
 

 

 

 

 2از  1 صفحه

 شورای عالی 1394 اسفند  10 مورخ جلسه وبمص ها ی تشکیل و وظایف کارگروهچگونگ نامه آیین 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 ها تشکیل و وظایف کارگروهچگونگی نامه  آیین
 عالی( شورای 1394 نداسف 10  )مصوب جلسه مورخ

 
( به 1393تیر  23( اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران )مصوب 34ماده )بند )ت( نامه در اجرای  این آیین

شورای عالی  1394 اسفند 10جلسه مورخ در انجمن ی ها کارگروه وظایف و تشکیل چگونگیمنظور تعیین ضوابط 
 الزم االجراء است. تصویببه تصویب رسید و از تاریخ تبصره  (4)( ماده و 5) در
 

 تعاریف فصل اول:

 نامه دارای معانی مشخص زیر هستند: اصطالحات به کار رفته در این آیین (:1ماده )
 جمن حسابداران خبره ایرانان انجمن: .1

 1393تیر  23مورخ اعضاء العاده  جمن مصوب مجمع عمومی فوقاساسنامه ان اساسنامه: .2

 شورای عالی انجمن :عالیشورای  .3

  امه( اساسن34ماده )( پهای موضوع بند ) کارگروه :کارگروه .4

 اعضای انجمن :اعضاء .5

 

 ها کارگروه فصل دوم:

 :شود یبه شرح زیر تعیین مهای انجمن  کارگروه اساسنامه( 34) ماده( پ) بنددر راستای اجرای  (:2) ماده
 و آزمون اعضاءپذیرش  .1

 ای حرفهآموزش  .2

 پژوهش .3

 همایش .4

 تشاراتان .5

 الملل عمومی و امور بینروابط  .6

 و مقررات و رهنمودهاقوانین  .7

 طرح و بررسی و تصویب در شورای عالی بالمانع است.های دیگر پس از  تشکیل کارگروه :(1) تبصره

 .شود نامه اختصاصی اداره می له حسابدار در چارچوب آیینمج :(2) تبصره
 

 .شود با حکم رئیس شورای عالی منصوب می ها به تصویب شورای عالی کارگروه رئیس هر یک از (:3) ماده

و با تصویب به پیشنهاد عضو رابط  (به جز عضو رابط شورای عالی)ها  جبران خدمات انحصاری کارگروه :(1) تبصره
 قابل اجراء خواهد بود.شورای عالی 



 

 

 

 

 2از  2 صفحه

 شورای عالی 1394 اسفند  10 مورخ جلسه وبمص ها ی تشکیل و وظایف کارگروهچگونگ نامه آیین 

 انجمن حسابداران خبره ایران

تصویب پس از و شود،  میبه شورای عالی پیشنهاد توسط رئیس کارگروه برنامه ساالنه هر کارگروه  :(2) تبصره
 .االجراء است الزم

 

 ها منشور کارگروه: سوم فصل

 نحوه تشکیلوظایف، ساختار، مشتمل بر اهداف، ها  هر یک از کارگروهضوابط مربوط به تشکیل و فعالیت  (:4ماده )
در شورای عالی منشور هر کارگروه پس از تصویب  شود. آن کارگروه مقرر میدر چارچوب منشور ، و ... و اداره جلسه

 خواهد بود.االجراء  الزم

 .شود کارگروه به دبیرخانه ارسال مییک نسخه از مصوبات  (:5ماده )


