دانستنیها
نهادهای حسابداری

آشنایی با نهادهای حسابداری
(قسمت پنجم -ایران :بخش اول)

ترجمه و تألیف :محسن قاسمی

یکی از نمودهای رشــتهی حرفهای و علمی حسابداری وجود سازمانها ،نهادها ،انجمنها ،موسســات ،جوامع ،کمیتهها ،هیاتها ،گروهها و اتحادیههای گوناگون با

اهداف مقرراتگذاری ،حرفهای و دانشــگاهی است .آشنایی با این ســازمانها بیتردید به شناخت بهتر حسابداری کمک میکند؛ و ضمن این که ایدههای بدیعی را

در ذهن مخاطبان مقرراتگذار ،دانشگاهی و حرفهای پرورش خواهد داد؛ منابع ،سازوکارها و راهکارهای ارزشمندی را نیز در اختیار آنان میگذارد .قسمتهای اول

تا چهارم این مجموعه که به ترتیب به معرفی شــماری از نهادهای بینالمللی ،منطقهای ،آمریکایی ،و بریتانیایی اختصاص داشت در شمارههای ( 243خرداد) تا 251
(بهمن) حســابدار منتشر شد .در قسمت پنجم به معرفی نهادهای ایرانی میپردازیم؛ و آن را در دو شماره ارائه میکنیم .در این شماره  3انجمن حسابداران خبرهی
ایران ،جامعهی حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداری ایران به ترتیب قدمت معرفی میشوند.

انجمن حسابداران خبرهی ایران
راهاندازی1353 :

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان نجات اللهی

اعضای حقیقی :بیش از  6300حسابدار خبره
و حسابدار مستقل

اعضای حقوقی 41 :موسسهی حسابرسی
رئیس شواریعالی :سعید جمشیدیفرد

دبیرکل :محمد منیری

تارنماwww.iranianica.com :

این انجمــن قدیمیترین و بزرگترین انجمن حرفهای
حســابداری ایران اســت؛ که طی چهار دههی گذشته ،به
طور پیوســته اهداف خود را در راســتای ارتقای حرفهی
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حسابداری ایران پیگیری کرده است.
طبق اساســنامه ،ماموریتهای اصلی انجمن عبارتاند

عضو اقدام کند:
• اعضای عادی

از :اعتال ،گســترش و تامین استقالل حرفهی حسابداری و

• اعضای افتخاری

حسابرسی؛ فراهم کردن شرایط و فرصتهای مناسب برای

• اعضای کارآموز

رشد و خودســازی معنوی حسابداران؛ گردآوری و تجهیز

• موسسات عضو

امکانات؛ تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حرفهای؛ اعتالی

اعضــای عادی باید دســتکم مدرک کارشناســی در

سطح آگاهی و تخصص حرفهای؛ مشارکت هر چه بیشتر

رشــتهی حســابداری یا رشــتههای مرتبط و پنج ســال

افــراد باصالحیت؛ و تامین خودکفایی در زمینهی خدمات

پیشــینهی کار حرفهای مربوط داشــته باشــند؛ و آزمون

حسابداری و حسابرسی مورد نیاز جامعه.

کمیتــهی پذیرش و آزمون را نیز با موفقیت پشــت ســر

اعضا
انجمــن میتواند در چهار گروه زیر نســبت به پذیرش

بگذارند.
انجمن میتواند افراد دانشــگاهی یــا حرفهای موثر در
پیشــرفت و گسترش حرفهی حسابداری را به عنوان عضو
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افتخاری بپذیرد .همچنین ،میتواند دانشجویان حسابداری

ســه دهه پیشینهی انتشــار دارد؛ و  252شمارهی آن ،تا

حســابداران خبره ( )PACTانجام میشود  -برای آگاهی

و رشــتههای مرتبط را که در موسسات حسابرسی عضو به

اسفند  ،1391منتشر شده است .هماکنون ،امیر پوریانسب

بیشتر از این دورههای آموزشــی میتوانید به تارنماهای

کار حرفهای اشتغال دارند به عنوان اعضای کارآموز بپذیرد.

سردبیر این ماهنامه است.

این دو موسسهی آموزشی (به ترتیب به نشـــانیهـــای

عنوان حسابدار مستقل
اعضای عادی که پس از عضویت در انجمن دســتکم
دارای ســه ســال پیشــینهی انجام کار حسابرســی نزد
موسسات حسابرسی عضو هســتند و میتوانند به صورت
مستقل نسبت به انجام کار حسابرسی اقدام کنند ،شرایط
الزم را برای دریافت عنوان حسابدار مستقل دارند.

بخشهای اصلی حسابدار عبارتاند از:
• انجمن :ســرمقاله ،اعضای جدید ،حسابداران مستقل ،و
موسسات حسابرسی؛
• فنی :چشــمانداز ،مرور کتاب ،فنــاوری ،و دانشنامهی
حسابداری؛

عنوان حســابدار مســتقل باشــند نیز میتوانند به عنوان

مقررات ،اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی

موسســات حسابرســی عضو انجمن پذیرفته شــوند .هم

( ،)IFRSانجمن حسابداران خبرهی رسمی (،)ACCA

اکنون 41 ،موسسهی حسابرسی عضو انجمن هستند.

فدراسیون بینالمللی حســابداران ( ،)IFACو انجمن

انجمن اســت؛ که از  9عضو تشکیل میشود .اعضای شورا

کتابها

باید دســتکم دارای  3سال پیشینهی عضویت در انجمن

به انتشار بعضی کتب آموزشــی و کاربردی در موضوعات

باشند .مدت ماموریت اعضای شــورا چهار سال است .هر

گوناگون حسابداری اقدام میکند .فهرست این کتابها را

سال ،یک ســوم اعضای شورا بر حسب قدمت عضویت در

میتوانید در تارنمای انجمن (بخش نشــریات و سمینارها/

شــورا از آن خارج و به جای آنان اعضــای جدید انتخاب

کتابهای منتشرشده) ببینید.

خزانهدار  -به مدت یک سال  -انتخاب میکنند.

همایشها
یکی از خدمات فایدهمند انجمن برگزاری همایشهای
تخصصی با موضوعات نوین حســابداری اســت .از جمله

کمیتهها

همایشهــای انجمــن در ســالهای اخیر میتــوان به

انجمن بــرای انجام امــور مربــوط دارای  9کمیتهی

همایشهــای حســابداری مدیریــت (اســفند ،)1391

تخصصی اســــــت .عناوین این کمیتههـــــا عبارتاند

اســتانداردهای گزارشــگری مالی بینالمللی (شــهریور

از )1 :آمــوزش و کارآمــوزی )2 ،پذیرش و آزمون اعضای

 ،)1391حســابداری مدیریــت (اردیبهشــت  ،)1390و

انجمن )3 ،پذیرش و آزمــــون حسابداران مستقـــــل،

حسابرســی داخلی (مهر  )1389اشــاره کرد .پروندههای

 )4تحقیقات امور حســابداری و حسابرسی )5 ،تحقیقات

الکترونیکی نکتهپردازهای مربوط به مقاالت ارائهشــده در

قوانین مرتبط با کار حرفهای  )6 ،رســیدگی به شــکایات

ایــن همایشهــا را میتوانید در تارنمــای انجمن (بخش

از اعضا )7 ،انضباطی و رفتار حرفهای )8 ،روابط عمومی و

نشریات و سمینارها/سمینارها) ببینید.

انتشارات ،و  )9نظارت بر حرفهای اعضا.
انتشارات

آموزشهای حرفهای
انجمن طی ســالهای فعالیت خود دورههای آموزشی

حسابدار

متنوعــی را در موضوعــات گوناگون حســابداری برگزار

حســابدار یکــی از قدیمیتریــن مجــات حرفهای

کرده اســت .هماکنون ،بخشی از این دورههای آموزشی با

حســابداری ایران است که با شــمارگان  10000نسخه

همکاری موسسهی آموزشــی و پژوهشی اتاق بازرگانی و

به صورت ماهنامه منتشــر میشــود .ایــن مجله بیش از

صنایع و معادن ایران و بخشی دیگر از طریق مرکز آموزش
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جامعهی حسابداران رسمی ایران
راهاندازی1380 :

دفتر مرکزی :تهران ،خیابان سپهبد قرنی

اعضای حقیقی 1109 :حسابدار رسمی

اعضای حقوقی 247 :موسسهی حسابرسی
رئیس شواریعالی :مصطفی جهانبانی

رئیس هیات مدیره و دبیرکل :نظامالدين

• مقاالت

با رای مخفی اعضای انجمن انتخاب میشــوند .این اعضا

رئیس ،یک نفر را به مقام نایب رئیس و یک نفر را به مقام

حسابداری بینالمللی(آیفک) است.

حسابداران مدیریت خبره ()CIMA؛ و

انجمن به تنهایی یا با همکاری ناشــران معتبر نســبت

میشــوند .اعضای شــورا از بین خود یک نفــر را به مقام

انجمن حســابداران خبرهی ایران عضو فدراسیون

خندهنامه ،و جدول کلمات متقاطع حسابداری؛

موسسات حسابرسی که بیشتر شــرکای آنها دارای

شــورایعالی ،پس از مجمــع اعضــا ،عالیترین رکن

عضویت

• گوناگون :تاالر مشــاهیر ،تقلبپژوهی ،دانســتنیها،
• اخبار :چارســوی حســابداری ایران و جهان ،قوانین و

شورایعالی

 www.iccim-ins.irو  )www.pact.irسر بزنید.

ملكآرايي

تارنماwww.iacpa.ir :

ایــن جامعهی حرفهای بــه موجب قانون اســتفاده از
خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح به عنوان
حسابدار رسمي (مصوب  21دی  1372و اصالحيهی مورخ
 17بهمن  ،1372مجلس شوراي اسالمي) رسميت يافت؛
و از نيمـــهی دوم  1380فعاليت خود را آغـــاز كـــرد.
طبق مادهی  2اساســنامه ،هدف از تشكيل این جامعه
تنظيم امور و اعتالي حرفهی حســابداري و حسابرســي
در ایران و نظارت حرفهاي بر كار حســــابداران رســمي
اســـت.
اعضا
طبق آييننامهی تعيين صالحيت حســابداران رسمي
و چگونگــي انتخاب آنان (مصوب  22مرداد  ،1374هیات
وزیران) متقاضیان عضویت در جامعه  -که پس از عضویت
دارای عنوان حســابدار رسمي میشوند  -به شرط داشتن
مدرک دانشگاهی یا حرفهای معتبر و پیشینهی انجام کار
حرفهای مربوط میتوانند در آزمون کتبی برگزاری توسط
هيات تشخيص صالحيت حسابداران رسمي شرکت کنند؛
و در صــورت موفقیت در این آزمون بــه عضویت جامعه
پذیرفته شــوند .هيات یادشده مركب از  7عضو است كه از
سوی وزير امور اقتصادي و دارايي به مدت  2سال منصوب
میشوند.
در تاریخ نگارش این مقاله شمار اعضای جامعه ،به نقل
از تارنمای آن ،به شرح زیر است:
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• شاغلین انفرادی151 :

بنابراین ،جامعهی حســابداران رســمی ایران در حوزهی

ارتقــای دانش و پژوهش حســابداری؛ توســعهی کمی و

• شاغل در سازمان حسابرسی234 :

حسابداری و حسابرسی اختیار استانداردگذاری ندارد .ولی ،در

کیفــی دانشآموختگان ،اســتادان و نیروهای متخصص و

• شاغل در موسسات عضو185 :

راستای تنظیم روشهای انجام کارهای حرفهای توسط اعضا

حرفهای حســابداری؛ و بهبود امور آموزشــی ،پژوهشی و

• غیر شاغل539 :

اقدام به تدوین دستورالعملهایی میکند که متن کامل آنها

تخصصی حســابداری ایران در ســال  1376تاسیس شد.

• موسسات حسابرسی عضو247 :

را میتوانید در تارنمای جامعه (استانداردها و دستورالعملها)

شورایعالی
این شــورا عالیترین رکن جامعه ،پس از مجمع اعضا،
است؛ که از  11عضو تشکیل میشود .اعضای شورا با رای
مخفی اعضای حاضر در مجمع برای دورهای ســه ســاله
انتخاب میشوند .نامزدهای عضویت در شورا باید دستکم
 10ســال پیشــینهی انجام کار حرفهای پــس از دریافت

ولی ،فعالیتهای خود را از پاییز  1382آغاز کرد.

ببینید .همچنین ،به منظور راهنمایی اعضا در انجام کارهای

اهــم ماموریتهــای انجمــن عبارتاند از :تشــکیل

حرفهای نیز پرسشنامهها و چکلیستهایی تنظیم شده است

کارگروهای علمی و تخصصی حســابداری؛ ارائهی خدمات

که متن کامل آنهـــا را نــیز میتـــوانید در تارنمــــای

آموزشی ،پژوهشی و تخصصی؛ برگزاری همایشهای ملی

جامعــــه (فرمهــــا و قراردادهـــا) ببینید.

و بینالمللی؛ ترغیب و تشــویق متخصصان و پژوهشگران؛

مرکز آموزش و تحقیقات حســابداری و حسابرسی
حرفهای

تجلیل از پژوهشگران و استادان ممتاز؛ و انتشار نشریات و
کتابهای تخصصی.
اعضا

مدرک کارشناســی خود داشته باشند .اعضای منتخب در

این مرکــز با هدف ارتقــای دانش حســابداران ،انجام

نخستین جلســهی هر دوره باید یک نفر را از بین خود به

پژوهشهای حرفهای و انتشار مجالت و کتابهای مورد نیاز

مقام رئیس شورایعالی انتخاب کنند.

حرفه راهاندازی شد .فعالیتهای اصلی این مرکز عبارتاند

اشخاصی را در انواع زیر به عضویت بپذیرد:

از:

• اعضای حقیقی:

هیاتمدیره و دبیرکل

انجمــن میتواند از بین متقاضیــان حقیقی و حقوقی

• برگزاری دورههای آموزشی،

 oاعضای پیوسته

• برگزاری همایشهای تخصصی،

 oاعضای وابسته

شورایعالی از بین اعضای جامعه به مدت سه سال انتخاب

• انتشار کتابهای تخصصی ،و

 oاعضای افتخاری

و با حکم رییس شورایعالی منصوب میشوند .عضویت در

• انتشار فصلنامهی حسابدار رسمی.

 oاعضای دانشجویی

جامعه دارای هیات مدیرهای سه نفری است؛ که توسط

هیاتمدیرهی جامعه مســئولیتی تماموقت است .بنابراین،
اعضــای هیاتمدیره نمیتوانند به عنوان شــاغل فعالیت

حسابدار رسمی

• اعضای حقوقی:
 oموسسات عضو
 oشرکتهای عضو

حرفهای داشته باشند .شورایعالی از بین اعضای هیات مدیره

حســابدار رســمی یک مجلهی حرفهای اســت که به

یک نفــر را به عنوان رییس هیاتمدیــره و دبیرکل جامعه

صورت فصلنامه منتشر میشود .تابستان  1383نخستین

منصوب میکند.

شمارهی این مجله منتشر شد؛ و تا پاییز  ،1391سی و یک

افــراد دارای مدرک كارشناســي ارشــد در رشــتههای

شماره از آن منتشر شده اســت .هماکنون ،پرویز صداقت

حسابداري ،مالي یا رشــتههاي مربوط ميتوانند به عنوان

سردبیری حسابدار رسمی را بر عهده دارد.

عضو پيوســتهی انجمن پذیرفته شوند .افراد داراي مدرک

کارگروهها
جامعه بــه منظور پیگیری امــور مربــوط  12کارگروه

بخشهای اصلی آخرین شمارهی حسابدار رسمی (پاییز

تخصصـــــی دارد .عناوین این کارگروههــا عبارتاند از)1 :

 )1391عبارت بودند از :ســرمقاله ،نقد و نظر ،میز تشریح،

قوانين و مقررات )2 ،موسسات حسابرسي )3 ،كنترل كيفيت،

بخش ویژه ،کنکاش ،راهبری شــرکتی ،بازار سرمایه ،نگاه

 )4مالياتي )5 ،آمــوزش  )6 ،آیين رفتار حرفهاي )7 ،فني و

اقتصادی ،واطالعرسانی.

استانداردها )8 ،حسابرسي داخلي و عملياتـــي )9 ،كنترل
كيفيت مالياتي )10 ،توسعهی بازار كار و فرهنگ حسابدهي،
 )11حسابرسـي كامپيوتــري ،و  )12مبارزه با پولشویی.
استانداردها ،دستورالعملها ،و رهنمودها
طبق بند  4تبصرهی  2قانون تشکیل سازمان حسابرسی
(مصوب  5دی  ،1362مجلس شــورای اسالمی) و مادهی 6
قانون اساسنامهی ســازمان حسابرسی (مصوب  17شهریور
 ،1366مجلس شورای اســامی) ،وظیفهی تدوین و تعمیم
اصول و ضوابط حســابداری و حسابرسی در ایران به سازمان
حسابرسی واگذار شده است.
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انجمن حسابداری ایران
راهاندازی1382 :
دفتر مرکزی :تهران ،خیابان برزیل غربی
اعضای حقیقی :بیش از  12000عضو
پیوسته ،وابسته و دانشجویی
اعضای حقوقی :نزدیک به  200شرکت و
موسسه
رئیس هیات مدیره :علی ثقفی
دبیرکل :ناصر پرتوی
تارنماhttp://iranianaa.ir :

این انجمن دانشــگاهی با هدف گســترش ،پیشبرد و

طبق مادهی  6اساســنامه ،موسســان انجمن و همهی

كارشناسي با  5سال پیشینهی کار مرتبط نیز میتوانند به
عضویت وابستهی انجمن درآیند.
همهی دانشجويان رشتهی حسابداري نیز میتوانند به
عنوان عضو دانشــجویی انجمن پذیرفته شوند .همچنین،
انجمن میتواند از بین شــخصيتهاي ايراني یا غیر ایرانی
كه جایگاه علمي آنان در حسابداري يا مالي دارای اهميت
ویژهای باشــد يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي موثر
و ارزندهاي کرده باشــند را به عنــوان اعضای افتخاری به
عضویت درآورد.
هیات مدیره
هیات مدیره عالیترین رکن اجرایی انجمن اســت؛ و از
 5عضو تشکیل میشود .اعضای هیات مدیره با رای مخفی
اعضای انجمن از بین اعضای پیوســته انتخاب میشــوند.
مدت ماموریت هیات مدیره دو سال است.
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نشریات

دانش و پژوهش حسابداری
این مجلهی علمی-پژوهشــی با شمارگان  12000نســخه به صورت فصلنامه منتشر
میشود .هشت سال از انتشار نخستین شمارهی آن میگذرد؛ و تا پاییز  ،1391سی شماره
از آن منتشر شده است .هماکنون ،ناصر پرتوی سردبیری این فصلنامه را بر عهده دارد.

تحقیقات حسابداری و حسابرسی
این نشــریه نیز یکی از مجالت علمی-پژوهشی حسابداری ایران است که با شمارگان
 3000نسخه به صورت فصلنامه منتشر میشود .تحقیقات حسابداری و حسابرسی چهار
ســال پیشــینهی انتشــار دارد؛ و پانزده شــماره از آن تا پاییز  1391منتشر شده است.
هماکنون ،علی ثقفی سردبیر این فصلنامه است.
مطالعات حسابداری و حسابرسی
این مجلهی علمی-ترویجی به صورت فصلنامه منتشــر میشود .بهار  1391نخستین
شــمارهی آن منتشر شــد؛ و تا پاییز  1391سه شماره از آن منتشر شده است .سردبیری
این فصلنامه را نیز علی ثقفی بر عهده دارد.
تا تاریخ نگارش این مقاله ،بر روی تارنمای انجمن متن کامل  162مقالهی منتشرشده
در این مجالت در دسترس همگان قرار دارد .عالقهمندان میتوانند پروندهی الکترونیکی
این مقاالت را از بخش مقاالت علمی تارنمای انجمن دریافت کنند.
همایشهای ساالنه
انجمن هر ســال نســبت به برگزاری همایش ســاالنه اقدام میکند 29 .آذر ،1391
همزمان با هفتهی بینالمللی حسابداری ،نهمین همایش ساالنهی انجمن حسابداری ایران
برگزار شد .محورهای اصلی این همایش حسابداران و نهادهای نظارتی مالی و مالیاتی بود.
مرکز آموزش و تحقیقات
ایــن مرکز که زیر نظر انجمن فعالیت میکند ،برای نخســتین بــار در ایران اقدام به
برگزاری دورهی دکتری مدیریت کســبوکار ( )DBAبا گرایش حســابداری کرده است.
این دوره از  1390آغاز شده است.

شمارهی آیندهی دانستنیها
در شــمارهی آیندهی حسابدار ،بخش پایانی آشنایی با نهادهای حسابداری ایران ارائه
میشــود .در آن بخش به معرفی ســازمان حسابرسی ،دیوان محاســبات کشور ،انجمن
مدیران مالی ،انجمن حسابرسان داخلی ایران ،و انجمن حسابداری مدیریت ایران خواهیم
پرداخت.
منبع:
تارنماهای انجمنهای معرفیشده
محسن قاسمی :کارشناس ارشد حســابداری از دانشــگاه عالمه طباطبایــی ،ویراستار فنی
ماهنامهی"حسابدار".
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