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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 بیش از 8600 عضو بزرگ ترین تشکل حسابداری در ایران به شمار می آید.

خدمات انجمن 

اصلی ترین خدمات انجمن عبارت اند از:

اعطای گواهینامه  های حرفه ای  

برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای و کاربردی  

انتشار ماهنامه حسابدار  

برگزاری همایش های تخصصی  

انتشار کتب و نشریات تخصصی  
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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 بیش از40 سال )از ۱۳۵۵( دارد؛ و هم اکنون، با 
۱00.000 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 
مرکز فعالیت خود را از ۱۳۷۷ آغاز کرده است و هم اکنون به عنوان مرکز 
 )CIMA( آموزش مورد تأیید انجمن حسابداران مدیریت خبره انگلستان
و انجمن حسابداران رسمی خبره انگلستان )ACCA( و شریک آموزشی 
فعالیت  ایران  در   )ICAEW( ویلز  و  انگلستان  خبره  حسابداران  انجمن 
می کند و گام بلندی را برای تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای 
بین المللی در منطقه خاورمیانه برداشته است. این مرکز در راستای ارتقای 
دانش و حرفه حسابداری 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  

14939 دانشجو/ کالس
دوره های آموزشی برگزار شده توسط 
مرکز آموزش حسابداران خبره 
در سال مالی 139۶

مجله حسابدار / مرکز آموزش حسابداران خبره
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 انجمن در یک نگاه
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۸۶1۸ عضو

  کل اعضاء: ۸۶۱۸  نفر
عادی: ۷9۷9 نفر )9۳ درصد(  

حسابدار مستقل خبره: ۶0۱ نفر )۷ درصد(  
    حسابدار مدیریت خبره: ۳۸ نفر )کمتر از ۱ درصد(

    حسابدار مالی خبره: ۷ نفر )کمتر از ۱ درصد(

اعضای مرد: ۷۶۶۳ نفر )۸9 درصد(  
اعضای زن: 9۵۵ نفر )۱۱ درصد(  

دارندگان دکتری: ۱۲۲ نفر )۱.4 درصد(  
دارندگان کارشناسی ارشد: ۲۳0۱ نفر )۲۶.۷ درصد(  

دارندگان کارشناسی: ۶۱9۵ نفر )۷۱.9 درصد(  

  استان های دارای بیش از ۱00 عضو:
۷۳.۷4 درصد(   تهران: ۶۳۵۵ نفر )

  اصفهان: ۳۲۳ نفر )۳.۸ درصد(
  خراسان رضوی: ۲۷۸ نفر )۳.۲ درصد(

  البرز: ۲۲4 نفر )۲.۶ درصد(
  آذربایجان شرقی: ۲۱0 نفر )۲.4 درصد(

  خوزستان: ۱4۱ نفر )۱.۶ درصد(
  مازندران: ۱۳۲ نفر )۱.۵ درصد(

  دیگر استان ها )۲4 استان(: 9۵۵ نفر )۱۱.۱ درصد(

عملکرد سال گذشته: در یک نگاه
  پذیرش اعضای جدید: ۷00 نفر )9 درصد افزایش(

  اعطای عنوان حسابدار مستقل خبره: ۲0 نفر )۳ درصد افزایش(
  اعطای عنوان حسابدار مدیریت خبره: ۳۸ نفر )برای نخستین بار(

  اعطای عنوان حسابدار مالی خبره: ۷ نفر )برای نخستین بار(
  بازسازی اساسی آپارتمان جدید انجمن )خیابان الوند(

  فروش ساختمان PACT و خرید ساختمان جدید
PACT افتتاح شعبه اصفهان  

  افتتاح ساختمان شماره )PACT )۳ در تهران
  گردهمایی های برگزار شده توسط انجمن:

  همایش ۳۸: پیاده سازی IFRS در شبکه بانکی کشور
   ۲۳ آذر ۱۳9۵، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 جشن چهل سالگی مجله حسابدار و آیین گرامی داشت روز حسابدار
  ۲۳ آذر ۱۳9۵، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 همایش ۳9: پیاده سازی IFRS در صنعت بیمه کشور
   ۸ شهریور ۱۳9۶، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 آیین ویژه معرفی نخستین گروه حسابداران مدیریت خبره
  ۲۶ آذر ۱۳9۶، هتل استقالل

:PACTدوره های آموزشی برگزار شده در  
     ۱49۳9 دانشجو/کالس )۸ درصد افزایش(

:PACTگردهمایی های برگزار شده توسط  
   جشن افتتاحیه شعبه اصفهان )۱ مهر ۱۳9۵(

  همایش معرفی دوره ACCA در اصفهان )۱۲ آبان ۱۳9۵(
  همایش معرفی دوره  های بین  المللی )دانشگاه تهران، ۱۵ آذر ۱۳9۵(
  همایش حسابداران فردا )دانشگاه حضرت معصومه قم، ۱۷ آذر ۱۳9۵(

سیمای  دانش آموختگان  گروه  نخستین  دانش آموختگی  جشن    
فارسی وزارت بهداشت )۲۸ بهمن ۱۳9۵(

  همایش معرفی دوره ACCA و تقدیر از استادان )۱۲ اردیبهشت ۱۳9۶(
  همایش تجزیه و تحلیل صورت های مالی )۱4 شهریور ۱۳9۶(

  شماره های منتشره شده مجله حسابدار:
      ۱0 شماره

   انتشارات انجمن:
راهنمای کاربردی تهیه صورت های مالی تلفیقی  

اصول جهانی حسابداری مدیریت  
)ACCA ۲0۱۵ و ۲0۱۶ و( DipIFR پرسش و پاسخ های  

رهنمود عملی مدیریت مالی سازمان های مردم نهاد  
گزارش توسعه پایدار جهانی )۲0۱۵(  

انجمن: در یک نگاه

انجمن حسابداران خبره ایران
)از همـه اسـتان هـای ایـران(
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 تکمیل پروژه بازسازی اساسی آپارتمان دفتر جدید انجمن )خیابان الوند(
 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 
  راه اندازی ساختمان شماره )PACT)3 در تهران
 انتشار شماره 294 مجله حسابدار

 

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء 
 پایان مدت مأموریت مهدی سوادلو، اسفندیار گرشاسبی، و محمد منیری در شورای عالی 
 انتخاب امیرابراهیم زاده ، مصطفی باتقوا و منصور شمس احمدی به عضویت در شورای عالی   
 انتشار شماره 29۷ مجله حسابدار

  انتخاب رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس، یحیی حساس یگانه به عنوان نائب رئیس، هوشنگ خستوئی 
به عنوان خزانه دار، و محسن قاسمی )با حفظ سمت دبیرکل( به عنوان دبیر جلسات شورای عالی
 انتشار شماره 29۸ مجله حسابدار

PACT خرید ساختمان جدید 
 فراخوان اعضاء عالقه مند به فعالیت در کارگروه های هفت گانه انجمن

 کسب گواهینامه تأیید صالحیت سازمان اداری و استخدامی کشور توسط PACT   برای برگزاری دوره های 
آموزشی ویژه کارکنان دستگاه های دولتی
  اعالم موضوعات محوری مجله حسابدار در سال 1396 توسط سردبیر مجله

  انتشار گزارش یافته های پژوهش جهانی IFAC درباره مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط در سال 2016 و 
سپاسگزاری از انتشار ترجمه فارسی این پرسشنامه در ایران توسط انجمن
 انتشار ویژه نامه نوروزی 1396 مجله حسابدار

 تصویب »آیین نامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره« )موضوع ماده ۸ اساسنامه( توسط شورای عالی و کلید خوردن 
اعطای گواهی نامه های حرفه ای »حسابدار مدیریت خبره)CMA(« و »حسابدار مالی خبره )CFA(«  به اعضاء

PACT بهره برداری از ساختمان جدید 
PACT مشارکت انجمن و دانشگاه صنعت نفت در افزایش سرمایه  
 انتصاب اعضای کارگروه های هفت گانه انجمن توسط شورای عالی
 انتشار شماره 301-300 مجله حسابدار

مهر139۵

 آغاز بهره برداری از آپارتمان جدید انجمن )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

آبان 139۵

آذر 139۵

دی 139۵

بهمن 139۵

فروردین 139۶

اسفند 139۵

اردیبهشت 139۶

 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 3۸ 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
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  کسب گواهینامه »شریک آموزشی انجمن حسابداران خبره انگلستان و 
PACT توسط »)ICAEW(ولز

   برگزاری نخستین جلسه »هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره« به صورت مشترک با  اعضای شورای عالی
 تعیین مواد آزمون و شرایط ثبت نام در »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396« توسط هیئت تشخیص صالحیت 
حسابداران مدیریت خبره
 انتشار فراخوان ثبت نام در »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396« توسط دبیرکل
 انتشار شماره 304-303 مجله حسابدار

 انتشار ویراست دّوم کتاب »راهنمای کاربردی صورت های مالی تلفیقی« تألیف بهرام غیایی توسط انتشارات انجمن)پس از 
سی و دو سال از انتشار ویراست نخست(
PACT انتشار فراخوان ثبت نام در نخستین دوره آمادگی برای آزمون حسابدار مدیریت خبره توسط 

 راه  اندازی کانال رسمی فایل های صوتی )پادکست های( انجمن در شنوتو و تلگرام
 پایان مهلت ثبت نام در »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396«
 انتشار شماره 306 مجله حسابدار

 انتشار فهرست 241 عضو واجد شرایط شرکت در »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396«
 انتشار شماره 30۷ مجله حسابدار

 برگزاری »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396« با حضور 16۷ عضو واجد شرایط انجمن در محل 
PACT ساختمان مرکزی
 برگزاری »آیین ویژه معرفی نخستین گروه حسابداران مدیریت خبره عضو انجمن حسابداران خبره ایران«

 تقدیر از یک عمر خدمات ماندگار و مشارکت تأثیرگذار پرویز گلستانی به عنوان چهره ماندگار انجمن 
حسابداران خبره ایران
 مشارکت در برگزاری نخستین همایش »حسابداری مدیریت شمال غرب کشور« در تبریز
 مشارکت در برگزاری »همایش مالیاتی استان آذربایجان شرقی« در تبریز
 انتشار شماره 30۸ مجله حسابدار

تیر 139۶

مرداد 139۶

شهریور 139۶

مهر 139۶

آبان 139۶

آذر 139۶

 برگزاری سی و نهمین همایش انجمن  با موضوع »پیاده سازی IFRS  در صنعت بیمه کشور« با همکاری بیمه مرکزی
 انتشار فیلم بخش های مختلف 39امین همایش انجمن در کانال آپارات و تلگرام انجمن
 انتشار شماره 305 مجله حسابدار

 

 مشارکت در برگزاری همایش »اصالحیه قانون مالیات های  مستقیم در عرصه عمل و قانون مالیات بر ارزش افزوده« 
در کرمانشاه
 انتضاب اعضای هیئت های تشخیص صالحیت »حسابداران مالی خبره«، »حسابداران مدیریت خبره« و      
»حسـابداران مستقل خبره« توسط شورای عالی
 انتشار شماره 302 مجله حسابدار

خرداد 139۶
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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 بررسی در جلسات 
پرشمار شــورای عالی انجمن طی سال های 
۱۳9۲ و ۱۳9۳ و بازنگری در جلســه مورخ 
۲۶ بهمن ۱۳94 شــورای عالی برای اجرا در 
دوره  سه ساله  منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳9۷ 
به تصویب رســید. طبق مصوبه  شورای عالی 
متن کامل این ســند راهبــردی هم از راه 
وب گاه انجمن و هم مجله  حسابدار به اطالع 
اعضاء رســانده شــد. در ادامــه، مفروضات 
پایه ای و اهــداف مقرر در ســند راهبردی 

انجمن ارائه می شود. 

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: 

)۱(مفروضات پایه ای؛ )۲( اهـداف؛ و )۳( 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  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  
همایش ها  

پژوهش  
روابط عمومی   

وبگاه  

اهداف انجمن
اهداف انجمن در دو سطح )۱( اهـــداف کــالن و )۲( 

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

همایش ها

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

برگزاری همایش ها
• همکاری با انجمن های حرفه ای داخلی در راستای 	

برگزاری همایش ها
• توسعه  همایش ها در سرتاسر ایران	

• برگزاری همایش برای اعضا	
• برگزاری همایش برای 	

مدیران ارشد صنایع

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

اقتصادی در بخش های 
خدماتی در همایش ها

• جلب مشارکت مدیران 	
دولتی در همایش ها

• 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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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.
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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 نیز در زمینه پذیرش اعضای عادی شاهد رشد مناسبی گذشته بوده ایم.

طی سال مورد گزارش در مجموع ۸ جلسه »کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن« و ۵ 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 ۸۸ نفر )سال قبل ۷۳ 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 4 نفر( موافقت شده است.

روند پذیرش اعضا طی هشت سال گذشته

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396
4۷۱0 ۵04۱ ۵۵00 ۵940 ۶۵0۲ ۷۱۸4 ۷9۱۸ ۸۶۱۸ اعضای انجمن )نفر(

49۲ ۳۳۱ 4۵9 440 ۵۶۲ ۶۸۲ ۷۳4 ۷00 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )نفر(

%۱۲ %۷ %9 %۸ %۱0 %۱0 %۱0 %9 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )درصد(

%۱۸ )%۳۳( %۳9 )%4( %۲۸ %۲۱ %۸ )%۵( افزایش )کاهش( اعضای پذیرفته شده نسبت به سال قبل )درصد(

۳۸۳ 4۱۱ 44۲ 4۶۸ ۵۱۷ ۵۵۱ ۵۸۱ ۶0۱ حسابداران مستقل )نفر(

۳9 ۲۸ ۳۱ ۲۶ 49 ۳4 ۳0 ۲0 افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )نفر(

%۱۱ %۷ %۸ %۶ %۱۱ %۷ %۵ %۳ افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )درصد(

%۸۶ )%۲۸( %۱۱ )%۱۶( %۸۸ )%۳۱( )%۱۲( )%۳۳(
افزایـش )کاهـش( حسـابداران مسـتقل پذیرفته شـده نسـبت به سـال قبل 

)درصد(

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1394

1395

1396

1393

4۷۱0 نفر

۳4۳0 نفر
۳۸00 نفر

4۲۱۸ نفر

۵04۱ نفر
۵۵00 نفر

۵940 نفر

۷۱۸4 نفر

۷9۱۸ نفر

۸۶۱۸ نفر

۶۵0۲ نفر

شمار اعضای انجمن در یازده 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 )۷۲ درصد(  

بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به اعضای دارای مدرک دکتری بوده است )۱۳ درصد(.  

ترکیب تحصیالت اعضاء

ترکیب تحصیالت اعضاء

تحصیالت

سال 1396

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

۶۱9۵۷۲4۳۳۷کارشناسی

۲۳0۱۲۷۲۵۳۱۲کارشناسی ارشد

۱۲۲۱۱4۱۳دکتری

۸۶۱۸۱00۷009جمع

شمار حسابداران مستقل در یازده سال گذشته

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1393

1394

1395

۲۸۶ نفر
۳۲۳ نفر

۳44 نفر
۳۸۳ نفر

4۱۱ نفر
44۲ نفر

4۶۸ نفر

۵۱۷ نفر

۵۵۱ نفر

۵۸۱ نفر

6195 نفر

2301 نفر

122 نفر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1396
۶0۱ نفر
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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 )۳90 عضو(.  
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته نیز مربوط به حسابداران بوده است )۱۱ درصد(.  

 ترکیب شغلی اعضاء

شغل

سال 1396

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

۳۸۳44۵۳90۱۱حسابدار

۲۸۷۸۳۳۲0۸۸حسابرس*

۱4۸۶۱۷۸۲۶مدیر مالی

۲40۳۱۱۵دانشگاهی

۱۸0۲9۵مشاور و طراح سیستم

۸۶۱۸۱00۷009جمع
 

3834 نفر

180 نفر
240 نفر

1486 نفر

2878 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 )۸9 درصد( از بین مردان هستند.  
انجمن در سال گذشته  افزایش زنان عضو  از بین مردان بوده اند، ولی درصد  به رغم آن که حدود ۸0 درصد )۵۶0 نفر( اعضای پذیرفته شده در سال گذشته   
)۱۷درصد( نسبت به درصد افزایش مردان عضو انجمن در سال گذشته )۸ 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 1396

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

۷۶۶۳۸9۵۶0۸مرد

9۵۵۱۱۱40۱۷زن

۸۶۱۸۱00۷009جمع

955 نفر7663 نفر

زنمرد

*: شامل ۱0۸۸ عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )حسابدار رسمی(
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پراکندگی جغرافیایی اعضاء

۶۳۵۵

۳۲۳

۲۷۸

۲۲4

۲۱0

پراکندگی جغرافیایی اعضاء

ف
ردی

استان

سال 1396

تعداد 
اعضا

درصد 
از کل

افزایش نسبت به 
سال قبل

درصدتعداد

۶۳۵۵۷۳.۷44۶0۷.۸0تهران۱

۳۲۳۳.۷۵۳۱۱0.۶۲اصفهان۲

۲۷۸۳.۲۳۲49.4۵خراسان رضوی۳

۲۲4۲.۶0۳۲۱۶.۶۷البرز4

۲۱0۲.44۲۸۱۵.۳۸آذربایجان شرقی۵

۱4۱۱.۶4۱۷۱۳.۷۱خوزستان۶

۱۳۲۱.۵۳۱4۱۱.۸۶مازندران۷

9۸۱.۱4۱۲۱۳.9۵آذربایجان غربی۸

۸9۱.0۳۳۳.49فارس9

۷۳0.۸۵۸۱۲.۳۱یزد۱0

۶۸0.۷94۶.۲۵مرکزی۱۱

۶۵0.۷۵9۱۶.0۷گیالن۱۲

۶۱0.۷۱۸۱۵.09کرمان۱۳

۵۱0.۵9۳۶.۲۵گلستان۱4

4۶0.۵۳49.۵۲قزوین۱۵

440.۵۱۶۱۵.۷9هرمزگان۱۶

4۳0.۵09۲۶.4۷کرمانشاه۱۷

400.4۶00.00کردستان۱۸

۳40.۳9۵۱۷.۲4اردبیل۱9

۳40.۳9۵۱۷.۲4همدان۲0

۳۳0.۳۸4۱۳.۷9لرستان۲۱

۳00.۳۵۱۳.4۵خراسان جنوبی۲۲

۳00.۳۵4۱۵.۳۸زنجان۲۳

۲۸0.۳۲۵۲۱.۷4قم۲4

۲40.۲۸۱4.۳۵سمنان۲۵

۱۸0.۲۱۳۲0.00بوشهر۲۶

۱۷0.۲000.00کهگیلویه و بویراحمد۲۷

۱۲0.۱400.00سیستان و بلوچستان۲۸

۶0.0۷00.00ایالم۲9

۶0.0۷00.00خراسان شمالی۳0

۵0.0۶00.00چهارمحال بختیاری۳۱

۸۶۱۸۱00.00۷00۸.۸4جمع کل 

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.

۷4 درصد اعضای انجمن از تهران و ۲۶ درصد از مابقی استان های دیگر ایران هستند.  
بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از استان های تهران،  البرز، اصفهان، آذربایجان   

شرقی، و خراسان رضوی بوده است.
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به استان های کرمانشاه، قم، بوشهر، اردبیل   

و همدان بوده است.
از استان های کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، ایالم، خراسان  در سال گذشته   

شمالی و چهارمحال و بختیاری پذیرش عضو جدیدی نداشتیم.

۱4۱

۱۳۲
9۸

۸9

۷۳

۶۱

۶۸

۶۵

۵۱

4۶ ۲4

44

۱۲

4۳

۳4

۳4

۳۳

40

۳0

۳0

۲۸

۱۸

۱۷

۵

۶

۶
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اعضای  به  مستقل«،  »حسابدار  حرفه ای  گواهینامه  اعطای  پیشینه 
واجد شرایط انجمن حسابداران خبره ایران که در زمینه ارائه خدمات 
اطمینان بخشی اشتغال دارند، به بهمن ۱۳۶4 باز می گردد. در آن تاریخ، 
نخستین فهرست حسابداران مستقل عضو انجمن حسابداران خبره ایران 
)۶9 نفر(، در مجله حسابدار شماره ۱۵، بهمن ۱۳۶4، در صفحات ۶۱ و 
۶۲ منتشر شد. این فهرست هم اینک که ۳۱ سال از انتشار آن می گذرد 
پاینده ترین  این حیث،  از  و  است؛  مستقل شده  بر ۶0۱ حسابدار  بالغ 

گواهینامه حرفه ای صادره در حرفه حسابداری ایران به شمار می آید. 

انجمن   »۱۳9۶ سال  خبره  مدیریت  حسابدار  »آزمون  حال،  این  با 
حسابداران خبره ایران که در روز شنبه، ۱۱ آذر ۱۳9۶ با شرکت ۲4۱ 
خبره  عضویت  آزمون  نخستین  شد،  برگزار  انجمن  شرایط  واجد  عضو 
شامگاه  در  آن  تأسیس  تاریخ  از  که،  است  انجمن  در   )certified(
مّتحدالشکل  کتبی،  صورت  به  کنون،  تا   ۱۳۵۱ اسفند   ۲ چهارشنبه، 
و سراسری برگزار شده است. البته در تمام چهل و پنج سال گذشته، 
مدرک  داشتن  شروط  احراز  از  پس  انجمن،  در  عضویت  متقاضیان 

آغاز اعطای گواهینامه های حرفه ای

تحصیلی دانشگاهی و سابقه کار حرفه ای مرتبط، ضرورتاً باید در آزمون 
ورودی کارگروه پذیرش و آزمون اعضای انجمن نیز موفق می شدند. آن 
گروه از اعضای انجمن نیز که متقاضی دریافت تنها گواهینامه حرفه ای 
صادره از سوی انجمن )"حسابدار مستقل"( بودند نیز، به همین ترتیب، 
آزمون ورودی  باید در  آیین نامه مربوط،  احراز شرایط مقرر در  از  پس 
می شدند.  موفق  انجمن  مستقل  حسابداران  آزمون  و  پذیرش  کارگروه 
شفاهی  صورت  به  همگی  گذشته،  دهه  پنج  طی  آزمون ها،  این  ولی 
کارگروه  دو  این  جلسات  به  متقاضیان  دعوت  با  و  حرفه ای(  )مصاحبه 

انجام شده اند.

پس از اصالحات اخیر اساسنامه انجمن و نظرخواهی گسترده از اعضاء، 
سرانجام در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳ تیر ۱۳9۳ - همزمان 
با برگزاری جشن چهل سالگی باشکوه انجمن در تاالر دریای نور هتل 
در  حاضر  عضو  هزار  به  قریب  تصویب  به  جدید  اساسنامه   - استقالل 
ارتقاء  راستای  در  انجمن  فعالیت های  در  نوینی  فصل  و  رسید  مجمع 

جایگاه حسابداران حرفه ای در جامعه آغاز شد.

)CMA( حسـابدار مدیریت خبـره
)CFA( حســابدار مــالی خبـره
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یکی از بااهمیت ترین اصالحات انجام شده در اساسنامه انجمن را می توان 
در مفاد ماده )۸( اساسنامه دانست. طبق این ماده، اعضاي عادي انجمن 
پس از حداقل دو سال عضویت و احراز شرایطي شامل قبولي در آزمون 
تخصصي، کسب تجربه  کاري، و گذراندن دوره هاي آموزشي که ضوابط 
"عضو  عنوان  به  مي توانند  است،  شده  تعیین  عالي  توسط   شوراي   آن 
از جمله حسابدار مالی خبره،  یا چند شاخه  تخصصي،  خبره" در یک 

حسابدار مدیریت خبره و حسابدار مستقل خبره شناخته شوند.

منظور  به  انجام شده  پیگیری های  از  ماده، پس  این  اجرای  راستای  در 
ثبت اساسنامه جدید، که تا شهریور ۱۳9۶ به طول انجامید، سرانجام 
مـــورخ   در جلسـه  احراز شرایط عضویت خبره«  »آیین نامۀ چگونگی 
۲۸ فروردین ۱۳9۶ شورای عالی به تصویب رسید و با تشکیل هیئت های 
تشخیص صالحیت سه گانه موضوع این آیین نامه شرایط برای برگزاری 
آزمون های مربوط به هر گواهینامه و شناسایی افراد واجد شرایط دریافت 

این گواهینامه های حرفه ای فراهم شد.

بر مبنای مباحث انجام شده در جلسات بعدی شورای عالی مقرر شد با 
توجه به پیشینه آموزشی درازمّدت انجمن و PACT در زمینه تخصصی 
»حسابداری مدیریت«، نخستین آزمون پذیرش عضویت خبره اعضای 
»حسابدار  حرفه ای  گواهینامه  اعطای  راستای  در  انجمن  شرایط  واجد 
مدیریت خبره )CMA(« برنامه ریزی و اجراء شود. از این رو، بالفاصله 
صالحیت  تشخیص  هیئت  اعضای  با  برگزارشده  مشترک  جلسه  در 
منتقل،  هیئت  به  عالی  دیدگاه های شورای  مدیریت خبره،  حسابداران 
آذرماه  انجمن در  آزمون حسابدار مدیریت خبره  و مقرر شد نخستین 
۱۳9۶ برگزار و نخستین گروه از اعضای خبره انجمن در شاخه تخصصی 
حسابدار  روز  گرامیداشت  آیین  با  همزمان  خبره«  مدیریت  »حسابدار 
سال جاری معرفی شوند. پس از جلسه یادشده، بالفاصله دومین جلسه 
هیئت نیز برگزار شد و ضوابط برگزاری »آزمون حسابدار مدیریت خبره 
سال ۱۳9۶« به تصویب رسید. پیرو آن در مورخ ۸ مرداد ۱۳9۶ از سوی 
دبیرخانه انجمن فراخوان ثبت نام در این آزمون به اطالع اعضای انجمن 

رسید.

در آغاز ثبت نام از متقاضیان، طبق مفاد اساسنامه، صرفاً درخواست های 
به  با توجه  از دو سال سابقه پذیرفته می شد. ولی  اعضای دارای بیش 
استقبال گروهی از اعضای جدید انجمن و دیگر حسابداران عالقه مند به 
شرکت در این آزمون، با پیشنهاد هیئت و تصویب شورای عالی، مقرر 
شد از این افراد نیز جهت شرکت در آزمون سال جاری ثبت نام به عمل 
آید و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، عضویت خبره آنان در شاخه 
تخصصی حسابدار مدیریت خبره منوط به طی شدن حداقل دو سال از 
عضویت باشد. مهلت ثبت نام در آزمون نیز از ۳0 مرداد ۱۳9۶ به ۳0 
مهر ۱۳9۶ افزایش یافت تا امکان حضور شمار بیشتری از عالقه مندان 
فراهم شود. گفتنی است، ابتدا بنا بر این بود که آزمون در هفته نخست 
»آزمون حسابدار رسمی  برگزاری  به  توجه  با  ولی  برگزار شود،  آذرماه 
سال ۱۳9۶« در روزهای آغازین آذرماه، تصمیم بر این شد که آزمون 
 PACT انجمن در روز شنبه، ۱۱ آذر ۱۳9۶، در محل ساختمان مرکزی

برگزار شود. 

در فاصله زمانی انتشار فراخوان تا پایان مهلت ثبت نام، که قریب به سه 
ماه به طول انجامید، حدود 400 نفر درخواست خود را برای شرکت در 
این آزمون اعالم کردند. سرانجام نیز پس از بررسی پرونده متقاضیان، در 
مورخ ۱۵ آبان ۱۳9۶، فهرست ۲4۱ عضو واجد شرایط شرکت در آزمون 
اعالم شد. از این تعداد، ۵۸ نفر )۲4 درصد( از بین زنان عضو انجمن و 
۱۸۳ نفر )۷۶ درصد( از بین مردان عضو انجمن بودند. با توجه به این 
که زنان عضو انجمن حدود ۱0 درصد از کل اعضاء را تشکیل می دهند، 
به  آزمون  این  از  انجمن  زنان عضو  استقبال  که  گرفت  نتیجه  می توان 
نسبت سهم شان از کل اعضاء بیشتر )حدود دو و نیم برابر( بود. در روز 
آزمون نیز مجموعاً ۱۶۷ نفر - 4۵ زن )۲۷ درصـــد( و ۱۲۲ مـــرد 

)۷۳ درصد( - شرکت کردند.

آزمون در دو نشست 90 دقیقه ای برنامه ریزی شده بود. نشست اول از 
کلیات«  مدیریت:  »حسابداری  ماده  دو  شامل   ۱0:۳0 تا   9:00 ساعت 
ارزیابی عملکرد« )۳۵ پرسش(،  و »حسابداری مدیریت:  )۱۵ پرسش( 
و پس از ۳0 دقیقه استراحت، نشست دوم از ساعت ۱۱:00 تا ۱۲:۳0 
و  پرسش(   ۳۵( تصمیم گیری«  مدیریت:  »حسابداری  ماده  دو  شامل 
واقع در  9 کالس  استراتژیک« )۱۵ پرسش( در مجموعاً  »برنامه ریزی 

سه طبقه ساختمان مرکزی PACT  برگزار شد. 

سرانجام نیز پس از برگزاری آزمون طی سه جلسه حدوداً پنج ساعته 
صالحیت  تشخیص  هیئت  نمایندگان  حضور  با  ساعت(   ۱۵ )مجموعاً 
حسابداران مدیریت خبره و دبیرکل انجمن تعداد ۳۳4 پاسخ نامه ۱۶۷ 
مبنا، در  این  بر  قرار گرفت.  ارزیابی  مورد  آزمون  این  در  شرکت کننده 
حسابداران  صالحیت  تشخیص  هیئت   ۱۳9۶ آذر   ۱9 مورخ  جلسه 
مدیریت خبره، ۳۱ عضو واجد شرایط شرکت کننده در آزمون، شامل، 
۶ زن )۱9 درصد( و ۲۵ مرد )۸۱ درصد(، که امتیاز آنان در هر چهار 
ماده آزمون باالی ۶0 درصد بود، به عنوان پذیرفته شدگان قطعی آزمون 
معرفی شدند. این اعضاء، پس از تصویب در جلسه مورخ ۲0 آذر ۱۳9۶ 
شورای عالی، به عنوان نخستین گروه از اعضای خبره انجمن در شاخه 
اعالم  اساسنامه(   ۸ ماده  )موضوع  خبره  مدیریت  حسابدار  تخصصی 
شرایط  واجد  عضو   ۲۶ انجام شده،  ارزیابی  مبنای  بر  همچنین،  شدند. 
شرکت کننده در آزمون، شامل ۶ زن )۲۳ درصد( و ۲0 مرد )۷۷ درصد(، 
نیز به عنوان پذیرفته شدگان مشروط )در یک تا سه ماده آزمون( معرفی 
شدند. مطابق مصوبات هیئت، این افراد در صورت شرکت در دو آزمون 
آینده حسابدار مدیریت خبره انجمن می توانند صرفاً پرسش های سایر 

مواد آزمون را پاسخ دهند.

گفتنی است، بر مبنای مصوبات شورای عالی و هیئت تشخیص صالحیت 
حسابداران مالی خبره، ثبت نام برای شرکت اعضای واجد شرایط انجمن 
آغاز و  از بهمن ماه ۱۳9۶  نیز  در نخستین آزمون حسابدار مالی خبره 
پس از اعالم فهرست واجدان صالحیت، آزمون مربوط در نیمه نخست 

سال ۱۳9۷ برگزار خواهد شد.
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سال گذشته جزو پربارترین و پرکارترین سال های گروه انجمن حسابداران 
خبره ایران در طول تاریخ چهل و پنج ساله آن بود. طی این سال، به 
 )PACT( رغم آن که مجموعه انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره
اصالحات ساختاری بنیادی را در منابع در اختیار خود تجربه کردند، نه 
تنها کوچکترین خللی در فعالیت های جاری هیچ یک از این دو مجموعه 
پدید نیامد، بلکه عملکرد جاری هر دو مجموعه نیز پربارتر از پیش رقم 
 ،PACT خورد. در واقع، طی سال گذشته، قطار در حال حرکت انجمن و
به صورت اساسی مورد بهسازی و مهندسی مجدد قرار گرفت، و با این 

حال، با سرعت بیشتری به سوی اهداف تعیین شده به پیش رفت.

مهم ترین رویدادی که طی سال گذشته در بخش سخت افزاری )مدیریت 
منابع( گروه انجمن به وقوع پیوست مجموعه اقداماتی بود که با هدف 
انجام اصالحات ساختاری بنیادی در منابع گروه انجمن طراحی شد، و 
در قالب فروش ساختمان قدیمی PACT، تملّک یک دستگاه آپارتمان 
اداری برای انجمن، تملّک یک دستگاه ساختمان آموزشی بزرگتر و آماده 
از  انجمن  برای  پایدار  ایجاد منبع درآمدی  و   ،PACT برای  بهره برداری 

محل سپرده گذاری بانکی جامه عمل پوشید.

انجمن در چهار دهه پر فراز و نشیبی که پشت سر گذاشته بود، هیچ 
گاه فرصت و امکان آن را نیافته بود که با منابع مالی محدودی که در 
اختیار داشت محلی را برای استقرار دفتر خود تملّک کند. دفتر انجمن 
در تمام چهل و پنج سال گذشته همان آپارتمان اداری معروف خیابان 
ویال بود که حسین هنرمند )عضو و خــــزانه دار نخستین شــــورای 
عالــی(، ۱۵ خرداد ۱۳۵۲، حدود چهـــار ماه پس از برگـــزاری مجمع 
اختیار  در  و  بود  اجاره کرده  نام خود  به  اسفند ۱۳۵۱(،   ۲( موسسـان 
انجمن قرار داده بود. چرا که انجمن حدود یک سال پس از آن تاریخ 
)۲4 اردی بهشت ۱۳۵۳( به ثبت رسید. به عبارت دیگر، در زمان انعقاد 
آن اجاره نامه شخصیت حقوقی انجمن اساساً از نظر قانونی شکل نگرفته 
بود که بشود به نام آن معامله ای همچون اجاره آپارتمان انجام شود. به 
عالی  اعضای نخستین شورای  و  بنیانگذاران  از  زیاد هیچ کدام  احتمال 
انجمن تصور نمی کردند که مدت این اجاره نامه تا به این اندازه طوالنی 
شود. ولی به هر حال، این اجاره نشینی بیش از چهار دهه به درازا انجامید. 

اصالحات ساختاری بنیادی

دهه نخست راه اندازی انجمن )دهه ۱۳۵0( بیشتر به نهادسازی اولیه و 
استقرار آن سپری شد. دهه دوم فعالیت آن نیز با سال های دشوار پس 
از انقالب اسالمی و دفاع مقدس )دهه ۱۳۶0( همزمان بود و عماًل حفظ 
انجمن در تندباد حواث مّد نظر دست اندرکاران انجمن بود. در سومین 
دهه فعالیت انجمن )دهه ۱۳۷0(، همزمان با سازندگی ملّی پس از دوران 
بازگشت.  ایران نیز کم و بیش به مدار توسعه  جنگ، حرفه حسابداری 
به همان نسبت نیز خدمات حرفه ای انجمن به حرفه حسابداری کشور 
رو به افزایش گذاشت و سال به سال نیز بیشتر قوام پیدا کرد. در همین 
دهه بود که مجله »حسابدار«، ارگان رسمی انجمن، پس از قریب به دو 
دهه فعالیت نسبتاً آماتور، رفته رفته به شکل یک نشریه کاماًل حرفه ای 
درآمد. همایش های حرفه ای انجمن نیز از سال های آغازین همان دهه، 
در پی استقبال گسترده اهالی حرفه، به مرور به عنوان یکی از فرایندهای 
اصلی خدمات حرفه ای انجمن مطرح شد. در این بین، ایده راه اندازی یک 
مرکز آموزش حرفه ای که همواره یکی از آرمان های اصلی بنیان گذاران و 
مسئوالن انجمن بود نیز ابتدا با برگزاری دوره های آمادگی برای شرکت 
در آزمون های انجمن حسابداران مدیریت خبره )CIMA(، و سپس، در 
پی تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران، با برگزاری دوره های آموزشی 
پرطرفدار آمادگی برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی به مرور جامه 
عمل پوشید. تا این که در سال های آغازین چهارمین دهه فعالیت انجمن 
حسابداران  آموزش  مرکز  غیرانتفاعی  موسسه  تاسیس  با   )۱۳۸0 )دهه 
خبره )PACT( توسط انجمن این آرمان به صورت رسمی عملیاتی شد. 
مسئوالن  برای   PACT راهبردی  اهمیت  به  توجه  با  سال ها،  همان  در 
برگزاری  از  حاصل  منابع  عالوه  به  انجمن  پس انداز  تمامی  انجمن، 
قبلی  تملک ساختمان  PACT، صرف  در  پیش گفته  آموزشی  دوره های 
PACT )واقع در خیابان اراک( و تغییر کاربری آن از مسکونی به اداری 
شد. مالکیت این ساختمان نیز متساویاً )هر کدام سه دانگ( به انجمن و 
PACT واگذار شد. حتی در آغاز، این برنامه نیز مطرح بود که بخشی از 
فضای آن ساختمان به دفتر انجمن اختصاص یابد؛ تا از این طریق، گروه 
انجمن در یک ساختمان متمرکز استقرار یابند. ولی با توجه به در اختیار 
بودن آپارتمان قبلی انجمن )خیابان ویال( که با اجاره مناسبی در اختیار 
بود، از اجرایی کردن این ایده صرف نظر شد و مقرر شد تمام ظرفیت 
موجود در آن ساختمان به توسعه PACT و برگزاری دوره های آموزشی 

 در منابع گروه انجمن
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آن اختصاص داده شود. خوشبختانه این ایده ارزشمند در میان مدت به 
بار نشست، و روند توسعه PACT در پی بهره برداری صد در صدی از آن 
ساختمان آهنگ پرشتابی گرفت. تا جایی که PACT ظرف یک دهه پس 
از آن به بزرگترین و معتبرترین مرکز آموزش حرفه ای حسابداری و مالی 

در ایران تبدیل شد.

از دیگر سوی، اجاره نشینی انجمن که تمامی منابع درآمدی خود را صرف 
تملک ساختمان PACT کرده بود در دهه ۱۳۸0 نیز استمرار یافت. تا 
اسفند   ۲۲( انجمن  دفتر  محل  آپارتمان  مالکیت  تغییر  پی  در  که  این 
۱۳۸۷(، تقریباً از همان روزهای نخست، خواسته تخلیه این آپارتمان از 
سوی نمایندگان مالک جدید با مسئوالن انجمن مطرح شد. این خواسته 
طی چند سال نخست، به تناوب از راه مذاکرات متعدد بین نمایندگان 
دو طرف در سطوح مختلف مطرح می شد. ولی در پی عدم حصول توافق 
تخلیه  خواسته  طرح   ،۱۳9۳ سال  طی  انجام شده  جدی تر  مذاکرات  از 
قالب طرح  در  آپارتمان  مالک  از سوی  ابتدای سال ۱۳94  از  آپارتمان 
شکایت علیه انجمن در مراجع قضایی مطرح شد، و چالش بزرگی را برای 
این  بود،  ابتدا مشخص  همان  از  که  واقعیتی  زد.  رقم  انجمن  مسئوالن 
بود که فرایند دادرسی به هر نحوی که پیش برود و به هر نتیجه ای که 
منجر شود، انجمن به ناچار باید آن آپارتمان را تخلیه کند. بنابراین، برای 
مسئوالن انجمن مسلم شد که باید در کوتاه مدت محل جدیدی را برای 
استقرار دفتر انجمن فراهم کنند. چرا که با توجه به مرجع قانونی طرح 
شکایت مالک آپارتمان )شورای حل اختالف( در آغاز فرایند دادرسی، هر 
روز احتمال آن می رفت که رای الزم االجراء و غیر قابل تجدیدنظر خواهی 
تخلیه آپارتمان از سوی مرجع مذکور صادر شود و انجمن در موقعیت 
 ۱۳94 تابستان  از  رو،  این  از  گیرد.  قرار  غیرمنتظره ای  و  دشوار  بسیار 
همزمان با تالش حداکثری برای دفاع از حقوق قانونی انجمن، اقدامات 
اولیه برای عملیاتی کردن پروژه تدارک محل جدید برای استقرار دفتر 

انجمن نیز آغاز شد.

در آغاز پیگیری ها با توجه به منابع محدودی که انجمن در اختیار داشت، 
و با اتخاذ رویکرد حفظ ساختار موجود منابع در اختیار گروه انجمن، دو 
گزینه اصلی مطرح شد؛ گزینه اول، اجاره یک دفتر با فضایی نسبتاً مشابه 
و حتی قدری کوچک تر از آن آپارتمان، و گزینه دوم، تملّک یک آپارتمان 
بسیار کوچکتر از آن آپارتمان بود. البته با این مالحظه که اگر از دعوی 
پرونده مورد اشاره نیز منابعی حاصل شد امکان تبدیل به احسن هر یک 
از این دو مورد فراهم خواهد بود و در بدبینانه ترین حالت نیز دست کم 
محلی برای استقرار دفتر انجمن تدارک شده است که امور انجمن مختل 

نمی شود.
انجمن،  اواخر سال ۱۳94، شورای عالی  بود که در  در چنین شرایطی 
پس از بحث و بررسی های مفصل کارشناسانه، و در وضعیت مالی ضعیفی 
که صرفاً مبلغی کمتر از یک سوم بهای خرید آپارتمان فعلی در اختیار 
در  ساختاری  اصالحات  انجام  متهورانه  رویکردی  اتخاذ  با  بود،  انجمن 
خرید  نخست،  گام  در  داد.  قرار  کار  دستور  در  را  انجمن  گروه  منابع 
آپارتمان محل استقرار دفتر فعلی انجمن )خیابان الوند( به صورت جدی 
شد.  عملیاتی  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در 

از  بزرگتر  مربع، ۲0 درصد  متر  بر ۲40  بالغ  با مساحتی  که  آپارتمانی 
در محدوده  نیز که  آن  و محل  است،  ویال  استیجاری خیابان  آپارتمان 
میدان آرژانتین )تهران( واقع است، با توجه به تمرکز بانک ها، شرکت های 
بیمه، و کارگزاری های بورس و اوراق بهادار، به نوعی در قامت یکی از 
قطب های بزرگ مالی پایتخت کشور است و از این حیث موقعیت بسیار 

استثنایی و ارزشمند دارد.

از دیگر سو، افرادی که از نزدیک با عملکرد PACT در ارتباط هستند 
دوره های  مطلوب  و  مثال زدنی  کیفیت  به  توجه  با  می دانند،  خوبی  به 
آموزشی برگزاری در آن و نبودن رقیب جّدی برای برگزاری دوره های 
از سوی  باالیی  بسیار  تقاضای  آموزشی در چنین سطح کیفی، همواره 
 PACT افراد حرفه ای برای شرکت در دوره های آموزشی متنوع و متعدد
اخیر، وجود مکان آموزشی  این رو، همواره در سال های  از  وجود دارد. 
آموزشی  دوره های  برگزاری  فرایند  در  اصلی  گلوگاه  عنوان  به  مناسب 
به مسائل و مشکالت  با توجه  این که  بوده است. ضمن  PACT مطرح 
متعدد اداری و فّنی موجود در کالس های استیجاری، هیچ گاه برگزاری 
برای  مناسبی  جایگزین  بود  نتوانسته  فضاها  این  در  آموزشی  دوره های 
از  باشد.   PACT تملک  آموزشی در ساختمان تحت  برگزاری دوره های 
تحت  آموزشی  فضای  افزایش  پروژه  همواره  اخیر  سال های  در  رو،  این 
تملک PACT یکی از برنامه های توسعه ای اصلی آن بود. البته طی این 
مدت دیدگاه های متنوعی در مقاطع مختلف برای انتخاب روش اجرای 
مفصل  بررسی های  و  بحث  از  پس  حال،  این  با  بود.  مطرح  پروژه  این 
نهایتاً   ،PACT مدیریت  شورای  و  انجمن  عالی  شورای  در  کارشناسانه 
روش فروش ساختمان قبلی و تملّک یک ساختمان آموزشی بزرگتر و 
آماده بهره برداری از محل منابع داخلی PACT و وام بانکی برای اجرای 

این پروژه انتخاب شد.

اجرای این پروژه، به عنوان فاز اصلی انجام اصالحات ساختاری در منابع 
گروه انجمن، در کوتاه ترین زمان ممکن طی سال گذشته عملیاتی شد. 
در نتیجه انجام موفقیت آمیز این پروژه، عالوه بر تملّک ساختمان جدید 
PACT، بخشی از منابع مالی حاصل از فروش سهم انجمن در ساختمان 
قبلی PACT صرف پرداخت بخش اصلی )حدود ۷0 درصد( ثمن معامله 
خرید آپارتمان فعلی انجمن )خیابان الوند( و مخارج نوسازی اساسی آن 
سپرده های  در  مبلغ  این  باقی مانده  بخش  سرمایه گذاری  محل  از  شد. 
بانکی نیز منبع درآمد غیرعملیاتی برای انجمن ایجاد شد که با استفاده از 
آن برخی از مشکالت و کمبودهای مالی سال های اخیر انجمن که در اثر 
عدم تناسب بین نرخ افزایش منابع درآمدهای عملیاتی انجمن و درصد 

افزایش هزینه ها پدید آمده بود، در کوتاه مدت مرتفع شد.
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شماره 296
آذر 95
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 قيمت: 5000 تومان

نقش استراتژیک کارکنان
 در حاکمیت شرکتی

یک هدف و ارگان های موازی: 
ضرورت ایجاد سازمان نظام مالی

شماره 301 - 300
اردیبهشت 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

کاستی های اجرایی کردن مدل کوزو
در شرکت های ایرانی

در حرفه
یک گسست تاریخی داریم

حسابداران
و شبکه های اجتماعی

شماره 306 
مهر 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

انجمن  رسمی  ارگان  عنوان  به  مجله حسابدار  راهبری  و  سیاستگذاری 
حسابداران خبره ایران بر عهده شورای عالی است. در این راستا، هیئت 
یگانه، و محسن  امانی، یحیی حساس  الفباء(، علی  ترتیب  )به  تحریریه 
عالی  شورای  سوی  از  همگی  که  صداقت،  پرویز  سردبیر،  و  قاسمی، 
منصوب شده اند مسئولیت تعیین موضوعات محوری شماره های ماهنامه 
در هر سال، با تمرکز بر موضوعات روز حرفه حسابداری ایران و جهان، 
و اطمینان از کیفیت مقاالت و مطالب منتشر شده در مجله را بر عهده 

دارند.

مسئولیت مدیر مسئولی مجله، از آغاز انتشار دور جدید آن )از آذر ۱۳۶۳( 
بر عهده مهدی تقوی، و مسئولیت اداره اجرایی آن نیز )از دی ۱۳9۲( بر 

عهده محسن قاسمی )با حفظ سمت دبیرکل( است.

حسابدار به عنوان یک نشریه حرفه ای، به ویژه در سال های اخیر، رسالت 
اصلی خود را در چارچوب سیاست های مصوب شورای عالی پرداختن به 
انتشار  قالب  در  راه،  این  در  می داند.  ایران  حرفه حسابداری  روز  مسائل 
خطیر  رسالت  این  اخبار  و  گزارش  مصاحبه،  میزگرد،  مقاله،  سرمقاله، 

حرفه ای ایفا می شود.

طی سال مالی مورد گزارش و ماه های منتهی به برگزاری مجمع عمومی 
عادی ساالنه اعضاء )۲۶ دی ۱۳9۶( – از مهر ۱۳9۵ تا دی ۱۳9۶

 مجموعاً ۱4 جلد مجله – از شماره ۲94 تا شماره ۳09 – منتشر شد. اهم 
موضوعات محوری که در این شماره های مجله در قالب سرمقاله، مقاله، 

میزگرد، مصاحبه، گزارش و اخبار پوشش داده شد عبارت بودند از:
نگاه تحلیلی به انتخابات ششمین دوره شورای عالی جامعه حسابداران   

رسمی ایران
سرمایه گذاری خارجی در ایران  

آسیب شناسی و چالش های کارت های اعتباری  
)IFRS( استانداردهاي بین المللي گزارشگري مالي  

و  کوچک  بنگاه های  برای  مالي  گزارشگري  بین المللي  استانداردهاي   
)IFRS for SMEs( متوسط

ویژه نامه چهلمین سالگرد آغاز فعالیت ماهنامه حسابدار  
حسابداران و شبکه هاي اجتماعي  

چالش های پایان سال مالی  
پي آمدهاي تعدد انواع صورت هاي مالي در نظام بانکي  

چالش هاي کارفرمایان در حسابرسي بیمه اي  
موانع رشد حرفه حسابرسي در ایران  
حسابداران و بحران زیست محیطی  

طی دوره مورد اشاره، گزارش کامل و مشروح برگزاری همه همایش ها 
نیز جهت اطالع و  انجمن  برگزارشده توسط  و گردهمایی های حرفه ای 
داده  پوشش  حسابدار  مجله  در  عالقه مندان  دیگر  و  اعضاء  بهره برداری 

شد. از جمله:
راه اندازی شعبه اصفهان PACT«، ۱ مهر ۱۳9۵،  آیین ویژه »جشن   
اصفهان  و کشاورزی  معادن  بازرگانی، صنایع،  اتاق  تاالر همایش های 

)شماره ۲9۵، آبان ۱۳9۵(
هفتمین  و  در سی  برگزارشده  مالیاتي  پاسخ هاي  و  پرسش  میزگرد   
عرصه  در  مستقیم:  مالیات های  »قانون  موضوع  با  انجمن  همایش 
عمل«، با حضور مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۱ خرداد 
۱۳9۵، تاالر همایش های رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران )شماره 

۲9۶، آذر ۱۳9۵(
آیین ویژه »جشن چهل سالگی مجله حسابدار«، ۲۳ آذر ۱۳9۵، تاالر   

الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )شماره ۲9۷، دی ۱۳9۵(
سي  و هشتمین همایش انجمن با موضوع »پیاده سازي استانداردهاي   
بین المللي گزارشگري مالي )IFRS( در شبکه بانکی کشور«، ۲۳ آذر 
۱۳9۵، تاالر الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )شماره های ۲9۸ 

و ۲99، بهمن و اسفند ۱۳9۵(
»مجمع عمومی عادی ساالنه اعضای انجمن«، ۲۸ دی ۱۳9۵، تاالر   
الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )شماره ۲9۸، بهمن ۱۳9۵(

استانداردهاي  »پیاده سازي  موضوع  با  انجمن  همایش  نهمین  و  سي   
بین المللي گزارشگري مالي )IFRS( در صنعت بیمه کشور«، ۸ شهریور 
۱۳9۶، تاالر الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )شماره ۳0۶،  مهر 

)۱۳9۶
عضو  خبره  مدیریت  حسابداران  گروه  نخستین  »معرفی  ویژه  آیین   
انجمن«، ۲۶ آذر ۱۳9۶، تاالر الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 

)شماره ۳09، دی ۱۳9۶(

شماره 291
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 قيمت: 5000 تومان

ش های رازی
شنبه 11 خرداد 1395                                      سالن همای

سه 
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شماره 294
مهر 95

ماهنامه انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

نگاه تحلیلی 
به انتخابات جامعه ی
حسابداران رسمی ایران 

شماره 295
آبان 95

ماهنامه انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

سرمایه گذاری خارجی در ایران
مأموریت ناممکن

مبارزه با فساد 
از منظری دیگر

کارت های اعتباری
بن بست یا راه گشا
کارت های اعتباری
بن بست یا راه گشا

شماره 292 و 293
مرداد و شهریور 95

ماهنامه انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

نهاد ناظر و نهاد استانداردگذار:

تعامل یا تقابل؟

جمع صفاتی که می شود
جمشید ارجمند

حسابرسی عملکرد 
و مردم ساالری

شماره 296
آذر 95

ماهنامه انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

نقش استراتژیک کارکنان
 در حاکمیت شرکتی

یک هدف و ارگان های موازی: 
ضرورت ایجاد سازمان نظام مالی

شماره 298
بهمن 95

ماهنامه انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

بحران شفافيت
در گزارشگري مالي بانك  هاي ايران 

شماره 299
اسفند 95

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

حسابداران، حسابداری
و دونالد ترامپ

دشواری های اجرای استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی

شماره 301 - 300
اردیبهشت 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

کاستی های اجرایی کردن مدل کوزو
در شرکت های ایرانی

در حرفه
یک گسست تاریخی داریم

حسابداران
و شبکه های اجتماعی

شماره 302  
خرداد 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

حسابداران و قانون
برنامه ی پنج ساله ی ششم

کشته شدند
بی آن که بازنشستگی را تجربه کنند

چالش های
پایان سال مالی

شماره 303-304  
تیر و مرداد 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

پی آمدهای تعدد
انواع صورت های مالی

در نظام بانکی

شماره 305 
شهریور 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

چالش هاي کارفرمایان
در حسابرسی بیمه ای 

اقتصاد سیاسی 
گذار به استانداردهای بین المللی

گزارشگری مالی

شماره 306 
مهر 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان
شماره 307 

آبان 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

موانع رشد
حرفه ی حسابرسی
در ایران

IFRS دشواری  های گذار به
در شرکت های بیمه

شماره 308 
آذر 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران

ان
یر

ه  ا
بر

 خ
ان

ار
بد

سا
 ح

ن
جم

 ان
ه ی

نام
اه

م
 3

08
ره 

ما
ش

ISSN 1735-0530

 قيمت: 5000 تومان

حسابداران 
و بحران زیست محیطی

حسابداران 
و بحران زیست محیطی

شماره 309 
دی 96

ماهنامه ی انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

نخستین گروه حسابداران مدیریت خبره ایران

ضرورت اتحاد راهبردی
تشکل های حسابداری 

استانداردهای گزارشگری مالی
برای بنگاه های کوچک و متوسط 

شماره 297
دی 95

ماهنامه انجمن حسابداران خبره  ایران
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 قيمت: 5000 تومان

ماهنامه ي حرفه ای انجمن حسابداران  خبره ی ایران

شماره 291
تیر 95
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»پیاده سازی  انجمن،  همایش  هشتمین  و  سی   :1395 آذر   23
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( در شبکه بانکی 

کشور«
نظر به این که طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک ها، موسسات 
اعتباری، شرکت های بیمه،  و ناشران بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ایران در گزارشگری مالی سال ۱۳9۵به بعد مکلف به رعایت 
این،  بر  )IFRS( شده اند؛ و عالوه  مالی  بین المللی گزارشگری  استانداردهای 
مجموعه  ابالغ  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  نیز   ۱۳94 سال  از 
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 بود؛ موضوع سی و هشتمین همایش انجمن »پیاده سازی استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی )IFRS( در شبکه بانکی کشور« انتخاب شد.
در این همایش، که عصرگاه روز سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳9۵ با حضور نزدیک به 
۵00 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   •

برگزاری گردهمایی های حرفه ای
)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  •
محسن   ،IFRS مبنای  بر  بانک ها  عملیاتی  قسمت های  مالی  گزارشگری   •

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

بانکی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

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

برگزار شد.
گزارش کامل این همایش در شماره ۲9۸، بهمن ۱۳9۵ مجله حسابدار منتشر 
از برگزاری همایش در  نیز بالفاصله پس  شد.  فیلم بخش های مختلف آن 
http://www.aparat.com/ :کانال رسمی انجمن در »آپارات« به نشانی

iica_ir در دسترس عموم عالقه مندان قرار گرفت.

23 آذر 1395: جشــن چهل ســالگی مجلــه حســابدار و آییــن 
ــابدار ــت روز حس گرامی داش

آذرماه ۱۳9۵، دهمین سال پی در پی بود که حسابداران ایران در روزهای 
میانی این ماه با برگزاری آیین های گرامی داشت مختلف و متعدد در سطوح 
با  گوناگون و در شهرهای مختلف کشور »روز حسابدار« را گرامی داشتند. 
این حال، آیین گرامیداشت »روز حسابدار سال ۱۳9۵« برای اعضای انجمن 
حسابداران خبره ایران رنگ و بوی ویژه ای داشت؛ چرا که با چهلمین سالگرد 

انتشار مجله »حسابدار« )ارگان رسمی انجمن( همزمان شده بود.

درباره مجله حسابدار
از  حسابدار«(  »مجله  قدیم  )دوره  ایران«  خبره  حسابداران  انجمن  »نشریه 
پاییز سال ۱۳۵۵، حدود چهار سال پس از برگزاری مجمع موسسان انجمن 
)چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۵۱(، به سردبیری فریده خلعت بری - یکی از چهار 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 
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۱۳۵۷، 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 ۱۳۵۷، 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 ۱۳۶۳ به سردبیری مهدی تقوی دوباره از 
پی گرفته شد. تقوی که همزمان مدیر مسئولی مجله را نیز برعهده داشت )و 
تا کنون نیز نزدیک به ۳۲ سال است که بر عهده دارد( تا شهریور ۱۳۶4 در 

این سمت باقی ماند.
پس از تقوی، تا دی ۱۳۷۱ )بیش از هفت سال( که محمد شلیله به عنوان 
سومین سردبیر مجله منصوب شد، امور تحریریه »حسابدار« به صورت شورایی 
دوران  در  بود.  انجمن  عالقه مند  اعضای  و  مسئوالن  از  گروهی  عهده  بر  و 
سردبیری شلیله، با حمایت همه جانبه شورای عالی و 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 ۱۳۷4 سردبیر حسابدار بود.
عنوان  به  تا شهریور ۱۳۷۸  از شهریور ۱۳۷۵  یداهلل مکرمی  از شلیله،  پس 
چهارمین سردبیر حسابدار مسئولیت تهیه مجله را بر عهده داشت. غالمحسین 
دوانی، پنجمین سردبیر حسابدار، که بیشترین مدت زمان بر عهده داشتن این 
مسئولیت را در کارنامه خود دارد، از دی ۱۳۷۸ تا اردیبهشت ۱۳۸4، حدود 
پنج سال و چهار ماه وظیفه سردبیری ارگان رسمی انجمن را بر عهده گرفت.

و  شناخته شده  چهره  یک  عنوان  به  خوش طینت  محسن  دوانی،  از  پس   
خوشنام دانشگاهی )عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(، در جایگاه 

این مسئولیت را بر  تا آبان ۱۳۸۷  از تیر ۱۳۸4  ششمین سردبیر حسابدار، 
در  دانشگاهی  و  نظری  مقاالت  وزن  خوش طینت  دوران  در  داشت.  عهده 
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 سوی  بود، هر چند  باغومیان که همکار وی  رافیک  از خوش طینت،  پس 
انجمن به عنوان سردبیر مجله معرفی نشد، ولی از آذر ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۸ 
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 
۱۳۸۸ تا دی ۱۳9۳ به عنوان هفتمین سردبیر تاریخ مجله حسابدار مسئولیت 

امور تحریریه آن را بر عهده گرفت.
از اسفند ۱۳9۳ تا کنون نیز، قریب به سه 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( است که 
به صورت ماهنامه منتشر می شود و از این حیث با بیش از یکصدهزار شمارگان 

در سال، پرخواننده ترین نشریه حسابداری ایران به شمار می آید.

جشن چهل سالگی مجله حسابدار 
هشتمین  و  سی  یافتن  پایان  از  پس  آذر ۱۳9۵،   ۲۳ سه شنبه  روز  شامگاه 
همایش انجمن حسابداران خبره ایران با موضوع »پیاده سازی استانداردهای 
الغدیر  تاالر  در  کشور«  بانکی  شبکه  در   )IFRS( مالی  گزارشگری  بین المللی 
با  حسابدار«  مجله  سالگی  چهل  »جشن  تهران،  دانشگاه  مدیریت  دانشکده 
اجرای زنده موسیقی سنتی آغاز شد که با استقبال پرشور حاضران در تاالر 
ایراد  با  انجمن،  عالی  شورای  رئیس  صادقیان،  رحمت اله  سپس،  شد.  روبرو 
سخنرانی افتتاحیه آغاز »جشن چهل سالگی مجله حسابدار« را به طور رسمی 

اعالم کرد.
در ادامه، مجید میراسکندری دبیرکل اسبق انجمن و مدیراجرایی و سردبیر 
اسبق مجله حسابدار سخنرانی نخست این مراسم را با عنوان »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 
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ماه گذشته در زمینه توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات انجمن پرداخت 
یک  طی  انجمن  وبگاه  مدیریتی  سامانه  در  موجود  آمار  طبق  کرد  اعالم  و 
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 حســـابدار 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: موضوع، نویسنده، شماره مجله، ...( در آن بارگذاری 

خواهد شد و در دسترس عموم عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
پس از سخنرانی هایی فوق، اعضای شورای عالی و دبیرکل انجمن با حضور 
در جایگاه ضمن اهدای لوح تقدیر و یک یادبود به فریده خلعت بری، نخستین 
سردبیر نشریه انجمن، و پرویز صداقت، سردبیر فعلی مجله 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.
با  روز حسابدار سال های گذشته  آیین گرامی داشت  نیز همانند  این مراسم 
ادای سوگند گروهی حسابداران خبره حاضر در تاالر در هم خوانی با نظام الدین 

ملک آرایی پایان یافت.
گزارش کامل این مراسم در شماره ۲9۷، دی ۱۳9۵ مجله حسابدار منتشر 
شد. عالوه بر این، فیلم بخش های مختلف این مراسم نیز در کانال رسمی 
انجمن در »آپارات« به نشانی: http://www.aparat.com/iica_ir در 

دسترس عموم عالقه مندان قرار گرفت.

8 شــهریور 1396: ســی و نهمیــن همایــش انجمــن، 
گزارشــگری  بین المللــی  اســتانداردهای  »پیاده ســازی 

ــور« ــه کش ــت بیم ــی )IFRS( در صنع مال
بانک ها،  مالی  گزارشگری  اصالح  راستای  در  انجام  حال  در  اقدامات  پیرو 
شرکت های بیمه، و ناشران بزرگ اوراق بهادار فعال در بازارهای مالی کشور به 
منظور انطباق کامل با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، سی  و نهمین 
همایش انجمن با حمایت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با رویکردی 
دانشکده  الغدیر  تاالر  در   ،۱۳9۶ شهریور   ۸ چهار شنبه،  روز  در  کاربردی 
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش، پس از سخنرانی رحمت اله 
صادقیان، رئیس انجمن، و عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی )در بخش 

افتتاحیه(، شش مقاله و دو کارگاه در قالب دو نشست به شرح ارائه شد:
مقاالت:

اقالم با اهمیت صورت های مالی شرکت های بیمه بر مبنای IFRS، حمید   •
دیانت پِی

در  بیمه  حق  برگشت  ذخیره  و  طبیعی  خطرات  و  تکمیلی  فنی  ذخیره   •
شرکت های بیمه و چالش پیاده سازی IFRS، سیدمحّمد باقرآبادی
بررسی ابعاد اجرای IFRS17 در شرکت های بیمه، مجید بِنویدی  •

سرمایه گذاری در امالک طبق پرتفوی شرکت های بیمه، دانیال محجوب  •
گزارشگری مالی دارایی های مالی شرکت های بیمه بر مبنای IFRS، شاهین   •

ُکرزِبُر
پیاده سازی  در  بیمه  شرکت های  فرصت های  و  چالش ها  اطمینان،  عدم   •

IFRS، حمید اسدزاده

 کارگاه ها:
تهیه صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام، ابراهیم نوروزبیگی  •

تهیه صورت های مالی شرکت ها بر مبنای IFRS، منصور شمس احمدی  •
گزارش کامل این همایش در شماره های ۳0۶ و ۳0۷، مهر و آبان ۱۳9۶، مجله 
حسابدار منتشر شد. فیلم بخش های مختلف آن نیز از طریق کانال رسمی 

انجمن در آپارات و تلگرام در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.

26 آذر 1396: آییــن ویــژه معرفــی نخســتین گــروه 
ــابداران  ــن حس ــو انجم ــره عض ــت خب ــابداران مدیری حس

خبــره ایــران، و گرامی داشــت روز حســابدار
این آیین ویژه با حضور تمامی متقاضیان شرکت در »آزمون حسابدار مدیریت 
خبره سال ۱۳9۶« )برگزارشده در روز شنبه، ۱۱ آذر ۱۳9۶( و جمعی از اعضاء 
و رئیسان ادوار مختلف شورای عالی انجمن و رئیسان انجمن های حرفه ای و 
دانشگاهی ایران و رئیسان انجمن های حسابداران و مدیران مالی استان های 
نور هتل  دریای  تاالر  در  قزوین(  اصفهان، گیالن،  )از جمله،  مختلف کشور 

بین المللی استقالل برگزار شد.
در آغاز مراسم، رحمت اله صادقیان، رئیس شورای عالی انجمن و عضو هیئت 
تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره، ضمن خوشامدگویی به حضار، 
به تبیین پیشینه تاریخی اعطای گواهینامه های حرفه ای در حرفه حسابداری 
ایران و آغاز اعطای گواهینامه های حرفه ای غیرحسابرسی در انجمن حسابداران 
خبره ایران، در دو زمینه تخصصی »حسابدار مدیریت خبره« و »حسابدار مالی 
خبره« )در اجرای ماده )۸( اساسنامه جدید انجمن، مصوب ۲۳ تیر ۱۳9۳(، 

پرداخت.
وی در ادامه، با اشاره به قریب به یک و نیم میلیون حسابدار شاغل در مشاغل 
مختلف حرفه حسابداری در ایران، خواستار اتحاد انجمن ها و نهادهای مختلف 
حرفه ای و دانشگاهی، در سطح راهبردی، به منظور امکان تاثیرگذاری بیشتر 

در جامعه شد.
به برگزاری نخستین آزمون حسابدار  از پخش کلیپ مربوط  ادامه، پس  در 
مدیریت خبره انجمن حسابداران خبره ایران )برگزارشده در روز شنبه، ۱۱ آذر 
۱۳9۶(، امیر ابراهیم زاده، عضو شورای عالی و عضو هیئت تشخیص صالحیت 
حسابداران مدیریت خبره، به نمایندگی از این هیئت، به ارائه گزارشی درباره 
روند تشکیل هیئت، تعیین مواد و منابع آزمون سال جاری، آمار متقاضیان 
شرکت در آزمون، اعضای واجد شرایط، تعداد حاضران در آزمون و نهایتاً تعداد 
پذیرفته شدگان و افراد پذیرفته شده در یک تا سه درس )به صورت مشروط( 

پرداخت.
از  شماری  با  انجام شده  ویدئوی  مصاحبه  از  بخش هایی  پخش  از  پس 
شرکت کنندگان در آزمون یادشده، با حضور اعضای هیئت تشخیص صالحیت 
شمس احمدی،  منصور  صادقیان،  رحمت اله  خبره،  مدیریت  حسابداران 
غالمحسین دوانی، مجید میراسکندری، علی مصدر، اسفندیار گرشاسبی، و 
امیر ابراهیم زاده، از سه نفر برتر آزمون، حامد امینیان، جمشید پیک فلک و 

جواد طهماسبی، با اعطای تقدیرنامه قدردانی شد.
سپس، نام سایر پذیرفته شدگان آزمون، خانم ها و آقایان، هادی اوالد، محسن 
نَمِسه چی، علی بیات،  ژاله آزاد زنجانی، محمدمهدی شاطرزاده، اشکاندخت 
احمد بیابانی، امیر فلکی طرازکوهی، حسین َمرَجوی، فریدون امجدیان، هاجر 
باطنی، سیدمحمد طباطبایی، فاطمه پوریعقوبی، مهناز خشنودنیا، حجت اله 
عباس  خمجانی،  محمدنادر  گودرزی،  سودابه  مقدس پور،  هنگامه  بابایی، 
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داود  عالیشوندی،  غالمعباس  خوروین،  مسعود  حسین پور،  محمد  سخاوت، 
حمیدی،  اسداله  حدادی،  ساسان  وندی،  داود  فریدون  َچالنی،  رضا  بهادر، 

رحمان خانی گنبد، و حمید حق نویس، اعالم شد.
آزمون  در  شرکت کنندگان  پاسخ نامه های  ارزیابی  مبنای  بر  است،  گفتنی 
اعالم  نیز  آزمون  چهارگانه  مواد  مشروط  پذیرفته شدگان  فهرست  یادشده، 
شد. این افراد، مطابق مصوبه هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت 
خبره، در دو آزمون آینده حسابدار مدیریت خبره در صورت ثبت نام می توانند 

صرفاً به پاسخ گویی سایر مواد آزمون بپردازند.
انجمن  )ماهنامه  حسابدار  مجله  کلیپ  پخش  از  پس  مراسم،  ادامه  در 
حسابداران خبره ایران(، با حضور رحمت اله صادقیان، رئیس شورای عالی، 
سه  از  حسابدار،  مجله  سردبیر  صداقت،  پرویز  و  دبیرکل،  قاسمی،  محسن 
امیرهادی  دمیرچی،  اصغر  گذشته،  سال  یک  طی  مجله  برگزیده  نویسنده 
معنوی مقدم، و دانیال محجوب با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر به عمل 

آمد.
در بخش بعدی مراسم، با اهدای لوح سپاس نامه توسط رحمت اله صادقیان، 
رئیس شورای عالی، و محسن قاسمی، دبیرکل، به نماینده شرکت همکاران 
همکاران  آموزش  و  پژوهش  موسسه  مدیرعامل  گرانمایه،  –پگاه  سیستم 
از قریب به سی سال خدمات ارزشمند بنیان گذاران، مدیران و   – سیستم 
کارشناسان گروه همکاران سیستم در ارائه راهکارهای نرم افزاری حسابداری 
و مدیریت منابع سازمانی به کسب وکارهای بزرگ، متوسط و کوچک ایرانی 
قدردانی شد. در این بخش، نامبرده با حضور در جایگاه توضیحاتی اجمالی 

درباره اهداف آموزشی و پژوهشی گروه همکاران سیستم ارائه کرد.
دبیرکل  و  عالی  شورای  اعضای  حضور  با  رسمی،  مراسم  پایانی  بخش  در 
انجمن، آقایان، رحمت اله صادقیان، هوشنگ خستوئی، منصور شمس احمدی، 
غالمحسین دوانی، مصطفی باتقوا، امیر ابراهیم زاده و محسن قاسمی، از یک 
تاثیرگذار پرویز گلستانی به عنوان چهره  عمر خدمات ماندگار و مشارکت 

ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران قدردانی شد.
مراسم با اجرای موسیقی زنده سنتی توسط گروه مهرورزان پایان یافت. در 
حاشیه این مراسم، اعضای هیئت مدیره انجمن مدیران مالی اصفهان، رضا 
رئیس(، سعید خواجه دهاقانی  )نایب  امینی  )رئیس(، شادمان  صنعتی زاده 
)عضو و دبیر(، و فاطمه هادلوند )خزانه دار( – که همگی از اعضای انجمن 
– تمبر یادبود »۱۵ آذر روز حسابدار«  ایران نیز هستند  حسابداران خبره 
منقش به تصویر زنده یاد استاد حسن سجادی نژاد را به رحمت اله صادقیان، 
رئیس شورای عالی، و محسن قاسمی، دبیرکل، اهداء کردند. تمبر یادشده 
به همت دبیرخانه دائمی همایش بزرگداشت روز حسابدار )اصفهان(، انجمن 
مدیران مالی اصفهان، انجمن شرکت ها و موسسات حسابداری و حسابرسی 
اصفهان، و انجمن حسابداران اصفهان، در چهارمین همایش بزرگداشت روز 
حسابدار )اصفهان( – سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۳9۶، تاالر همایش های سیتی سنتر، 

اصفهان - توسط مدیرکل پست اصفهان رونمایی شده بود.
مجله حسابدار  در شماره ۳09، دی ۱۳9۶،  ویژه  آیین  این  کامل  گزارش 
منتشر شد. فیلم بخش های مختلف آن نیز از طریق کانال رسمی انجمن در 

آپارات و تلگرام در اختیار عالقه مندان قرار گرفت.

ــتین  ــره و نخس ــت خب ــابداران مدیری ــت حس ــخیص صالحی ــت تش ــای هئی اعض
گــروه از حســابداران مدیریــت خبــره عضــو انجمــن حســابداران خبــره ایران
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)PACT( اهم اقدامات انجام شده در مرکز آموزش حسابداران خبره
دوره هاي آموزشي برگزارشده

در سال مالي مورد گزارش، مجموعاً ۱49۳9 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 )۱۳۸49 دانشجو/کالس( ۸ درصد افزایش نشان می دهد.

)اعداد به "دانشجو/کالس"(

ف
طبقه بندی اصلیردی

دوره های آموزشی

سال 
مالی 
1395

سال 
مالی 
1396

درصد 
افزایش 
)کاهش(

پیش بینی 
سال مالی 

1397

درصد 
افزایش 
)کاهش(

۳0۶۶0)۱.۵(۱94۱9۱بین المللی۱

۷۸۱۵۸۵۱999۲999بلندمدت داخلي۲

۵۳۷۱۶44۱۸۶۲۱۸0۳۳سازمانی۳

۳۳۱۷۸)۸(۳۳۳9۳0۷0کوتاه مدت تخصصی4

۸۳9۱۵۲)۶0(۸۳9۳۳۳زبان انگلیسي۵

۱0۸9۱۱۸۲۸.۵۱400۱۸کارگاه های آموزشی ۶

۱۳۸۱۳۱49۳9۸۱۷۳4۱۱۶جمــــع 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 
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PACT توسعه فضای آموزشی و اداری
آموزشی مرکز آموزش  تقاضا شرکت در دوره های  افزایش روزافزون  به  توجه  با 
حسابداران خبره )PACT(، طی سال های گذشته، کمبود فضای آموزشی همواره 
به عنوان یکی از اصلی ترین گلوگاه های فرآیند خدماتی این مرکز آموزش مطرح 
مراکز  در  کالس  اجاره  طریق  از  گذشته  سال های  طی  کمبود  این  است.  بوده 
آموزشی دیگر و اجاره ساختمان جبران می شد؛ که در هر صورت، با توجه به عدم 
تمرکز خدمات اداری و آموزشی مربوط با مشکالتی نیز همراه بوده است که عمدتاً 

به نارضایتی نسبی دانشجویان و مدرسان منجر می شد.
از این رو، طی سال مالی گذشته در چارچوب اقدامات اساسی انجام شده به منظور 
مدیریت بهینه منابع گروه انجمن، پس از بحث و بررسی های کارشناسی در شورای 
پایدار فضای  با هدف توسعه  انجمن و شورای مدیریت PACT، مقرر شد  عالی 
آموزشی PACT در تهران، ساختمان قبلی آن فروخته شود و از محل منابع حاصل 
از آن و منابع داخلی PACT اقدام به خرید ساختمانی با فضای آموزشی بیش تر 
شود. این پروژه با انعقاد مبایعه نامه فروش ساختمان قبلی از روزهای پایانی آبان 
۱۳9۵ کلید خورد و نهایتاً به خرید ساختمان فعلی و نقل مکان کامل به آن در 

اردیبهشت ۱۳9۶ )کم تر از شش ماه بعد( منجر شد.

افزایش سرمایه
نیاز  مورد  مالی  منابع  از  تأمین بخشی  به منظور  مالی مورد گزارش،  طی سال 
برای خرید ساختمان جدید PACT، سرمایه آن از مبلغ 40 میلیون ریال به مبلغ 
افزایش سرمایه از طریق  افزایش یافت. این  ۲0.040 میلیون ریال )۵00 برابر( 

آورده نقدی انجمن و دانشگاه صنعت نفت )به نسبت درصد مالکیت( انجام شد.

افتتاح شعبه اصفهان
عصرگاه پنج شنبه، یکم مهر ۱۳9۵، همزمان با نخستین روز از سال تحصیلی جدید 
و نخستین روز از سال مالی مورد گزارش، جشن افتتاحیه شعبه اصفهان PACT با 
حضور پرشور جمع کثیری از اعضای انجمن و دیگر حسابداران عالقه مند اصفهان و 
با همراهی تنی چند از اعضای شورای عالی و دبیرکل انجمن و تنی چند از اعضای 

شورای مدیریت، مدیر اجرایی و تمامی کارکنان PACT در اصفهان برگزار شد.
انجمن  از استان تهران، استان اصفهان بیشترین عضو را در  گفتنی است، پس 
دارد. همچنین، این استان با داشتن حدود ۷0.000 حسابدار از ظرفیت بسیار 
باالی برای برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای در سطوح گوناگون برخوردار است.

طراحی و برگزاری دوره های آموزشی جدید
در سال مالي مورد گزارش، عالوه بر دوره های متنوع گذشته، دوره های آموزشی 

جدید زیر نیز برای نخستین بار طراحی و برگزار شدند:
DBA  دوره بلندمدت  

دوره آمادگی آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی  
دوره آمادگی آزمون حسابدار مدیریت خبره  

دوره آمادگی آزمون دکتری حسابداری  
کارگاه های آموزشی مجازی  

کسب عنوان شریک آموزشی انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز 
)ICAEW(

پس  و  انجام شده  مستمر  پیگیری های  نتیجه  در  گزارش،  مورد  مالی  سال  طی 
و  انگلستان  خبره  حسابداران  انجمن  سوی  از  مقرر  الزامات  کردن  برآورده  از 
آموزشی  »شریک  معتبر  گواهینامه  کسب  به  موفق   PACT ،)ICAEW( ولز 
حسابداری  حرفه  پیشرو  انجمن  این   »)ICAEW Partner in Learning(
انگلستان و جهان شد. در پی کسب این گواهینامه، از این پس، منابع آموزشی 
خبره  »حسابدار  آزمون  در  شرکت  داوطلبان  آمادگی  منظور  به  که   ICAEW
 PACT از سوی این انجمن تهیه می شوند به صورت مستمر در اختیار »)ACA(
قرار خواهد گرفت. از این رو، حسابداران ایرانی متقاضی دریافت این گواهینامه 
حرفه ای معتبر بین المللی از این پس می توانند در داخل کشور از خدمات آموزشی 
PACT به عنوان شریک آموزشی رسمی و مورد تایید ICAEW برخوردار شوند. 
منابع  و  تمامی رسانه ها  بود در  این پس مجاز خواهد  از   PACT این،  بر  افزون 
از نشان های تجاری و ثبت شده »شریک آموزشی  بازاریابی خود  و  اطالع رسانی 

)ICAEW Partner in Learning(« استفاده کند.

سایر اقدامات انجام شده
از جمله سایر اقدامات انجام شده در PACT طی سال مالی مورد گزارش می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
برگزاری و مشارکت در همایش ها و رویدادهای حرفه ای  

عقد تفاهم نامه با وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سرتاسر کشور به   
منظور برگزاری دوره سیمای فارسی به صورت انحصاری

راه اندازی وبگاه جدید و انجام اقدامات اولیه برای راه اندازی یوتاب آموزشی  
محوریت  )با  اجتماعی  و شبکه های  دانشگاه ها  در  بازاریابی  اقدامات گسترده   

تلگرام و اینستاگرام(
ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت ارزیابی متوازن  

بازسازی و نوسازی ساختمان جدید  

برنامه های آینده
از جمله برنامه های آینده PACT که مقدمات عملیاتی کردن آن ها طی سال مالی 

جاری در حال انجام است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
راه اندازی امکان ثبت نام آنالین در وبگاه جدید  

مذاکره با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای برگزاری دوره آموزشی  
برگزاری دوره های  و  برای طراحی  ایران  با جامعه حسابداران رسمی  مذاکره   

آموزشی مشترک
تعیین هیئت مدیره برای هر دوره آموزشی و بررسی عملکرد جداگانه آنها به   
صورت ماهانه )از نظر تعداد ثبت نام، میزان پوشش بودجه مقداری و ریالی، 

نحوه تبلیغ و بازاریابی، ارزیابی مدرسان و ...( و تهیه گزارش عملکرد ماهانه
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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 ۱
مدیریت مالی ۲

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 ۱
حسابداری مالی ۲

حسابداری پیمانکاری ۱
حسابداری پیمانکاری ۲
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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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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 نشریات زیر در دستور کار 

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

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

سال های ۲0۱۵ و ۲0۱۶
ترجمه »گزارش توسعه پایدار جهانی«، سازمان ملل متحد، ۲0۱۵  •

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

•  ویراست دّوم »راهنمای کاربردی تهیه صورت های مالی تلفیقی«

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  ۲0۱۶  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 )۲0۱۶(  ایرانی عضو 
حداکثری حسابداران  مشارکت  با هدف جلب   )۲0۱۵( 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 ۳0 نوامبر ۲0۱۶ همزمان با ۱0 آذر 

۱۳9۵ بود.
گفتنی است، پرسشنامه سال ۲0۱۶ به ۲۳ 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

ویراست دّوم

راهنمای کاربردی تهیه

 صورت های مالی
تلفیقی

دکتر بهرام غیائی

انتشارات
انجمن حسابداران خبره ایران 
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