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کیست؟« عضو خبره»  
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دوم، طبقه ۲۸ی، شماره تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، روبروی بیمارستان کسر: نشانی  

(۰۲۱) ۸۸۶۵۹۹۸۲تا  ۵:تلفن   

WWW.IICA.IR  

INFO@IICA.IR 

ايرانانجمن حسابداران خبره   
IICA 

(آيفک)عضـو پیوسـته فدراسـیون بین المللی حسابداران   
 نخسـتین و بزرگ ترين انجمن حرفـه ای حسابداران ايران

عضـو حرفـه ای و فعـال ۹۵۰۰بــا بیش از  ۱۳۵۱از سـال   



 فهرست موضوعات
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نحوه دریافت عناوین حرفه ای 

مزایای دریافت عناوین حرفه ای 

ebrahimzadeh@iica.ir 

  تاریخچه عناوین حرفه ای 



 آموزش حرفه ای
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 دهد می افزایش حرفه انجام در را افراد توانایی و کارایی که هایی آموزش 
 (یونسکو تعریف)

 
 
 نسبت بیشتری سازگاری کاری محیط با ای حرفه های آموزشی فراگیران  
 دارند نظری آموختگان دانش به

    

ebrahimzadeh@iica.ir 



 آموزش حرفه ای
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CIMA  انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان(ACMA - FCMA - CGMA ) 

 
ICMA  موسسه حسابداران مدیریت استرالیا(CMA) 

 
ICAI  انجمن حسابداران بهای تمام شده هندوستان 

 
IMA  انجمن حسابداران مدیریت آمریکا(CMA - CFM) 

 پیدا ایران و جهان در برجسته ای جایگاه افراد کاری مهارت های افزایش منظور به مدارک اینگونه
 بسیاری که بگونه ای برخوردارند مهم تری جایگاه از حسابداری مانند رشته هایی در مدارک این .کرده اند

 .دارند بیشتری اعتبار دانشگاهی مدارک از جهان در حرفه ای مدارک از



 تاريخچه
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   چگونگی اعطای »شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران آیین نامه  1396فروردین ماه
 .را تصویب کرد« عناوین خبره

   اولین آزمون حسابدار مدیریت خبره 1396آذر ماه 

ebrahimzadeh@iica.ir 

 (این آزمون ها حداقل سالی یک مرتبه برگزار می شود)  

  حسابدار خبره   1351اسفند ماه 

  حسابدار مستقل 1364بهمن ماه 

  کرداساسنامه را اصالح  8العاده بند عمومی فوق مجمع  1393تیر ماه 
های آموزشی   کاری، و گذراندن دوره   عادی انجمن پس از حداقل دوسال عضویت و احراز شرایطی شامل قبولی در آزمون تخصصی، کسب تجربهاعضای 

   .تخصصی شناخته شوند  در یک یا چند شاخه "عضو خبره"توانند به عنوان  تعیین خواهد شد میعالی   شورای  توسط که ضوابط آن 



 شرايط شرکت در آزمون
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 سال از آن باید در جایگاه سرپرستی  2سال سابقه کار حرفه ای که حداقل  5داشتن حداقل

 باشد

 :مدارک مورد نیاز

 درخواست نامه عضویت خبره در شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره»تکمیل» 

اصل گواهی نامه سابقه کار 

تصویر سابقه پرداخت حق بیمه 

رسید واریز ورودیه 
ebrahimzadeh@iica.ir 

 : شرایط داوطلبان

 (یک تبصره ویژه دارد)سال سابقه عضویت در انجمن  2حد اقل 



 منابع آزمون 
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 ،میراسکندری مجید
 خبره حسابداران انجمن انتشارات 

 کیومرث انتشارات همکاری با ایران

 میراسکندری، مجید
 خبره حسابداران انجمن انتشارات 

 کیومرث انتشارات همکاری با ایران

   اعرابی، محمّد
 های پژوهش دفتر انتشارات
 فرهنگی

 10: پرسش های چهار گزینه ای
 1: تشریحیپرسش 

 دقیقه 32 :پاسخگویی زمان

 30: پرسش های چهار گزینه ای
 1: پرسش تشریحی

 دقیقه 67 :پاسخگویی زمان

 ،میراسکندری مجید
 خبره حسابداران انجمن انتشارات

 کیومرث انتشارات همکاری با ایران

 
 30: پرسش های چهار گزینه ای

 1: پرسش تشریحی
 دقیقه 67 :پاسخگویی زمان

 10: پرسش های چهار گزینه ای
 1: تشریحیپرسش 

 دقیقه 32 :پاسخگویی زمان

ebrahimzadeh@iica.ir 



 ظرفیت های قانونی
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 :توسعه پنجم برنامه قانون در مدیریت حسابداری های ظرفیت

ها شرکت گذاری ارزش بحث و سازی خصوصی 

(76 ماده – 1 تبصره) شده تمام قیمت کاهش 

(102 و 101 ماده – د بند) خدمات و کاال گذاری قیمت 

(218 ماده) عملیاتی حسابرسی الزام 

 



 مزايای دريافت عناوين حرفه ای

بهتر کاری های فرصت  
سازمان در یافتن ارتقا سرعت   
ساالنه آموزی باز   
ای حرفه خدمات موسسات اندازی راه   

انجمن سایت و مجله در معرفی 
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با تشکر از توجه شما    
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 پايان
ebrahimzadeh@iica.ir 
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