انجمن حرفهای
گواهینامههای حرفهای

انجمن حســابداران خبرهی ایران از زمان تاسیس (2
اسفند  )1351تا اوایل دههی  ،1380قریب به سه دهه،
تنها انجمن تخصصی حسابداران و حسابداری در ایران
بود .از این رو ،در غیاب انجمنهای حرفهای ،دانشگاهی،
صنفی حســابداران و حسابداری در ایران ،که عمدتاً
و
ِ
در یک دههی اخیر در سطوح ملّی و استانی راهاندازی
حد و مرزهای
شدهاند ،اساساً نیازی به تصریح و تبیین ّ
آن در چارچوب یکی از ســه قالب اصلی «حرفهای»،
«دانشگاهی» ،یا «صنفی» احساس نمیشد.
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حسابدار
شمارۀ ۳۱۳

با این حال ،با توجه به ماموریت اصلی انجمن از آغاز
فعالیت آن ،مبنی بر ارتقای جایگاه حرفهای اعضاء نزد
ذینفعان ،و به طور کلی در جامعه ،و ساز و کارهای
مشــخصی که برای تحقق ایــن ماموریت در انجمن
پیشبینی شــدهاند  -از جمله ،تاکید بر حفظ منافع
عمومی و ارائهی خدمات حرفهای به جامعه ،رعایت
اخــاق حرفهای ،گواهی کــردن صالحیت حرفهای
اعضــای واجد شــرایط ،نظارت بر تــداوم صالحیت
حرفــهای اعضای گواهیشــده ،آمــوزش حرفهای
مستمر ،و اقدامات انضباطی -همچنین ،قریب به پنج
دهه سابقهی فعالیتهای گوناگون انجمن در راستای
تحقق این ماموریت ،انجمن حسابداران خبرهی ایران
در حرفهی حســابداری ایران همواره در هیات یک
انجمن حرفهای (نه دانشگاهی ،و نه صنفی) فعالیت
کرده است.
از ایــن رو ،آنچنان که از یک انجمن حســابداران
حرفهای انتظار میرود ،اعطاء و ترویج گواهینامههای
حرفهای در زمینههای تخصصــی گوناگون ،ضرورتاً
یکی از اصلیترین فعالیتهای انجمن در جهت ارتقاء
جایگاه اعضاء خود نزد ذینفعان گوناگون ،و به طوری
کلی ،نزد جامعه بوده است.

پیشینهی گـــواهیگری
صالحیت حرفهی اعضاء

«حسابدار مســتقل» نخستین گواهینامهی حرفهای
صادره در حرفهی حســابداری ایران ،پس از انقالب،
اســت .این گواهینامــه ،از بهمن  ،1364از ســوی
انجمن حســابداران خبرهی ایران بــه اعضای واجد
شرایط شاغل در خدمات اطمینانبخشی (حسابرسی
مســتقل) اعطاء میشــود .در آن تاریخ ،نخســتین

فهرست حسابداران مستقل عضو انجمن ،شامل 69
نفر از بزرگان حرفهی حسابرســی کشور ،در مجلهی
حسابدار (شماره  ،15بهمن  ،1364صص  61و )62
منتشر شد .این فهرســت هم اینک که بیش از 32
ســال از انتشار آن میگذرد ،شامل نام بیش از 600
حسابدار مستقل اســت؛ و از این حیث ،پایندهترین
گواهینامــه حرفــهای صــادره در تاریــخ حرفهی
حسابداری ایران نیز به شمار میآید.
بــا این حــال ،از آن جا که صرفاً قریب به یکســوم
از اعضــای انجمــن در زمینــهی ارائــهی خدمات
اطمینانبخشــی (حسابرسی مستقل) شاغل هستند،
طی چهار دههی نخســت فعالیــت انجمن ،اعضای
شــاغل در ســایر زمینههای تخصصی حسابداری از
امکان دریافت گواهینامهی حرفهای مرتبط با زمینهی
تخصصی فعالیت حرفهای خود محروم بودند.

آغـــاز فصـلی نویـــن در
فعالیتهای حرفهای انجمن

در پی اصالحــات اخیر اساســنامهی انجمن ،که در
مجمع عمومــی فوقالعادهی اعضاء (مــورخ  23تیر
 ،)1393همزمان با برگزاری جشن باشکوه چهلسالگی
انجمن در تاالر دریای نور هتل بینالمللی استقالل ،به
تصویب قریب به هزار عضو حاضر در مجمع رســید؛
فصلی نوین در فعالیتهای حرفهای انجمن در راستای
ارتقای جایگاه حرفهای اعضاء نزد ذینفعان ،و به طور
کلی در جامعه ،آغاز شد.
یکــی از بااهمیتتریــن اصالحــات انجامشــده در
اساســنامهی انجمن را میتوان در مفاد مادهی ()8
آن دانست .طبق این ماده ،اعضاي عادي انجمن پس
از حداقل دو ســال عضويت و احراز شرايطي شامل
قبولــي در آزمون تخصصي ،کســب تجربهی کاري،
و گذراندن دورههاي آموزشــي که ضوابط آن توسط
شوراي عالي تعيين شــده است ،ميتوانند به عنوان
«عضو خبره» در يک يا چند شــاخهی تخصصي ،از
جمله حسابدار مالی خبره ،حسابدار مدیریت خبره و
حسابدار مستقل خبره شناخته شوند.

آییننامــهی چگونگی احراز شــرایط عضویت
خبره» (مصوب جلسهی مورخ  28فروردین 1396
شورای عالی)
در راســتای اجرای مادهی ( )8اساسنامهی انجمن،
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پس از پیگیریهای مســتمر انجامشــده به منظور
ثبت اساســنامهی جدید که تا شــهریور  1396به
طــول انجامید ،ســرانجام «آییننامــهی چگونگی
احراز شــرایط عضویت خبره» در جلسهی مورخ 28
فروردین  1396شــورای عالی به تصویب رســید؛ و
با تشــکیل هیئتهای تشــخیص صالحیت سهگانه
موضــوع این آییننامه (هیئت تشــخیص صالحیت
حســابداران مالی خبره  /هیئت تشخیص صالحیت
حسابداران مدیریت خبره  /هیئت تشخیص صالحیت
حسابداران مستقل خبره) شرایط مقدماتی الزم برای
برگزاری آزمونهای گواهینامههای حرفهای انجمن و
شناسایی افراد واجد شرایط دریافت این گواهینامهها
فراهم شد.

شرایط اولیه

مطابق این آییننامه ،اعضای متقاضی عضویت خبره
در یکی از شــاخههای تخصصی ســهگانه (موضوع
مادهی  8اساســنامه) پس از احراز شــرایط اولیه ،از
سوی هیئتهای تشخیص صالحیت مربوط ،مجاز به
شرکت در آزمون تخصصی دانسته میشوند .شرایط
اولیه عضویت خبره ،عبارتند از :الف) داشتن حداقل
دو سال ســابقهی عضویت در انجمن ،و ب) داشتن
سابقهی کار حرفهای مرتبط.
در چارچــوب ضوابط مقرر در این آییننامه ،شــرط
«حداقــل ســابقهی عضویت در انجمن» از ســوی
دبیرخانهی انجمن ،و شــرط «سابقهی کار حرفهای
مرتبــط» از ســوی یکــی از هیئتهای تشــخیص
صالحیت سهگانه به تایید میرسند.

مصادیق کار حرفهای

مصادیق کار حرفهای مرتبط با هر یک از شاخههای
تخصصی به شرح زیر تعیین شده است:
 .1حســابدار مالــی خبره :داشــتن حداقــل پنج
ســال ســابقهی کار حرفهای تماموقت در زمینهی
حســابداری مالــی در شــرکتها ،موسســات ،یا
ســازمانهای خصوصــی ،عمومی ،یــا غیرانتفاعی،
پس از تاریخ دانشآموختگی از مقطع کارشناســی
(لیســانس) ،که حداقل دو سال از آن باید در جایگاه
سرپرســتی باشــد .منظور از جایگاه «سرپرســتی»
در حســابداری مالی جایگاهی اســت که تصدی آن
مستلزم تســلط کامل بر فرایند حسابداری مالی ،از
شناخت رویدادهای مالی تا تنظیم صورتهای مالی،
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است .عنوان سازمانی این جایگاه بسته به شرکتها،
موسسات و ســازمانهای گوناگون میتواند عناوین
متنوعی همچون «کارشــناس مسئول حسابداری»،
«کارشناس مســئول مالی»« ،کارشــناس مسئول
امور مالی»« ،سرپرســت حســابداری»« ،سرپرست
مالی»« ،سرپرست امور مالی»« ،رئیس حسابداری»،
«رئیــس امور مالــی»« ،مدیر امور مالــی»« ،مدیر
مالی» ،و عناوینی نظیر اینها باشد.
 .2حسابدار مســتقل خبره :داشــتن حداقل پنج
ســال ســابقهی کار حرفهای تماموقت در زمینهی
حسابرســی مستقل در موسســات حسابرسی عضو
جامعهی حســابداران رســمی ایران ،پس از تاریخ
دانشآموختگی از مقطع کارشناســی (لیســانس)،
که حداقل دو ســال از آن باید در جایگاه سرپرستی
باشــد .منظور از جایگاه «سرپرستی» در حسابرسی
مستقل جایگاهی است که تصدی آن مستلزم تسلط
کامــل بر فرایند حسابرســی مســتقل صورتهای
مالی ،از شــناخت صاحــبکار تا تنظیــم گزارش
حسابرسی ،اســت .عنوان ســازمانی این جایگاه در
موسسات عناوینی همچون «سرپرست حسابرسی»،
«سرپرست ارشد حسابرسی» ،و «مدیر حسابرسی»
است.
 .3حســابدار مدیریت خبره :داشــتن حداقل پنج
ســال ســابقهی کار حرفهای تماموقت در زمینهی
حســابداری مدیریت در شــرکتها ،موسســات ،یا
ســازمانهای خصوصــی ،عمومی ،یــا غیرانتفاعی،
پس از تاریخ دانشآموختگی از مقطع کارشناســی
(لیسانس) ،که حداقل دو سال از آن باید در جایگاه
سرپرستی باشــد .منظور از جایگاه «سرپرستی» در
حســابداری مدیریت جایگاهی است که تصدی آن
مســتلزم تسلط کامل بر فرایند حسابداری مدیریت،
از شــناخت صاحــبکار و اهداف راهبــردی آن تا
تنظیــم گزارشهای متنوع مدیریتی ،اســت .عنوان
ســازمانی این جایگاه بســته به موسسات گوناگون
میتوانــد عناوین همچون «مدیر مالی»« ،مشــاور
مالی»« ،مشاور حسابداری»« ،مشاور مدیرعامل» ،و
عناوینی نظیر اینها باشد.

روشهای برگزاری آزمون

عضو متقاضی واجد شرایط میتواند آزمون تخصصی
احــراز عضویــت خبره در هــر یک از شــاخههای

تخصصی را به یکی از دو روش «آزمون جلسهمحور»
یا «آزمون دورهمحور» بگذراند.
آزمون جلسهمحور ،به صورت کتبی ،متحدالشکل ،و
طی یک جلسه برگزار میشود .این نوع آزمون در هر
یک شــاخههای تخصصی سهگانه حداقل یک بار در
طول هر سال شمسی توسط انجمن برگزار میشود.
برگزاری نوبتهای بیشــتر آزمون جلســهمحور در
هر یک از شــاخههای تخصصی ،با پیشــنهاد هیئت
تشــخیص صالحیت مربوط و تصویب شورای عالی،
بالمانع است.
آزمونهای دورهمحور مربوط به هر یک از شاخههای
تخصصی نیز از طریق برگزاری دورههای آموزشــی
بلندمــدت حرفهای مــورد تایید هیئت تشــخیص
صالحیت مربوط ،و در مراکز آموزش حرفهای تحت
کنترل انجمن برگزار میشوند.
ســرفصلها و حداقل ســاعتهای آموزشی دروس
آزمون دورهمحور هر یک از شــاخههای تخصصی و
آســتانههای قبولی هر یک از دروس توســط هیئت
تشــخیص صالحیت مربوط تعیین میشود ،و جهت
طراحی و فراهــم آوردن مقدمات برگزاری دورههای
آموزشــی مربوط ،به مراکز آمــوزش حرفهای تحت
کنترل انجمن ابالغ میشوند.
مراکــز آموزش حرفــهای تحت کنتــرل انجمن نیز
پــس از طراحی و فراهــم آوردن مقدمات برگزاری
دورههای آموزشــی مربوط به آزمون دورهمحور هر
یک از شــاخههای تخصصی ،و اعــام کتبی مراتب
طی گزارشی مشــروح به هیئت تشخیص صالحیت
مربوط ،صدور مجوز برگزاری این دورههای آموزشی
را از هیئت درخواســت میکنند .هیئت نیز ،حداکثر
ظرف ده روز کاری پس از وصول هر گزارش ،مراتب
موافقــت یــا مخالفت خــود را با برگــزاری دورهی
آموزشی مورد درخواســت به صورت کتبی به مرکز
آموزش اعالم میکند.
در صورت اعالم موافقت هیئت تشــخیص صالحیت
مربوط با برگزاری دورهی آموزشــی مورد درخواست
مرکــز آموزش حرفــهای تحت کنتــرل انجمن ،که
در قالــب «مجوز برگزاری دورهی آموزشــی» اعالم
میشــود ،دانشآموختــگان این دورهی آموزشــی
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حائز شــرط «قبولی در آزمون تخصصی» شــناخته
میشــوند .بنابراین ،در صورت داشتن شرایط اولیه،
میتوانند مراتب درخواست خود برای عضویت خبره
در شــاخهی تخصصی مربوط را به صورت کتبی به
دبیرخانهی انجمن ارســال کنند .دبیرخانهی انجمن
نیز موظف اســت ،پس از بررســی و اعالم سابقهی
عضویــت و دریافت مدارک و مســتندات مربوط به
سابقهی کار حرفهای مرتبط ،پروندهی تکمیلشدهی
عضو متقاضی واجد شرایط را جهت بررسی نهایی به
هیئت تشخیص صالحیت مربوط ارجاع دهد .هیئت
نیــز حداکثر ظرف دو هفتــه رأی خود در خصوص
احراز یا عدم احراز شــرایط عضویــت خبرهی عضو
متقاضی را صادر و جهت تصویب نهایی به شــورای
عالی تسلیم میکند.
پذیرش عضویت خبرهی اعضای انجمن ،پس از طی
فراینــد مقرر در این آییننامه ،بــا تصویب نهایی در
شورای عالی انجمن و پرداخت ورودیه و حق عضویت
سال نخست محرز میشود.

آزمون حسابدار مدیریت خبرهی سال 1396

بر مبنای مباحث انجامشده در جلسات شورای عالی
انجمن در ماههای نخست سال  ،1396سرانجام مقرر
درازمدت انجمن و
شد با توجه به پیشینهی آموزشی
ّ
مرکز آموزش حسابداران خبره ( )PACTدر زمینهی
تخصصی «حســابداری مدیریت» ،نخستین آزمون
جلســهمحور پذیرش عضویت خبرهی اعضای واجد
شرایط انجمن به منظور اعطای گواهینامهی حرفهای
«حســابدار مدیریت خبــره ( »)CMAبرنامهریزی و
اجراء شــود .از این رو ،بالفاصله در جلسهی مشترک
برگزارشــده بــا اعضای هیئت تشــخیص صالحیت
حســابداران مدیریت خبــره ،دیدگاههای شــورای
عالی به هیئت منتقل ،و مقرر شــد نخستین آزمون
حســابدار مدیریت خبرهی انجمن در آذرماه 1396
برگزار و نخســتین گروه از اعضــای خبرهی انجمن
(و حســابداری ایران) در شاخهی تخصصی حسابدار
مدیریــت خبــره همزمان با آیین گرامیداشــت روز
حســابدار ســال  1396توســط انجمن حسابداران
خبرهی ایران معرفی شوند.
پس از جلســه یادشــده ،بالفاصله دومین جلسهی
آن هیئت نیز برگزار شــد؛ و در آن ،ضوابط برگزاری
«آزمون حســابدار مدیریت خبرهی سال  »1396به

اردیبهشت 139۷

h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۱۳

تصویب رســید .پیرو آن در مــورخ  8مرداد 1396
فراخوان ثبتنام در این آزمون از ســوی دبیرخانهی
انجمن به اطالع اعضای انجمن رسید.
در آغاز ثبتنام از متقاضیان ،طبق مفاد اساســنامه،
صرفاً درخواســتهای اعضای دارای بیش از دو سال
ســابقهی عضویت پذیرفته میشــد .ولی با توجه به
اســتقبال پرشــور گروهی از اعضای جدید انجمن و
دیگر حســابداران عالقهمند به شرکت در این آزمون
(غیــر اعضای انجمن) ،با پیشــنهاد هیئت و تصویب
شورای عالی ،مقرر شد از این افراد نیز جهت شرکت
در آزمــون ســال  1396ثبتنام به عمــل آید و در
صورت پذیرفتهشدن آنان در آزمون ،عضویت خبرهی
آنان در شاخهی تخصصی حســابدار مدیریت خبره
منوط به طی شــدن حداقل دو سال از عضویت آنان
باشد.
در فاصلهی زمانی انتشــار فراخوان تــا پایان مهلت
ثبتنــام ( 30مهر  ،)1396که قریب به ســه ماه به
طــول انجامید ،حدود  400نفر درخواســت خود را
برای شــرکت در این آزمون بــه دبیرخانهی انجمن
اعالم کردند .ســرانجام نیز پس از بررسی پروندهی
متقاضیان ،در مورخ  15آبان  ،1396فهرســت 241
عضو واجد شرایط شرکت در آزمون اعالم شد .از این
تعــداد 58 ،نفر ( 24درصد) از بین زنان عضو انجمن
و  183نفر ( 76درصــد) از بین مردان عضو انجمن
بودنــد .با توجه به این که زنــان عضو انجمن حدود
 10درصد از کل اعضاء را تشکیل میدهند ،میتوان
نتیجه گرفت که اســتقبال زنان عضو انجمن از این
آزمون به نسبت سهمشان از کل اعضاء بیشتر (حدود
دو و نیــم برابر) بود .در روز آزمون نیز مجموعاً 167
نفر  45 -زن ( 27درصد) و  122مرد ( 73درصد) –
در آزمون یادشده شرکت کردند.
آزمون در دو نشســت  90دقیقهای برنامهریزی شده
بود .نشســت اول از ساعت  9:00تا  10:30شامل دو
مادهی «حســابداری مدیریت :کلیات» ( 15پرسش)
و «حســابداری مدیریــت :ارزیابــی عملکرد» (35
پرســش) ،و پس از  30دقیقه اســتراحت ،نشســت
دوم از ســاعت  11:00تا  12:30شــامل دو مادهی
«حسابداری مدیریت :تصمیمگیری» ( 35پرسش) و
«برنامهریزی استراتژیک» ( 15پرسش) در مجموعاً
 9کالس واقع در سه طبقهی ساختمان مرکزی مرکز

آموزش حسابداران خبره ( )PACTبرگزار شد.
پس از برگزاری آزمون ،در سه جلسهی حدودا ً پنج
ســاعته (مجموعاً  15ســاعت) با حضور نمایندگان
هیئت تشــخیص صالحیت حســابداران مدیریت
خبــره و دبیرکل انجمن ،تعداد  334پاســخنامهی
 167شــرکتکنندهی در این آزمون مورد ارزیابی
قرار گرفت .ســرانجام ،در جلســهی مورخ  19آذر
 1396هیئــت تشــخیص صالحیت حســابداران
مدیریت خبره 31 ،عضو واجد شرایط شرکتکننده
در آزمون ،شامل 6 ،زن ( 19درصد) و  25مرد (81
درصد) ،که امتیاز آنــان در هر چهار مادهی آزمون
بــاالی  60درصد بــود ،به عنوان پذیرفتهشــدگان
قطعــی آزمون معرفی شــدند .این اعضــاء ،پس از
تصویب در جلســهی مورخ  20آذر  1396شورای
عالی ،به عنوان نخســتین گــروه از اعضای خبرهی
انجمن در شاخهی تخصصی حسابدار مدیریت خبره
(موضوع مادهی  8اساسنامه) اعالم شدند.
همچنیــن ،بر مبنای ارزیابی انجامشــده 26 ،عضو
واجد شرایط شــرکتکننده در آزمون ،شامل  6زن
( 23درصد) و  20مــرد ( 77درصد) ،نیز به عنوان
پذیرفتهشــدگان مشــروط (در یک تا ســه مادهی
آزمــون) معرفی شــدند .مطابق مصوبــات هیئت،
این افراد در صورت شــرکت در دو آزمون آیندهی
حســابدار مدیریت خبرهی انجمن (در ســالهای
 1397و  )1398میتوانند صرفاً پرســشهای سایر
مواد آزمون را پاسخ دهند.

آیین ویژهی معرفی نخســتین گروه حسابداران
مدیریت خبرهی عضو انجمن حسابداران خبره
ایران ( 26آذر )1396

این آیین ویژه با حضور تمامی متقاضیان شــرکت
در «آزمون حسابدار مدیریت خبرهی سال »1396
(برگزارشده در روز شنبه 11 ،آذر  )1396و جمعی
از اعضاء و رئیسان ادوار مختلف شورای عالی انجمن
و رئیســان انجمنهای حرفهای و دانشگاهی ایران
و رئیســان انجمنهای حســابداران و مدیران مالی
استانهای مختلف کشور (از جمله ،اصفهان ،گیالن،
قزوین) در تاالر دریای نور هتل بینالمللی استقالل
برگزار شد.
در این مراسم ،پس از سخنرانی رئیس وقت شورای
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عالــی انجمن ،پخــش کلیپ مربوط بــه برگزاری
آزمــون ،و ارائــهی گزارش یکــی از اعضای هیئت
تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره درباره
روند تشــکیل هیئت ،تعیین مــواد و منابع آزمون
ســال  ،1396آمار متقاضیان شرکت در این آزمون،
اعضای واجد شــرایط ،تعداد حاضــران در آزمون و
نهایتاً تعداد پذیرفتهشدگان قطعی و پذیرفتهشدگان
مشروط در یک تا ســه درس (به صورت مشروط)،
سرانجام ،با حضور اعضای هیئت تشخیص صالحیت
حســابداران مدیریت خبره بر روی جایگاه ،ابتدا از
سه نفر نخست این آزمون (حامد امینیان ،جمشید
پیکفلک و جواد طهماســبی) ،ســپس از ســایر
پذیرفتهشــدگان قطعی (هادی اوالد ،محســن ژاله
آزاد زنجانی ،محمدمهدی شــاطرزاده ،اشکاندخت
ن َمسِ ــهچی ،علی بیات ،احمد بیابانــی ،امیر فلکی
رجوی ،فریــدون امجدیان،
طرازکوهی ،حســین َم َ
هاجــر باطنــی ،ســیدمحمد طباطبایــی ،فاطمه
پوریعقوبــی ،مهناز خشــنودنیا ،حجتالــه بابایی،
هنگامه مقدسپور ،ســودابه گــودرزی ،محمدنادر
خمجانی ،عباس سخاوت ،محمد حسینپور ،مسعود
خوروین ،غالمعباس عالیشــوندی ،داود بهادر ،رضا
َچالنی ،فریدون داود وندی ،ساسان حدادی ،اسداله
حمیدی ،رحمان خانــی گنبد ،و حمید حقنویس)
با اعطای لوح گواهینامه «حســابدار مدیریت خبره
( »)CMAتقدیر شد.

آزمون حسابدار مالی خبرهی سال 1397

در اجرای مصوبهی مورخ  30بهمن  1396شــورای
عالی« ،فراخوان ثبتنام در آزمون حســابدار مالی
خبــرهی ســال  »1397در همــان روز از ســوی
دبیرخانه انجمن صادر شد.
مطابق این فراخــوان ،داوطلبان در تاریخ تســلیم
درخواســت پذیــرش عضویت خبره در شــاخهی
تخصصی حســابدار مالی خبره بایــد حداقل دارای
دو سال ســابقهی عضویت عادی در انجمن باشد و
حق عضویت ساالنهی خود (از تاریخ پذیرش تا سال
 )1397را پرداخت کرده باشــد .مبداء آغاز عضویت
عادی تاریخ تصویب عضویت توســط شورای عالی
اعالم شده است .با این حال ،در پی درخواستهای
متعدد واصله به دبیرخانهی انجمن ،شــورای عالی
انجمن تصویب کرده اســت ،متقاضیان شرکت در
«آزمون حســابدار مالی خبرهی ســال  »1397که
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صرفاً فاقد شــرط داشــتن حداقل دو سال سابقهی
عضویت در انجمن هســتند ،به شرط داشتن شرایط
عمومــی عضویت در انجمن و احراز ســایر شــرایط
عضویت خبره در شــاخهی تخصصی حسابدار مالی
خبــره ،میتوانند در آزمون ســال  1397ثبتنام و
شــرکت کنند .البته ،اعطای عنوان «حسابدار مالی
خبره» به این افراد (در صــورت موفقیت در آزمون
یادشــده) منوط به عضویت آنان در انجمن و سپری
شدن حداقل دو ســال از تاریخ عضویتشان خواهد
بود.
مطابــق این فراخوان ،مهلت ثبتنام در این آزمون تا
 31تیر  1397و تاریخ آزمون نیز در نیمهی نخســت
مهر  1397اعالم شده اســت .محل ،تاریخ و ساعت
توزیع کارت ورود به جلسهی آزمون به همراه محل،
تاریخ و ســاعت برگزاری آزمون ،در قالب اطالعیهی
ثانویــه ،حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلســهی
آزمــون از طریــق وبگاه رســمی انجمــن به اطالع
داوطلبان خواهد رسید.
ثبتنــام داوطلبان در این آزمــون از طریق تحویل
حضوری مــدارک مورد نیاز بــه دبیرخانهی انجمن
و دریافت رســید کتبی (ممهور بــه مهر انجمن) یا
ارسال پستی مدارک مورد نیاز از طریق پست پیشتاز
(سفارشــی) حداکثر تا پایان روز یکشــنبه 31 ،تیر
 ،1397انجام میشــود .به منظــور پیگیری وصول
درخواســتهای ارسالی از طریق پســت ،هر یک از
داوطلبــان باید بالفاصله پس از تحویل مدارک مورد
نیاز به پست ،تصویر رســید پستی را با ذکر نام ،نام
خانوادگی ،کد عضویت و عبارت «آزمون حســابدار
مالی خبرهی ســال  »1397بر روی رسید به ایمیل
 members@iica.irیــا نمابر  88878667ارســال
کنند.
فهرســت متقاضیان واجد شــرایط شــرکت در این
آزمون ،پس از بررســی مدارک توســط دبیرخانهی
انجمن و هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مالی
خبره ،حداکثر تا  15شــهریور  1397از طریق وبگاه
رسمی انجمن به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
عالقهمندان شــرکت در این آزمون میتوانند ضمن
مطالعــهی دقیق مفاد «فراخــوان ثبتنام در آزمون
حسابدار مالی خبرهی سال  ،»1397درخواستنامهی

پیوســت این فراخوان را تکمیل و به شرح مذکور در
فراخوان به دبیرخانهی انجمن ارسال کنند.
گفتنی اســت ،در پی برگزاری جلســهی مورخ یکم
اردیبهشــت  1397هیئــت تشــخیص صالحیــت
حســابداران مالی خبره ،در ارتباط بــا تعیین مواد،
منابع ،و چگونگی برگزاری «آزمون حســابدار مالی
خبرهی ســال  ،»1397مصوبات این جلسه در قالب
اطالعیهی شــمارهی ( )2به شــرح زیــر به تصویب
رسـید:
 .1مواد آزمون ،تعداد پرســشهای هر یک از مواد ،و
منابع آزمون به شرح زیر تعیین شد:
الــف) «حســابداری مالــی» 50 ،پرســش ،از
منابع :کتابهای حســابداری مالــی مبتنی بر
استانداردهای حسابداری ایران
ب) «حســابداری بهای تمامشده» 15 ،پرسش،
از منابع :کتابهای حســابداری بهای تمامشده
(حسابداری صنعتی)
پ) «حسابداری مالیاتی» 15 ،پرسش ،از منابع:
کتابهای حســابداری مالیاتی مبتنی بر قانون
مالیاتهای مســتقیم و قانــون مالیات بر ارزش
افزودهی ایران
ت) «حقوق تجارت و ســایر قوانیــن مرتبط»،
 10پرســش ،از منابع :کتابهای حقوق تجارت
مبتنــی بر قانون تجارت ،قانون کار ،قانون تامین
اجتماعی ،و قانون مبارزه با پولشویی ایران
ث) «حسابرســی» 10 ،پرســش ،از منابــع:
کتابهای حسابرســی مبتنی بر استانداردهای
حسابرســی ایران (صرفاً اســتانداردهای  700تا
)720
 .2راهنماییهای تکمیلی دربــارهی منابع آزمون از
طریق وبگاه رسمی انجمن ( )iica.irو کانال ویژهای
که به همیــن منظور در شــبکهی اجتماعی تلگرام
راهاندازی شده است ()t.me/iica_cfa_exam
به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
 .3آزمــون همهی مواد فوق به صورت پرســشهای
چندگزینهای (تستی) خواهد بود.
 .4هر پاسخ درست یک ( )1نمرهی مثبت و هر پاسخ
نادرســت یکســوم نمرهی ( )1/3منفی (کاهنده)

حسابدار
شمارۀ ۳۱۳
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