اطالعیه شماره ( :)1فراخوان ثبتنام در آزمون (ویراست دوم)

آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396

اطالعیه شماره (:)1
فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396
دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران در اجرای ماده « »8اساسنامه (مصوب  23تیر  ،1393مجمع عمومی
فوقالعاده اعضاء) و مفاد «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب  28فروردین  ،1396شورای
عالی) و با استناد به مصوبه جلسه مورخ  2مرداد  1396شورای عالی و مصوبه جلسه مورخ  4مرداد  1396هیئت
تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره ،از داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت
خبره سال  »1396دعوت بهعمل میآورد .الزم به ذکر است ،طبق ماده « »7آییننامه ،آزمون تخصصی احراز
عضویت خبره در هر یک از شاخههای تخصصی به یکی از دو روش «جلسهمحور» یا «دورهمحور» برگزار میشود.
بنابراین توجه به این نکته ضروری است که این فراخوان ،صرفاً در ارتباط با دعوت داوطلبان به آزمون
«جلسهمحور» سال  1396تنظیم شده است .بدیهی است ،در خصوص آزمونهای «دورهمحور» مورد تأیید هیئت
تشخیص صالحیت حسابداران خبره ،موضوع مواد « »11تا « »16آییننامه ،طی اطالعیه ثانویهای در آینده
اطالعرسانی خواهد شد.

الف) شرایط داوطلبان:
 .1داوطلب در تاریخ تسلیم درخواست پذیرش عضویت خبره به دبیرخانه انجمن باید حداقل دارای دو سال سابقه
عضویت عادی در انجمن باشد و حق عضویت ساالنه خود (از تاریخ پذیرش تا سال جاری) را پرداخت کرده
باشد .مبداء آغاز عضویت عادی تاریخ تصویب عضویت توسط شورای عالی است .با توجه به مهلت ثبتنام در
آزمون سال جاری ( 31مرداد  ،)1396داوطلبانی که درخواست عضویت عادی آنان در جلسات شورای عالی
پیش از  31مرداد  1394پذیرفته شده است ،در صورت داشتن شرایط دیگر ،مجاز به ثبتنام در این آزمون
شناخته میشوند.
تبصره :در پی درخواستهای متعدد واصله به دبیرخانه انجمن پس از انتشار اولیه فراخوان حاضر،
هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره در جلسه مورخ  30مرداد  1396تصویب کرد ،متقاضیان
شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال  »1396که صرفاً فاقد شرط داشتن حداقل دو سال سابقه
عضویت در انجمن هستند ،به شرط داشتن شرایط عمومی عضویت در انجمن و احراز سایر شرایط عضویت
خبره در شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره ،میتوانند در آزمون سال جاری ثبتنام و شرکت کنند.
با این حال ،اعطای عنوان «حسابدار مدیریت خبره» به این افراد (در صورت موفقیت در آزمون یادشده) منوط
به عضویت آنان در انجمن و سپری شدن حداقل دو سال از تاریخ عضویتشان خواهد بود.
 .2داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حرفهای تماموقت در زمینه حسابداری مدیریت در شرکتها ،موسسات ،یا
سازمانهای خصوصی ،عمومی ،یا غیرانتفاعی ،پس از تاریخ دانشآموختگی از مقطع کارشناسی (لیسانس) ،که
حداقل دو سال از آن باید در جایگاه سرپرستی باشد .منظور از جایگاه «سرپرستی» در حسابداری مدیریت
جایگاهی است که تصدی آن مستلزم تسلّط کامل بر فرآیند حسابداری مدیریت ،از شناخت صاحبکار و
اهداف راهبردی آن تا تنظیم گزارشهای متنوع مدیریتی ،است.
ب) مدارک مورد نیاز:
 .1تکمیل «درخواستنامه عضویت خبره در شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره» (پیوست اطالعیه)
گواهینامه سابقه کار ،مؤید شرط بند «الف »2.فوق ،خطاب به انجمن حسابداران خبره ایران که در آن

 .2اصل
تاریخ آغاز به کار ،تاریخ پایان کار ،و جایگاه شغلی متقاضی با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره ملّی به روشنی
ذکر شده باشد.
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 .3تصویر سابقه پرداخت حق بیمه از سامانه سازمان تامین اجتماعی یا تصویر رسید پرداخت مالیات حقوق که
مؤید سابقه کار گواهیشده موضوع بند « »2باشد.
 .4رسید واریز ورودیه به مبلغ یک میلیون ریال به شماره کارت  603۷991199۵2912۸نزد بانک ملّی ایران یا
شماره حساب  4۵0۵3۵۵۵نزد بانک تجارت به نام انجمن حسابداران خبره ایران
پ) آزمون:
 .1آزمون در هفته اوّل آذر  1396برگزار خواهد شد.
 .2محل ،تاریخ و ساعت توزیع کارت ورود به جلسه آزمون به همراه محل ،تاریخ و ساعت برگزاری آزمون ،در
قالب اطالعیه ثانویه ،حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلسه آزمون از طریق وبگاه رسمی انجمن به اطالع
داوطلبان خواهد رسید.
 .3طبق مصوبه جلسه مورخ  4مرداد  1396هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره ،مواد آزمون
حسابدار مدیریت خبره سال  1396به شرح زیر تعیین شده است:
الف) حسابداری مدیریت :کلّیات ( 1۵سؤال)
ب) حسابداری مدیریت :ارزیابی عملکرد ( 3۵سؤال)
پ) حسابداری مدیریت :تصمیمگیری ( 3۵سؤال)
ت) برنامهریزی استراتژیک ( 1۵سؤال)
 .4آزمون همه مواد به صورت سؤاالت چندگزینهای (تستی) خواهد بود.
 .۵هر پاسخ درست یک ( )1نمره و هر پاسخ نادرست یکسوم نمره ( )1/3منفی (کاهنده) خواهد داشت.
 .6حدّنصاب قبولی داوطلب ،کسب حداقل  60درصد نمره از هر یک از مواد آزمون است.
 .۷چنانچه داوطلب حداقل نمره قبولی یکی از مواد آزمون را دریافت کند ،میتواند در آزمون آینده فقط سؤاالت
مواد دیگر آزمون را پاسخ دهد.
 .۸جلسه آزمون در دو نشست  2ساعته طی یک نیمروز برگزار خواهد شد .در نشست اوّل ،آزمون مواد «الف» و
«ب» و در نشست دوّم آزمون مواد «پ» و «ت» برگزار خواهد شد.
ت) روش و مهلت ثبتنام:
 .1ثبتنام داوطلبان در آزمون از طریق تحویل حضوری مدارک مورد نیاز به دبیرخانه انجمن و دریافت رسید
کتبی (ممهور به مهر انجمن) یا ارسال پستی مدارک مورد نیاز از طریق پست پیشتاز (سفارشی) حداکثر تا
پایان روز یکشنبه 30 ،مهر  1396انجام میشود .به منظور پیگیری وصول درخواستهای ارسالی از طریق
پست ،هر یک از داوطلبان باید بالفاصله پس از تحویل مدارک مورد نیاز به پست ،تصویر رسید پستی را با
ذکر نام ،نام خانوادگی ،کد عضویت و عبارت «حسابدار مدیریت خبره» بر روی رسید به ایمیل
 members@iica.irیا نمابر  ۸۸۸۷۸66۷ارسال کنند.
 .2فهرست متقاضیان واجد شرایط شرکت آزمون ،پس از بررسی مدارک توسط دبیرخانه انجمن و هیئت
تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره ،حداکثر تا  1۵آبان  1396از طریق وبگاه رسمی انجمن به
اطالع داوطلبان خواهد رسید.
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درخواستنامه عضویت خبـره در شاخه تخصّصی

حسابدار مدیریت خبره
از طریق شرکت در آزمون جلسهمحور سال 1396

اطالعات هویتی
نــــــــام:

کد عضویت*:

نـام خانـوادگی:

* :متقاضیانی که در تاریخ ثبتنام در این آزمون عضو انجمن حسابداران خبره ایران نیستند ،پیش از تکمیل فرم حاضر ،باید ضمن مراجعه به سا مانه درخواست عضویت در انجمن به نشانی www.iica.ir/membership
نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت در انجمن اقدام کنند .سپس ،کد پیگیری دریافتی از سامانه مذکور را در این قسمت درج کنند.

اطالعات تماس
نشانی منــــــزل:
نشانی دفتــر کار:
کدپستی منــــزل:
کدپستی دفتر کار:

تــلفن همــــــراه:
رایانامه (:)email

تلفن منـــزل:
تلفن دفتر کار:

تحصیالت دانشگاهی
رشته
تحصیلی

مقطع
تحصیلی

تاریخ
آغاز تحصیل

دانشگاه /
موسسه آموزش عالی

معدل

تاریخ
دانشآموختگی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

دورههای آموزشی حرفهای گذرانده پس از عضویت در انجمن
عنوان دوره

آغاز

دانشگاه  /موسسه آموزش عالی  /سازمان

مدرک

پایان

کارهای پژوهشی  /کارهای مطالعاتی  /آثار نوشتاری  /ارائه مقاله در همایشهای علمی یا حرفهای پس از عضویت در انجمن

آشنایی با زبانهای بینالمللی
زبان

انجمن حسابداران خبره ایران

توانایی گفتوگو

توانایی درک مطلب

توانایی نوشتن
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پیشینه کار حرفهای در زمینه حسابداری مدیریت
کارفرما

جایگاه سازمانی

تاریخ
پایان

تاریخ
آغاز

شمار کارکنان
زیر سرپرستی

عضویت در انجمنهای علمی وحرفها ی ملی و بینالمللی
سطح
عضویت

انجمن

تاریخ
عضویت

گواهینامه/
عنوان حرفهای

شرح مشارکتهای انجامشده در انجمن مربوط

دیگر مشارکتها در امور حرفهای و اجتماعی

معرفان عضو انجمن
نام و نام خانوادگی

نوع آشنایی

تلفن

نشانی پستی

* :سابقه عضویت معرفان در انجمن باید بیش از دو سال باشد و هر کدام از آنان در سازمان/شرکت/موسسه محل خدمت خود در جایگاه سرپرستی و باالتر باشند.
اینجانب  .....................................................ضمن مطالعه دقیق اساسنامه انجمن و آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره ،داوطلب عضویت خبره
در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» از طریق شرکت در آزمون جلسهمحور سال  1396هستم؛ و بدینوسیله ،تایید میکنم اطالعات این درخواستنامه را با دقت و
با درستی و با استناد به مدارک و شواهد قابل اثبات تنظیم کرده ام و هر زمان در فرایند پذیرش یا پس از عضویت خبره نیاز به ارائه مدارک و شواهد تکمیلی باشد آنها را
در اختیار دبیرخانه انجمن خواهم گذاشت.
تاریـخ:
امضـاء:

انجمن حسابداران خبره ایران

صفحه  4از 4

