایط انجمن برگزار می شود، از تاریخ 
تأســيس انجمن )شــامگاه چهارشــنبه، 2 
اســفند 1351( تا کنون، نخســتين آزمون 
عضویت خبــره )certified( در انجمن 
اســت که به صورت کتبی، متّحدالشکل 
و سراســری برگــزار می شــود. البتــه به 
اســتناد آگهی مندرج در نشریه ی انجمن 
حســابداران خبــره ایــران )دوره ی قدیم 
مجله ی »حســابدار«(، شــماره ی 1، پایيز 
1355، صفحه ی 8، در بهمن ماه آن ســال 
نيــز قرار بود آزمــون عضویت در انجمن 
به صورت کتبی، متّحدالشکل و سراسری 
برگزار شود. حتی متن نهایی »آیين نامه ی 
امتحانــات« مصوب کميتــه ی آموزش و 
امتحانــات انجمــن، به ریاســت زنده یاد 

حسن سجادی نژاد و با عضویت )به ترتيب 
الفبا(، بيــژن اردبيلی، فریــده خلعت بری 
)دبير کميتــه(، داود خمارلــو، غالمرضا 
حيــدری خوئی، کمال دســتياری، بهرام 
فتحعلی، علی فرخزاد، هوشنگ قزوینی، 
بهــرام موحــدی، و علی اصغــر نگهبان، 
نيــز در همان شــماره ی نشــریه ی انجمن 
بالفاصله پس از متن اساســنامه، نخســتين 
فهرســت اعضاء، و فهرســت کميته های 
انجمن، منتشر شــده بود. همين حاکی از 
عزم جــّدی بنيان گــذاران و گردانندگان 
انجمن – یا دســت کم، گروهی از آنان – 

برای برگزاری این آزمون بود.
بــا ایــن حــال، در آگهی منــدرج در 
صفحه ی 31 شماره ی 2 نشریه ی انجمن، 
ضمن اعالم خبر تشکيل کميته ای توسط 
شــورای عالــی به منظــور بررســی مفاد 
اساسنامه و احتمال تغيير نحوه ی برگزاری 
یا شــرایط شــرکت در آزمون عضویت 
انجمــن، برگــزاری این آزمــون تا زمان 
تصویب تغييرات اساسنامه به تعویق افتاد. 

اساسنامه ی جدید انجمن متعاقباً در مجمع 
عمومی فوق العاده ی مورخ شنبه، 12 آذر 
1356، به تصویب رســيد. ولی پس از آن 
تاریــخ نيز در هيــچ یک از شــماره های 
این نشــریه و مجله ی حسابدار نشانه ای از 
برگزاری آزمون عضویــت در انجمن به 
صورت کتبی، متّحدالشــکل و سراسری 

دیده نمی شود. 
البتــه در تمام ایــن ســال ها متقاضيان 
عضویت در انجمن، پس از احراز شروط 
داشــتن مــدرک تحصيلی دانشــگاهی و 
سابقه ی کار حرفه ای مرتبط، ضرورتاً باید 
در آزمــون ورودی کارگــروه پذیرش و 
آزمون اعضای انجمن نيز موفق می شدند. 
آن گروه از اعضــای انجمن که متقاضی 
دریافت تنها گواهينامه ی حرفه ای صادره 
انجمن )»حســابدار مســتقل«(  از ســوی 
بودند نيز، بــه همين ترتيب، پس از احراز 
شــرایط مقرر در آیين نامه ی مربوط، باید 
در آزمــون ورودی کارگــروه پذیرش و 
انجمن موفق  آزمون حسابداران مســتقل 

محسن قاسمی
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می شــدند. ولی این آزمون هــا طی چهل 
و پنج ســال گذشــته به صورت شــفاهی 
دعــوت  بــا  و  حرفــه ای(  )مصاحبــه ی 
متقاضيان به جلســات ایــن دو کارگروه 
انجام شــده اســت. از ایــن رو، »آزمون 
حســابدار مدیریت خبره ی ســال 1396« 
نخستين آزمون عضویت خبره در انجمن 
است که به صورت کتبی، متّحدالشکل و 

سراسری برگزار خواهد شد.

نخستین گواهی نامه های حرفه ای 
غیرحسابرسان در ایران

»آزمــون حســابدار مدیریــت خبره ی 
ســال 1396«، پس از آزمون »حســابدار 
رســمی« ـ کــه هر ســال بــرای آزمودن 
صالحيت متقاضيان عضویت در جامعه ی 
حســابداران رســمی ایــران و اعطای این 
گواهی نامه ی حرفه ای به پذیرفته شــدگان 
آن آزمــون برگــزار می شــود ـ دوميــن 
آزمون کتبی، متّحدالشــکل و سراســری 
برگزارشده در تاریخ حرفه ی حسابداری 

ایران است.
افــزون بر ایــن، بــا توجه بــه این که 
هــم گواهی نامه های حرفه ای »حســابدار 
کانــون  ســوی  از  صــادره  رســمی«، 
حســابداران رسمی ایران )قبل از انقالب( 
و هيأت تشــخيص صالحيت حسابداران 
رسمی )بعد از انقالب( و هم گواهينامه ی 
حرفه ای "حســابدار مســتقل"، صادره از 
ســوی انجمن حســابداران خبره ی ایران 
)بعد از انقــالب( - هر ســه گواهينامه ی 
گواهی کــردن  بــه  صرفــاً   - حرفــه ای 
صالحيــت حســابداران حرفه ای شــاغل 
در بخــش خدمات حســابداری عمومی 
)حسابرســان مستقل( اختصاص داشته اند؛ 
بنابراین، گواهينامه ی حرفه ای »حســابدار 
ســوی  از  صــادره  خبــره«  مدیریــت 
انجمن حســابداران خبره ی ایــران که به 
پذیرفته شدگان »آزمون حسابدار مدیریت 
خبــره ی ســال 1396« اعطا خواهد شــد، 
نخســتين گواهينامه ی حرفه ای در تاریخ 
حسابداری ایران است که به گواهی کردن 

صالحيــت حرفه ای حســابداران شــاغل 
در بخش ســایر خدمات حسابداری )غير 

حسابرسان مستقل( اختصاص دارد.
ضمــن این که تــا پایان ســال جاری، 
عالوه بر آزمون فوق، »آزمون حســابدار 
مالی خبره ی ســال 1396« نيــز به منظور 
اعطای گواهی نامه ی حرفه ای »حســابدار 
مالــی خبــره« به اعضــای واجد شــرایط 
انجمــن برگزار خواهد شــد. بــه عبارت 
دیگــر، تا پایــان ســال 1396، صالحيت 
حرفه ای ســه گــروه از اعضــای انجمن 
در ســه شــاخه ی تخّصصی حســابداری 
عمومی )حسابرســی مستقل(، حسابداری 
مدیریت، و حسابداری مالی، به ترتيب، با 
اعطای گواهی نامه های حرفه ای »حسابدار 
مستقل خبره«، »حسابدار مدیریت خبره« و 
 )certify( حسابدار مالی خبره« گواهی«

خواهد شد.
 

وجاهت طلبی قانونی
مــوازات  بــه  اخيــر،  ماه هــای  طــی 
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فراهم کردن مقدمات برگزاری دو آزمون 
»حســابدار مدیریت خبره« و »حســابدار 
مالی خبره« و اطالع رسانی گسترده ای که 
به منظور فراخوان اعضای واجد شــرایط 
انجمن برای شــرکت در ایــن دو آزمون 
حرفه ای انجام شــده اســت، به دفعات و 
از ســوی شــماری از اعضــای انجمن یا 
دیگر حســابداران حرفه ای با این پرسش 
مواجه شــده ایم که آیا این دو گواهی نامه 
نيز هم چون گواهی نامه »حسابدار رسمی« 
صــادره از ســوی جامعه ی حســابداران 
رسمی ایران از جایگاه قانونی برخوردارند 

یا در آینــده برخوردار خواهند شــد؟ از 
آن جا که این پرســش بــه احتمال زیاد به 
ذهن افــراد دیگری نيز در حــال و آینده 
متبادر خواهد شــد، نيازمند روشن گری و 
تبيين است. از این رو، در ادامه به استدالل 
پاسخ گویی درخور به این پرسش کليدی 

می پردازیم.

حســابداری عمومــی و ســایر 
خدمات حسابداری 

خدمــات حرفــه ی حســابداری، هــم 
در ایــران و هــم در ســایر کشــورها، را 

می تــوان بــه دو گــروه کلّــی خدمــات 
»حســابداری عمومــی« و ســایر خدمات 
حســابداری گروه بنــدی کــرد. الزم بــه 
تأکيــد اســت، در بافتار متــون تخّصصی 
حســابداری، مفهوم »حسابداری عمومی« 
متمایز  )Public Accounting( کاماًل 
 از مفهــوم »حســابداری بخــش عمومی«

 )Public Sector Accounting(
اســت. حســابداری بخش عمومی به آن 
گــروه از خدمــات حســابداری اطــالق 
می شــود کــه در بخــش غيرخصوصــی 
)دولت، شهرداری ها، ...( انجام می شوند. 

در حالــی که حســابداری عمومی به آن 
گروه از خدمات حسابداری گفته می شود 
که، هر چند در بخــش غيرعمومی انجام 
نامحدود  استفاده کنندگان  ولی  می شوند، 
بالفعل و بالقوه ای در ســطح عموم دارند. 
به عنوان مثــال، خدمات اطمينان بخشــی 
متنوعی که توســط »حســابداران عمومی 
ایــران،  )در  )CPAهــا(«  گواهی شــده 
حســابداران رســمی( به صاحــب کاران 
مختلــف ارائه می شــوند، از ایــن گروه 
خدمات حســابداری عمومی هستند. چرا 
که در ایــن موارد، طيــف نامحدودی از 

استفاده کنندگان در ســطح عموم جامعه 
از محصــول نهایی این خدمات اســتفاده 

می کنند.

پاسداری قانونی از منافع عموم
ماهــوی خدمات حســابداران  تفاوت 
عمومی )حسابداران رســمی( با خدمات 
ســایر حســابداران در نکتــه ی ظریف و 
کليدی فوق الذکر اســت. یعنی محصول 
خدمــات حرفــه ای حســابداران عمومی 
طيــف  توســط  رســمی(  )حســابداران 
بسيار گســترده ای از اشــخاص حقيقی و 
حقوقی در گســتره های محلّی، منطقه ای 
و بين المللی مورد اســتفاده قرار می گيرد. 
ُخــرد،  مثــال،  ســهام داران  عنــوان  بــه 
ســرمایه گذاران نهــادی، دولــت، مراجع 
قضائــی، رســانه ها، .... و حتــی نهادهای 
بين المللــی، مثل صنــدوق بين المللی پول 
و بانک جهانی، کــه در موارد متنوعی به 
گزارش های حسابرسی صورت های مالی 
شــرکت ها صادره از ســوی حســابداران 

رسمی استناد و اعتماد می کنند. 
نکتــه ی مهــم و کليــدی دیگــر این 
اســت که از بيــن این طيف گســترده ی 
اســتفاده کنندگان خدمــات حســابداری 
عمومی صرفاً گــروه محدودی می توانند 
در فراینــد انتخــاب حســابداران عمومی 
)حسابداران رســمی( نقش آفرینی کنند، 
و ســایر اســتفاده کنندگان ایــن خدمات 
از چنيــن امکانــی محــروم هســتند. مثاًل 
در شــرکت های ســهامی عام حســابرس 
توســط ســهام دار عمده  مســتقل عموماً 
انتخاب می شود؛ و سایر ذی نفعان عمومی 
گزارشــگری مالی آن شــرکت از چنين 

امکانی برخوردار نيستند.
با توجــه به دو نکته ی کليدی فوق، در 
همه ی قلمروهای حقوقی سرتاســر جهان 
صرفاً گــروه محدودی مجاز بــه ارائه ی 
خدمات حسابداری عمومی هستند. ساز و 
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کار متداول در قلمروهای حقوقی مختلف 
عموماً چنين است که نقش و جایگاه این 
افراد طبق یک قانون تعيين می شود )مثل، 
»قانون اســتفاده از خدمــات تخصصی و 
حرفه ای حســابداران ذی صالح به عنوان 
حسابدار رســمی«، مصوب 21 دی 1372 
مجلس شــورای اسالمی(. سپس، انتخاب 
افــراد واجــد شــرایط و نظــارت دقيق، 
ســازمان یافته و مســتمر بر فرایند ارائه ی 
خدمــات آنان بــه یک تشــّکل حرفه ای 
خودانتظــام )مثــل جامعه ی حســابداران 

رسمی ایران( تفویض می شود.
ریشــه ی دو اصطالح Chartered و 
Certified که در عنوان گواهی نامه های 
)حسابداران  عمومی  حسابداران  حرفه ای 
به کارمی رود  جهــان  سرتاســر  رســمی( 
نيــز از همين الزامات قانونی گرفته شــده 
اســت. در ارتباط با هر دو اصطالح فوق، 
اختيار شناسایی قانونی حسابداران عمومی 
)حسابداران رسمی( از سوی حاکميت به 
نهــاد خودانتظام حرفــه ای تفویض  یک 
شده است. با این تفاوت که در کشورهای 
دارای نظام سياســی پادشــاهی یا وابسته 
بــه نظام های پادشــاهی، مثل انگلســتان، 
استراليا،  ایرلند، ویلز، کانادا،  اســکاتلند، 
و نيوزلند، منشاء اوليه ی این جواز قانونی 
یک »حکم« )Charter( پادشاهی است. 
بنابرایــن، در ایــن قلمروهــای حقوقــی، 
حســابداران عمومــی مجاز را بــه عنوان 
»حســابدار چارتــر )CA(« )یا »حســابدار 
حرفــه ای چارتــر )CPA(«، در کانــادا( 
می شناســند. در ســایر قلمروهای حقوقی 
نيز عموماً منشــاء اوليــه ی این جواز یک 
قانون مصوب پارلمان اســت. بنابراین، در 
این قلمروها حســابداران عمومی مجاز را 
به عنوان »حســابدار عمومی گواهی شــده 
)CPA(« )در ایــران، حســابدار رســمی( 

می شناسند.

حرفــه ای  اعتمــاد  جلــب 
کارفرمایان

در ارتباط با ســایر خدمــات حرفه ای 
حســابداران که طيف متنوعی از خدمات 
حســابداری مالی، حســابداری مدیریت، 
مشاوره ی مالی، مشــاوره ی مالياتی، ... را 
در بر می گيــرد، در هيچ قلمــرو حقوقی 
در سرتاســر جهــان، محدودیتــی اعمال 
نمی شــود. یا اساســاً امــکان اعمال چنين 
ندارد.  قانونــی وجــود  محدودیت هــای 
بــه عنــوان مثــال، مدیران یک شــرکت 
را در نظــر بگيریــد که بــرای کمک به 

در  تصميم گيری هــا  و  تصميم ســازی ها 
ســطوح مختلف ســازمان خود نيازمند به 
خدمات حرفه ای یک حســابدار مدیریت 
باصالحيــت هســتند. در ایــن مــورد نه 
ضرورتــی به مداخلــه ی حاکميت وجود 
دارد؛ و نــه بــر فــرض محال اگــر چنين 
مداخله ای مّدنظر باشــد، امکان اعمال آن 
وجود خواهد داشــت. در ارتبــاط با این 
گروه از خدمات متنوع حسابداری چيزی 
که در درجه ی نخســت اولویت و اهميت 
قــرار دارد، اعتماد بــه صالحيت حرفه ای 
حسابدار است. یعنی، همين که ساز و کار 

اثربخشــی برای جلب اعتماد کارفرمایان 
متقاضی این خدمات حرفه ای مستقر شده 

باشد، کفایت می کند.
البته ممکن است گروهی چنين استدالل 
کنند که این نوع خدمات حســابداری نيز 
مانند خدمات حســابداری عمومی دارای 
تأثيرات و تبعاتی ـ هر چند محدودتر ـ بر 
منافع عمومی هســتند. مثــاًل اگر یک فرد 
بی صالحيت به عنوان حســابدار مدیریت 
در یک شــرکت استخدام شــود و در اثر 
ناکارآمدی او آن شــرکت متحمل زیان 
هنگفــت یــا حتی ورشکســتگی شــود، 

بخشــی از منافع عمومی متأثر خواهد شد. 
در پاســخ بایــد گفت، ایــن مرزبندی در 
بافتارهای گوناگونی وجود دارد و جایی 
باید مرز بيــن منافع عمومی و منافع اقليّت 
را مشخص کرد. به عنوان مثال، در همه ی 
قلمروهــای حقوقــی قوانيــن و مقررات 
ویــژه ای ناظــر بــر فعاليت شــرکت های 
ســهامی عام وضع و اعمال می شــود. در 
حالی که ســایر شرکت ها نيز می توانند بر 
منافع گروهی از اشخاص مؤثر باشند. ولی 
دامنه ی شمول آن قوانين و مقررات شامل 

حال همه ی شرکت ها نمی شود. 
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اعتماد عمومی  و کار جلب  ساز 
به شایستگی حســابداران  نســبت 

حرفه ای
در اقتصادهای توسعه یافته و اقتصادهای 
در حــال توســعه ی پيــش رو، عــالوه بر 
عمومــی  حســابداران  قانونــی  جایــگاه 
)حســابداران رسمی( به ترتيبی که در باال 
گفته شد، صالحيت حرفه ای حسابداران 
شــاغل در ســایر زمينه های تخّصصی به 
آنان  حرفــه ای  گواهی نامه هــای  اعتبــار 
که  گواهی نامه هایی  می شــود.  ســنجيده 
این افراد پس از احراز شــرایط مشّخصی 

از انجمن هــای حرفــه ای معتبــر دریافت 
کرده انــد. هيچ کدام از ایــن انجمن های 
حرفه ای )غير حســابداران عمومی( نيز به 
موجب قانون تأسيس نشــده اند. به عنوان 
مثال، انجمن »حســابداران مدیریت خبره 
»انجمــن  و  انگلســتان،  در   ،»)CIMA(
حسابداران مدیریت )IMA(«، در آمریکا، 
به موجب قانون تأســيس نشــده اند. بلکه 
انجمن هایی هســتند که، به مرور زمان، با 
توجه به سابقه ی درخشــان فعاليت شان و 
شایســتگی ممتاز و متمایز اعضایشــان از 
جایگاه حرفه ای مناسبی در جامعه و حتی 

در سطح بين المللی برخوردار شده اند. 
این در حالی اســت که طی ســال های 
اخيــر بــا ایــن کــه حــدود 10 درصــد 
دانشجویان دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالــی ایران در مقاطــع مختلف تحصيلی 
تــا  کاردانــی  )از  حســابداری  رشــته ی 
دکتری( تحصيــل می کنند، ولی هم چنان 
یافتن نيروی انســانی کارآمد و متخّصص 
حســابداری  مختلــف  زمينه هــای  در 
از چالش هــای اصلــی کارفرمایان  یکی 
مختلف سرتاسر کشــور بوده است. حتی 
کارفرمایانــی کــه بــا اعمــال رویه هایی 

ســخت گيرانه، نيروی انســانی مورد نياز 
واحدهــای حســابداری خــود را از بين 
معتبــر  دانشــگاه های  دانش آموختــگان 
گلچين می کنند نيز نمی توانند از انتخاب 

خود اطمينان حاصل کنند.
غيــاب  در  دیگــر،  ســویی  از 
از  صــادره  حرفــه ای  گواهی نامه هــای 
معتبــر،  حرفــه ای  انجمن هــای  ســوی 
تحصيلــی  مقطــع  دانش آموختــگان 
کارشناسی حسابداری نيز با این که مجهز 
به دانش کاربردی حســابداری شــده اند؛ 
ولی برای افــزودن بر صالحيت های خود 

در بازار کار رقابتی، راهی جز گام نهادن 
در بيراهــه ی ادامه ی تحصيــل در مقاطع 
ارشــد  تحصيالت تکميلی )کارشناســی 
و دکتــری( ندارند. در حالــی که فعاالن 
حرفــه جملگی بر ایــن باورند که ادامه ی 
تحصيــل این افــراد در مقاطع تحصيالت 
تکميلــی حســابداری، مهــارت حرفه ای 
به مجمــوع مهارت های حرفه ای  خاّصی 
آنان نمی افزاید. چرا که دروس تخّصصی 
دکتــری  و  ارشــد  کارشناســی  مقاطــع 
حســابداری اساســاً برای پــرورش افراد 

دانشگاهی طراحی شده اند.
ترویــج  و  طراحــی  رو،  ایــن  از 
در  متنــّوع  حرفــه ای  گواهی نامه هــای 
زمينه های تخّصصی گوناگون حسابداری 
در ایران، هــم برای کارفرمایان، در یافتن 
نيروی انســانی گواهی شده از سوی یک 
نهاد حرفه ای معتبر مانند انجمن حسابداران 
خبره ی ایران، و هم برای دانش آموختگان 
مقطع کارشناســی حسابداری، در افزودن 
بر توانایی حرفه ای خود برای یافتن شــغل 

مناسب، می تواند راه گشا باشد.
انجمــن حســابداران خبــره ی ایــران، 
عالوه بر گواهی نامه ی حرفه ای »حسابدار 
مســتقل خبره« که در حرفه ی حسابداری 
ایران قدمتی ســی و دو ساله دارد )از سال 
1364(، هــم اینــک با طراحــی و ترویج 
»حســابدار  حرفــه ای  گواهی نامــه ی  دو 
مدیریت خبره« و »حســابدار مالی خبره« 
گام در این راه گذاشــته است، و با وضع 
و اجــراء کــردن ضوابط حرفــه ای الزم 
برای اعطــای این گواهی نامه هــا به افراد 
حرفــه ای باصالحيت، ســعی در ترویج و 
ارتقاء جایگاه این گواهی نامه ها نزد عموم 
ذی نفعــان دارد. اميد اســت حســابداران 
حرفه ای عضو انجمن نيز هر یک به سهم 
خود تمام تالش خود را در جهت ترویج 
و ارتقــای جایــگاه ایــن گواهی نامه های 

حرفه ای در جامعه مبذول دارند. 
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