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 انجمن در یک نگاه
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7918 عضو

  کل اعضاء: 7918  نفر
عادی: 7337 نفر )93 درصد(  

حسابدار مستقل: 581 نفر )7 درصد(  
اعضای مرد: 7103 نفر )90 درصد(  

اعضای زن: 815 نفر )10 درصد(  
اعضای دارای مدرک دکتری: 108 نفر )1.4 درصد(  

اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد:  
     2048 نفر )25.8 درصد(

اعضای داری مدرک کارشناسی: 5762 نفر )72.8 درصد(  

عملکرد سال گذشته: در یک نگاه
پذیرش اعضای جدید: 734 نفر )10 درصد افزایش(  

اعطای عنوان حسابدار مستقل: 30 نفر )5 درصد افزایش(  

 خرید آپارتمان جدید انجمن در خیابان الوند

PACT افتتاح شعبه اصفهان  

  افتتاح ساختمان شماره )PACT )3 در تهران

  گردهمایی های برگزار شده:
آیین گرامی داشت روز حسابدار  

    17 آذر 1394، هتل استقالل
PACT توسط ،ACCA همایش آشنایی با 

   4 بهمن1394، دانشگاه الزهراء 
  همایش 37: اصالحیه قانون مالیات های مستقیم؛ در عرصه عمل

   11 خرداد 1395، تاالر همایش های رازی
PACT توسط ،ACCA همایش آشنایی با 

   12 خرداد 1395، تاالر همایش های رازی
  همایش 38: پیاده سازی IFRS در شبکه بانکی کشور

   23 آذر 1395، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 جشن چهل سالگی مجله حسابدار و آیین گرامی داشت روز حسابدار

  23 آذر 1395، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

  دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش حسابداران خبره:

     14.682 دانشجو/کالس )22 درصد افزایش(

شماره های منتشره شده مجله حسابدار:  

      10 شماره

کتاب های منتشر شده:  
اصول جهانی حسابداری مدیریت  

)ACCA 2015 و 2016 و( DipIFR پرسش و پاسخ های  
رهنمود عملی مدیریت مالی سازمان های مردم نهاد  

گزارش توسعه پایدار جهانی )2015(  

انجمن: در یک نگاه

انجمن حسابداران خبره ایران
)از همـه اسـتان هـای ایـران(

  استان های دارای بیش از 100 عضو:
  تهران: 5895 نفر )74.5 درصد(
  اصفهان: 292 نفر )3.7 درصد(

  خراسان رضوی: 254 نفر )3.2 درصد(
  البرز: 192نفر )2.4 درصد(

  آذربایجان شرقی: 182 نفر )2.3 درصد(
  خوزستان: 124 نفر )1.6 درصد(
  مازندران: 118 نفر )1.5 درصد(

  دیگر استان ها )24 استان(: 861 نفر )10.9 درصد(
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 تمدید پروانه فعالیت انجمن از سوی وزارت کشور )تا بهمن 1396(
 انتخاب انجمن به عنوان یکی از اعضای نهادی »کارگروه آموزش«
 کمیته راهبری IFRS سازمان بورس و اوراق بهادار
www.iica.ir راه اندازی رسمی وبگاه جدید انجمن به نشانی 
 فراهم شدن امکان ارسال درخواست عضویت آنالین از راه وبگاه انجمن
@iica_irراه اندازی کانال رسمی انجمن در شبکه اجتماعی تلگرام به نشانی  
PACT برگزاری سومین گردهمایی ساالنه باشگاه دانش آموختگان 
  انتشار شماره 282 مجله حسابدار

 

  برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء
 پایان مدت مأموریت امیرپوریانسب، عباس شجاعی و منصور شمس احمدی در شورای  عالی

 انتخاب عبدالرضا تاالنه، سعید جمشیدی فرد و یحیی حساس یگانه به عضویت در شورای عالی 
 انتشار شماره 285 مجله حسابدار

  انتخاب رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس، یحیی حساس یگانه به عنوان نایب رئیس، هوشنگ خستوئی 
به عنوان خزانه دار، و محسن قاسمی )با حفظ سمت دبیرکل( به عنوان دبیر جلسات شورای عالی
ACCA با حضور رئیس خاورمیانه PACT توسط ACCA برگزاری همایش آشنایی با دوره بین المللی 

 راه اندازی کانال رسمی انجمن در آپارات با هدف انتشار فیلم های مرتبط با  انجمن و حسابداری        
)www.aparat.com/iica_ir(
 راه اندازی صفحه رسمی انجمن در اینستاگرام با هدف انتشار عکس های مرتبط با انجمن               
)www.instagram.com/iica_ir(
 انتشار شماره  286 مجله حسابدار

  خرید آپارتمان اداری انجمن در خیابان الوند
 درگذشت نصراله مختار از بنیانگذاران انجمن

  انتشار ویژه نامه نوروزی مجله حسابدار

  تصویب آیین نامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروه های انجمن
 راه اندازی هفت کارگروه: پذیرش و آزمون اعضاء، آموزش حرفه ای، پژوهش ، همایش، 
انتشارات، روابط عمومی و امور بین الملل، و مقررات و رهنمودها
 انتشار شماره 289 مجله حسابدار

 برگزاری سی و هفتمین همایش انجمن با عنوان »اصالحیه قانون مالیات های مستقیم: در عرصه عمل« با همکاری 
سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار
 تقدیر از یک عمرخدمات محّمد تقی نژاد عمران به عنوان »چهره ماندگار مالیاتی« در حاشیه 37امین همایش انجمن
www.iica.ir/37thانتشار فیلم های بخش های مختلف سی و هفتمین همایش انجمن در صفحه 
ACCA با حضور رئیس بخش خاورمیانه  ACCA برگزاری همایش آشنایی با دوره بین المللی 
ACCA از سوی بخش خاورمیانه ACCA تحسین حضور پرشور حسابداران ایرانی در همایش آشنایی با  
 انتشار شماره 290 مجله حسابدار

مهر1394

 انتشار شماره 283 مجله حسابدار
آبان 1394

آذر 1394

دی 1394

بهمن 1394

اسفند 1394

فروردین 1395
اردیبهشت 1395

خرداد 1395

  برگزاری آیین گرامی داشت روز حسابدار در هتل بین المللی استقالل
 تقدیر از یک عمر خدمات مجید میراسکندری به عنوان 
»چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران«
 تقدیر جامعه حسابداران رسمی ایران از نقش تأثیرگذار PACT در  
اعتالی حرفه حسابداری  ایران
 انتشار شماره  284 مجله حسابدار 
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  درگذشت جمشید ارجمند، ویراستار اسبق مجله حسابدار
 انتشار شماره 291 مجله حسابدار)ویژه نامه 37 امین همایش انجمن(

   تحویل آپارتمان جدید انجمن در خیابان الوند و بهره برداری نمادین از آن با برگزاری جلسه شورای عالی
 انتشار فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن در ششمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران 
رسمی ایران و ورود هفت نفر از این فهرست به شورای عالی جامعه

 برگزاری جشن افتتاحیه شعبه اصفهان PACT  با حضور شماری از اعضای 
شورای عالی انجمن، شورای مدیریت PACT و حسابداران استان اصفهان

  انتشار ترجمه فارسی پرسشنامه پژوهش جهانی IFAC درباره مؤسسات حسابرسی 
کوچک و متوسط در سال 2016 از سوی پایگاه اطالع رسانی انجمن
  راه اندازی ساختمان شماره )PACT)3 در تهران
 انتشار شماره 294 مجله حسابدار

 آغاز بهره برداری از آپارتمان جدید انجمن در خیابان الوند با انتقال دفتر دبیرکل، اداره امور اعضاء، 
حسابداری، و اداره امور اجرایی مجله حسابدار
 اختصاص دفتر انجمن در خیابان ویال به هیئت تحریریه مجله حسابدار، و اداره آموزش انجمن
 برگزاری جلسه مقامات PACT  و ACCA به منظور همفکری درباره مسائل مختلف آموزشی در ایران
 فروش ساختمان مرکزی PACT به منظور خرید ساختمان بزرگ تر
 انتشار شماره 295 مجله حسابدار

 برگزاری سی و هشتمین همایش انجمن با موضوع »پیاده سازی IFRS در شبکه بانکی کشور« با 
همکاری بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی 
 برگزاری جشن چهل سالگی مجله حسابدار 
 برگزاری آیین گرامی داشت روز حسابدار

 انتشار فیلم بخش های مختلف 38 امین همایش انجمن و جشن چهل سالگی مجله حسابدار 
در کانال  رسمی انجمن در آپارات
 انتخاب هوشنگ خستوئی از رئیسان ادوار مختلف شورای عالی به عنوان 
»مشاهیر حسابداری ایران در سال 1395« از سوی انجمن حسابدارای ایران
 انتشار شماره 296 مجله حسابدار

تیر 1395

مرداد 1395

شهریور 1395

مهر 1395

آبان 1395

آذر 1395

 آغاز پروژه بازسازی اساسی آپارتمان جدید انجمن در خیابان الوند 
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سند راهبردی انجمن حسابداران خبره ایران

بازنگـر ی  شده در جلسـه 26 بهمن 1394
سند راهبردی انجمن حسابداران خبره ایران پس از طرح و بررسی 

و  و 1393   1392 سال های  انجمن طی  عالی  در جلسات شورای 

بازنگری در جلسه مورخ 26 بهمن 1394 شورای عالی برای اجرا 

در دوره سه ساله منتهی به 31 شهریور 1397 به تصویب رسید.
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سند راهبردی انجمن حسابداران خبره  ایران
)برای دوره  سه ساله  منتهی به 31 شهریور 1397(

اشاره: سند راهبردی انجمن حسابداران خبره  
ایران پس از طرح و بررســی در جلســات پرشمار 
شــورای عالی انجمن طی سال های 1392 و 1393 
و بازنگــری در جلســه مــورخ 26 بهمــن 1394 
شورای عالی برای اجرا در دوره ی سه ساله  منتهی به 
31 شــهریور 1397 به تصویب رسید. طبق مصوبه  
شورای عالی متن کامل این ســند راهبردی هم از 
راه وب گاه انجمــن و هم مجله  حســابدار به اطالع 
اعضاء رســانده شــد. در ادامه، مفروضات پایه ای و 
اهداف مقرر در سند راهبردی انجمن ارائه می شود. 
طرح فعالیت ها )Action Plan( برای تحقق اهداف 
مصــوب نیز پــس از طرح و بررســی و تصویب در 

شورای عالی متعاقبا اطالع رسانی خواهند شد.

فهرست
1. مفروضات پایه ای 

تعریف سند راهبردی  
ارزش ها  

چشم انداز  
ماموریت  

مفروضات سازمانی  
2. اهداف

اهداف کالن  
اهداف حوزه های راهبردی  

اهداف بخش ها  

مفروضات پایه ای
تعریف سند راهبردی: سند راهبردی یک برنامه  
کالن است که به دور از جزییات اجرایی تهیه می شود. 
این ســند بر مبنای وضعیت درونی و بیرونی ســازمان 
نوشــته می شــود و وضع مطلــوب ســازمان در قالب 
مجموعه مستنداتی تصویب و در دستور اجرا قـــــرار 
می گــیرد. مهــــم ترین این مستندات عــبارت اند از: 

)1(مفروضات پایه ای؛ )2( اهـداف؛ و )3( طرح فعالیت ها

ارزش ها
ارزش هاي یک ســازمان عبارت است از اعتقادات بنیادي 
یا حقایقي که ســازمان آنها را گرامي مي شمارد، یا نسبت 
به آنها حساس است. ارزش ها ایجادکننده  فضایی  براي به 

حرکت در آوردن سازمان به سوي آرمان اش است.
ارزش هاي انجمن

توسعه و بالندگی حرفه  حسابداری در ایران  
رشد و توانمندی اعضا  

درستکاری و پایبندی اعضا به اخالق حرفه ای  

چشم انداز
 چشم انداز تصویری از آینده  آرمانی ولی قابل دستیابی در 
آینده )سه تا پنج سال آینده( است. سازمان باید در چند 

سال آینده برای دستیابی به چشم انداز تالش کند.
چشم انداز انجمن

بزرگ ترین و معتبرترین انجمن حرفه ای حســابداری 
در ایران به لحاظ شــاخص های کمی و کیفی؛ و جزو سه 

انجمن حرفه ای حسابداری برتر در منطقه خاورمیانه.

بیانیه ی ماموریت
 بیانیه  ماموریت بیانگر علت وجودي ســازمان اســت. به 
وســیله  بیانیه  ماموریت یک سازمان از سازمان هاي دیگر 
متمایز می شــود. با اســتفاده از بیانیه  ماموریت سازمان 
مي توان به این پرسش اساســي پاسخ داد: چرا هستیم؟ 

وظایف ما چیست؟ و چگونه فعالیت مي کنیم؟
بیانیه  ماموریت انجمن

انجمن حســابداران خبــره ایران انجمنــی حرفه ای، 
مستقل، غیر انتفاعی، و غیر سیاسی است که ماموریت های 

زیر را در ایران دنبال می کند:
رشــد و بالندگی اعضاء به عنــوان اصلی ترین   

سرمایه  انجمن
کمک به اعتالی حرفه  حسابداری از راه آموزش،   

پژوهش، و ارتقای دانش و مهارت فعاالن حرفه
کمک به سازمان ها و ارزش آفرینی برای آنها از   

راه اعضاء
اعطای معتبرترین مدارک حرفه ای حسابداری   

در ایران

مفروضات سازمانی انجمن 
بخش های راهبردی انجمن )SBU( به صورت زیر تعریف 
شده اند. برنامه ریزی و کنترل امور انجمن در چارچوب این 

بخش ها صورت خواهد گرفت:
پذیرش و آزمون  

آموزش و کارآموزی  
انتشارات  

مجله  حسابدار  
سمینارها  
پژوهش  

روابط عمومی   
وبگاه  

اهداف انجمن
اهداف انجمن در دو سطح )1( اهـــداف کــالن و )2( 

اهداف حوزه های راهبردی عبارت اند از:
اهداف کالن انجمن:

ارتقای حرفه  حسابداری در ایران  
ارزش آفرینــی بــرای ســازمان ها و بنگاه های   
اقتصــادی در بخش دولتــی و خصوصی از راه 

اعضا
پشتیبانی از اعضا و کمک به بالندگی و افزایش   

توانمندی آنان
توسعه  فعالیت ها و شمار اعضا  

بهبود مستمر کیفیت خدمات حرفه ای  
اهداف حوزه های راهبردی انجمن:

اهداف حوزه هــای راهبردی انجمن به تفکیک اهداف 
کالن مربوط به آنها به شرح نمایه  زیر مقرر شـده اند.
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                          اهداف حوزه های راهبردی انجمن به تفکیک اهداف کالن

                             اهداف کالن انجمن

ارتقای حرفه حسابداری در ایران

ارزش آفرینی برای 

سازمان ها و بنگاه های 

اقتصادی

پشتیبانی از اعضا و کمک به بالندگی و افزایش 

توانمندی آنان

توسعه  فعالیت ها و شمار 

اعضا

بهبود مستمر کیفیت 

خدمات حرفه ای

پذیرش و آزمون

• باالبردن کیفیت پذیرش اعضای جدید	
• نظارت دقیق بر عملکرد اعضا	

• نظارت دقیق بر عملکرد 	
اعضا

• باال بردن سرعت پذیرش	
• ایجاد رضایت مندی در فرایند پذیرش 	

اعضای جدید

• توسعه ی عضوگیری 	
در ایران

• باالبردن کیفیت 	
پذیرش اعضای 

جدید
• نظارت دقیق بر 	

عملکرد اعضا

آموزش و کارآموزی

• آگاه سازی جامعه از نقش و اهمیت حسابداری	
• همکاری با انجمن های حرفه  ای بین المللی در راستای آموزش	
• همکاری با انجمن های حرفه ای داخلی در راستای آموزش	
• توسعه آموزش و سمینارها در کل کشور	

• برگزاری دوره های آموزشی، 	
کارگاه و سمینار برای اعضا

• برگزاری دوره های آموزشی، 	
کارگاه و سمینار برای 

مدیران ارشد صنایع

• برگزاری سمینار با هدف توانمندسازی اعضا	
• برگزاری دوره های آموزشی با هدف 	

توانمندسازی اعضا

• جلــب مشــارکت مدیران 
اقتصادی  بنگاه های  و  صنایع 
در بخش هــای • خدماتی در 

سمینارها
• جلــب مشــارکت مدیران 

دولتی در سمینارها

• فعال سازی 	
آموزش مستمر 

حرفه ای

انتشارات

• تهیه و نشر منابع روز دنیا با هدف معرفی حرفه	
• همکاری با انجمن های حرفه  ای بین المللی در راستای نشر 	

مشترک
• همکاری با انجمن های حرفه ای داخلی در راستای نشر 	

مشترک
• توسعه   ارتباط و همکاری با سازمانها و نهادهای اقتصادی و 	

علمی کشور

• انتشار منابع الزم با هدف 	
خدمات حرفه ای ارزش آفرین

• انتشار منابع الزم با هدف توانمندسازی اعضا	
• کمک به دستیابی اعضا به منابع داخلی 	

و خارجی

• اطالع رسانی از چگونگی 
عضویت

تهیه و نشر منابع با 
هدف ارتقای خدمات 

حرفه ای

مجله  حسابدار

• انعکاس دیدگاه های گوناگون به منظور بالندگی حرفه	
• جلب مشارکت صاحب نظران 	
• افزایش وزن و سهم مقاالت تالیفی در مقایسه با ترجمه ا	

• آموزش اعضا در زمینه ی 	
چگونگی ارزش آفرینی

• ارتباط مستمر با اعضا و دریافت نظرات 	
آنان

• ارایه  اطالعات مستمر به اعضا از 	
فعالیت های راهبردی انجمن

• ارایه  خدمات کاریابی برای اعضا از راه 	
ارتباط با صنعت

• فراهم کردن اخبار حرفه	
• فراهم کردن اطالعات مفید برای 	

توانمندسازی

• تبلیغ مطابق با ضوابط 	
حرفه ای

• کمک به سایر واحدهای 	
راهبردی

• باال بردن شمارگان چاپ	

• کمک به آموزش 	
حرفه ای مستمر

سمینارها

• آگاه سازی جامعه از نقش و اهمیت حرفه	
• همکاری با انجمن های حرفه ای بین المللی در راستای 	

برگزاری سمینارها
• همکاری با انجمن های حرفه ای داخلی در راستای 	

برگزاری سمینارها
• توسعه  سمینارها در سرتاسر ایران	

• برگزاری سمینار برای اعضا	
• برگزاری سمینار برای 	

مدیران ارشد صنایع

• •برگزاری سمینار با هدف توانمندسازی اعضا	 جلب مشارکت مدیران 	
صنایع و بنگاه های 

اقتصادی در بخش های 
خدماتی در سمینارها

• جلب مشارکت مدیران 	
دولتی در سمینارها

• کمک به آموزش 	
مستمر حرفه ای

پژوهش
• •پژوهش درباره ی چگونگی ارتقای حرفه	 پژوهش کاربردی برای 	

کمک به بنگاه های اقتصادی 
در بخش دولتی و خصوصی

• دریافت کمک از اعضا برای انجام پژوهش	

روابط عمومی

• ارتباط با رسانه ها در جهت برجسته کردن حرفه	
• ارتباط با نهادهای قانون گذاری و دولتی در جهت معرفی 	

حرفه
• حضور فعال در مجامع بین المللی	

• ارتباط با سازمانها در 	
راستای معرفی خدمات 

حرفه ای

• ارتباط مستمر با اعضا و دریافت نظرات آنان	
• ارایه  اطالعات مستمر به اعضا از فعالیت های 	

راهبردی انجمن
• ارایه  خدمات کاریابی برای اعضا از راه 	

ارتباط با صنعت
• طرح ریزی خدمات رفاهی پشتیبانی از اعضا	
• شناسایی و قدردانی از اعضای نمونه 	
• پشتیبانی از اعضا از راه حمایت از منافع 	

صنفی و صیانت از مقام و جایگاه حسابداران
• ترغیب اعضا برای ارایه  مقاله در نشریات و 	

مراجع داخلی و خارجی

• تعریف عناوین خبرگی 	
جدید

• تالش برای شناخت 	
متقابل مدارک حرفه ای 

داخلی
• تالش برای شناخت 	

متقابل مدارک حرفه ای 
بین المللی

وبگاه

• اطالع رسانی در محیط مجازی به زبان انگلیسی برای 	
ارتقای مشارکت های بین المللی

• تبلیغ در راستای توسعه  حرفه	

• اطالع رسانی در محیط 	
مجازی درباره  چگونگی 

ارزش آفرینی

• ارتباط مستمر با اعضا و دریافت نظرات آنان	
• ارایه  اطالعات مستمر به اعضا از فعالیت های 	

راهبردی انجمن
• ارایه  خدمات کاریابی برای اعضا از راه 	

ارتباط با صنعت
• ارایه  خدمات ارتباطی به اعضا	
• فراهم کردن اخبار حرفه	
• فراهم کردن اطالعات مفید برای 	

توانمندسازی
• کمک به خودکارسازی فعالیت ها در انجمن	

• تالش برای کسب بهترین 	
رتبه در موتورهای 

جست وجو
• تبلیغ مطابق با ضوابط 	

حرفه ای
• کمک به سایر واحدهای 	

راهبردی
• باال بردن آمار بازدید 	

از وبگاه

• کمک به آموزش 	
حرفه ای مستمر

ن
ی انجم

ی راهبرد
حوزه ها
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درباره انجمن
انجمن حسابداران خبره ایران نخستین و بزرگ ترین انجمن حسابداران حرفه ای ایران است. 

انجمن در روز چهارشنبه، 2 اسفند 1351 )21 فوریه 1973( تاسیس شد و کمتر از یک سال و 

سه ماه بعد در روز سه شنبه، 24 اردیبهشت 1353 )14 می 1974( زیر شماره 1500 در اداره 

ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید. انجمن نخستین و یکی از دو انجمن حسابداران 

حرفه ای ایران است که در فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC( عضویت دارد. هم اکنون، 

انجمن با داشتن نزدیک به 8000 عضو بزرگ ترین تشکل حسابداری در ایران به شمار می آید.

خدمات انجمن 

اصلی ترین خدمات انجمن عبارت اند از:

برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای و کاربردی  

انتشار ماهنامه حسابدار  

برگزاری همایش های تخصصی  

انتشار کتب و نشریات تخصصی  

15گزارش ساالنه 95- 1394
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حسابدار ارگان رسمی انجمن حسابداران خبره ایران است. این مجله قدیمی ترین نشریه حرفه ای حسابداری ایران به شمار می آید. حسابدار 
تنها نشریه حسابداری ایران است که به صورت ماهنامه منتشر می شود. این مجله قدمتی بالغ بر40 سال )از 1355( دارد؛ و هم اکنون، با 
100.000 شمارگان در سال، پرخواننده ترین نشریه حسابداری ایران است. حسابدار از راه انتقال دانش و تجربه روز حسابداری جهان به حرفه 

حسابداری ایران نقشی انکارناپذیر در توسعه دانش و حرفه حسابداری در ایران طی چهار دهه گذشته ایفا کرده است.
افزون بر این، با توجه به این که حسابدار هر ماه برای همه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران و طیف گسترده ای از مخاطبان حرفه ای و 
دانشگاهی حسابداری ایران ارسال می شود، از این نظر، جامعه مخاطبان این مجله مربوط ترین جامعه هدف برای معرفی خدمات و محصوالت 
شرکت های ارائه کننده خدمات حسابداری و مالی، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های فعال در بازار اوراق بهادار، و تولیدکنندگان 
نرم افزارهای حسابداری به شمار می آید. به طوری که هر ماه شرکت های پرشماری نسبت به معرفی محصوالت و خدمات خود از راه انتشار 

آگهی در مجله حسابدار مبادرت می کنند. 

مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( موسسه ای آموزشی و غیرانتفاعی 
این  ایران تاسیس شده است.  انجمن حسابداران خبره  است که توسط 
عنوان  به  اکنون  هم  و  است  کرده  آغاز  از 1377  را  فعالیت خود  مرکز 
 )CIMA( انگلستان  خبره  مدیریت  حسابداران  انجمن  رسمی  نماینده 
و انجمن حسابداران رسمی خبره انگلستان )ACCA( فعالیت می کند و 
گام بلندی را برای تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی 
حسابداری  حرفه  و  دانش  ارتقای  راستای  در  مرکز  این  است.  برداشته 
در ایران دوره های گوناگونی را طراحی و برگزار می کند. این دوره ها به 

گروه های اصلی زیر تقسیم می شوند:
)CIMA،ACCA، ICFE، DipIFR ( دوره های بین المللی  

خبره،  داخلی  M،حسابرسی  BA ، D BA ( بلـندمدت داخلی  دوره های   
مشاور  پرورش  مالی،  مدیر  پرورش  خبره،  مدیریت  حسابدار  پرورش 
مالی، سرپرستی امور مالی، عالی حسابداری پیمانکاری، جامع کاربردی 

حسابداری، جامع قوانین و مقررات(
 دوره های سازمانی)CIMA به زبان فارسی، IFRS به زبان فارسی(

 دوره های کوتاه مدت داخلی )آمادگی آزمون حسابدار رسمی،  آمادگی 
آزمون کارشناس رسمی دادگستری، آمادگی آزمون مشاور رسمی مالیاتی، 
آزمون  آمادگی  مؤسسات حسابرسی،  کارکنان  رده بندی  آزمون  آمادگی 
دکتری حسابداری، توانمندسازی امور مالی، افزایش مهارت های عمومی، 
و چندین  کوتاه مدت تخصصی حسابرسی،  اطالعات،  فناوری  و  سیستم 

دوره کوتاه مدت تخصصی مالی(
مالی،  تأمین  ابزارهای  با  )آشنایی  سرمایه گذاری  و  بورس  دوره های   

سرمایه گذاری در بازار سرمایه(
 کارگاه های آموزش  حرفه ای

دوره های زبان انگلیسی  

14682 دانشجو/ کالس
دوره های آموزشی برگزار شده توسط 
مرکز آموزش حسابداران خبره 
در سال مالی 1395

مجله حسابدار / مرکز آموزش حسابداران خبره
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اهم اقدامات انجام شده طی سال گذشته

تملک یک دستگاه آپارتمان اداری برای دفتر انجمن
آپارتمان  دستگاه  یک  تاسیس،  زمان  از  انجمن،  دفتر  استقرار  محل 
استیجاری به مساحت 200 متر مربع واقع در خیابان استاد نجات الهی 
آپارتمان  مالک  حقوقی  شکایت  طرح  به  توجه  با  است.  بوده  )ویال( 

تخلیه،  بر طرح خواسته  مبنی  )از خرداد 1394(،  انجمن  از  مذکور 
موازات  به  گزارش  مورد  مالی  سال  ابتدای  از  انجمن  عالی  شورای 
آپارتمان  دستگاه  یک  تملک  پروژه  مذکور،  پرونده  حقوقی  پیگیری 
اداری به منظور استقرار دفتر انجمن را با قید فوریت مورد پیگیری 
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قرار داد. در این راستا، پس از بررسی گزینه های در دسترس، سرانجام 
مبایعه نامه خرید یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در خیابان الوند به 
مساحت 240 مترمربع به مبلغ 17.902 میلیون ریال )معادل 74/59 
میلیون ریال به ازای هر متر مربع(  در 4 اسفند 1394 منعقد شد؛ و 
پس از پرداخت مجموعاً 11.000 میلیون ریال )حدود 61%( از بهای 

خرید، آپارتمان مذکور در روز 17 مرداد 1395 تحویل شد.

اجرای پروژه بازطراحی و بازسازی اساسی دفتر جدید انجمن
18 مرداد 1395، فردای روز تحویل دفتر جدید انجمن، با برگزاری 
جلسه شورای عالی انجمن در محل این آپارتمان، بهره برداری رسمی 
همان  در  عالی  شورای  تصمیم  مطابق  حال،  این  با  شد.  آغاز  آن  از 
جلسه، مقرر شد به جهت احترام به شأن اعضای گرانمایه انجمن و 
با هدف تجهیز و آماده سازی دفتری مدرن و درخور نام انجمن این 
نوسازی  و  بازطراحی  تاریخ  آن  از  ماه پس  دو  نهایتاً  آپارتمان ظرف 
اساسی شود و حداکثر تا اواسط مهرماه 1395 مورد بهره برداری کامل 

قرار گیرد.
در اجرای مصوبه شورای عالی، اختیار انجام پروژه بازطراحی و نوسازی 
اساسی دفتر جدید انجمن به رئیس شورای عالی تفویض شد. در این 

راستا، پس از انتخاب پیمانکار پروژه در روزهای پایانی مردادماه، طرح 
ارائه شده از سوی وی بر مبنای نیازسنجی انجام شده، مورد تایید قرار 
گرفت. مطابق این طرح، چیدمان جدید فضای اداری در دسترس در 
آپارتمان مذکور بر مبنای واحدهای موجود در دفتر انجمن و ماهنامه 
و  تاسیسات  نیاز  مورد  اساسی  بازسازی  همچنین سطح  و  حسابدار، 
زیرساخت های آپارتمان تعیین شد. بر مبنای طرح مورد تایید، فضای 
آپارتمان به یک َسرَسرا )ورودی و محل استقرار مسئول دفتر(، چهار 
اتاق اداری )دبیرکل، امور اعضاء، ماهنامه حسابدار، حسابداری(، یک 
اتاق جلسات، یک انبار، یک اتاق تجهیزات مخابراتی و رایانه ای )اتاق 

سرور(، یک آبدارخانه، و یک سرویس بهداشتی تفکیک شد.
بازسازی اساسی تاسیسات  در گام نخست اجرای پروژه، در راستای 
آب،  لوله کشی  کامل  تعویض  به  نسبت  آپارتمان،  زیرساخت های  و 
تعویض کامل لوله کشی و رادیاتور شوفاژها و نصب سیستم گرمایشی 
داخلی )پکیج( مستقل از شوفاژخانه مشترک ساختمان، تعویض کامل 
لوله کشی گاز )به منظور درخواست کنتور جداگانه(، و تعویض کامل 
سیم کشی برق، تلفن و اینترنت اقدام شد. پس از تفکیک فضای اداری 
و  سرسرا  در  دیواری  کاغذ  و  لمینت،  کف پوش  نصب  به  نسبت  نیز 
تجهیز  و  انبار،  و  آبدارخانه  بهداشتی،  سرویس  کاشی کاری  اتاق ها، 
هماهنگی  به  توجه  با  ارتباط،  همین  در  شد.  اقدام  آبدارخانه جدید 
زیباسازی  مقدمات  ساختمان،  دیگر  واحدهای  مالکان  با  انجام شده 
فراهم  نیز  و حیاط  پارکینگ  پله، محوطه  راه  نمای کلی ساختمان، 

شده است که تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

انتقال واحدهای اداری انجمن به دفتر جدید
از روز شنبه، 1 آبان 1395، مراحل انتقال دفتر دبیرکل، اداره پذیرش 
حسابداری  اداره  و  حسابدار،  مجله  اجرایی  امور  اداره  اعضاء،  امور  و 
به حداقل  منظور  به  راستا،  این  در  آغاز شد.  دفتر جدید  به  انجمن 
رساندن تعلیق موقت خدمت رسانی به اعضای گرانمایه انجمن و دیگر 
راه اندازی  و  اداری  تجهیزات  و  اثاثه  انتقال  مراحل  مراجعه کنندگان، 
هفته  روز دوشنبه همان  تا  دفتر جدید  رایانه ای  و  مخابراتی  سامانه 
تکمیل شد؛ و از روز سه شنبه، 4 آبان 1395، پاسخگویی به اعضای 
گرانمایه انجمن و دیگر مراجعه کنندگان در دفتر جدید از سر گرفته 

شد.
الزم به ذکر است، در پی انتقال واحدهای اداری فوق به دفتر جدید 
انجمن، دفتر قبلی انجمن نیز به عنوان محل استقرار دفتر سردبیر و 
هیئت تحریریه مجله حسابدار، واحد آموزش و کارآموزی حرفه ای، و 

اداره انتشارات انجمن مورد بهره برداری است.
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17 آذر 1394: آیین گرامی داشت روز حسابدار
آیین گرامی داشت روز حسابدار سال 1394، شامگاه روز ســـه شـنبه 
17 آذر 1395، با حضور صدها تن از اعضای انجمن و میهمانان ویژه در 
با  مراسم  شد.  برگزار  استقالل  بین المللی  هتل  نور  دریای  باشکوه  تاالر 

سخنرانی هوشنگ خستوئی رئیس شورای عالی وقت انجمن آغاز شد. 
مشارکت  و  ارزشمند  خدمات  عمر  یک  از  ویژه ای  آیین  طی  ادامه،  در 
تاثیرگذار مجید میراسکندری به عنوان »چهره ماندگار انجمن حسابداران 
نامبرده طی چهار دهه گذشته در جایگاه های  تقدیر شد.  ایران«  خبره 
اجرایی،  مدیر  انجمن؛  عالی  شورای  عضو  و  دبیرکل  جمله،  از  مختلفی 
عضو  و  اجرایی  مدیر  و  حسابدار؛  مجله  تحریریه  هیئت  عضو  و  سردبیر 
هیئت امنای مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( در راستای تحقق 

اهداف و اعتالی نام انجمن خدمت گزاری کرده است.
در پایان مراسم نیز پس از تقدیر از سیدمحمد باقرآبادی، سمانه صادقی، و 

برگزاری چهار گردهمایی حرفه ای
فاطمه قشقایی به عنوان نویسندگان برگزیده مجله حسابدار طی یک سال 
گذشته، آیین ادای سوگند گروهی حسابداران مستقل پذیرفته شده طی 
یک سال گذشته برگزار شد. گزارش کامل این مراسم در شماره 285، دی 

1394 مجله حسابدار منتشر شده است.

»اصالحیه  انجمن،  همایش  هفتمین  و  سی   :1395 خرداد   11
قانون مالیات های مستقیم: در عرصه عمل«

روز چهارشنبه، 31 تیر 1394، »قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم« 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید؛ و یک هفته پس از آن، توسط 
شورای نگهبان نیز تایید شد. این قانون، مشتمل بر ماده واحده ای شصت 
بندی، اصالحاتی بعضاً اساسی و بااهمیت را در نظام مالیاتی کشور رقم زد 
که از آغاز سال 1395 الزم االجراء شده است. در این ارتباط، شورای عالی 
انجمن با تاکید بر برگزاری همایش های کاربردی با موضوعات اولویت دار 
برای اهالی حرفه حسابداری، موضوع سی و هفتمین همایش انجمن را 
»اصالحیه قانون مالیات های مستقیم: در عرصه عمل« تعیین کرد و مقرر 
شد این همایش با همکاری مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی کشور و با 

هدف تبیین کاربردی رئوس اصالحات این قانون طراحی و برگزار شود.
در این همایش، که عصرگاه روز سه شنبه 11 خرداد 1395 با حضور نزدیک 
به 800 نفر در تاالر همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار 

شد، هفت مقاله زیر در دو نشست جداگانه ارائه شد:
•   مالیات و بازار سرمایه: با تاکید بر تجدید ارزیابی دارایی ها و IFRS، حسن 
امیری، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 

بورس و اوراق بهادار
توتونچی،  قانون مالیات های مستقیم، سعید  •  محورها و فرآیند اصالح 
مدیر گروه مالیه عمومي و عضو هیات علمی رسمی مرکز پژوهش های 

مجلس شورای اسالمی
امور  هیات مستشاری  غفارزاده، عضو  احمد  اشخاص خارجی،  مالیات   •

مالیاتی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک، علی رستم پور، مدیرکل دفتر   •

اطالعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
معافیت های مالیاتی، محمد برزگری، معاون مدیرکل حسابرسی و فنی   •

مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
جرم مالیاتی، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور   •
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مالیاتی کشور
و  پژوهش  دفتر  کل  مدیر  زمانی،  احمد  مستغالت،  و  امالک  مالیات   •

برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور
در پایان نشست دوم نیز میزگرد »پاسخ به پرسش ها و ابهامات مالیاتی« 
کشور،  مالیاتی  امور  سازمان  مقام  قائم  پناهی،  محمدقاسم  ریاست  به 
امور  ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان  تاجمیر  با حضور حسین  و 
سازمان  مالیاتی  اطالعات  دفتر  مدیرکل  رستم پور،  علی  کشور،  مالیاتی 
امور مالیاتی کشور، و محمد برزگری، معاون مدیرکل حسابرسی و فنی 
کم نظیر  استقبال  با  که  برگزار شد  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی 

شرکت کنندگان در همایش روبرو شد.
در بخش میانی این همایش نیز با حضور اعضای شورای عالی و دبیرکل 
آموزش  در  تقی نژاد عمران  ارزشمند محمد  از یک عمر خدمات  انجمن 
مفاهیم مالیاتی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران و مشارکت 
تأثیرگذار وی در راستای توسعه و اصالح قوانین و مقررات و ساختارهـــای 

مالیاتی کشور در مقام عضو انجمن حسابداران خبره ایران تقدیر شد.
گزارش کامل این همایش در شماره 291، تیر 1395 )مقاالت، و مراسم 
تقدیر(، و شماره 296، آذر 1395 )میزگرد پرسش و پاسخ مالیاتی( مجله 
حسابدار منتشر شد. عالوه بر این، فیلم بخش های مختلف این همایش 
http://www. نشانی:  به  »آپارات«  در  انجمن  رسمی  کانال  در  نیز 
aparat.com/iica_ir در دسترس عموم عالقه مندان قرار دارد. مطابق 

آمار موجود در این کانال، ویدئوهای مذکور که ماهیتی کاماًل آموزشی و 
بار مورد بازدید عالقه مندان  کاربردی دارند، طی ماه های گذشته صدها 

مختلف قرار گرفته اند.

»پیاده سازی  انجمن،  همایش  هشتمین  و  سی   :1395 آذر   23
شبکه  در   )IFRS( مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 

بانکی کشور«
بانک ها،  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  الزامات  طبق  که  این  به  نظر 
در  پذیرفته شده  بزرگ  ناشران  بیمه،  و  شرکت های  اعتباری،  موسسات 
سال  مالی  گزارشگری  در  ایران  فرابورس  و  تهران  بهادار  اوراق  بورس 
جاری )1395( مکلف به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS( شده اند؛ و عالوه بر این، از سال گذشته )1394( نیز بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران با ابالغ مجموعه صورت های مالی نمونه همگرا با 
IFRS بانک ها و موسسات اعتباری را ملکف به تهیه و ارائه صورت های 
مالی خود در چارچوب این صورت های مالی نمونه کرده است؛ موضوع 
بین المللی  استانداردهای  »پیاده سازی  انجمن  همایش  هشتمین  و  سی 

گزارشگری مالی )IFRS( در شبکه بانکی کشور« انتخاب شد.
در این همایش، که عصرگاه روز سه شنبه 23 آذر 1395 با حضور نزدیک 
به 500 نفر در تاالر الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، 

پنج مقاله زیر در دو نشست جداگانه ارائه شد:
بررسی اقالم با اهمیت صورت های مالی بانک ها بر مبنای IFRS، ابراهیم   •

)PACT( نوروزبیگی، مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره
گزارشگری مالی تسهیالت بر مبنای IFRS و مقررات بانکی، محمود   •

عبدلی، حسابدار رسمی، مدیر حسابرسی
گزارشگری ریسک بازار در بانک های ایرانی، مرتضی بینا، مدیر ارشد   •

ریسک
گزارشگری مالی قسمت های عملیاتی بانک ها بر مبنای IFRS، محسن   •

غالمرضایی، حسابدار رسمی، مدیر آموزش سازمان حسابرسی
تحلیل  ایران:  بانک هاي  مالي  گزارشگري  در  شفافیت  بحران   •
نظام  بازطراحي  مطالعاتي  پروژه  مدیر  بدری،  احمد  آسیب شناسانه، 
نظارت بانک مرکزي بر بانک ها، مشاور رئیس کل بانک مرکزي، معاون 
پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید 

بهشتی
به  بانکی«  IFRS در شبکه  نیز میزگرد »مجریان  پایان نشست دوم  در 
ریاست ابراهیم نوروزبیگی، مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره 
کوثر،  اعتباری  موسسه  مدیرعامل  رضایی  عیسی  با حضور  و   ،)PACT(
ایروانی  فرائد سلطان نژاد رئیس حسابداری بانک پاسارگاد، و حمیدرضا 

مدیر مالی بانک سینا برگزار شد.
گزارش کامل این همایش در شماره 298، بهمن 1395 مجله حسابدار 
از  پس  بالفاصله  نیز  آن  مختلف  بخش های  فیلم  شد.   خواهد  منتشر 
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نشانی:  به  »آپارات«  در  انجمن  رسمی  کانال  در  همایش  برگزاری 
عموم  دسترس  در   http://www.aparat.com/iica_ir
عالقه مندان قرار گرفت که در همین مدت کوتاه هر یک از آن ها صدها 

بار مورد بازدید عالقه مندان مختلف قرار گرفته اند.

ــابدار و  ــه حس ــالگی مجل ــن چهل س 23 آذر 1395: جش
ــابدار ــت روز حس ــن گرامی داش آیی

در  ایران  حسابداران  که  بود  پی  در  پی  سال  دهمین  امسال،  آذرماه 
روزهای میانی این ماه با برگزاری آیین های گرامی داشت مختلف و متعدد 
در سطوح گوناگون و در شهرهای مختلف کشور »روز حسابدار« را گرامی 
داشتند. با این حال، آیین گرامیداشت »روز حسابدار سال 1395« برای 
ویژه ای داشت؛ چرا  بوی  و  ایران رنگ  انجمن حسابداران خبره  اعضای 
انجمن(  انتشار مجله »حسابدار« )ارگان رسمی  با چهلمین سالگرد  که 

همزمان شده بود.

درباره مجله حسابدار
ایران« )دوره قدیم »مجله حسابدار«(  انجمن حسابداران خبره  »نشریه 
از پاییز سال 1355، حدود چهار سال پس از برگزاری مجمع موسسان 
انجمن )چهارشنبه 2 اسفند 1351(، به سردبیری فریده خلعت بری - یکی 

از سه زن عضو نخستین فهرست اعضای انجمن - به صورت دوماهنامه پا 
به عرصه وجود گذاشت. فریده خلعت بری در مقام نخستین سردبیر نشریه 
انجمن، تا اسفند 1357، مجموعاً دوازده شماره از این نشریه را تهیه و به 
همت مسئوالن وقت انجمن منتشر کرد. این دوره از نشریه انجمن، در 
نوع خود، جزو ماندگارترین میراث نخستین نسل از حسابداران حرفه ای 

ایران زمین به شمار می آید.
پس از وقوع انقالب اسالمی، در بهمن 1357، فعالیت انجمن و به تبع آن 
انتشار نشریه آن با وقفه ای چند ساله روبرو شد. با این حال، انتشار نشریه 
انجمن با عنوان »حسابدار« از آذر 1363 به سردبیری مهدی تقوی دوباره 
نیز برعهده  را  از پی گرفته شد. تقوی که همزمان مدیر مسئولی مجله 
داشت )و تا کنون نیز نزدیک به 32 سال است که بر عهده دارد( تا شهریور 

1364 در این سمت باقی ماند.
به  از هفت سال( که محمد شلیله  )بیش  تا دی 1371  تقوی،  از  پس 
عنوان سومین سردبیر مجله منصوب شد، امور تحریریه »حسابدار« به 
صورت شورایی و بر عهده گروهی از مسئوالن و اعضای عالقه مند انجمن 
و  عالی  شورای  همه جانبه  حمایت  با  شلیله،  سردبیری  دوران  در  بود. 
دبیرکل وقت انجمن، مجید میراسکندری، قطع )اندازه( مجله از کوچک 
به بزرگ )اندازه فعلی( تغییر کرد و بر تنوع مطالب و مقاالت آن افزوده 
شد و »حسابدار« به شکل یک مجله حرفه ای تمام عیار درآمد. شلیله تا 

مرداد 1374 سردبیر حسابدار بود.
پس از شلیله، یداهلل مکرمی از شهریور 1375 تا شهریور 1378 به عنوان 
داشت.  عهده  بر  را  مجله  تهیه  مسئولیت  حسابدار  سردبیر  چهارمین 
زمان  بیشترین مدت  پنجمین سردبیر حسابدار، که  دوانی،  غالمحسین 
بر عهده داشتن این مسئولیت را در کارنامه خود دارد، از دی 1378 تا 
ارگان  اردیبهشت 1384، حدود پنج سال و چهار ماه وظیفه سردبیری 

رسمی انجمن را بر عهده گرفت.
شناخته شده  چهره  یک  عنوان  به  خوش طینت  محسن  دوانی،  از  پس   
طباطبایی(،  عالمه  دانشگاه  علمی  هیئت  )عضو  دانشگاهی  خوشنام  و 
این  آبان 1387  تا  تیر 1384  از  در جایگاه ششمین سردبیر حسابدار، 
مسئولیت را بر عهده داشت. در دوران خوش طینت وزن مقاالت نظری 
و دانشگاهی در مجله افزایش یافت. انتشار سلسله مقاالت »گزارشگری 
مالی بین المللی: نظام حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای مختلف 
جهان« را نیز می توان از جمله مشخص ترین مقاالت منتشرشده در دوران 
سردبیری خوش طینت نام برد که به همت وی و با همکاری گروهی از 

دانشجویانش گردآوری می شد.
از  چند  هر  بود،  وی  همکار  که  باغومیان  رافیک  خوش طینت،  از  پس 
سوی انجمن به عنوان سردبیر مجله معرفی نشد، ولی از آذر 1387 تا 
مهر 1388 نزدیک به یک سال با عنوان »هماهنگ کننده و دبیر فنی« 
مسئولیت تحریریه مجله را بر عهده داشـــت. تا این کـــه پس از وی، 
امیر پوریانسب از دی 1388 تا دی 1393 به عنوان هفتمین سردبیر تاریخ 

مجله حسابدار مسئولیت امور تحریریه آن را بر عهده گرفت.
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از اسفند 1393 تا کنون نیز، قریب به دو سال است که، مسئولیت تحریریه 
مجله حسابدار بر عهده پرویز صداقت، هشمین سردبیر مجله، است. هم 
اکنون، مهدی تقوی همچون سی و دو سال گذشته مدیر مسئول، محسن 
قاسمی )با حفظ سمت به عنوان دبیرکل انجمن( مدیر اجرایی، و عضو 
هیئت تحریریه، و علی امانی و یحیی حساس یگانه دیگر اعضای هیئت 

تحریریه مجله حسابدار هستند.
حسابدار به عنوان ارگان رسمی انجمن حسابداران خبره ایران، هم اکنون 
تنها نشریه حسابداری ایران )در بین همه نشریات حرفه ای و دانشگاهی( 
از  بیش  با  حیث  این  از  و  می شود  منتشر  ماهنامه  صورت  به  که  است 
یکصدهزار شمارگان در سال، پرخواننده ترین نشریه حسابداری ایران به 

شمار می آید.

جشن چهل سالگی مجله حسابدار 
شامگاه روز سه شنبه 23 آذر 1395، پس از پایان یافتن سی و هشتمین 
همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع »پیاده سازی استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( در شبکه بانکی کشور« در تاالر الغدیر 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، »جشن چهل سالگی مجله حسابدار« 
با اجرای زنده موسیقی سنتی آغاز شد که با استقبال پرشور حاضران در 
تاالر روبرو شد. سپس، رحمت اله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن، با 
ایراد سخنرانی افتتاحیه آغاز »جشن چهل سالگی مجله حسابدار« را به 

طور رسمی اعالم کرد.
و  مدیراجرایی  و  انجمن  اسبق  دبیرکل  میراسکندری  مجید  ادامه،  در 
عنوان  با  را  مراسم  این  نخست  سخنرانی  حسابدار  مجله  اسبق  سردبیر 
»حسابدار: چهار دهه پرفراز و نشیب« ارائه کرد. وی در سخنرانی خود به 
بیان خاطراتی شنیدنی از دوران عهده داری مسئولیت در انجمن و مجله 

حسابدار پرداخت.
سخنرانی دوم این مراسم توسط پرویز صداقت سردبیر مجله حسابدار با 
عنوان »حسابدار: جایگاه کنونی، چشم انداز آینده« ارائه شد. وی در این 
سخنرانی ابتدا به تشریح جایگاه کنونی مجله حسابدار به عنوان یک نشریه 
حرفه ای مستقل )غیردولتی( در حرفه حسابداری ایران پرداخت. در ادامه 
نیز با توجه به تحوالت سال های اخیر در نظام اقتصادی ایران و جهان 
جایگاه و نقش حسابداران و حسابرسان در این تحوالت و بالتبع جایگاه و 

نقش آفرینی مجله حسابدار را تبیین کرد.
در ادامه مراسم، محسن قاسمی، دبیرکل انجمن و مدیر اجرایی و عضو 
هیئت تحریریه مجله حسابدار، به تشریح اقدامات انجام شده طی یک سال 
و چند ماه گذشته در زمینه توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات انجمن 
پرداخت و اعالم کرد طبق آمار موجود در سامانه مدیریتی وبگاه انجمن 
طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون بازدید از این وبگاه انجام شده 
است که با میانگین حدود سه هزار بازدید در روز آمار قابل قبولی برای 
سال نخست بوده است. وی در ادامه، با رونمایی از وبگاه اختصاصی مجله 
حسابدار به نشانی hesabdar.iica.ir اعالم کرد این وبگاه از امروز به 

صورت آزمایشی راه اندازی می شود و ظرف ماه های آینده به مرور آرشیو 
کامل مجله حسابدار با جستجوپذیری باال )بر مبنای فیلدهای مختلف: 
در  و  شد  خواهد  بارگذاری  آن  در   )... مجله،  شماره  نویسنده،  موضوع، 

دسترس عموم عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
پس از سخنرانی هایی فوق، اعضای شورای عالی و دبیرکل انجمن با حضور 
خلعت بری،  فریده  به  یادبود  یک  و  تقدیر  لوح  اهدای  ضمن  جایگاه  در 
مجله  فعلی  سردبیر  صداقت،  پرویز  و  انجمن،  نشریه  سردبیر  نخستین 
حسابدار، از خدمات ارزشمند و مشارکت تاثیرگذار این دو بزرگوار و دیگر 
سردبیران مجله حسابدار در رسیدن آن به جایگاه فعلی تقدیر کردند. در 
ادامه نیز با اهدای لوح تقدیر و یک یادبود به مژده کدخدایی و امیرهادی 
معنوی مقدم از تالش های آنان در یک سال گذشته به عنوان نویسندگان 

برگزیده مجله حسابدار تقدیر شد.
این مراسم نیز همانند آیین گرامی داشت روز حسابدار سال های گذشته 
با ادای سوگند گروهی حسابداران خبره حاضر در تاالر در هم خوانی با 

نظام الدین ملک آرایی پایان یافت.
گزارش کامل این مراسم در شماره 297، دی 1395 مجله حسابدار منتشر 
شد. عالوه بر این، فیلم بخش های مختلف این مراسم نیز در کانال رسمی 
 http://www.aparat.com/iica_ir :انجمن در »آپارات« به نشانی
در دسترس عموم عالقه مندان قرار گرفت، که در همین مدت کوتاه هر 

کدام از آن ها صدها بار مورد بازدید عالقه مندان مختلف قرار گرفته اند.
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از  اطالعات،  فناوری  بر  راهکارهای سازمانی مبتنی  توسعه روزافزون 
یک سو، و پراکندگی جغرافیایی ذاتی ذی نفعان اصلی انجمن )اعضاء، 
خوانندگان مجله حسابدار، آموزش پذیران مراکز آموزش، و مخاطبان 
بر  انجمن  ویژه  تمرکز  موجب  دیگر،  سوی  از  انجمن(،  همایش های 
توسعه زیرساخت های مبتنی بر فناوری اطالعات در فرایندهای اصلی 
راستا،   این  در  است.  شده  ذینفعان  دیگر  و  اعضاء  به  خدمت رسانی 

اقدامات زیر طی سال گذشته انجام شده است. 

راه اندازی وبگاه جدید انجمن/
iica.ir برندسازی برای دامنه

در راستای توسعه زیرساخت های مبتنی بر فناوری اطالعات انجمن، 
فاز نخست طراحی و راه اندازی قالب جدید وبگاه انجمن پس از شش 
اولیه  محتوای  تامین  و  برنامه نویسی،  بهینه گزینی،  نیازسنجی،  ماه 
توجه در  قابل  نکته  رونمایی شد.  پایانی شهریور 1394  در روزهای 
قدیم   نشـــــانی  از  انجمن  وبگاه  دامنه  تغییر  پروژه،  این  انجـــام 
با  همزمان   iica.ir جدید  نشانی  به   www.iranianica.com
استفاده از قالب جدید وبگاه بود. در واقع، در انجام این پروژه عماًل 
یک وبگاه جدید برای انجمن راه اندازی و از نقطه صفر اقدام به جذب 
وبگاه  راه اندازی  از  از دو هفته پس  این حال، کمتر  با  مخاطب شد. 
فزونی  وبگاه پیشین  از  وبگاه  این  بازدیدکنندگان  آمار  انجمن  جدید 

یافت.
فاز  برای  انجام شده  هدف گذاری  است،  ذکر  به  الزم  ارتباط  این  در 
وبگاه  پربازدید ترین  نخست  رتبه  به  دستیابی  پروژه  این  نخست 
حسابداری به زبان فارسی در سال نخست راه اندازی بود که با ثبت 
رکورد بیش از یک میلیون بازدید طی سال گذشته )میانگین 3.000 

بازدید در روز( این هدف محقق شد. 

در این ارتباط گفتنی است، تقریباً از یک سال و نیم پیش از راه اندازی 
وبگاه جدید انجمن اقدامات گسترده و منسجمی برای برندسازی دامنه 
کوتاه و ارزشمند iica.ir )در مهر، سربرگ ها، پاکت ها، نشریات، ... و 
در همه جلوه های بصری مربوط به انجمن( آغــاز شده بود. این دامنه  
انجمـــــن  انگلیســــی  عنوان  ســـرواژه  از  که  ارزشمند  و  کوتاه 
 )The Iranian Institute of Certified Accountants(
برگرفته شده است، هم اکنون به برندی ارزشمند و شناخته شده برای 

شناسایی انجمن تبدیل شده است.

ــابدار در  ــه حس ــن، PACT، و مجل ــال انجم ــور فع حض
شــبکه های اجتماعــی

وبگاه جدید  نخست  فاز  راه اندازی  با  همزمان  گذشته،  سال  آغاز  در 
ایرانیان،  محبوب  اجتماعی  شبکه  در  انجمن  رسمی  کانال  انجمن، 
تلگرام )به نشانی iica_ir@(، راه اندازی شد. با توجه به این که، طی 
روز  اخبار  انتشار  بر  انجمن  وبگاه  محتوای  تامین  یک سال گذشته، 
این اخبار بالفاصله  بود،  ایران و جهان متمرکز  انجمن و حسابداری 
پس از انتشار در وبگاه انجمن از طریق این کانال نیز جهت اطالع فوری 
عالقه مندان منتشر می شد. از این رو، این کانال طی یک سال گذشته 
در قامت یکی از ابزارهای اطالع رسانی پرنفوذ و اثربخش انجمن عمل 
عضو،   8.300 از  بیش  داشتن  با  کانال،  این  اکنون  هم  است.  کرده 
پرمخاطب ترین کانال در بین کانال های رسمی انجمن های تخصصی 

حسابداری و حسابداران ایران است.
عالوه بر این، در پی تجربه موفق راه اندازی کانال رسمی انجمن در 
خبــــــره  حســابداران  آموزش  مــــرکز  رسمی  کانال  تلگرام، 
)به نشانی PACT_ir@(، و کانال رسمی مجله حسابدار )به نشانی 

توسعه زیرساخت های مبتنی بر فناوری 
اطالعات انجمن، PACT و مجله حسابدار
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شبکه  این  در  جداگانه  صورت  به  HESABDAR_iica_ir@(  نیز 
اجتماعی راه اندازی شده اند که مورد استقبال اعضای انجمن و دیگر 

عالقه مندان قرار گرفته اند.
گفتنی است، عالوه بر حضور فعال انجمن، PACT، و مجله حسابدار در 
شبکه اجتماعی تلگرام، صفحات مرتبط با انجمن و PACT در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام نیز جزو صفحات پرمخاطب حسابداران به شمار 
می آیند. همچنین، با توجه به راه اندازی فاز دوم وبگاه انجمن و مجله 
از  وبگاه ها  این  نرم افزار  برخورداری  و  آینده،  ماه های  طی  حسابدار، 
قابلیت به اشتراک گذاری خودکار محتوا در همه شبکه های اجتماعی 
مجله  و   ،PACT انجمن،  حضور  محدودیت(،  )بدون  جهان  در  فعال 
حسابدار در سایر شبکه های اجتماعی پرمخاطب و بین المللی نیز در 

دستور کار سال جاری قرار دارد.

فازهــای تکمیلــی طراحــی و راه انــدازی وبــگاه جدید 
انجمــن/ مبتنــی بــر وب کــردن فرایندهــای انجمن

در راستای توسعه زیرساخت های مبتنی بر فناوری اطالعات انجمن، 
فازهای تکمیلی طراحی و راه اندازی وبگاه جدید انجمن طی یک سال 
آینده به مرور راه اندازی خواهند شد. هدف اصلی طراحی و راه اندازی 
اصلی  فرایندهای  همه  کردن  وب  بر  مبتنی  تکمیلی  فازهای  این 
انجمن شامل امور اعضاء، مجله حسابدار، آموزش، و همایش ها است. 
به گونه ای که به مرور زمان طیف گسترده ای از خدمات قابل ارائه به 
تماس  و  مراجعه حضوری  به جای  دیگر ذی نفعان  و  انجمن  اعضای 
تلفنی، از طریق مسیر های ارتباطی دوسویه تعبیه شده در وبگاه انجمن 
انجام خواهند شد. به عنوان مثال، طی یک سال گذشته با گنجاندن 
فرم عضویت آنالین در وبگاه انجمن، بخش اعظمی از درخواست های 

عضویت از این طریق دریافت و پردازش شده است.
عالوه بر این هدف اصلی، ارائه خدمات جدید قابل ارائه بر بستر وب 
به اعضای انجمن و دیگر ذی نفعان نیز در دستور کار سال جاری و 
مرور  به  که  دارد  قرار  انجمن  اطالعات  فناوری  امور  آینده  سال های 
این بخش ها در خصوص جزئیات آن ها  از  راه اندازی هر یک  از  پس 

اطالع رسانی خواهد شد.

http://iica.ir
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)PACT( اهم اقدامات انجام شده در مرکز آموزش حسابداران خبره
دوره هاي آموزشي برگزارشده

در سال مالي مورد گزارش، مجموعاً 14.682 دانشجو/کالس در دوره هاي آموزشی متنوع  برگزارشده در PACT )به شرح زیر( شرکت کردند. این عملکرد در مقایسه 
با سال مالی پیش از آن )12.062 دانشجو/کالس( 22 درصد افزایش نشان می دهد.

)اعداد به "دانشجو/کالس"(

ف
طبقه بندی اصلیردی

دوره های آموزشی

سال 
مالی 
1394

سال 
مالی 
1395

درصد 
افزایش 
)کاهش(

پیش بینی 
سال مالی 

1396

درصد 
افزایش 
)کاهش(

)1.5%(48191%131194بین المللی1

13.6%58733%73337690بلندمدت داخلي2

13.3%2931312%2951158سازمانی3

23.9%214570%30533688کوتاه مدت تخصصی3

66.7%40-24-بورس و سرمایه گذاری4

)20%(815)18%(1018839زبان انگلیسي5

)45%(371600%2311089کارگاه های آموزشی 6

10.8%2216261%1206214682جمــــع کــــل

روند افزایش مستمر مجموع درآمدها
روند افزایش مستمر مجموع درآمد دوره های آموزشی برگزارشده در PACT در مقایسه با تعداد دانشجو/کالس های شرکت کننده در دوره های آموزشی مختلف طی 

هفت سال گذشته به شرح زیر بوده است.

)PACT(شده در مرکز آموزش حسابداران خبره اھم اقدامات انجام

برگزارشدهآموزشيھاي دوره

. شرکت کردند )به شرح زیر( PACTبرگزارشده در آموزشی متنوع   هاي دوره در کالس/دانشجو 14,682 ، مجموعاًگزارش مورد مالی سال در
 .دهد نشان میدرصد افزایش  22) کالس/انشجود 12,062(این عملکرد در مقایسه با سال مالی پیش از آن 

 )"کالس/دانشجو"اعداد به (

 بندي اصلی طبقه ردیف
 هاي آموزشی دوره

سال 
مالی 
1394 

سال 
مالی 
1395 

درصد 
افزایش 

 )کاهش(

پیش بینی 
 مالی سال

1396 

درصد 
افزایش 

 )کاهش(
 %)1,5( 191 %48 194 131 المللیبین 1
 %13,6 8733 %5 7690 7333 مدت داخلیبلند 2
 %13,3 1312 %293 1158 295 سازمانی 3
 %23,9 4570 %21 3688 3053 یمدت تخصص کوتاه 3
 %66,7 40 - 24 - گذاري بورس و سرمایه 4
 %)20( 815 %)18( 839 1018 زبان انگلیسی 5
 %)45( 600 %371 1089 231 هاي آموزشی کارگاه 6

 %10,8 16261 %22 14682 12062 جمــــع کــــل
 

1389139013911392139313941395سال

مجموع درآمد
5.5527.49510.69516.08218.77127.12841.900)میلیون ریال(

مجموع
1.3423.8196.1528.63810.67312.06214.682 دانشجو/کالس )نفر(

میانگین درآمد
هر دانشجو/کالس

)هزار ریال(
4.1371.9631.7381.8621.7592.2492.854

ھادرآمدمجموعمستمرروند افزایش 

هاي  کننده در دوره هاي شرکت کالس/در مقایسه با تعداد دانشجو PACTهاي آموزشی برگزارشده در  مجموع درآمد دوره مستمر افزایشروند 
 .آموزشی مختلف طی هفت سال گذشته به شرح زیر بوده است

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 سال

 درآمدمجموع 
 )میلیون ریال(

5,552 7,495 10,695 16,082 18,771 27,128 41,900 

 کالس/مجموع دانشجو
 )نفر(

1,342 3,819 6,152 8,638 10,673 12,062 14,682 

 میانگین درآمد
 کالس/هر دانشجو

 )هزار ریال(
4,137 1,963 1,738 1,862 1,759 2,249 2,854 

 

 

 

 

ھای آموزشی جدیدری دورهطراحی و برگزا

هاي آموزشی زیر نیز براي اولین بار  هاي متنوعی که مطابق روال گذشته آموزش داده شدند، دوره عالوه بر دوره گزارش، مورد مالی سال در
 :طراحی و برگزار شدند

•IFRS به زبان فارسی 

 مدیریت حسابدار پرورش عالیدوره •
 مالی تأمین  ابزارهاي با آشنایی جامع دوره•

 )مالی حوزه در( دادگستري رسمی کارشناس آزمون آمادگی•

 مالیاتی رسمی مشاور آزمون آمادگی•

 ناشرانهاي بیمه، و  ها، موسسات اعتباري، شرکت بانک الزام براي 1395 سال بهادار، اوراق و بورس سازمان الزامات مطابق که این به توجه با
 نظر در (IFRS) مالی گزارشگري المللی بین استانداردهاي بر مبتنی مالی هاي صورت تهیه جهت رانته بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته بزرگ
 دستور در) به زبان فارسی( استاندارها این کارگیري به آموزشی هاي دوره برگزاري و طراحیاز ابتداي سال مالی مورد گزارش،  است؛ شده گرفته

به عنوان معتبرترین مرکز  PACTاي که هم اکنون  به گونه. نیز روبرو شده است مخاطبان رنظی کم استقبالکه با  گرفت قرار PACT کار
 .شود به زبان فارسی در کشور شناخته می IFRSهاي  دهنده آموزش آموزش ارائه

 نهاد شش مایندگانن از متشکل کمیته این »آموزش کارگروه« بهادار، اوراق و بورس سازمان» IFRS راهبري کمیته« مصوبه طبق است، گفتنی
 سازمان نمایندگان از، عبارتند کارگروه این اعضاي. است شده اندازي راه از سال گذشته آموزشی و مالی خبره یک و ایران، دولتی و اي حرفه

 علوم، وزارت ن،ایرا حسابداري انجمن ایران، خبره حسابداران انجمن ایران، رسمی حسابداران جامعه حسابرسی، سازمان بهادار، اوراق و بورس
 .مالی و حسابداري حوزه در آموزشی و مالی خبره نفر یک و فناوري، و تحقیقات

 :اند طراحی شده) 1396(هاي آموزشی جدید زیر نیز براي سال مالی جاري  هاي فوق، دوره عالوه بر دوره
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طراحی و برگزاری دوره های آموزشی جدید
در سال مالي مورد گزارش، عالوه بر دوره های متنوعی که مطابق روال گذشته 
آموزش داده شدند، دوره های آموزشی زیر نیز برای اولین بار طراحی و برگزار 

شدند:
IFRS به زبان فارسی  

دوره عالی پرورش حسابدار مدیریت  
دوره جامع آشنایی با ابزارهای  تأمین مالی  

آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری )در حوزه مالی(  
آمادگی آزمون مشاور رسمی مالیاتی  

با توجه به این که مطابق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، سال 1395 برای 
الزام بانک ها، موسسات اعتباری، شرکت های بیمه، و ناشران بزرگ پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران جهت تهیه صورت های مالی مبتنی بر استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( در نظر گرفته شده است؛ از ابتدای سال 
این  به کارگیری  آموزشی  دوره های  برگزاری  و  طراحی  گزارش،  مورد  مالی 
استاندارها )به زبان فارسی( در دستور کار PACT قرار گرفت که با استقبال 
کم نظیر مخاطبان نیز روبرو شده است. به گونه ای که هم اکنون PACT به 
عنوان معتبرترین مرکز آموزش ارائه دهنده آموزش های IFRS به زبان فارسی 

در کشور شناخته می شود.
اوراق  و  بورس  سازمان   »IFRS راهبری  »کمیته  مصوبه  طبق  است،  گفتنی 
بهادار، »کارگروه آموزش« این کمیته متشکل از نمایندگان شش نهاد حرفه ای 
راه اندازی شده  از سال گذشته  آموزشی  و  مالی  و یک خبره  ایران،  دولتی  و 
است. اعضای این کارگروه عبارتند از، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، 
ایران، انجمن حسابداران خبره  سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی 
ایران، انجمن حسابداری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و یک نفر خبره 

مالی و آموزشی در حوزه حسابداری و مالی.
عالوه بر دوره های فوق، دوره های آموزشی جدید زیر نیز برای سال مالی جاری 

)1396( طراحی شده اند:
حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی  

حسابرسی داخلی با رویکردی کارگاهی  
حسابداری پیمانکاری )1( و )2(  

دوره جامع اجرایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه  
آمادگی آزمون دکترای حسابداری  

آمادگی آزمون رده بندی کارکنان حرفه ای شاغل در مؤسسات حسابرسی  
DBA )در حال ثبت نام(  

اخذ مجوزهای آموزشی جدید
با توجه به طراحی دوره های آموزشی ویژه بازار سرمایه، مرکز آموزش حسابداران 
خبره )PACT( در سال مالی گذشته موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره های 
آموزشی بازار سرمایه از کمیته راهبری آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار شد. 
همچنین، با توجه به هدف گذاری انجام شده برای برگزاری دوره های آموزشی 
ویژه کارکنان دولت، مرکز آموزش در حال پیگیری اخذ مجوز برگزاری دوره های 
آموزشی ویژه کارکنان دولت از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی 

ریاست جمهوری است.

توسعه فضای آموزشی
افتتاح ساختمان شماره )3( در تهران

با توجه به افزایش روزافزون تقاضا شرکت در دوره های آموزشی مرکز آموزش 
آموزشی  فضای  کمبود  گذشته،  سال های  طی   ،)PACT( خبره  حسابداران 
همواره به عنوان یکی از اصلی ترین گلوگاه های فرآیند خدماتی این مرکز آموزش 
مطرح بوده است. این کمبود طی سال های گذشته از طریق اجاره کالس در 
مراکز آموزشی دیگر جبران شده است که با توجه به عدم تمرکز خدمات اداری 
و آموزشی مربوط طبعاً با مشکالتی نیز همراه بوده است که عمدتاً به نارضایتی 

نسبی دانشجویان و مدرسان منجر می شده است.
به همین دلیل، در سال مالی گذشته به منظور حل این مسئله اقدام به اجاره 
یک باب ساختمان برای افتتاح ساختمان شماره )3( مرکز آموزش در تهران 
شد. بالفاصله پس از اجاره این ساختمان نیز مراحل آماده سازی و تجهیز تمامی 
کالس های آن به امکانات آموزشی شامل صندلی، ویدئو پروژکتور، پرده نمایش 
و تخته وایت برد، و همچنین استخدام پرسنل برای انجام امور اداری و نگهبانی 

آن انجام شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

افتتاح شعبه اصفهان
عصرگاه پنج شنبه، یکم مهر 1395، همزمان با نخستین روز از سال تحصیلی 
 )PACT( جدید، جشن افتتاحیه شعبه اصفهان مرکز آموزش حسابداران خبره
از اعضای انجمن و دیگر حسابداران عالقه مند  با حضور پرشور جمع کثیری 
اصفهان و با همراهی تنی چند از اعضای شورای عالی و دبیرکل انجمن و تنی 
از اعضای شورای مدیریت، مدیر اجرایی و تمامی کارکنان PACT در  چند 

اصفهان برگزار شد.
گفتنی است، پس از استان تهران، استان اصفهان بیشترین عضو را در انجمن 
دارد. همچنین، این استان با داشتن حدود 70.000 حسابدار از ظرفیت بسیار 
باالی برای برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای در سطوح گوناگون برخوردار 
مدیریت  شورای  در  انجام شده  برنامه ریزی  مطابق  است،  ذکر  به  الزم  است. 
PACT، پس از ارزیابی عملکرد شعبه اصفهان در خصوص راه اندازی شعبات 

دیگر PACT در شهرهای بزرگ کشور تصمیم گیری خواهد شد.

پروژه خرید ساختمان جدید
مطابق طرح مصوب در شورای عالی انجمن و شورای مدیریت PACT، مقرر 
شد در راستای توسعه فضای آموزشی PACT در تهران، یک باب ساختمان 
فروش  از  منابع حاصل  از محل  مناسب تر،  و  بیشتر  آموزشی  با فضای  جدید 
انعقاد  با  پروژه  این  PACT خریداری شود.  داخلی  منابع  و  فعلی  ساختمان 
مبایعه نامه فروش ساختمان فعلی در روزهای پایانی آبان 1396 و دریافت قسط 
اول بهای فروش در یکم آذرماه وارد فاز عملیاتی شد و ظرف ماه های آینده پس 
از دریافت کامل بهای فروش و خرید ساختمان جدید و تجهیز و آماده سازی آن 

تکمیل خواهد شد
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CIMA دوره
C1 - Management Accounting

LE
VE

L 
1

C2 - Financial Accounting

C4 - Economics

E1 - Enterprise

LE
VE

L 
2

P1 - Performance

F1 - Financial

F2 - Financial

LE
VE

L 
3

ACCA دوره های
F1 - Accountant in Business

PA
RT

 1

AC
CA

 M
Q

F2 - Management Accounting

F3 - Financial Accounting

F5 - Performance Management
PA

RT
2

F6 - Taxation

F7 - Financial Reporting

F8- Audit

ACCA Dip IFRS

دوره های زبان انگلیسی
Elementary/Basic
Pre-Intermediate

Intermediate
Upper-Intermediate

English For Accounting
Intensive
Writing

Free Discussion
IELTES

External
Placement Test

دوره های بلندمدت
حسابرس داخلي خبره
سرپرستي امور مالي

عالی پرورش مدیر مالی
عالی پرورش مشاور مالی

عالی پرورش حسابدار مدیریت
عالی حسابداری پیمانکاری
جامع کاربردي حسابداری

جامع قوانین و مقرارت ویژه مدیران
CIMA به زبان فارسي

IFRS به زبان فارسی
MBA
DBA

دوره های کوتاه مدت آمادگی آزمون حسابدار رسمی

آمادگی آزمون حسابدار رسمی
حل تمرین آزمون حسابدار رسمی
آزمون آزمایشی حسابدار رسمی

شامل:
حسابداری مالی

استانداردهای حسابداری
حسابداری صنعتی

استانداردهای حسابرسی
قانون تجارت، دیوان محاسبات

و محاسبات عمومی

دوره های کوتاه مدت تخصصی مالی
تهیه صورت های مالی اساسی

حسابداري صنعتي و حسابداري مدیریت
صورت جریان وجوه نقد
صورت هاي مالي تلفیقي

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
نحوه تهیه صورت های مالي پیش بینی شده و بودجه

حسابداری به زبان انگلیسی
مدیریت مالی 1
مدیریت مالی 2

تحلیل های مالی پیشرفته
بودجه بندي جامع

پرورش حسابدار اموال
حسابداری در محیط مجازی

پرورش حسابدار انبار
قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

پرورش حسابدار فروش
ارزش گذاری شرکت ها 
پرورش حسابدار خرید

حسابداری خرید خارجی )اعتبارات اسنادی(
پرورش حسابدار خزانه )دریافت و پرداخت(

حسابداری مالی 1
حسابداری مالی 2

حسابداری پیمانکاری 1
حسابداری پیمانکاری 2
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دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون کارشناس رسمی 
دادگستری در حوزه مالی

حسابداری مالی
حسابداری صنعتی

حسابرسی
مدیریت مالی

قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده
قانون تجارت، دیوان محاسبات

و محاسبات عمومی

دوره کوتاه مدت آمادگی آزمون مشاور رسمی مالیاتی
حسابداری مالی

حسابداری صنعتی
حسابرسی

مدیریت مالی
قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

قانون تجارت، دیوان محاسبات
و محاسبات عمومی 

حل تمرین قانون مالیات
و مالیات بر ارزش افزوده

دوره های کوتاه مدت تخصصی حسابرسی
حسابرسي مالي

حسابرسي عملیاتي و حسابرسي داخلي
رسیدگی به اطالعات مالی آتی و نمونه گیری
قوانین و مقررات مالیاتي و حسابرسي مالیاتي

حسابرسي در محیط هاي کامپیوتري
حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

اجرایی حسابرسی داخلی با رویکرد یکپارچه

دوره های کوتاه مدت افزایش مهارت های عمومی
مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتي

اصول و فنون مذاکره
مدیریت جلسات

مهارت های مدیریت
چگونگی استخدام کارشناسان مالی توانمند 

دوره های بورس و سرمایه گذاری

آشنایی با ابزارهای  تأمین مالی
اجرایی سرمایه  گذاری در بازار سرمایه

دوره های کوتاه مدت سیستم و فناوری اطالعات
سیستم های اطالعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای سازمانی

کاربرد اکسل در حسابداری
)XBRL( زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

حسابداری در محیط مجازی

دوره هاي اختصاصی کوتاه مدت برگزارشده برای سازمان ها
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی برای مدیران غیرمالی

منتخبی از استانداردهای حسابداری 

حسابداری تعهدی

حسابداری مدیریت پیشرفته

کاربرد اکسل در حسابداری و حسابرسی

کاربرد اکسل در حسابداری

کاربرد اکسل در حسابداری پیشرفته

مقررات کار و تأمین اجتماعی و مبانی حقوقی قراردادها

استانداردهای حسابداری ایران

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانکها

فعالیت های بیمه عمومی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های بیمه ای

کارگاه های آموزشی
اصالحیه قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده

مقررات کار و تأمین اجتماعی

گزارش نویسی حسابرسی

حسابرسی مبتنی بر ریسک و نمونه گیری

حسابداری حقوق و دستمزد

ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی

قانون مبارزه با پولشویی

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مبانی ارزیابی سهام

 Excel تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تحلیل آماری هزینه ها با استفاده از

علم اکچوئریال با رویکردی کاربردی

فعالیت های بیمه عمومی و تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت های بیمه ای

نحوه تهیه و تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانکها
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فعال سازی انتشارات انجمن
با توجه به نیاز همیشگی حسابداران خبره به منابع کاربردی معتبر 
با سازماندهی و  در زمینه های تخصصی گوناگون، طی سال گذشته 
فعال سازی کارگروه انتشارات انجمن چاپ چهار نشریه زیر در دستور 

کار قرار گرفت:
حسابداران  انجمن  مدیریت«،  حسابداری  جهانی  »اصول  ترجمه   •
خبره  مدیریت  حسابداران  انجمن   ،)AICPA( آمریکا  رسمی 

)CIMA(
مالی  گزارشگری  دیپلم  پاسخ های  و  پرسش ها  »مجموعه  ترجمه   •
 ،)ACCA( انجمن حسابداران خبره رسمی ،»)DipIFR( بین المللی

سال های 2015 و 2016
ترجمه »گزارش توسعه پایدار جهانی«، سازمان ملل متحد، 2015  •

سازمان های  مالی  مدیریت  عملی  »رهنمود  تالیف  و  ترجمه   •
مردم نهاد«

در این راستا، مطابق مصوبه شورای عالی انجمن، مقرر شده است از 
این پس نیز این رویه با شناسایی منابع کاربردی سودمند و ترجمه 
انتشارات  کارگروه  و  شورای عالی  ضوابط  چارچوب  در  آنها  انتشار  و 

انجمن ادامه پیدا کند.

پژوهــش  پرســش نامه  فارســی  ترجمــه  انتشــار 
جهانــی آیفــک دربــاره موسســات حسابرســی کوچــک 

ــال 2016 ــان در س ــط جه و متوس

همچون  2016  نیز،  سال  )آیفک(  حسابداران  بین المللی  فدراسیون 
سال های پیش از آن، با انتشار پرسش نامه ای در سطح جهان اقدام به 
انجام پژوهش پرسش نامه ای »موسسات حسابرسی کوچک و متوسط 
)IFAC Global SMP Survey(« کرد. پایگاه اطالع رسانی انجمن 
حسابداران خبره ایران، به عنوان نخستین انجمن حسابداران حرفه ای 
نیز همچون سال  آیفک، سال گذشته میالدی )2016(  ایرانی عضو 
حداکثری حسابداران  مشارکت  با هدف جلب   )2015( آن  از  پیش 
اقدام  ایرانی  رسمی  حسابداران  موسسات  و  انفرادی  شاغل  رسمی 
فضای  در  آن  انتشار  و  فارسی  زبان  به  مذکور  پرسشنامه  ترجمه  به 
مجازی کرد. در این راستا، ضمن اعالم خبر فوق از همه حسابداران 
مستقل و حسابداران رسمی به عنوان مخاطبان این پژوهش جهانی 
در حرفه حسابداری ایران دعوت شد تا با استفاده از ترجمه فارسی 
این پرسشنامه نسبت به پر کردن آن بر روی وبگاه آیفک اقدام کنند. 
مهلت شرکت در این پژوهش تا 30 نوامبر 2016 همزمان با 10 آذر 

1395 بود.
گفتنی است، پرسشنامه سال 2016 به 23 زبان در وبگاه فدراسیون 
ترجمه  که  این  با  و  بود؛  منتشر شده  )آیفک(  بین المللی حسابداران 
فارسی این پرسشنامه بالفاصله پس از انتشار توسط آیفک، به صورت 
داوطلبانه از سوی انجمن به واحد مربوطه در آیفک ایمیل شد، ولی 
امکان افزودن آن در سامانه اینترنتی مربوطه حین انجام این پژوهش 
میسر نبود. به همین دلیل، مطابق هماهنگی انجام شده مقرر شد ترجمه 
فارسی این پرسشنامه از طریق پایگاه اطالع رسانی انجمن منتشر شود 
و در سال های آینده پیش از آغاز این پژوهش ترجمه فارسی آن توسط 

انجمن تهیه و توسط آیفک در سامانه مربوطه گنجانده شود.

اصول جهانی حسابداری مدیریت 

حسابداری مدیریت اثربخش: 

بهبود تصمیمات و ساخت سازمان های موفق

نفوذ

ارزش

ربط پذیری

اعتماد
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اعضای انجمن
»رشد و توانمندی اعضاء« یکی از سه ارزش اساسی مورد تاکید در سند 

ماموریت  بیانیه  طبق  است.  ایران  خبره  حسابداران  انجمن  راهبردی 

عنوان  به  اعضاء  بالندگی  و  »رشد  انجمن  ماموریت  نخستین  انجمن 

اصلی ترین سرمایه انجمن« تعیین شده است. در این راستا، »پذیرش و 

آزمون اعضا« به عنوان یکی از بخش های راهبردی انجمن در نظر گرفته 

می شود. برنامه ریزی و کنترل امور اعضای انجمن در چارچوب این بخش 

راهبردی انجام می پذیرد.

31گزارش ساالنه 95- 1394
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پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل

روند پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل طی سالهای گذشته در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. همان گونه که مالحظه می شود در سال مورد 
گزارش در زمینه پذیرش اعضای عادی شاهد رشد مناسبی نسبت به سال گذشته بوده ایم.

طی سال مورد گزارش در مجموع 10 جلسه »کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن« و 8 جلسه »کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل« به منظور 
بررسی درخواست های مربوطه برگزار شد. با توجه به اعضای عادی و حسابداران مستقل پذیرفته شده در سال مورد گزارش )نمایه زیر( در هر جلسه کمیته 
پذیرش و آزمون اعضای انجمن به طور میانگین با درخواست پذیرش عضویت 73 نفر )سال قبل 62 نفر( و در هر جلسه کمیته پذیرش و آزمون حسابداران 

مستقل به طور میانگین با درخواست اعطای عنوان حسابدار مستقل به 4 نفر )سال قبل 5 نفر( موافقت شده است.

روند پذیرش اعضا طی هفت سال گذشته

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395
4710 5041 5500 5940 6502 7184 7918 اعضای انجمن )نفر(

492 331 459 440 562 682 734 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )نفر(

%12 %7 %9 %8 %10 %10 %10 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )درصد(

%18 )%33( %39 )%4( %28 %21 %8 افزایش )کاهش( اعضای پذیرفته شده نسبت به سال قبل )درصد(

383 411 442 468 517 551 581 حسابداران مستقل )نفر(

39 28 31 26 49 34 30 افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )نفر(

%11 %7 %8 %6 %11 %7 %5 افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )درصد(

%86 )%28( %11 )%16( %88 )%31( )%12(
افزایـش )کاهـش( حسـابداران مسـتقل پذیرفته شـده نسـبت به سـال قبل 

)درصد(

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1394

1395

1393

4710 نفر

3430 نفر
3800 نفر

4218 نفر

5041 نفر
5500 نفر

5940 نفر

7184 نفر

7918 نفر

6502 نفر

شمار اعضای انجمن در ده سال گذشته
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ترکیب تحصیالت اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
بیش تر اعضای انجمن از بین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی هستند )73 درصد(  

بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده است )18 درصد(.  

ترکیب تحصیالت اعضاء

ترکیب تحصیالت اعضاء

تحصیالت

سال 1395

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

5762734098کارشناسی

20482631218کارشناسی ارشد

10811314دکتری

791810073410جمع

شمار حسابداران مستقل در ده سال گذشته

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1393

1394

1395

286 نفر
323 نفر

344 نفر
383 نفر

411 نفر
442 نفر

468 نفر

517 نفر

551 نفر

581 نفر

5762 نفر

2048 نفر

108 نفر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری
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ترکیب شغلی اعضاء
ترکیب شغلی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اعضای انجمن ترکیب متنوعی از افراد شاغل در زمینه های گوناگون حسابداری هستند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران یک انجمن حرفه ای مادر و فراگیر   
به شمار می آید. به عبارت دیگر، اعضای انجمن شاغالن زمینه های گوناگون حسابداران در ایران را نمایندگی می کنند.

بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از بین حسابداران بوده است )399 عضو(.  
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته نیز مربوط به حسابداران بوده است )13 درصد(.  

 ترکیب شغلی اعضاء

شغل

سال 1395

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

34444339913حسابدار

26703424310حسابرس

140418745مدیر مالی

2293157دانشگاهی

171232مشاور و طراح سیستم

791810073410جمع
3444 نفر

171 نفر
229 نفر

1404 نفر

2670 نفر حسابدار

دانشگاهیمشاور و طراح سیستم

مدیر مالی

حسابرس

ترکیب جنسیتی اعضاء
ترکیب جنسیتی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اکثر قابل مالحظه اعضای انجمن )90 درصد( از بین مردان هستند.  
انجمن در سال گذشته  افزایش زنان عضو  از بین مردان بوده اند، ولی درصد  به رغم آن که حدود 85 درصد )624 نفر( اعضای پذیرفته شده در سال گذشته   
)16درصد( نسبت به درصد افزایش مردان عضو انجمن در سال گذشته )10 درصد( بیش تر بوده  است. به عبارت دیگر، روند رشد پذیرش زنان در انجمن در سال 

گذشته نیز همچون چند سال اخیر پرشتاب تر از روند رشد پذیرش مردان در انجمن بوده است. 

 ترکیب جنسیتی اعضاء

جنسیت

سال 1395

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

71039062410مرد

8151011016زن

791810073410جمع

815 نفر7103 نفر

زنمرد
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پراکندگی جغرافیایی اعضاء
پراکندگی جغرافیایی اعضای انجمن در نمایه و نقشه زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات 

قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
همه استان های ایران اعضایی را در انجمن دارند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران به   

واقع یک انجمن ملّی به گستردگی پهنه ایران زمین است.
74 درصد اعضای انجمن از تهران و 26 درصد از مابقی استان های دیگر ایران هستند.  

بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از استان های تهران،  البرز، اصفهان،   
خراسان رضوی، و آذربایجان شرقی بوده است.

بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به استان های بوشهر، ایالم، گیالن،   
سمنان و کرمانشاه بوده است.

در سال گذشته از استان چهارمحال و بختیاری پدیرش عضو جدیدی نداشتیم و تعداد اعضای   
انجمن در استان اردبیل نیز نسبت به سال گذشته 3 نفر کمتر شده است.

5895

292

254

182

192

124

118

86

86

64

65

53

54 42

4856

29

29

29

26

29

38

23
23

17

19

12

6

7

15

پراکندگی جغرافیایی اعضاء

ف
دی

ر

استان

سال 1395

تعداد 
اعضا

درصد 
از کل

افزایش نسبت به 
سال قبل

درصدتعداد

589574.454768.8تهران1

2923.693312.7اصفهان2

2543.212812.4خراسان رضوی3

1922.423723.9البرز4

1822.302616.7آذربایجان شرقی5

1241.5765.1خوزستان6

1181.491413.5مازندران7

861.091622.9آذربایجان غربی8

861.09810.3فارس9

650.82712.1یزد10

640.8158.5مرکزی11

560.711536.6گیالن12

540.68510.2کردستان13

530.67920.5کرمان14

480.6149.1گلستان15

420.5337.7قزوین16

380.48618.8هرمزگان17

290.37520.8همدان18

290.37416.0لرستان19

290.37311.5خراسان جنوبی20

9.4-3-290.37اردبیل21

260.3328.3زنجان22

230.29527.8سمنان23

230.29315.0قم24

190.24426.7کرمانشاه25

170.2116.3کهگیلویه و بویراحمد26

150.19787.5بوشهر27

120.1519.1سیستان و بلوچستان28

70.09375.0ایالم29

60.08120.0خراسان شمالی30

50.0600.0چهارمحال بختیاری31

791810073410.2جمع کل 
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