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عضو انجمن حسابداران خبره ایران
حسـابدار مالـی خبـره

ــابداران  ــت حس ــخیص صالحی ــت تش ــات هیئ ــب مصوب ــه موج ــاند، ب ــالع می رس ــه اط ــیله ب بدین وس
مالــی خبــره و شــورای عالــی انجمــن حســابداران خبــره ایــران، در اجــرای مفــاد مــاده 8 اساســنامه، 
ــاه ۱۳۹۶  ــن م ــال ۱۳۹7« از بهم ــره س ــی خب ــابدار مال ــون حس ــرکت در »آزم ــان ش ــام داوطلب ثبت ن
آغــاز شــده اســت. داوطلبــان شــرکت در ایــن آزمــون می تواننــد بــا مراجعـــــه بــه وبگــــاه انجمن  
)www.iica.ir(، پــس از مطالعــه دقیــق شــرایط مربوطــه نســبت بــه ثبت نــام در ایــن آزمــون اقــدام 
ــه مــواد آزمــون، منابــع مــورد تاییــد، تاریــخ اعــالم فهرســت داوطلبــان  کننــد. جزئیــات مربــوط ب
واجــد شــرایط شــرکت در آزمــون، تاریــخ و محــل توزیــع کارت ورود بــه جلســه آزمــون، و تاریــخ و 

ــود.  ــانی می ش ــن اطالع رس ــگاه انجم ــق وب ــون از طری ــزاری آزم ــل برگ مح

ــات هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مالــی خبــره و  ــه موجــب مصوب ــه ذکــر اســت، ب الزم ب
شــورای عالــی انجمــن، متقاضیــان شــرکت در ایــن آزمــون کــه صرفــًا فاقــد شــرط »داشــتن حداقــل 
دو ســال ســابقه عضویــت در انجمــن« هســتند، به شــرط داشــتن شــرایط عمومــی عضویــت در انجمن 
ــی خبــره، می تواننــد در  و احــراز ســایر شــرایط عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی حســابدار مال
ــات، اعطــای عنــوان »حســابدار  ــق ایــن مصوب ــام و شــرکت کننــد. مطاب آزمــون ســال آینــده ثبت ن
مالــی خبــره« بــه ایــن افــراد )در صــورت موفقیــت در آزمــون یادشــده( منــوط بــه عضویــت آنــان در 

انجمــن و ســپری شــدن حداقــل دو ســال از تاریــخ عضویت شــان خواهــد بــود.
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ــدار،  ــده در حسـابـ ــای درج شـ ــا و نـظرهـ • مـقاله هـ
ــن  ــی انــجــمـ ــر رســمـ ــده ی نــظـ بــازتــاب دهـنـ
نــيــســـت؛ مـــگر در مــواردی کــه قـيـــد شـــود.
• حســابدار در ویرایــش فنــی مقاله هــا آزاد اســت.

• حســابدار از دریافــت و انتشــار مقاله هــا، یادداشــت ها 
و دیـدگـــاه های کـلـيـــه ی اعـــضا و صـاحب نـظـــران 
حـــسابداری، مالی و اقـتـــصادی استـقـبـال مـی کـنـد.



4 گسترش تحصیالت تکمیلی در حسابداری ایران: راه یا بی راهه | محسن قاسمی
امروز بيش از 35 هزار دانشــجو در مقطع کارشناسی ارشــد، و بيش از 1400 دانشجو در مقطع دکتری حسابداری دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی دولتی وغير دولتی ایران در حال تحصيل اند. از ســوی دیگر ســاالنه بيش از 400 ميليارد تومان صرف فوق ليسانس و دکتر 
شــدن حسابدارانی می شــود که اکثریت قریب به اتفاق آنان زندگی حرفه ای )و نه دانشــگاهی( را پذیرفته اند. نویسنده در این چارچوب 
با تأکيد بر این که نوع طراحی دروس در دوره های کارشناســی ارشــد و دکترا عمدتاً برای پرورش افراد دانشگاهی است به یک خطای 
راهبردی در گســترش تحصيالت تکميلی در ایران اشــاره می کند که حاصل آن دوری بخش بزرگی از حســابداران ایرانی از معيارهای 

بين المللی حرفه ای گری است. 

28

33

تداوم فعالیت در مدل جدید گزارش حسابرس | ترجمه و گردآوری: علی رحمانی-ندا جعفری نسب کرمانی
در مدل جدید گزارش حسابرس تداوم فعاليت از موضوعات کليدی است. کليه ی ذی نفعان فعاليت های بنگاه ها خواهان تمرکز بيش تر مدیران 
و حسابرسان بر موضوع تداوم فعاليت بوده اند. فعاليت های هيأت تدوین استانداردهای بين  المللی حسابرسی و اعتباربخشی برای پاسخ گویی به 

این تقاضا به تدوین استانداردهای بيش تر منجر شده است. در این مقاله، گزارشی از اقدامات انجام شده و اقدامات آتی ارائه می شود. 

الزام و پیاده سازی حسابرسی عملیاتی در بخش عمومی | امیر ابراهیمزاده-پرویز سعیدی-محمود توجکی
در این مقاله، با مرور چارچوب نظری و فلسفه ی حسابرسی عملياتی تأکيد می شود که تعيين شاخص های ارزیابی در حسابرسی عملياتی 
از اهميــت باالیــی برخوردار اســت و از همين رو اقدام به حسابرســی عملياتی در دولت های نهم و دهم به دليــل نبود توجه کافی به این 
موضــوع موفقيت چندانی نداشــت. همچنين باتوجه به نقش حسابرســی عملياتــی در افزایش کارایی، انجام این نوع حسابرســی مکمل 
گزارش های حسابرســی مالی است. براین اساس، پيشــنهاد می شود به منظور ایجاد و توسعه ی فرهنگ پاسخ گویی در نظام بخش عمومی 

وظایف و کارکردهای حسابرسی بخش عمومی با توجه به استانداردهای جدید بخش عمومی ارتقا یابد.
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نیمه ی پنهان بیت کوین | بهروز خدارحمی

تأثیر زنجیره ی بلوکی بر حسابداری و بازار سرمایه | مهدی اسدی وصفی- مهری اسدی وصفی

فناوری زنجیره ی بلوک و اقدامات چهار مؤسسه ی بزرگ حسابرسی | حمید فودازی

گزارش گری مالی بیت کوین | شاهین کرزبر
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دیلویت سرآمد مؤسسات حسابرسی جهان | غالمحسین دوانی
تصویری آماری از وضعيت جهانی بازار حسابرسی و نقش مؤسسات بزرگ در سال 2017 در این مقاله ارائه و با بررسی ترکيب درآمدی 

مؤسسات بزرگ نشان داده می شود که درآمدهای غيرحسابرسی از سهم فزاینده ای از مجموع درآمدی مؤسسات برخوردارند.

خبرهایي از جهان حسابداري | امیرهادی معنوی مقدم
پنج جریمه ی بزرگ حسابرســی در ســال 2017 | اعالم فرصت ثبت نام از نامزدهای عضویت در هيأت بين المللی استانداردگذاری | درآمد 
کی پی ام جی به 4ر26 ميليارد دالر رسيد | قوانين اتحادیه ی اروپا برای گزارش های مالی ساالنه که با ماشين خوانده می شوند | گزارش بازرسی 
مقررات گذار کانادا از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی | اعالم اسامی رئيس و اعضای جدید هيأت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی 
عام از سوی کميسيون بورس و اوراق بهادار | افزایش تردیدها به اجرای استاندارد بين المللی گزارشگری مالی شماره 17 | درآمد بيش از 8 
ميليارد دالری بی دی او | کيث فارلينگر، مدیر عامل بی دی او | انتشار اصالحيه های جزئی برای چهار استاندارد بين المللی گزارشگری مالی | 
نگرانی فدراســيون بين المللی حسابداران بابت از دست دادن هيأت های مجزای استاندارد حسابرسی و اخالق حرفه ای | جریمه ی مدیر مالی 

سابق »تِک  دیتا« از سوی شورای گزارشگری مالی
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71
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42 نگاهی دیگر به هرم مسئولیت اجتماعی شرکت ها CSR کارول | آرچی بی. کارول | ترجمه ی: شیوا یوسفی
 نویســنده ی مقالــه ی حاضــر، هرم معــروف مســئوليت اجتماعــی شــرکت کارول را از منظــری دیگر مورد بررســی قــرار می دهد و 
کاربرد معروف چارچوب را تفسير و خالصه ای از چارچوب معنایی چهارقسمتی را که هرم بر اساس آنها ایجاد شده است ارائه می دهد. 

همچنين چند ویژگی مدل که در زمان انتشار اوليه مورد تأکيد قرار نگرفته است  تفسير می شود و با نگاهی به آینده به پایان می رسد.

51 رابطه ی ساختار مالکیت و اظهارنظر حسابرسان مستقل | ابوالفضل دهقان
ترکيب ســهام داران و ميزان تمرکز مالکيت دو جنبه  ی اساســی ساختار مالکيت شرکت هاســت. در مقاله ی حاضر با استفاده از داده های 
شــرکت های توليدی پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار در بازه ی زمانی 9 ساله وجود رابطه بين ســاختار مالکيت با اظهارنظر مشروط 

حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است.
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