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 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 احراز شرایط عضویت خبرهچگونگی نامه  آیین
 عالی( شورای 1396 فروردین 28  )مصوب جلسه مورخ

 
( به منظور تعیین 1393تیر  23( اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران )مصوب 8نامه در اجرای ماده ) این آیین
        درشورای عالی  1396 وردینفر 28جلسه مورخ در انجمن اعضای عضویت خبره احراز شرایط چگونگی ضوابط 

 الزم االجراء است. تصویببه تصویب رسید و از تاریخ تبصره  (6)( ماده و 23)
 

 تعاریف فصل اول:

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

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

( اساسنامه به عضویت در انجمن پذیرفته 6اشخاص حقیقی که مطابق شرایط مقرر در ماده ) عضو عادی: .3
پذیرفته به عضویت در انجمن  قبلیهای  همچنین، اعضایی که مطابق شرایط مقرر در اساسنامه .شوند می

نامه به عنوان عضو خبره در یکی از  مطابق ضوابط این آیینگروه از اعضای انجمن که  به جز آناند.  شده
 .شوند های تخصصی پذیرفته می شاخه

با توجه به  که های تخصصی متقاضی عضویت خبره در یکی از شاخهعضو  شرایط: واجد عضو متقاضی .4
های  یکی از هیئت، از سوی «تبطمر ای حرفه کار سابقه»و « حداقل سابقه عضویت»دو شرط اولیه  احراز

  شود. دانسته میمربوطه مجاز به شرکت در آزمون تخصصی  تشخیص صالحیت،

 از یکی در خبره عضو عنوان به نامه آیین این ضوابط مطابق که انجمن اعضای از گروه آن عضو خبره: .5
 .شوند می پذیرفته تخصصی های شاخه

حسابدار »( اساسنامه شامل 8ه که مطابق ماده )های تخصصی عضویت خبر شاخه های تخصصی: شاخه .6
 .است« حسابدار مدیریت خبره»، و «حسابدار مستقل خبره»، «خبرهمالی 

 و سهام ارزیابی مالی، مشاوره و کارشناسی مالی، حسابرسی، و حسابداری امور در تصدی ای:حرفه کار .7
 .است مالی های سامانه اجرای و طرح ارائه و تهیه

، «خبرهمالی  حسابداران صالحیت تشخیص هیئت»شامل یکی از سه  حیت مرووهه:هیئت تشخیص صال .8
مدیریت  حسابداران صالحیت تشخیص هیئت» و، «خبرهمستقل  حسابداران صالحیت تشخیص هیئت»

 آزمون در قبولی» و «مرتبط ای حرفه کار سابقه»است که به منظور بررسی احراز شروط « خبره
 شوند.  های تخصصی تشکیل میره در یکی از شاخهمتقاضیان عضویت خب «تخصصی

و هر مرکز (« PACTمرکز آموزش حسابداران خبره )»شامل : انجمن کنترل تحت ای حرفه آموزش کزمر .9
ای، در قالب یک  های آموزش حرفه ی دورهبه منظور برگزار، ای دیگری که در آینده آموزش حرفه

 ی از ادارات زیرمجموعه انجمن، در تهران یاشخصیت حقوقی جداگانه تحت کنترل انجمن یا یک
 اندازی شود.شهرهای دیگر کشور راه
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 اولیه شرایطچگونگی احراز  فصل دوم:

 شامل موارد زیر است:( اساسنامه، 8مطابق ماده ) ،عضویت خبره در انجمن اولیهشرایط  (:2) ماده
 داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در انجمن .1

 ای مرتبط داشتن سابقه کار حرفه .2

 تخصصی آزمون در قبولی .3
 

دبیرخانه  از سوی «قل سابقه عضویت در انجمنحدا»شرط نامه،  مقرر در این آیینضوابط  در چارچوب (:3) ماده
های تشخیص  یکی از هیئت از سوی «قبولی در آزمون تخصصی»و  «ای مرتبط سابقه کار حرفه»ط وو شر ،انجمن

 .دنرس به تایید میمربوطه  صالحیت
 

در نهایی تصویب با  ،نامه پس از طی فرایند مقرر در این آیین ،پذیرش عضویت خبره اعضای انجمن (:4) ماده
  شود. محرز میانجمن و پرداخت ورودیه و حق عضویت سال نخست شورای عالی 

 

 محاسبه ساوقه عضویت الف:

دو دارای حداقل باید بیرخانه انجمن به د یت خبرهپذیرش عضودرخواست  تسلیم اعضای انجمن در تاریخ(: 5ماده )
آنان تصویب عضویت در انجمن تاریخ اعضاء عادی مبداء آغاز عضویت د. نباش در انجمنعادی سال سابقه عضویت 

 است. شورای عالی توسط
 
 ای کار حرفهساوقه مصادیق  :ب

 ت:اسهای تخصصی به شرح زیر  ای مرتبط با هر یک از شاخه مصادیق کار حرفه(: 6) ماده
در اری مالی حسابدزمینه در وقت  تمامای  داشتن حداقل پنج سال سابقه کار حرفه خبره:مالی حساودار  .1

از آموختگی  یا غیرانتفاعی، پس از تاریخ دانشهای خصوصی، عمومی،  یا سازمان ، موسسات،ها شرکت
منظور از جایگاه  .باشد در جایگاه سرپرستیباید که حداقل دو سال از آن مقطع کارشناسی )لیسانس(، 

حسابداری  فرایندجایگاهی است که تصدی آن مستلزم تسلط کامل بر مالی حسابداری در  «سرپرستی»
عنوان سازمانی این جایگاه بسته به . است ،های مالی از شناخت رویدادهای مالی تا تنظیم صورت ،مالی

کارشناس مسئول »همچون ی متنوع تواند عناوین های گوناگون می ها، موسسات و سازمان شرکت
، «سرپرست حسابداری» ،«مالی مسئول امور کارشناس»، «کارشناس مسئول مالی»، «حسابداری

، «مدیر امور مالی»، «رئیس امور مالی»، «رئیس حسابداری» ،«امور مالی سرپرست» ،«مالی سرپرست»
 .ها باشد و عناوینی نظیر این، «مدیر مالی»
 

 حسابرسی مستقل زمینه در وقت تمام ای حرفه کار سابقه سال پنج حداقل داشتن حساودار مستقل خبره: .2
 مقطعاز  آموختگی دانش تاریخ از پس ،حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایرانموسسات  در

 جایگاه از منظور .باشد سرپرستی جایگاه در باید آن از سال دو حداقل که ،(لیسانس) کارشناسی
 حسابرسی فرایند بر کامل تسلط مستلزم آن تصدی که است جایگاهی تقلمس حسابرسی در« سرپرستی»

 این سازمانی عنوان. است، گزارش حسابرسی تنظیم تا کارصاحب شناخت از ،های مالی مستقل صورت
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مدیر »و ، «سرپرست ارشد حسابرسی» ،«سرپرست حسابرسی» همچون یعناوین موسسات در جایگاه
 .است« حسابرسی

 
 حسابداری زمینه در وقت تمام ای حرفه کار سابقه سال پنج حداقل داشتن ت خبره:حساودار مدیری .3

، پس از تاریخ غیرانتفاعی یا عمومی، خصوصی، های سازمان یا موسسات، ها، شرکت در مدیریت
 .آموختگی از مقطع کارشناسی )لیسانس(، که حداقل دو سال از آن باید در جایگاه سرپرستی باشد دانش
 کامل تسلط مستلزم آن تصدی که است جایگاهی حسابداری مدیریت در« سرپرستی» ایگاهج از منظور

 های متنوعگزارش تنظیم تاو اهداف راهبردی آن  کارصاحب شناخت از ،حسابداری مدیریت فرایند بر
مدیر » همچون عناوین تواند می گوناگون موسسات به بسته جایگاه این سازمانی عنوان. است ،مدیریتی

 .باشد ها این نظیر عناوینی و، «مشاور مدیرعامل»، «حسابداریمشاور »، «مشاور مالی»، «لیما
 

 آزمون تخصصی :پ

های  شاخه هر یک ازاحراز عضویت خبره در تخصصی آزمون  دتوان میواجد شرایط متقاضی  عضو (:7ماده )
 :دبگذرانزیر  روشدو  یکی از بهرا تخصصی 

 محور جلسهآزمون  .1

 محور دورهآزمون  .2
 
 محور : آزمون جلسه1-پ

هر  دراین نوع آزمون شود.  برگزار میبه صورت کتبی، متحدالشکل، و طی یک جلسه محور  جلسه آزمون (:8ماده )
های  برگزاری نوبتشود.  برگزار میتوسط انجمن حداقل یک بار در طول هر سال شمسی  تخصصی های شاخه یک

و تصویب  هیئت تشخیص صالحیت مربوطه، با پیشنهاد تخصصی های هشاخ هر یک از در محور جلسه بیشتر آزمون
 شورای عالی، بالمانع است.

 

هیئت توسط  ،شامل موارد زیر ،تخصصی های شاخه از یک هرمحور  جلسه آزمونامور محتوایی برگزاری (: 9ماده )
 شود: انجام میتشخیص صالحیت مربوطه 

 ه،در هر ماد قبولی و آستانه مواد آزمون تعیین .1

 آزمون،جلسه هر  نامه تنظیم پرسش .2

 آزمون، وهر جلسه در  کننده شرکت شرایط واجد متقاضی اعضای یها ارزیابی پاسخنامه .3

 دبیرخانه انجمن به آزمونجلسه هر  در شدگان پذیرفتهارائه فهرست  .4

پس از تعیین ن آزموهر یک از مواد قبولی  آستانه وهای تخصصی  هر یک از شاخهمحور  جلسهمواد آزمون  تبصره:
 ، توسط دبیرخانه انجمنآزمونجلسه ماه قبل از تاریخ برگزاری هر  سه حداقل، مربوطه صالحیت تشخیص هیئتتوسط 

 رعایت با تخصصی های شاخه از یک هر آزمون مواد تغییر .رسد میاز طریق وبگاه رسمی انجمن به اطالع عموم اعضاء 
 .است بالمانع هتبصر این در مقرر ضوابطبندی و دیگر  زمان

 

موارد زیر، توسط دبیرخانه ، شامل تخصصی های شاخه از یک هرمحور  جلسه آزمونامور اجرایی برگزاری (: 10ماده )
 شود: انجمن انجام می
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 ،مربوطه صالحیت تشخیص هیئتمصوبات عمومی رسانی  اطالع .1

 ،آزمونهر  جلسه تاریخ برگزاری تعیین .2

 ،آزمونهر  رنویسی د نام عمومی انتشار فراخوان .3

 شرکت در هر آزمون، اعضای متقاضینویسی  نام .4

 ،آزمون هر در شرکت اعضای متقاضی دریافت مدارک مورد نیاز از .5

 ،آزمون هر در شرکت متقاضیاعضای  «حداقل سابقه عضویت»شرط  بررسی .6

 تشخیص هیئتبه  «حداقل سابقه عضویت»واجد شرط  اعضای متقاضیشده  تکمیلپرونده  ارائه .7
 ،«مرتبط ای حرفه کار سابقه» شرطبه منظور تایید مربوطه  صالحیت

 آزمون،هر  جلسه واجد شرایط شرکت در اعضای متقاضیفهرست عمومی اعالم  .8

 آزمون،هر چاپ و توزیع کارت ورود به جلسه طراحی،  .9

 جلسه هر آزمون، امور اجرایی برگزاری .11

 ،مربوطه صالحیت تشخیص تهیئآزمون به هر  جلسهدر  کننده اعضای شرکتتحویل پاسخنامه  .11

 آزمون به شورای عالی، وهر جلسه شدگان  ارائه فهرست پذیرفته .12

 فهرست نهایی اعضای خبره مورد تایید شورای عالیعمومی اعالم  .13

ماه  سه حداقلهای تخصصی، پس از تعیین توسط دبیرکل،  جلسه آزمون هر یک از شاخه تاریخ برگزاری :(1) تبصره
از طریق وبگاه رسمی انجمن به نویسی در آزمون  به همراه فراخوان عمومی نام آزمونهر جلسه  برگزاری تاریخاز قبل 

 رسد.  میاطالع عموم اعضاء 

جلسه جزئیات مربوط به برگزاری شرایط اولیه عضویت خبره به همراه در فراخوان موضوع تبصره فوق،  :(2) تبصره
نویسی، مدارک مورد  نام های راهنویسی از متقاضیان،  تاریخ آغاز ناماده، هر آزمون، شامل، مواد آزمون، آستانه قبولی هر م

 شود. آزمون اعالم میجلسه و تاریخ برگزاری  شرایط، واجد اعضای متقاضی فهرست عمومیتاریخ و محل اعالم نیاز، 

مون، در قالب محل و ساعت برگزاری آزآزمون به همراه هر محل و ساعت توزیع کارت ورود به جلسه  :(3) تبصره
اعضای از طریق وبگاه رسمی انجمن به اطالع آزمون  هر جلسهدو هفته قبل از برگزاری حداقل  ،ای اطالعیه ثانویه

 رسد. می شرایط واجد متقاضی
 
 محور دوره: آزمون 2-پ

شی های آموز تخصصی از طریق برگزاری دوره های شاخه مربوط به هر یک از محور دوره هایآزمون(: 11ماده )
ای تحت کنترل انجمن برگزار  در مراکز آموزش حرفهمربوطه  صالحیت تشخیص مورد تایید هیئتای  بلندمدت حرفه

 شود. می
 

و های تخصصی  هر یک از شاخهمحور  آزمون دوره دروسهای آموزشی و حداقل ساعت هاسرفصل (:12ماده )
 فراهم وجهت طراحی و  ،شود می ربوطه تعیینتوسط هیئت تشخیص صالحیت مهای قبولی هر یک از دروس  آستانه
 د.نشو میابالغ  انجمن کنترل تحت ای حرفهبه مراکز آموزش  ،همربوط آموزشی های دوره برگزاری مقدمات آوردن

 

 هایدورهپس از طراحی و فراهم آوردن مقدمات برگزاری  انجمن کنترل تحت ای حرفه آموزش کزمرا (:13ماده )
به  ، و اعالم کتبی مراتب طی گزارشی مشروحتخصصی های شاخه از یک هرمحور  ون دورهآزممربوط به  آموزشی
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 هیئتکنند.  درخواست میاز هیئت را  های آموزشیدوره، صدور مجوز برگزاری این مربوطه صالحیت تشخیص هیئت
رگزاری دوره آموزشی با ب را خود مراتب موافقت یا مخالفتهر گزارش، حداکثر ظرف ده روز کاری پس از وصول  ،نیز

 کند. اعالم می آموزش به مرکزمورد درخواست به صورت کتبی 
 

مورد درخواست  آموزشی دوره برگزاری مربوطه با صالحیت تشخیص هیئتدر صورت اعالم مخالفت (: 14) ماده
از سوی  صالحیباید به همراه پیشنهادهای انیز ، دالیل این اعالم مخالفت انجمن کنترل تحت ای حرفه آموزش کزمر

مرکز آموزش نیز پس از اعمال پیشنهادهای اصالحی باید مجدداً به صورت کتبی به مرکز آموزش اعالم شود.  هیئت
زمانبندی و نحوه  .دکن درخواست را  دوره این برگزاری مجوز صدور اعالم و هیئت به مشروح گزارشی طیرا  مراتب

 یز مشمول ضوابط ماده فوق و تبصره حاضر است.پاسخگویی هیئت به درخواست مجدد مرکز آموزش ن
 

مورد درخواست  آموزشی دوره برگزاری مربوطه با صالحیت تشخیص هیئتدر صورت اعالم موافقت (: 15) ماده
آموختگان  دانششود،  اعالم می «آموزشی دوره برگزاری مجوز» قالب در که، انجمن کنترل تحت ای حرفه آموزش کزمر

شوند. بنابراین، در صورت داشتن دو شرط  شناخته می« قبولی در آزمون تخصصی»ئز شرط اولیه حا این دوره آموزشی
توانند مراتب درخواست خود برای عضویت خبره در شاخه تخصصی مربوطه را به صورت کتبی به  اولیه دیگر، می

دریافت مدارک ابقه عضویت و بررسی و اعالم سپس از  ،موظف استنیز دبیرخانه انجمن ارسال کنند. دبیرخانه انجمن 
را جهت بررسی نهایی به واجد شرایط شده عضو متقاضی  تکمیلپرونده ، ای مرتبط سابقه کار حرفهو مستندات مربوط به 

یا عدم احراز هیئت تشخیص صالحیت مربوطه ارجاع دهد. هیئت نیز حداکثر ظرف دو هفته رأی خود در خصوص احراز 
 کند.  میبه شورای عالی تسلیم نهایی صادر و جهت تصویب را ی متقاض یت خبره عضوشرایط عضو

 

که پیش از تاریخ  تخصصی های شاخه از یک هر به مربوطبلندمدت  آموزشی های آموختگان دوره دانش (:16ماده )
ئت هی از سویها  اند، در صورت تایید این دوره نامه در مرکز آموزش حسابداران خبره برگزار شده تصویب این آیین

 خبره عضویت برای خود درخواست مراتب توانند میدر صورت داشتن شروط اولیه دیگر، و تشخیص صالحیت مربوطه، 
زمانبندی و چگونگی بررسی این  .کنند ارسال انجمن دبیرخانه به کتبی صورت به را مربوطه تخصصی شاخه در

 است. (15)در ماده ها مشمول ضوابط مقرر  درخواست
 

 های تشخیص صالحیت هیئت: سوم فصل

 سه هیئت زیر است: یکی از شاملنامه  موضوع این آیینی تشخیص صالحیت ها هیئت (:17ماده )
 سابقه» شروط احراز بررسی منظور به که است هیئتی :خبرهمالی  حساوداران صالحیت تشخیص هیئت .1

 تخصصی شاخه در خبره عضویت متقاضیان «تخصصی آزمون در قبولی» و «مرتبط ای حرفه کار
 . شود می تشکیل «خبرهمالی  حسابدار»

 سابقه» شروط احراز بررسی منظور به که است هیئتی :خبره مستقل حساوداران صالحیت تشخیص هیئت .2
 تخصصی شاخه در خبره عضویت متقاضیان «تخصصی آزمون در قبولی» و «مرتبط ای حرفه کار
 .  شود می تشکیل «خبره مستقل حسابدار»

 سابقه» شروط احراز بررسی منظور به که است هیئتی :خبره مدیریت حساوداران حیتصال تشخیص هیئت .3
 تخصصی شاخه در خبره عضویت متقاضیان «تخصصی آزمون در قبولی» و «مرتبط ای حرفه کار
 .شود می تشکیل «خبره مدیریت حسابدار»



هر یک از هیئت ها متشکل از حداقل هفت عضو انجمن است که به پیشنهاد رئیس شوراى عالى و  با  تصویب 
شوراى عالى  به مدت دو سال منصوب مى شوند. تصمیمات هر یک از هیئت ها با رأى موافق حداقل چهار تن از اعضاء   

آن هیئت مصوب مى شود. 




