درخواستنامهی پذیرش عضویت

انجمن حسابداران خبرهی ایران

متقاضیان عضویت میتوانند به جای ارسال پستی این درخواستنامه از طریق وبگاه انجمن به
نشانی( )iica.ir/membershipبه صورت آنالین نسبت به درخواسـت عضویت اقـدام کنند.

پر کردن آنالیـــن
درخواست عضویت

اطالعــات هــویتی:
نــــــــام:

نـام خانـوادگــی:

نـام پـــدر:

زادروز /زادگاه:

شماره شناسنامه:

شماره ملی:

اطالعـات تمـــاس:

کدپستی:

نشانی منــــــزل:

کدپستی:

نشانی دفتــر کـار:

دورنگــــار(:)fax

صندوقپســتی:

تلفن منـــزل:

تــلفن همــــــراه:

تلفن دفتر کار:

رایانـامه (:)email

* لطفاً آن نشانی که مایل به دریافت مجله حسابدار و مکاتبات انجمن در آنجا هستید را مشخص کنید.

تحصیالت دانشگاهی:
رشتهی
تحصیلی

مقطع
تحصیلی

تاریخ
آغاز تحصیل

دانشگاه /
موسسهی آموزش عالی

تاریخ
دانشآموختگی

معدل

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

دورههای آموزشی حرفهای  /کارآموزی:
عنوان دوره

دانشگاه  /موسسهی آموزش عالی /
سازمان

آغاز

مدرک

پایان

کارهای پژوهشی  /کارهای مطالعاتی  /آثار نوشتاری  /ارائهی مقاله در همایشهای علمی یا حرفهای:

آشنایی با زبانهای بینالمللی:
زبان

توانایی گفتوگو

توانایی درک مطلب

توانایی نوشتن

زمینهی
حرفهای

پیشینهی کار حرفهای:

جایگاه
سازمانی

تاریخ
آغاز

سازمان

شمار کارکنان
زیر سرپرستی

تاریخ
پایان

عضویت در انجمنهای علمی وحرفهای 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:
نام و نام خانوادگی

نوع آشنایی

تلفن

نشانی پستی

* :دستکم دو تن از معرفان باید عضو انجمن حسابداران خبرهی ایران باشند .چنانچه هر سه معرف «حسابدار مستقل» یا «حسابدار رسمی» عضو انجمن باشند فرایند پذیرش در زمان کوتاهتری سپری خواهد شد.

اینجانب  ...............................بدین وسیله درخواست پذیرش عضویت خود در انجمن حسابداران خبره ایران را اعالم میدارم؛ و تایید میکنم اطالعات این درخواستنامه را با دقت و با درستی و با استناد
به مدارک و شواهد قابل اثبات تنظیم کردهام و هر زمان در فرایند پذیرش یا پس از عضویت نیاز به ارائهی مدارک و شواهد پشتوانهی این اطالعات باشد آنها را در اختیار دبیرخانهی انجمن خواهم گذاشت.
تاریـخ:
امضاء:

مدارک مورد نیاز (پیوست شود):
مـدارک ضــــــروری:

شرایط عضویت:

•تصویر همه صفحههای شناسنامه و تصویر پشت و روی کارت ملی

داشتن حداقل درجه کارشناسی حسابداری یا رشتههای مرتبط با

•تصویر همه دانشنامههای مربوط به تحصیالت دانشگاهی

اساسنامه انجمن حسـابداران خبره ایران (مصوب  23تیر )1393

•دو قطعه عکس رنگی ترجیحا ( 6 × 4با لباس رسمی)

حـداقل سه سال سابقه کار حرفهای و احراز دیگر شرایط ماده 6

•اصل گواهینامه سابقه کار خطاب به انجمن حسابداران خبره ایران

• اصل اعالمیه واریز ورودیه به مبلغ  1.000.000ریال به حساب  0106136897007نزد شعبه
آیتاله طالقانی بانک ملی ایران یا حساب  45053555نزد شعبه مرکزی بانک تجارت به نام انجمن

حسابداران خبره ایران (در صورت پذیرش درخواست عضویت باید مبلغ  1.000.000ریال نیز بابت

حق عضویت سال نخست پرداخت شود)

•دیگر مدارک تکمیلی (اختیاری):

•تصویر گواهینامههای حرفهای و دورههای آموزشی

•تصویر کارت عضویت در انجمنهای علمی یا حرفهای

لطفا پس از پر کردن این درخواستنامهپذیرش آن را به همراه مدارک مورد نیاز

به نشانی تهران ،م .آرژانتین،خ .الوند(روبهروی بیمارستان کسری) ،ش ،28 .ط .دوم

کدپستی151493651۶ :یا صندوقپستی  15815/3691بفرستید .برای اطالعات

بیشتر به وبگاه انجمن حسابداران خبره ایران ( )www.iica.irمراجعه کنید؛ یا
با تلفنهای دبیرخانه ( )88659984 ،88659983 ،88659982تماس بگیرید.

