نمای نزدیک

گزارش برگزاری مجمع ساالنهی
انجمن حسابداران خبره ایران
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گــزارش مجمــع انجمــن
حسابداران خبرهی ایران
به تاریخ ســه شنبه بیست و ششم
دیماه 1396
پیرو فراخوان منتشرشده در روزنامههای
اطالعات و دنیای اقتصاد روز دوشنبه11 ،
دی  ،1396مجمع عمومی عادی ســاالنه
اعضای انجمن حســابداران خبره ایران با
حضور  301عضو انجمــن در تاالر جابر
بن حیان دانشــکده علوم دانشــگاه تربیت
مدرس برگزار شد.
در آغاز جلســه ،پــس از قرائت آیاتی
چند از قرآن مجید و نواختن ســرود ملّی
ایران ،رحمتاله صادقیان رئیس شــورای
عالــی در اجــرای مــاده  20اســاسنامه
رسمیت جلســه را اعالم کرد .سپس ،در
اجرای ماده یادشده ،از بين اعضای حاضر
در جلسه ،هيأت رئيسه مجمع بهاین ترتیب
انتخاب شد :غالمرضا ســامی (رئيس)،
مهــدی ســوادلو و ســیّد مح ّمدرضا بنی
فاطمی کاشــی (ناظران) ،و ســید محمود
خوشبین (منشی).
در ادامــه ،غالمرضــا ســامی پیش از
ورود به دستور جلســه ،ضمن اعالم خبر
درگذشــت دکتر بهرام غیائی ،از نخستین
اعضــای انجمن حســابداران خبره ایران،
عضو اسبق شورای عالی ،شریک و مدیر
موسســه حسابرســی مختــار و همکاران،
و عضو پیوسته انجمن حســابداران خبره
انگلســتان و ولــز ( ،)ICAEWنامبرده را
یکی از اعضــای ارزشــمند و تاثیرگذار
انجمن طی پنج دهه گذشــته دانست و با
اشــاره به تجدید چاپ کتــاب «راهنمای
کاربــردی تهیه صورتهای مالی تلفیقی»
توسط انتشــارات انجمن در تابستان سال
جاری ،این کتــاب را آخرین یادگار آن
زندهیــاد بــرای اهالی حرفه حســابداری
ایران دانست .ســپس ،حاضران در مجمع
با برخاســتن و یک دقیقه ســکوت ،یاد و
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خاطره آن زندهیاد را گرامی داشتند.
پس از ورود رســمی به دستور جلسه،
ابتــدا گــزارش عملکرد انجمن در ســال
مالی منتهی به  31شــهریور  1396توسط
رحمتاله صادقیان رئیس شــورای عالی
ارائه شد .مشروح این گزارش در شمارهی
کنونی حسابدار منتشر شده است.
ســپس ،گزارش حســابرس مستقل و
بــازرس انجمن که به صــورت اظهارنظر
مقبول صادر شده بود ،توسط رضا یعقوبی
(بــازرس انجمن) خوانده شــد .در ادامه،
پس از پاســخ دادن پرسشهای حاضران
در مجمع توســط رضا یعقوبــی (بازرس
انجمــن) ،رحمتالــه صادقیــان (رئیس
شورای عالی) ،محســن قاسمی (دبیرکل
انجمــن) و ابراهیــم نوروزبیگــی (مدیر
اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره -
 ،)PACTدر اجــرای بند ( )1بخش (الف)
مــاده  23اســاسنامه ،صورتهــای مالی

تلفیقــی گروه (انجمن حســابداران خبره
ایران و مرکز آموزش حســابداران خبره)
و صورتهــای مالی انجمن حســابداران
خبره ایران شامل ترازنامهها در تاریخ 31
شــهریور  ،1396صورتهای درآمدها و
هزینههــا و صورتهای جریان وجوه نقد
برای ســال مالی منتهی بــه تاریخ مزبور،
یادداشــتهای توضیحــی ،و گــزارش
عملکرد شــورای عالی به تصویب مجمع
رســید .مطابق روال ســالهای گذشــته،
روزنامههای اطالعات و دنیای اقتصاد نیز
به عنوان روزنامههای کثیراالنتشــار برای
انتشار آگهیهای انجمن تعیین شدند.
در ادامه ،بــا اهدای هدایایی به رســم
یادگار ،از ســوی هيأت رئیســه مجمع و
دبیــرکل ،به نمایندگی از اعضای انجمن،
از خدمات ارزشــمند اعضای خارجشده
از شــورای عالــی (رحمتالــه صادقیان،
هوشنگ خســتوئی و غالمحسین دوانی)

به ســمت بازرس اصلی و حسین خطیبیان
(با  49رأی) به ســمت بازرس علیالبدل
انجمن انتخاب شــدند .تعــداد آراء دیگر
نامزدهــای انتخابات شــورای عالی نیز به
ترتیــب شــمار آراء بهاین ترتیب اســت:
سید رضا میرآفتابزاده ( 37رأی) ،حمید
دیانتپــی ( 30رأی) ،مزدک کاظمزاده
( 27رأی) ،ســمیّه ســلیمی ( 23رأی)،
محســن ژالــه آزاد زنجانــی ( 21رأی)،
هومن حســنی طالقانــی ( 19رأی) ،عادل
ویســی ( 15رأی) ،رســول یاریفرد (15
رأی) ،آرش ســراجیان ( 11رأی) ،مهدی
مقدّســی ( 8رأی) ،محمــد صفــا دهقان
( 7رأی) ،امیــن د ّری ( 6رأی) ،حیــدر
معصومــی ســوره ( 5رأی) ،افشــین نخبه
ّ
فلح ( 5رأی) ،احمد حاتمی ( 1رأی)

طی سه سال گذشته ،و همچنین ،زحمات
بــازرس انجمن (رضــا یعقوبی) طی یک
سال گذشــته قدردانی شد .در این بخش
از مراســم ،غالمرضــا ســامی ،ســعید
جمشــیدیفرد ،و غالمحســین دوانی طی
ســخنان جداگانهای به صــورت ویژه از
خدمات رحمتاله صادقیــان در جایگاه
رئیس شــورای عالی انجمن طی دو سال
گذشــته قدردانــی کردنــد و مشــارکت
وی را بهویــژه در مدیریــت بهینــه منابع
گــروه (انجمــن و  )PACTطی دو ســال
گذشته (شــامل ،فروش ساختمان قدیمی
 ،PACTخریــد آپارتمــان بــرای انجمن،
خرید ســاختمان بزرگتر بــرای ،PACT
و سپردهگذاری منابع مازاد انجمن) بسیار
تاثیرگذار و ماندگار ارزیابی کردند.
در بخش پایانی جلسه ،در اجرای ماده
 24اســاسنامه ،انتخابــات اعضای جدید
شــورای عالــی (ســه عضو اصلی و ســه

عضو علیالبدل) انجام شــد؛ که بر اساس
صورتجلسه شمارش آراء مأخوذه (297
رأی) ،نتایــج زیــر در ارتباط بــا انتخاب
اعضای جدید اصلی و علیالبدل شورای
عالی حاصل شد:
ســه عضو اصلی جدید شــورای عالی
برای ســه ســال آینده (به ترتیب شــمار
آراء):
• مهدی مرادزادهفرد ( 162رأی)
• مریم علیشیری ( 108رأی)
• مهران آقایی ( 63رأی)
ســه عضــو علیالبدل جدید شــورای
عالــی برای یک ســال آینده (بــه ترتیب
شمار آراء):
• محمدحسن فامیلی ( 60رأی)
• بهروز خدارحمی ( 54رأی)
• سید محمدباقرآبادی ( 41رأی)
در اجرای ماده  35اســاسنامه نیز رضا
یعقوبی (با  142رأی) به مدت یکســال

مجمع به محســن قاســمی ،دبیرکل و
دبیر جلسات شورای عالی ،با حق توکیل
بــه غیــر وکالــت داد تا پــس از دریافت
تأییدیه از وزارت کشور نسبت به ثبت این
صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها
و موسسات غیر تجاری اقدام کند.
جلســه مجمع در ســاعت  20:00پایان
یافت.
نخستین جلســهی شورایعالی
انجمن
همچنین ،در نخســتین جلســه شورای
عالــی جدیــد انجمــن ،انتخابــات تعیین
سمتهای شورای عالی (موضوع ماده 29
اســاسنامه) انجام شد .مطابق تصمیمهای
گرفته شده در این جلسه ،اعضای شورای
عالی به اتفاق آراء ،منصور شمساحمدی
را به عنوان رئیس ،ســعید جمشــیدیفرد
را به عنوان نایب رئیــس ،مصطفی باتقوا
را به عنوان خزانهدار و محســن قاســمی
را به عنوان دبیر جلسات شورای عالی (با
حفظ ســمت به عنوان دبیــرکل) انتخاب
کردند.
شماره  - 310بهمن ماه 96
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دوشــنبه شــانزدهم بهمنماه ،در محل
دبیرخانه انجمن ،نخســتین جلسه شورای
عالی جدیــد با حضور اعضای پیشــین و
اعضــای منتخــب مجمع عمومــی عادی
ســاالنه (مورخ سهشــنبه 26 ،دی )1396
برگزار شــد .در آغاز جلســه ،در اجرای
مــاده ( )1آییننامه داخلی شــورای عالی
(مصوب  21اسفند  )1385نتایج انتخابات
مجمــع عمومــی عادی ســاالنه توســط
رحمت اله صادقیان ،رئیس پیشین شورای
عالی ،خوانده شد.
در ادامه ،شــرح اقدامــات در جریان و
ناتمام انجمن توسط وی به اطالع اعضای
شــورای عالی رسید .سپس ،همگی اعضا
از خدمات اعضای خارج شده از شورای
عالــی – رحمتاله صادقیان ،هوشــنگ
خستوئی ،و غالمحسین دوانی – قدردانی
و سپاسگزاری کردند.
در ادامــه جلســه ،در اجــرای ماده 29
اســاسنامه ،مبنی بر انتخاب رئیس ،نایب
رئیس ،خزانهدار ،و دبیر جلســات شورای
عالــی ،اعضــای حاضر در جلســه ضمن
قدردانــی و ســپاسگزاری از خدمــات
برجســته انجامشــده توســط رحمتالــه
صادقیان طی دو ســال گذشــته ،به اتفاق
آراء منصــور شــمساحمدی را به عنوان
رئیس ،ســعید جمشــیدیفرد را به عنوان
نایب رئیس ،مصطفی باتقــوا را به عنوان
خـــزانهدار و محسن قاســمی را به عنوان
دبیر جلســــات شورای عــــالی (با حفظ
ســمت بــه عنــوان دبیــرکل) انتخـــاب
کــردند.
سپس ،در اجرای تبصره بند (ت) ماده
 34اساسنامه ،اعضای رابط شورای عالی
در کارگروههــای هفتگانــه انجمــن به
شرح زیر تعیین شدند:
• مصطفــی باتقــوا ،رابــط کارگروه
پذیرش و آزمون اعضاء
• عبدالرضــا تاالنــه رابــط کارگروه
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آموزش حرفهای
• یحیــی حســاس یگانــه و مهــدی
مرادزادهفرد رابطان کارگروه پژوهش
• منصــور شــمس احمــدی و مهران
آقایی رابطان کارگروه همایش
• ســعید جمشیدی فرد رابط کارگروه
انتشارات
• مریــم علیشــیری رابــط کارگــروه
مقررات و رهنمودها

• امیــر ابراهیــمزاده رابــط کارگروه
روابط عمومی و امور بینالملل
در خصــوص تعیین مــکان ،تناوب ،و
زمان تشکیل جلسات شــورای عالی طی
یک ســال آینده نیز مقرر شــد جلســات
در روز دوشــنبه ،هــر دو هفتــه یک بار
(از  16بهمــن  ،)1396ســاعت  16:00در
پاییز و زمســتان و ســاعت  17:00در بهار
و تابستان ،برگزار شود.

انجمن :در یک نگاه
کل اعضاء ۸۶۱۸ :نفر

عادی ۷۹۷۹ :نفر ( 93درصد)

حسابدار مستقل خبره ۶۰۱ :نفر ( 7درصد)

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

اعضای مرد ۷۶۶۳ :نفر ( ۸۹درصد)
اعضای زن ۹۵۵ :نفر ( 1۱درصد)

دارندگان دکتری ۱۲۲ :نفر ( 1.۴درصد)

دارندگان کارشناسیارشد 2۳۰۱ :نفر ( 2۶.۷درصد)
دارندگان کارشناسی ۶۱95 :نفر ( 7۱.۹درصد)

استانهای دارای بیش از  100عضو:

تهران ۶۳۵۵ :نفر (  73.74درصد)
اصفهان ۳۲۳ :نفر ( 3.۸درصد)

خراسان رضوی 2۷۸ :نفر ( 3.۲درصد)

البرز ۲۲۴ :نفر ( 2.۶درصد)

آذربایجان شرقی ۲۱۰ :نفر ( 2.۴درصد)
خوزستان ۱۴۱ :نفر ( 1.۶درصد)
مازندران 1۳۲ :نفر ( 1.۵درصد)

دیگر استانها ( 24استان) ۹۵۵ :نفر ( 1۱.۱درصد)

 ۸۶۱۸عضو

عملکرد سال گذشته :در یک نگاه
پذیرش اعضای جدید 7۰۰ :نفر ( ۹درصد افزایش)
اعطای عنوان حسابدار مستقل خبره ۲۰ :نفر ( ۳درصد 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  PACTو خرید ساختمان جدید
افتتاح شعبه اصفهان PACT
افتتاح ساختمان شماره ( PACT )3در تهران
گردهماییهای برگزار شده توسط انجمن:
همایش  :38پیادهسازی  IFRSدر شبکه بانکی کشور
 23آذر  ،1395دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
جشن چهل سالگی مجله حسابدار و آیین گرامیداشت روز حسابدار
 23آذر  ،1395دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
همایش  :3۹پیادهسازی  IFRSدر صنعت بیمه کشور
 ۸شهریور  ،۱۳۹۶دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
آیین ویژه معرفی نخستین گروه حسابداران مدیریت خبره
 2۶آذر  ،139۶هتل استقالل
دورههای آموزشی برگزار شده در :PACT
 ۱۴۹۳۹دانشجو/کالس ( ۸درصد افزایش)
گردهماییهای برگزار شده توسط :PACT
جشن افتتاحیه شعبه اصفهان ( 1مهر )1395

همایش معرفی دوره  ACCAدر اصفهان ( 12آبان )1395

همایش معرفی دورههای بینالمللی (دانشگاه تهران 15 ،آذر )1395

همایش حسابداران فردا (دانشگاه حضرت معصومه قم 17 ،آذر )1395

جشن دانشآموختگی نخستین گروه دانشآموختگان سیمای فارسی
وزارت بهداشت ( 28بهمن )1395

همایش معرفی دوره  ACCAو تقدیر از استادان ( 12اردیبهشت )1396
همایش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ( 14شهریور )1396

شمارههای منتشرهشده مجله حسابدار:
 10شماره
انتشارات انجمن:

راهنمای کاربردی تهیه صورتهای مالی تلفیقی
اصول جهانی حسابداری مدیریت

پرسش و پاسخهای  2015( DipIFRو  2016و )ACCA
رهنمود عملی مدیریت مالی سازمانهای مردم نهاد
گزارش توسعه پایدار جهانی ()2015
شماره  - 310بهمن ماه 96
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مهر139۵

تکمیل پروژه بازسازی اساسی آپارتمان دفتر جدید انجمن (خیابان الوند)
برگزاری جشن افتتاحیه شعبه اصفهان  PACTبا حضور شماری از اعضای شورایعالی انجمن،
شورای مدیریت  PACTو حسابداران استان اصفهان
انتشار ترجمه فارسی پرسشنامه پژوهش جهانی  IFACدرباره مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط در سال 2016
راهاندازی ساختمان شماره ( PACT)3در تهران
انتشار شماره  294مجله حسابدار

آبان 139۵

آغاز بهرهبرداری 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 هیأت تحریریه مجله حسابدار ،و اداره آموزش انجمن
برگزاری جلسه مقامات  PACTو  ACCAبه منظور همفکری درباره مسائل مختلف آموزشی در ایران
فروش ساختمان مرکزی  PACTبه منظور خرید ساختمان بزرگتر
انتشار شماره  295مجله حسابدار

آذر 139۵

برگزاری سی و هشتمین همایش انجمن با موضوع «پیادهسازی  IFRSدر شبکه بانکی کشور»
با همکاری بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی
برگزاری جشن چهل سالگی مجله حسابدار
برگزاری آیین گرامیداشت روز حسابدار
انتشار فیلم بخشهای مختلف  38امین همایش انجمن و جشن چهل سالگی مجله حسابدار در کانا ل رسمی انجمن در آپارات
انتخاب هوشنگ خستوئی از رئیسان ادوار مختلف شورای عالی به عنوان
«مشاهیر حسابداری ایران در سال  »1395از سوی انجمن حسابدارای ایران
انتشار شماره  296مجله حسابدار

دی 139۵

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء
پایان مدت مأموریت مهدی سوادلو ،اسفندیار گرشاسبی ،و محمد منیری در شورای عالی
انتخاب امیرابراهیمزاده  ،مصطفی باتقوا و منصور شمس احمدی به عضویت در شورای عالی
انتشار شماره  ۲۹۷مجله حسابدار

بهمن 139۵

انتخاب رحمت اله صادقیان به عنوان رئیس ،یحیی حساسیگانه به عنوان نائب رئیس ،هوشنگ خستوئی
به عنوان خزانهدار ،و محسن قاسمی (با حفظ سمت دبیرکل) به عنوان دبیر جلسات شورای عالی
انتشار شماره  ۲۹۸مجله حسابدار

اسفند 139۵

خرید ساختمان جدید PACT
فراخوان اعضاء عالقهمند به فعالیت در کارگروههای هفتگانه انجمن
کسب گواهینامه تأیید صالحیت سازمان اداری و استخدامی کشور توسط PACT
برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه کارکنان دستگاههای دولتی
اعالم موضوعات محوری مجله حسابدار در سال  ۱۳۹۶توسط سردبیر مجله

فروردین 139۶

انتشار گزارش یافتههای پژوهش جهانی  IFACدرباره مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط در سال ۲۰۱۶
و سپاسگزاری از انتشار ترجمه فارسی این پرسشنامه در ایران توسط انجمن
 انتشار ویژهنامه نوروزی  ۱۳۹۶مجله حسابدار
تصویب «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (موضوع ماده  ۸اساسنامه) توسط شورایعالی و کلید خوردن
اعطای گواهینامههای حرفهای «حسابدار مدیریت خبره( »)CMAو «حسابدار مالی خبره ( »)CFAبه اعضاء
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اردیبهشت 139۶

بهرهبرداری از ساختمان جدید PACT
مشارکت انجمن و دانشگاه صنعت نفت در افزایش سرمایه PACT
انتصاب اعضای کارگروههای هفتگانه انجمن توسط شورای عالی
انتشار شماره  ۳۰۰-۳۰۱مجله حسابدار

خرداد 139۶

مشارکت در برگزاری همایش «اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم در عرصه عمل
و قانون مالیات بر ارزشافزوده» در کرمانشاه
انتضاب اعضای هیأتهای تشخیص صالحیت «حسابداران مالی خبره»،
«حسابداران مدیریت خبره» و «حسـابداران مستقل خبره» توسط شورایعالی
انتشار شماره  ۳۰۲مجله حسابدار

تیر139۶

کسب گواهینامه «شریک آموزشی انجمن حسابداران خبره انگلستان و
ولز( »)ICAEWتوسط PACT

مرداد 139۶

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 »۱۳۹۶
توسط هیأت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره
انتشار فراخوان ثبت نام در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال  »۱۳۹۶توسط دبیرکل
انتشار شماره  ۳۰۳-۳۰۴مجله حسابدار
انتشار ویراست د ّوم کتاب «راهنمای کاربردی صورتهای مالی تلفیقی» تألیف بهرام غیایی
توسط انتشارات انجمن (پس از سی و دو سال از انتشار ویراست نخست)
انتشار فراخوان ثبتنام در نخستین دوره آمادگی برای آزمون حسابدار مدیریت خبره توسط PACT

شهریور 139۶

برگزاری سی و نهمین همایش انجمن با موضوع «پیادهسازی  IFRSدر صنعت بیمه کشور» با همکاری بیمه مرکزی
انتشار فیلم بخشهای مختلف ۳۹امین همایش انجمن در کانال آپارات و تلگرام انجمن
انتشار شماره  ۳۰۵مجله حسابدار

مهر 139۶

راهاندازی کانال رسمی فایلهای صوتی (پادکستهای) انجمن در شنوتو و تلگرام
پایان مهلت ثبتنام در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال »۱۳۹۶
انتشار شماره  ۳۰۶مجله حسابدار

آبان 139۶

انتشار فهرست  ۲۴۱عضو واجد شرایط شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال »۱۳۹۶
انتشار شماره  ۳۰۷مجله حسابدار

آذر 139۶

برگزاری «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال  »۱۳۹۶با حضور  ۱۶۷عضو
واجد شرایط انجمن در محل ساختمان مرکزی PACT
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  ۳۰۸مجله حسابدار
شماره  - 310بهمن ماه 96
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سند راهبردی انجمن حسابداران خبره ایران
(برای دوره سه ساله منتهی به  31شهریور )1397

اشــاره :ســند راهبــردی انجمن
حســابداران خبــره ایــران پــس از
طرح و بررســی در جلســات پرشمار
شــورایعالی انجمــن طی ســالهای
 1392و  1393و بازنگری در جلســه
مــورخ  26بهمن  1394شــورایعالی
برای اجرا در دوره ســه ســاله منتهی
بــه  31شــهریور  1397بــه تصویــب
رسید .طبق مصوبه شــورایعالی متن
کامل این ســند راهبردی هــم از راه
وبگاه انجمن و هم مجله حســابدار به
اطالع اعضاء رســانده شــد .در ادامه،
مفروضات پایــهای و اهداف مقرر در
سند راهبردی انجمن ارائه میشود.
فهرست

 .1مفروضات پایهای
تعریف سند راهبردی

ارزشها

ارزشهاي يك سازمان عبارت است از اعتقادات

بنيــادي يا حقايقي كه ســازمان آنهــا را گرامي

آوردن سازمان به سوي آرماناش است.

حسابداری در ایران

ارزشهــا ايجادكنند ه فضايی براي به حركت در
ارزشهاي انجمن

توسعه و بالندگی حرف ه حسابداری در ایران

رشد و توانمندی اعضا

درســتکاری و پایبندی اعضــا به اخالق

حرفهای
چشمانداز

مفروضات پایهای

یک برنامه کالن اســت که بــه دور از جزئیات
اجرایی تهیه میشود .این سند بر مبنای وضعیت

درونی و بیرونی ســازمان نوشته میشود و وضع
مطلوب ســازمان در قالب مجموعه مســتنداتی
تصویب و در دستور اجرا قرار میگیرد.

مهمترین این مستندات عــــبارتاند از)1( :

مفروضات پایــهای؛ ( )2اهـــداف؛ و ( )3طرح

فعالیتها
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زیر تعریف شدهاند .برنامهریزی و کنترل امور انجمن

در چارچوب این بخشها صورت خواهد گرفت:
پذیرش و آزمون

آموزش و کارآموزی

اســت .ســازمان باید در چند ســال آینده برای

دســتیابی در آینده (ســه تا پنج ســال آینده)
دستیابی به چشمانداز تالش کند.

چشمانداز انجمن

بزرگتریــن و معتبرتریــن انجمــن حرفهای

اهداف کالن

تعریف ســند راهبردی :ســند راهبردی

بخشهای راهبردی انجمــن ( )SBUبه صورت

همایشها

بیانیه ماموریت

اهداف بخشها

مفروضات سازمانی انجمن

چشــمانداز تصویری از آینده آرمانی ولی قابل

مفروضات سازمانی

اهداف حوزههای راهبردی

اعطــای معتبرتریــن مــدارک حرفــهای

انتشارات

برتر در منطقه خاورمیانه.

 .2اهداف

کمک به ســازمانها و ارزشآفرینی برای

ميشــمارد ،يا نســبت به آنها حســاس اســت.

و کیفی؛ و جزو ســه انجمن حرفهای حسابداری

ماموریت

مهارت فعاالن حرفه

آنها از راه اعضاء

حسابداری در ایران به لحاظ شاخصهای کمی

چشمانداز
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ارزشها

راه آموزش ،پژوهــش ،و ارتقای دانش و

بيانيــه ماموريت بيانگر علت وجودي ســازمان

اســت .به وســیله بیانیه ماموریت يك سازمان از

ســازمانهاي ديگر متمايز میشود .با استفاده از
بیانی ه ماموريت ســازمان ميتوان به اين پرســش

مجل ه حسابدار
پژوهش

روابط عمومی

وبگاه

اهداف انجمن
اهــداف انجمن در دو ســطح ( )1اهـــــداف

کــــان و ( )2اهــداف حوزههــای راهبــردی
عبارتاند از:

اهداف کالن انجمن:
ارتقای حرف ه حسابداری در ایران

ارزشآفرینی برای ســازمانها و بنگاههای
اقتصــادی در بخش دولتی و خصوصی از

اساســي پاســخ داد :چــرا هســتيم؟ وظايف ما

راه اعضا

بیانی ه ماموریت انجمن

افزایش توانمندی آنان

چيست؟ و چگونه فعاليت ميكنيم؟

انجمــن حســابداران خبــره ایــران انجمنــی

حرفهای ،مستقل ،غیر انتفاعی ،و غیر سیاسی است

که ماموریتهای زیر را در ایران دنبال میکند:

رشد و بالندگی اعضاء به عنوان اصلیترین

سرمای ه انجمن

ی حســابداری از
کمــک به اعتالی حرف ه 

پشــتیبانی از اعضا و کمــک به بالندگی و
توسع ه فعالیتها و شمار اعضا

بهبود مستمر کیفیت خدمات حرفهای

اهداف حوزههای راهبردی انجمن:

اهــداف حوزههــای راهبــردی انجمــن بــه

تفکیک اهداف کالن مربوط به آنها به شــرح

نمایه زیر مقرر شـدهاند.

اهداف حوزههای راهبردی انجمن به تفکیک اهداف کالن
اهداف کالن انجمن

ارتقای حرفه حسابداری در ایران

پذیرش و

ارزشآفرینی برای سازمانها پشتیبانی از اعضا و کمک به بالندگی و افزایش
و بنگاههای اقتصادی

توانمندیآنان

•نظارت دقیق بر عملکرد
اعضا

•باال بردن سرعت پذیرش
•ایجاد رضایتمندی در فرایند پذیرش اعضای
جدید

• آگاهسازی جامعه از نقش و اهمیت حسابداری
•همکاری با انجمنهای حرفهای بینالمللی
در راستای آموزش
•همکاری با انجمنهای حرفهای داخلی در
راستای آموزش
• توسعه آموزش و سمینارها در کل کشور

•برگزاری دورههای
آموزشی ،کارگاه و سمینار
برای اعضا
•برگزاری دورههای
آموزشی ،کارگاه و سمینار
برای مدیران ارشد صنایع

•باالبردن کیفیت پذیرش اعضای جدید
•نظارت دقیق بر عملکرد اعضا

آموزش و

انتشارات

حوزههای راهبردی انجمن

مجل ه حسابدار

همایشها

وبگاه

شمار اعضا
•توسعهی عضوگیری
در ایران

•برگزاری سمینار با هدف توانمندسازی اعضا
•برگزاری دورههای آموزشی با هدف
توانمندسازی اعضا

• جلب مشارکت مدیران
صنایع و بنگاههای
اقتصادی در بخشهای
• خدماتی در سمینارها
• جلب مشارکت مدیران
دولتیدر سمینارها

•فعالسازی
آموزش مستمر
حرفهای

• تهیه و نشر منابع روز دنیا با هدف معرفی حرفه
•همکاری با انجمنهای حرفهای بین المللی
در راستای نشر مشترک
•همکاری با انجمنهای حرفهای داخلی در
راستای نشر مشترک
•توسعه ارتباط و همکاری با سازمان ها و
نهادهای اقتصادی و علمی کشور

•انتشار منابع الزم با
هدف خدمات حرفهای
ارزشآفرین

•انتشار منابع الزم با هدف توانمندسازی اعضا
•کمک به دستیابی اعضا به منابع داخلی و
خارجی

• اطالعرسانی از
چگونگی عضویت

•انعکاس دیدگاههای گوناگون به منظور
بالندگی حرفه
•جلب مشارکت صاحبنظران
•افزایش وزن و سهم مقاالت تالیفی در
مقایسه با ترجمه

تهیه و نشر منابع
با هدف ارتقای
خدمات حرفهای

•آموزش اعضا در زمینهی
چگونگی ارزشآفرینی

•ارتباط مستمر با اعضا و دریافت نظرات آنان
•ارائه اطالعات مستمر به اعضا از فعالیتهای
راهبردی انجمن
•ارائه خدمات کاریابی برای اعضا از راه ارتباط
با صنعت
•فراهم کردن اخبار حرفه
•فراهم کردن اطالعات مفید برای توانمندسازی

•تبلیغ مطابق با
ضوابط حرفهای
•کمک به سایر
واحدهای راهبردی
•باال بردن شمارگان
چاپ

•کمک به
آموزش حرفهای
مستمر

•آگاهسازی جامعه از نقش و اهمیت حرفه
•همکاری با انجمنهای حرفهای بینالمللی
در راستای برگزاری همایشها
•همکاری با انجمنهای حرفهای داخلی در
راستای برگزاری همایشها
•توسعه همایشها در سرتاسر ایران

•برگزاری همایش برای
اعضا
•برگزاری همایش برای
مدیران ارشد صنایع

•برگزاری همایش با هدف توانمندسازی اعضا

•جلب مشارکت
مدیران صنایع و
بنگاههایاقتصادی
در بخشهای
خدماتی در همایشها
•جلب مشارکت
مدیران دولتی در
همایشها

•کمک به
آموزش مستمر
حرفهای

•پژوهش دربارهی چگونگی ارتقای حرفه

•پژوهش کاربردی برای
کمک به بنگاههای
اقتصادی در بخش دولتی و
خصوصی

•ارتباط با رسانهها در جهت برجسته
کردن حرفه
•ارتباط با نهادهای قانونگذاری و دولتی در
جهت معرفی حرفه
•حضور فعال در مجامع بینالمللی

پژوهش

روابطعمومی

خدمات حرفهای
•باالبردن کیفیت
پذیرش اعضای
جدید
•نظارت دقیق بر
عملکرد اعضا

آزمون

کارآموزی

توسعه فعالیتها و بهبودمستمرکیفیت

•اطالعرسانی در محیط مجازی به زبان
انگلیسی برای ارتقای مشارکتهای
بینالمللی
•تبلیغ در راستای توسعه حرفه

•دریافت کمک از اعضا برای انجام پژوهش

•ارتباط با سازمانها در
راستای معرفی خدمات
حرفهای

•ارتباط مستمر با اعضا و دریافت نظرات آنان
•ارائه اطالعات مستمر به اعضا از فعالیتهای
راهبردی انجمن
•ارائه خدمات کاریابی برای اعضا از راه ارتباط
با صنعت
•طرحریزی 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
حرفهای داخلی
•تالش برای شناخت
متقابل مدارک
حرفهای بینالمللی

•اطالعرسانی در محیط
مجازی درباره چگونگی
ارزشآفرینی

•ارتباط مستمر با اعضا و دریافت نظرات آنان
•ارائه اطالعات مستمر به اعضا از فعالیتهای
راهبردی انجمن
•ارائه خدمات کاریابی برای اعضا از راه ارتباط
با صنعت
•ارائه خدمات ارتباطی به اعضا
•فراهم کردن اخبار حرفه
•فراهم کردن اطالعات مفید برای توانمندسازی
•کمک به خودکارسازی فعالیتها در انجمن

•تالش برای کسب
بهترین رتبه در
موتورهایجستوجو
• تبلیغ مطابق با ضوابط
حرفهای
•کمک به سایر
واحدهایراهبردی
• باال بردن آمار بازدید
از وبگاه
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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 .همانگونه که مالحظه

میشود در سال مورد گزارش نیز در زمینه پذیرش اعضای عادی شاهد رشد مناسبی گذشته بودهایم.

طی سال مورد گزارش در مجموع  ۸جلسه «کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن» و  ۵جلسه «کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل»
به منظور بررسی درخواستهای مربوطه برگزار شد .با توجه به اعضای عادی و حسابداران مستقل پذیرفتهشده در سال مورد گزارش (نمایه
زیر) ،در هر جلسه کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن به طور میانگین با درخواست پذیرش عضویت  ۸۸نفر (سال قبل  ۷۳نفر) و در

هر جلسه کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل به طور میانگین با درخواست اعطای عنوان حسابدار مستقل به  4نفر (سال قبل  ۴نفر)

موافقت شده است.

روند پذیرش اعضا طی هشت سال گذشته
1393 1394 1395 ۱۳۹۶

1392

1391

1390

1389

اعضای انجمن (نفر)

۸۶۱۸

7918

7184

6502

5940

5500

5041

4710

افزایش اعضا نسبت به سال قبل (نفر)

۷۰۰

734

682

562

440

459

331

492

افزایش اعضا نسبت به سال قبل (درصد)

%۹

%10

%10

%10

%8

%9

%7

%12

افزایش (کاهش) اعضای پذیرفتهشده نسبت به سال قبل (درصد)

()%۵

%8

%21

%28

()%4

%39

()%33

%18

حسابداران مستقل (نفر)

۶۰۱

581

551

517

468

442

411

383

افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل (نفر)

۲۰

30

34

49

26

31

28

39

افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل (درصد)

%۳

%5

%7

%11

%6

%8

%7

%11

()%3۳

()%12

()%31

%88

()%16

%11

()%28

%86

افزایش (کاهش) حسابداران مستقل پذیرفتهشده نسبت به سال قبل (درصد)

139۶

 ۸۶۱۸نفر

1395

 7918نفر

1394

 7184نفر

1393

 6502نفر

1392

 5940نفر

1391

 5500نفر

1390

 5041نفر

1389

 4710نفر

1388

 4218نفر

شمار اعضای انجمن در یازده سال گذشته
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1387

 3800نفر

1386

 3430نفر

139۶

 ۶۰۱نفر

1395

 581نفر

1394

 551نفر

1393

 517نفر

1392

 468نفر

1391

 442نفر

1390

 411نفر

1389

 383نفر

1388

 344نفر

1387

 323نفر

1386

 286نفر

شمار حسابداران مستقل در یازده سال گذشته

ترکیب تحصیالت اعضا
ترکیب تحصیالت اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است .مهمترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
بیشتر اعضای انجمن از بین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی هستند ( 7۲درصد)
بیشترین درصد افزایش اعضا نسبت به سال گذشته مربوط به اعضای دارای مدرک دکتری بوده است ( 1۳درصد).

 ۱۲۲نفر

ترکیب تحصیالت اعضا

 ۶۱۹5نفر

سال 139۶
تحصیالت

دکتری

کارشناسی

 ۲۳۰۱نفر

درصد افزایش نسبت به سال قبل
تعداد
درصد
از کل تعداد

کارشناسی

۶۱۹۵

۷۲

۴۳۳

۷

کارشناسی ارشد

۲۳۰۱

۲۷

۲۵۳

۱۲

دکتری

۱۲۲

1

۱۴

۱۳

جمع

۸۶۱۸

100

۷۰۰

۹

کارشناسیارشد
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ترکیب شغلی اعضا
ترکیب شغلی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است .مهمترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
اعضای انجمن ترکیب متنوعی از افراد شاغل در زمینههای گوناگون حسابداری هستند .از این نظر ،انجمن حسابداران خبره ایران یک انجمن
حرفهای مادر و فراگیر به شمار میآید .به عبارت دیگر ،اعضای انجمن شاغالن زمینههای گوناگون حسابداران در ایران را نمایندگی میکنند.
بیشترین شمار پذیرش اعضا در انجمن طی سال گذشته از بین حسابداران بوده است ( ۳۹۰عضو).
بیشترین درصد افزایش اعضا نسبت به سال گذشته نیز مربوط به حسابداران بوده است ( ۱۱درصد).
 ۱۸۰نفر

ترکیب شغلی اعضا

مشاور و طراح سیستم

سال 1396
شغل

تعداد

درصد

۳۸۳۴

۴۵

۳۹۰

۱۱

*

۲۸۷۸

۳۳

۲۰۸

۸

مدیر مالی

۱۴۸۶

۱۷

۸۲

۶

دانشگاهی

۲۴۰

3

۱۱

۵

مشاور و طراح سیستم

۱۸۰

2

۹

۵

جمع

۸۶۱۸

100

۷۰۰

۹

حسابدار
حسابرس

تعداد

* :شامل  ۱۰۸۸عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (حسابدار رسمی)

دانشگاهی
 ۱۴۸۶نفر

افزایش نسبت به سال قبل

درصد
از کل

 ۲۴۰نفر

مدیر مالی

 ۳۸۳۴نفر
حسابدار

 ۲۸۷۸نفر
حسابرس

ترکیب جنسیتی اعضا
ترکیب جنسیتی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است .مهمترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
اکثر قابل مالحظه اعضای انجمن ( ۸۹درصد) از بین مردان هستند.
به رغم آن که حدود  8۰درصد ( ۵۶۰نفر) اعضای پذیرفتهشده در سال گذشته از بین مردان بودهاند ،ولی درصد افزایش زنان عضو انجمن در سال گذشته (1۷درصد)
نسبت به درصد افزایش مردان عضو انجمن در سال گذشته ( ۸درصد) بیشتر بوده است .به عبارت دیگر ،روند رشد پذیرش زنان در انجمن در سال گذشته نیز همچون
چند سال اخیر پرشتابتر از روند رشد پذیرش مردان در انجمن بوده است.
 ۹۵۵نفر
 ۷۶۶۳نفر
زن
مرد

ترکیب جنسیتی اعضا

سال 1396
جنسیت

تعداد

درصد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل
تعداد

درصد

مرد

۷۶۶۳

۸۹

۵۶۰

۸

زن

۹۵۵

۱۱

۱۴۰

۱۷

جمع

۸۶۱۸

100

۷۰۰

۹

18
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پراکندگی جغرافیایی اعضا

پراکندگی جغرافیایی اعضا

۳۴

۶

۵۱
۶۵

۱۳۲

۲۲۴

۲۴

۲۷۸

۴۶

۶۳۵۵

۶۸

۲۸

۳۰

۳۴
۴۳
۳۳

۷۳

۵
۱۷

۶۱
۸۹
۱۲

۴۴

۱۸

۹۸
۴۰

۳۲۳

۳۰

۲۱۰

۱۴۱

۶

ردیف

پراکندگی جغرافیایی اعضای انجمن در نمایه و نقشه زیر نمایش داده شده است .مهمترین
نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
همه استانهای ایران اعضایی را در انجمن دارند .از این نظر ،انجمن حسابداران خبره ایران به
واقع یک انجمن ملّی به گستردگی پهنه ایرانزمین است.
 74درصد اعضای انجمن از تهران و  26درصد از مابقی استانهای دیگر ایران هستند.
بیشترین شمار پذیرش اعضا در انجمن طی سال گذشته از استانهای تهران ،البرز ،اصفهان،
آذربایجان شرقی ،و خراسان رضوی بوده است.
بیشترین درصد افزایش اعضا نسبت به سال گذشته مربوط به استانهای کرمانشاه ،قم،
بوشهر ،اردبیل و همدان بوده است.
در سال گذشته از استانهای کردستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،سیستان و بلوچستان ،ایالم،
خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری پذیرش عضو جدیدی نداشتیم.

استان

تعداد
اعضا

سال 1396
افزایش نسبت
درصد
به سال قبل
از کل
درصد
تعداد

1

تهران

6355

73.74

460

7.80

2

اصفهان

323

3.75

31

10.62

3

خراسان رضوی

278

3.23

24

9.45

4

البرز

224

2.60

32

16.67

5

آذربایجان شرقی

210

2.44

28

15.38

6

خوزستان

141

1.64

17

13.71

7

مازندران

132

1.53

14

11.86

8

آذربایجان غربی

98

1.14

12

13.95

9

فارس

89

1.03

3

3.49

10

یزد

73

0.85

8

12.31

11

مرکزی

68

0.79

4

6.25

12

گیالن

65

0.75

9

16.07

13

کرمان

61

0.71

8

15.09

14

گلستان

51

0.59

3

6.25

15

قزوین

46

0.53

4

9.52

16

هرمزگان

44

0.51

6

15.79

17

کرمانشاه

43

0.50

9

26.47

18

کردستان

40

0.46

0

0.00

19

اردبیل

34

0.39

5

17.24

20

همدان

34

0.39

5

17.24

21

لرستان

33

0.38

4

13.79

22

خراسان جنوبی

30

0.35

1

3.45

23

زنجان

30

0.35

4

15.38

24

قم

28

0.32

5

21.74

25

سمنان

24

0.28

1

4.35

26

بوشهر

18

0.21

3

20.00

27

کهگیلویهوبویراحمد

17

0.20

0

0.00

28

سیستانوبلوچستان

12

0.14

0

0.00

29

ایالم

6

0.07

0

0.00

30

خراسان شمالی

6

0.07

0

0.00

31

چهارمحال بختیاری

5

0.06

0

0.00

جمع کل

8618

100.00

700

8.84
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اهم اقدامات انجامشده در مرکز آموزش حسابداران خبره ()PACT
دورههاي آموزشي برگزارشده
در سال مالي مورد گزارش ،مجموعاً  ۱۴۹۳۹دانشجو/كالس در دورههاي آموزشی متنوع برگزارشده در ( PACTبه شرح زیر) شرکت کردند .این عملکرد در مقایسه با سال
مالی پیش از آن ( ۱۳۸۴۹دانشجو/کالس)  ۸درصد افزایش نشان میدهد.
(اعداد به "دانشجو/کالس")

(كاهش)

1

بینالمللی

۱۹۴

۱۹۱

()1.5

306

۶۰

2

بلندمدت داخلي

۷۸۱۵

۸۵۱۹

9

9299

۹

3

سازمانی

۵۳۷

۱۶۴۴

186

2180

۳۳

۴

كوتاهمدت تخصصی

۳۳۳۹

۳۰۷۰

()8

3317

۸

کارگاههای آموزشی 


5

زبان انگليسي

۸۳۹

۳۳۳

()60

839

۱۵۲

دورههای بين المللي


6

کارگاههای آموزشی

۱۰۸۹

۱۱۸۲

8.5

1400

۱۸

8

17341

۱۶

رديف

طبقهبندی اصلی
دورههای آموزشی

سال
مالی
139۵

سال
مالی
139۶

درصد
افزايش
(كاهش)

پیشبینی
سال مالی
139۷

۱۴۹۳۹ ۱۳۸13

جمــــع کــــل

درصد

عملکرد سال 1396
افزايش

سال۱۳۹۶
سال
عملکرد
1396
عملکرد

دورههای بلندمدت داخلي

دورههای بلندمدت داخلي


كوتاهمدت تخصصی

دورههای


كوتاهمدت تخصصی

دورههای


دورههای زبان انگليسي


دورههای زبان انگليسي


دورههای سازمانی


دورههای سازمانی


کارگاههای آموزشی 

دورههای بين المللي


روند افزایش مستمر مجموع درآمدها
روند افزایش مستمر مجموع درآمد دورههای آموزشی برگزارشده در  PACTدر مقایسه با تعداد دانشجو/کالسهای شرکتکننده در دورههای آموزشی مختلف طی هفت
روند افزایش مستمر مجموع درآمدهای  PACTطی هشت سال گذشته
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توسعه فضای آموزشی و اداری PACT
با توجه به افزایش روزافزون تقاضا شرکت در دورههای آموزشی مرکز
آموزش حسابداران خبره ( ،)PACTطی سالهای گذشته ،کمبود فضای
آموزشی همواره به عنوان یکی از اصلیترین گلوگاههای فرآیند خدماتی
این مرکز آموزش مطرح بوده است .این کمبود طی سالهای گذشته از
طریق اجاره کالس در مراکز آموزشی دیگر و اجاره ساختمان جبران
میشد؛ 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 میشد.
از این رو ،طی سال مالی گذشته در چارچوب اقدامات اساسی انجامشده
به منظور مدیریت بهینه منابع گروه انجمن ،پس از بحث و بررسیهای
کارشناسی در شورای عالی انجمن و شورای مدیریت  ،PACTمقرر شد با
هدف توسعه پایدار فضای آموزشی  PACTدر تهران ،ساختمان قبلی آن
فروخته شود و از محل منابع حاصل از آن و منابع داخلی  ،PACTاقدام
به خرید ساختمانی با فضای آموزشی بیشتر شود .این پروژه با انعقاد
مبایعهنامه فروش ساختمان قبلی از روزهای پایانی آبان  1395کلید خورد
و نهایتاً به خرید ساختمان فعلی و نقل مکان کامل به آن در اردیبهشت
( 1396کمتر از شش ماه بعد) منجر شد.

دوره آمادگی آزمون دکتری حسابداری
کارگاههای آموزشی مجازی
کسب عنوان شریک آموزشی انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز
()ICAEW
طی سال مالی مورد گزارش ،در نتیجه پیگیریهای مستمر انجامشده
و پس از برآورده کردن الزامات مقرر از سوی انجمن حسابداران خبره
انگلستان و ولز ) PACT،(ICAEWموفق به کسب گواهینامه معتبر «شریک
آموزشی ( »)ICAEW Partner in Learningاین انجمن پیشرو حرفه
حسابداری انگلستان و جهان شد .در پی کسب این گواهینامه ،از این پس،
منابع آموزشی  ICAEWکه به منظور آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون
«حسابدار خبره ( »)ACAاز سوی این انجمن تهیه میشوند ،به صورت مستمر
در اختیار  PACTقرار خواهد گرفت .از این رو ،حسابداران ایرانی متقاضی
دریافت این گواهینامه حرفهای معتبر بینالمللی از این پس میتوانند در
داخل کشور از خدمات آموزشی  PACTبه عنوان شریک آموزشی رسمی
و مورد تایید  ICAEWبرخوردار شوند .افزون بر این PACT ،از این پس
مجاز خواهد بود در تمامی رسانهها و منابع اطالعرسانی و بازاریابی خود از
نشانهای تجاری و ثبتشده «شریک آموزشی (ICAEW Partner in
 »)Learningاستفاده کند.

افزایش سرمایه
طی سال مالی مورد گزارش ،به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز
برای خرید ساختمان جدید  ،PACTسرمایه آن از مبلغ  40میلیون ریال به

سایر اقدامات انجامشده
از جمله سایر اقدامات انجامشده در  PACTطی سال مالی مورد گزارش
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
برگزاری و مشارکت در همایشها و رویدادهای حرفهای
عقد تفاهمنامه با وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سرتاسر
کشور به منظور برگزاری دوره سیمای فارسی به صورت انحصاری
راهاندازی وبگاه جدید و انجام اقدامات اولیه برای راهاندازی یوتاب
آموزشی
اقدامات گسترده بازاریابی در دانشگاهها و شبکههای اجتماعی (با
محوریت تلگرام و اینستاگرام)
ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت ارزیابی متوازن
بازسازی و نوسازی ساختمان جدید

مبلغ  20.040میلیون ریال ( 500برابر) افزایش یافت .این افزایش سرمایه
از طریق آورده نقدی انجمن و دانشگاه صنعت نفت (به نسبت درصد
مالکیت) انجام شد.

افتتاح شعبه اصفهان
عصرگاه پنجشنبه ،یکم مهر  ،1395همزمان با نخستین روز از سال تحصیلی
جدید و نخستین روز از سال مالی مورد گزارش ،جشن افتتاحیه شعبه
اصفهان  PACTبا حضور پرشور جمع کثیری از اعضای انجمن و دیگر
حسابداران عالقهمند 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  PACTدر اصفهان برگزار شد.
برنامههای آینده
گفتنی است ،پس از استان تهران ،استان اصفهان بیشترین عضو را در از جمله برنامههای آینده  PACTکه مقدمات عملیاتی کردن آنها طی سال
انجمن دارد .همچنین ،این استان با داشتن حدود  70.000حسابدار از مالی جاری در حال انجام است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ظرفیت بسیار باالی برای برگزاری دورههای آموزشی حرفهای در سطوح
راهاندازی امکان ثبتنام آنالین در وبگاه جدید
گوناگون برخوردار است.
مذاکره با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برای برگزاری دوره
طراحی و برگزاری دورههای آموزشی جدید
در سال مالي مورد گزارش ،عالوه بر دورههای متنوع گذشته ،دورههای
آموزشی جدید زیر نیز برای نخستین بار طراحی و برگزار شدند:
دوره بلندمدت DBA
دوره آمادگی آزمون رتبهبندی کارکنان حرفهای موسسات حسابرسی
دوره آمادگی آزمون حسابدار مدیریت خبره

آموزشی
مذاکره با جامعه حسابداران رسمی ایران برای طراحی و برگزاری
دورههای آموزشی مشترک
تعیین هیأتمدیره 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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انتشارات انجمن
با توجه به نیاز همیشگی حسابداران خبره به منابع کاربردی معتبر در
زمینههای تخصصی گوناگون ،طی سال گذشته با سازماندهی و فعالسازی
کارگروه انتشارات انجمن چاپ نشریات زیر در دستور کار قرار گرفت:
• ترجمه «اصول جهانی حسابداری مدیریت» ،انجمن حسابداران رسمی
آمریکا ( ،)AICPAانجمن حسابداران مدیریت خبره ()CIMA
• ترجمه «مجموعه پرسشها و پاسخهای دیپلم گزارشگری مالی بینالمللی
( ،»)DipIFRانجمن حسابداران خبره رسمی ( ،)ACCAسالهای 2015و2016
• ترجمه «گزارش توسعه پایدار جهانی» ،سازمان ملل متحد2015 ،
• ترجمه و تالیف «رهنمود عملی مدیریت مالی سازمانهای مردمنهاد»
• ویراست د ّوم «راهنمای کاربردی تهیه صورتهای 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 و انتشار آنها در
چارچوب ضوابط شورایعالی و کارگروه انتشارات انجمن ادامه پیدا کند.

اصول جهانی حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت اثربخش:
بهبود تصمیمات و ساخت سازمانهای موفق
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انتشــار ترجمــه فارســی پرســشنامه پژوهــش جهانــی
آیفــک دربــاره موسســات حسابرســی کوچــک و متوســط
جهــان در ســال 2016

فدراسیون بینالمللی حسابداران (آیفک) سال  2016نیز ،همچون
سالهای پیش از آن ،با انتشار پرسشنامهای در سطح جهان اقدام به
انجام پژوهش پرسشنامهای «موسسات حسابرسی کوچک و متوسط
( »)IFAC Global SMP Surveyکرد .پایگاه اطالعرسانی انجمن
حسابداران خبره ایران ،به عنوان نخستین انجمن حسابداران حرفهای
ایرانی عضو آیفک ،سال گذشته میالدی ( )2016نیز همچون سال پیش از
آن ( )2015با هدف جلب مشارکت حداکثری حسابداران رسمی شاغل
انفرادی و موسسات حسابداران رسمی ایرانی اقدام به ترجمه پرسشنامه
مذکور به زبان فارسی و انتشار آن در فضای مجازی کرد .در این راستا،
ضمن اعالم خبر فوق ،از همهی 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 30
نوامبر  2016همزمان با  10آذر  1395بود.
گفتنی است ،پرسشنامه سال  2016به  23زبان در وبگاه فدراسیون
بینالمللی حسابداران (آیفک) منتشر شده بود؛ و با این که ترجمه 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 سالهای آینده پیش
از آغاز این پژوهش ترجمه فارسی آن توسط انجمن تهیه و توسط آیفک
در سامانه مربوطه گنجانده شود.

نخستین شورای عالی انجمن حسابداران خبرهی ایران 1354 -

شورای عالی انجمن حسابداران خبرهی ایران 1396 -
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