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پیام رئیس شورای عالی

اعضاي محترم و گرانقدر
انجمن حسابداران خبره ايران امسال چهل سالگي خود را پشت سر 
گذارد. با انباشته تجارب گرانسنگ و با گذر از فرازها و فرودها و 
سربلند و سرافراز از ارايه خدمات بي  شائبه، صميمانه و تأثيرگذار 
در جهت اعتالي حرفه و فن شريف حسابداري در كشور، گذر از 
عنوان  به  و  بالنده  و  منزه  و  با حفظ هويتي مستقل  چهل سالگي 
پرچم دار و پيشرو انجمن هاي حرفه اي حسابداري در كشور همراه 
بوده است. هم بدين مناسبت بود كه در تيرماه سال جاري، همايش 
پر شور و دلپذير جشن چهل سالگي با زيبايي به نمايش نهاده شد 
نكوداشت  آن  تاريخ حسابداري كه ضمن  بزرگترين گردهمايي  و 
بخشي از پديد آورندگان انجمن و نخستين آموزگاران و پيشگامان 

حرفه برگزار شد رقم خورد.

طي سال جاري و در آستانه عبور از چهل سالگي، انجمن گامهاي 
تصويب  برداشت.  رشديابندگي  و  سامان دهي  جهت  در  بلندي 
اساسنامه جديد انجمن كه رأي قاطع و پشتيباني الهام بخش اعضاي 
براي  افق هاي جديد  بر گشودن  به همراه داشت عالوه  را  انجمن 
عرصه هاي فعاليت انجمن، زمينه هاي مساعد براي تجديد ساختار 

اجراي  با  نمود.  فراهم  را  انجمن  اثربخش تر  اداره  سازوكارهاي  و 
مفاد جديد اساسنامه، به ويژه در حوزه شناسايي و صالحيت بخشي 
حسابرسي  مديريت،  حسابداري  تخصصي  حوزه هاي  در  اعضاء  به 
انجمن  هم طرازسازي  و  زمينه سازي  مالي،  مديريت  و  داخلي 
در  حرفه اي  انجمن هاي  از  بسياري  با  ايران  خبره  حسابداران 

كشورهاي پيشرفته فراهم خواهد شد.

در  بار  نخستين  براي  كه  انجمن  استراتژي  تصويب  و  تدوين 
تاريخ انجمن رخ داده است، پيوستن بالغ بر 600 عضو جديد به 
اعضاي انجمن، برپايي شكوهمند جشن روز حسابدار، برگزاري 2 
سمينار پراستقبال و برخوردار از محتواي علمي و تخصصي غني 
توسعه  بود،  همراه  شركت كنندگان  بي سابقه  رضايتمندي  با  كه 
آموزش  مركز  در  آموزشي  برنامه هاي  اجراي  به  تنوع بخشي  و 
حسابداران خبره، برگزاری بالغ بر 11 هزار دانشجو/كالس دوره های 
آموزشی حرفه ای در مركز آموزش حسابداران خبره، انتشار منظم 
شناسايي  براي  امتحاني  و  درسي  مواد  تدوين  حسابدار،  ماهنامه 
مديريت،  حسابداري  حوزه هاي  در  خبرگي  صالحيت سنجي  و 
دفتر  خريد  براي  مكان يابي  مالي،  مديريت  و  داخلي  حسابرسي 
جديد انجمن و مركز آموزش حسابداران خبره و اقدام براي تأمين 
ياري دهنده  كميته هاي  مهندسي  تجديد  نياز،  مورد  مالي  منابع 
شورايعالي و پيش برنده اهداف و برنامه هاي انجمن، حضور در مجمع 
عمومی فدراسيون بين المللی حسابداران )ايفک( و كنگره جهاني 
بين المللي  ارتباطات  توسعه  زمينه هاي  فراهم شدن  و  حسابداران 
از جمله  برگزاري سمينارها  كيفيت  ارتقاي  براي  تجربه اندوزي  و 
اقدامات عمده انجمن طي سال جاري بوده است. اما واقعيت اين 
است كه هنوز »هزار باده ناخورده در رگ تاك است« و دريايي از 

كار قابل انجام پيش روي انجمن قرار دارد.

تعيين شده،  اولويت بندي  و  استراتژيک  برنامه  چارچوب  در 
شورايعالي اقدام در عرصه هاي زير را در دستور كار سال آينده خود 

قرار داده است:
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انجمن  شأن  در  ساختماني  برای خريد  نهايی  تصميم گيری  الف( 
آرزوي  كه  آموزش  مركز  فعاليت هاي  گسترش  براي  مناسب  و 
ديرينه همه اعضاء بوده است. مطالعات اوليه براي مكان يابي و 

تأمين منابع مالي انجام اين پروژه صورت گرفته است.
و  صالحيت سنجي  امتحانات  و  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  ب(  
اعطاي عنوان خبرگي به اعضاء در حوزه هاي سه گانه حسابداري 

مديريت، حسابرسي داخلي و مديريت مالي.
ج( باز مهندسي و توسعه سايت انجمن. 

كارآيي  ارتقاي  هدف  با  مديريتي  و  اداري  تجديدساختار  د(  
دبيرخانه.

هـ( توسعه ارتباط و تعامل با ساير انجمن هاي حرفه اي و محافل 
آكادميک كشور.

و( ايجاد ارتباط با انجمن هاي حرفه اي ساير كشورها و فدراسيون 
بين المللی حسابداران.

با  ايران  گزارشگري حسابداري  تطبيقي مدل   مطالعه  تكميل  ز(  
IFRS و ارايه نتايج مطالعه به IFAC در چارچوب توافق حاصله.

ارايه  و  اعضاء  از  پشتيباني  در  مؤثر  شيوه هاي  و  تدابير  اتخاذ  ح( 
خدمات رفاهي و اجتماعي.

موفقيت هاي به دست آمده در سالي كه گذشت و تحقق برنامه هاي 
آتي جملگي حاصل تدابير خردمندانه اعضاي گرانقدر شورايعالي، 
تالش  و  انجمن  كميته هاي  اعضاي  صميمانه  همياري  و  اهتمام 

بيدريغ همكاران دبيرخانه و مجله حسابدار بوده و خواهد بود.

به نمايندگي از شما اعضاي گرامي انجمن اجازه مي خواهم مراتب 
شورايعالي،  حال  و  گذشته  اعضاي  به  را  خود  قدرداني  و  سپاس 
دبيركل محترم و خالق انجمن، اعضاي وفادار كميته هاي انجمن، 
سردبير  سياست گذاري،  شوراي  و  دبيرخانه،  تالشگر  همكاران 
و  همـدلي  خردورزي،  با  جملگي  كه  حسابدار  مجله  همكاران  و 
را رقم  پربار و پرثمر  مشـــاركت فعــال در كنار يكـديگر سالي 

زدند تقديم نمايم.

و  سعادتيان  سالمي ،  آقايان  شورايعالي  گرامي  اعضاي  دست 
را  است  رسيده  پايان  به  آنان  عضويت  دوره  كه  ديلم صالحي 
مي فشريم و قدردان زحمات آنان هستيم و به اعضاي جديدي كه 

به شورايعالي خواهند پيوست پيشاپيش تبريک مي گوييم.

اميد كه با همدلي، هم رأيي و همگامي تمامي اعضاي خانواده بزرگ 
انجمن حسابداران خبره ايران شاهد موفقيت هاي روزافزون انجمن 
منزلت  و  مقام  و  باشيم  است  حسابداران  ما  همه  اميد  خانه  كه 

انجمن را بدان پايه كه شايسته نام ايران عزيز است برسانيم.

ما بدان مقصد عالي نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامي چند

با سپاس و آرزوي شادكامي و سرافرازي براي يكايک شما اعضاي 
محترم، گرانقدر و وفادار انجمن

ابوالقاسم فخاریان
رئیس شورایعالي
دیماه 1393
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ابوالقاسم فخاریان
)رئیس(

محمدحسن سعادتیان فریور

عباس شجاعی

فرزام زمانی

مهدی سوادلو

اسفندیار گرشاسبی

محسن قاسمی

اعضای شورای عالی

دبیرکل

شهریار دیلم صالحی 
)نایب رئیس(

غالمرضا سالمی

منصور شمس احمدی
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6502 عضو

  كل اعضاء: 6502  نفر
عادی: 5985 نفر )92 درصد(  

حسابدار مستقل: 517 نفر )8 درصد(  
اعضای مرد: 5904 نفر )91 درصد(  

اعضای زن: 598 نفر )9 درصد(  
اعضای دارای مدرك دكتری: 86 نفر )1.3 درصد(  

اعضای دارای مدرك كارشناسی ارشد:  
      1538 نفر )23.7 درصد(

اعضای داری مدرك كارشناسی: 4878 نفر )75.0 درصد(  

عملکرد سال گذشته: در یک نگاه
پذيرش اعضای جديد: 559 نفر )10 درصد افزايش(  

اعطای عنوان حسابدار مستقل: 49 نفر )11 درصد افزايش(  

گردهمايی های برگزار شده:  
سمينار 35: تحوالت پيش روی حرفه حسابداری و مالی  

    10 ارديبهشت 1393، پژوهشگاه صنعت نفت
مجمع عمومی فوق العاده )تصويب اساسنامه(  

     23 تير 1393، هتل استقالل
 جشن چهل سالگی انجمن 
23 تير 1393 هتل استقالل

)CFO( سمينار 36: بازآفرينی مدير مالی  
     17 آذر 1393، پژوهشگاه نيرو
آيين گرامی داشت روز حسابدار  
    17 آذر 1393، پژوهشگاه نيرو

حضور نمايندگان انجمن در رويدادهای بين المللی:  
مجمع عمومی فدراسيون بين المللی حسابداران )آيفک(  

     7 نوامبر 2014، رم، ايتاليا
 كنگره جهانی حسابداران 2014

  10 تا 13 نوامبر 2014، رم، ايتاليا

  دوره های آموزشی برگزار شده در مركز آموزش حسابداران خبره:

     10883 دانشجو/كالس )26درصد افزايش(

شماره های منتشره شده مجله حسابدار:  

   10 شماره )25درصد افزايش(

مازاد خالص انجمن: 1.259 ميليون ريال  
مازاد حاصل از ارائه خدمات به اعضاء:    136 ميليون ريال  

كسری حاصل از دوره هاي آموزشی:       )97( ميليون ريال  
مازاد حاصل از مجله حسابدار:               58 ميليون ريال  

كسری حاصل از برگزاری سمينار:       )190( ميليون ريال  
ساير درآمدهای غير عملياتی:             1.352 ميليون ريال  

انجمن: در یک نگاه

انجمن حسابداران خبره ایران

  استان های دارای بيش از 100 عضو:
  تهران: 4954 نفر )76 درصد(
  اصفهان: 222 نفر )3.4درصد(

  خراسان رضوی: 207 نفر )3.2 درصد(
  آذربايجان شرقی: 140 نفر )2.1درصد(

  البرز: 131 نفر )2.0 درصد(
  خوزستان: 111 نفر )1.7 درصد(

  ديگر استان ها )24 استان(: 734 نفر )11.3 درصد(
 )تنها استان بدون عضو در انجمن: چهار محال و بختياری(

  جمع دارايی ها: 14.014 ميليون ريال
  جمع بدهی ها: 3.401 ميليون ريال
  مازاد انباشته: 10.613 ميليون ريال



انجمن حسابداران خبره ایران 10

درباره انجمن
انجمن حسابداران خبره ایران نخستین انجمن حرفه ای حسابداری ایران است. انجمن در روز 

چهارشنبه، 2 اسفند 1351 )21 فوریه 1973( تاسیس شد و کمتر از یک سال و سه ماه بعد در 

روز سه شنبه، 24 اردیبهشت 1353 )14 می 1974( زیر شماره 1500 در اداره ثبت شرکتها و 

مالکیت صنعتی به ثبت رسید. انجمن نخستین و یکی از دو انجمن حرفه ای حسابداری ایران 

است که در فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC( عضویت دارد. هم اکنون، انجمن با داشتن 

بیش از 6500 عضو بزرگ ترین تشکل حسابداری در ایران به شمار می آید.

خدمات انجمن 

اصلی ترین خدمات انجمن عبارت اند از:

برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای و کاربردی  

انتشار ماهنامه حسابدار  

برگزاری سمینار های تخصصی  

انتشار نشریات تخصصی  

انجمن حسابداران خبره ایران 10
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حسابدار ارگان رسمی انجمن حسابداران خبره ايران است. اين مجله قديمی ترين نشريه حرفه ای حسابداری ايران به شمار می آيد. حسابدار 
تنها نشريه حسابداری ايران است كه به صورت ماهنامه منتشر می شود. اين مجله قدمتی نزديک به 38 سال )از 1355( دارد و هم اكنون با 
شمارگان 10.000 نسخه هر ماه منتشر می شود. حسابدار از راه انتقال دانش و تجربه روز حسابداری جهان به حرفه حسابداری ايران نقشی 

انكارناپذير در توسعه دانش و حرفه حسابداری در ايران طی چهار دهه گذشته ايفا كرده است.
افزون بر اين، با توجه به اين كه حسابدار هر ماه برای همه اعضای انجمن حسابداران خبره ايران و طيف گسترده ای از مخاطبان حرفه ای و 
دانشگاهی حسابداری ايران ارسال می شود، از اين نظر، جامعه مخاطبان اين مجله مربوط ترين جامعه هدف برای معرفی خدمات و محصوالت 
شركت های ارائه كننده خدمات حسابداری و مالی، بانک ها و موسسات اعتباری، شركت های فعال در بازار اوراق بهادار، و توليدكنندگان 
نرم افزارهای حسابداری به شمار می آيد. به طوری كه هر ماه شركت های پرشماری نسبت به معرفی محصوالت و خدمات خود از راه انتشار 

آگهی در مجله حسابدار مبادرت می كنند. 

مركز آموزش حسابداران خبره )PACT( موسسه ای آموزشی 
و غيرانتفاعی است كه توسط انجمن حسابداران خبره ايران 
و دانشگاه صنعت نفت تاسيس شده است. اين مركز فعاليت 
عنوان  به  اكنون  هم  و  است  كرده  آغاز   1377 از  را  خود 
نماينده رسمی انجمن حسابداران مديريت خبره انگلستان 
انگلستان  خبره  رسمی  حسابداران  انجمن  و   )CIMA(
)ACCA( فعاليت می كند و گام بلندی را برای تبديل شدن 
به يک مركز آموزش حرفه ای بين المللی برداشته است. اين 
مركز در راستای ارتقای دانش و حرفه حسابداری در ايران 
دوره های گوناگونی را طراحی و برگزار می كند. اين دوره ها 

به گروه های اصلی زير تقسيم می شوند:
)CIMA، ACCA، ICFE( دوره های بين المللی  

دوره های بلندمدت داخلی )CIMA Farsi، MBA، حسابرسی   
مالی،  مشاور  پرورش  مالی،  مدير  پرورش  خبره،  داخلی 
سرپرستی امور مالی، عالی حسابداری پيمانكاری، جامع 

كاربردی حسابداری، جامع قوانين و مقررات(
حسابدار  آزمون  )آمادگی  داخلی  كوتاه مدت  دوره های   
مهارت های  افزايش  مالی،  امور  توانمندسازی  رسمی، 
عمومی، سيستم و فناوری اطالعات، كوتاه مدت تخصصی 

حسابرسی، و چندين دوره كوتاه مدت تخصصی مالی(
دوره های زبان انگليسی  

10.883 دانشجو/ کالس
دوره های آموزشی برگزار شده توسط 
مرکز آموزش حسابداران خبره 
در سال مالی 1393
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سمینارها
يكی از شناخته شده ترين و برجسته ترين خدمات انجمن طی چهار دهه گذشته برگزاری سمينارهای تخصصی بوده است. با نگاهی گذرا به 
موضوعات و تاريخ برگزاری اين سمينارها مالحظه می شود بسياری از مفاهيم روز حسابداری جهان محور برگزاری اين سمينارها قرار گرفته اند. 
فهرست سی و شش سمينار برگزار شده توسط انجمن از 15 مهر 1371 تا كنون بدين شرح است: 1. استقرار سيستم های حسابداری )مهر 
1371(؛ 2. گزارش حسابرسی )دی 1371(؛ 3. نقش كنترل های داخلی در مدل های حسابرسی )ارديبهشت 1372(؛ 4. مبانی نظری، عملی 
و حقوقی تهيه و تنظيم صورت های مالی )شهريور 1372(؛ 5. سومين سمينار سراسری حسابداری ايران )با همكاری دانشگاه شهيد بهشتی، 
آبان 1372(؛ 6. كنترل وجوه نقد )دی 1372(؛ 7. اوراق بهادار و اوراق مشاركت )بهمن 1373(؛ 8. حسابداری و گزارشگری مالی در شرايط 
بازرگانی، شهريور 1374(؛ 10 سيستم های  )اتاق  تورمی  در شرايط  مالی  گزارشگری  و  )هتل الله، خرداد 1374(؛ 9. حسابداری  تورمی 
اطالعاتی حسابداری )آذر 1374(؛ 11. حسابداری و نظام مالياتی )ارديبهشت 1375(؛ 12. چهارمين سمينار سراسری حسابداری ايران )با 
همكاری دانشگاه تهران، آبان 1375(؛ 13. بازار سرمايه )اسفند 1375(؛ 14. حسابداری مديريت )آبان، آذر، اسفند 1376(؛ 15. حسابداری 
و انضباط اقتصادی )آذر 1377(؛ 16. پنجمين سمينار سراسری حسابداری ايران )با همكاری دانشگاه عالمه طباطبايی، آذر 1378(؛ 17. 
كاربرد استانداردهای حسابداری )ارديبهشت 1379(؛ 18. نيازهای بازار سرمايه و حرفه حسابداری )دی 1379(؛ 19. حسابداری و كنترل های 
مديريت )دی 1380(؛ 2. قانون جديد ماليات های مستقيم )ارديبهشت 1381(؛ 21. حسابداری مديريت در ايران )دی 1381(؛ 22. حسابداری 
و توسعه بانكداری )دی 1382(؛ 23. گزارشگری مالی، تحوالت پيش روی )دی 1383(؛ 24. نظارت در سيستم بانكداری )ارديبهشت 1384(؛ 
25. حسابداری داخلی و نظام حاكميت شركتی )آبان و آذر 1384(؛ 26. بهای تمام شده: ابزار ارتقای بهره وری )خرداد 1385(؛ 27. چهارمين 
سمينار حسابداری مديريت )دی 1385(؛ 28. جايگاه حرفه حسابداری در فرايند خصوصی سازی )مهر 1386(؛ 29. نقش مديريت هزينه و 
سنجش عملكرد در موفقيت بنگاه های اقتصادی )مهر 1387(؛ 30. گزارشگری نوين مالی )دی 1388(؛ 31. حسابرسی داخلی )مهر 1389(؛ 
32. پنجمين سمينار حسابداری مديريت )ارديبهشت 1390(؛ 33. استانداردهای گزارشگری مالی بين المللی )IFRS( )شهريور 1391(؛ 34. 
ششمين سمينار حسابداری مديريت: حسابداری مديريت در عرصه عمل )اسفند 1391(؛ 35. تحوالت پيش روی حرفه حسابداری و مالی در 

دوره گذار به محيط كسب وكار بين المللی )ارديبهشت 1393(؛ و 36. بازآفرينی مدير مالی )CFO( )آذر 1393(

خبرگی و راهبری:  اساس اساسنامه ی جدید

ت  روز حسابدار
ی داش

هم زمان با  آیین گرام

سمینار ســراسـری

CFOبازآفرینی مدیر مالی
36 امین سمینار انجمن:

17 آذر 1393، پژوهشـگاه نیرو
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اعضای انجمن
»رشد و توانمندی اعضاء« یکی از سه ارزش اساسی مورد تاکید در سند 

راهبردی انجمن حسابداران خبره ایران )مصوب جلسه مورخ 17 شهریور 

1393 شورای عالی( است. طبق بیانیه ماموریت انجمن نخستین ماموریت 

انجمن«  سرمایه  اصلی ترین  عنوان  به  اعضاء  بالندگی  و  »رشد  انجمن 

تعیین شده است. در این راستا، »پذیرش و آزمون اعضا« به عنوان یکی 

از بخش های راهبردی انجمن در نظر گرفته می شود. برنامه ریزی و کنترل 

امور اعضای انجمن در چارچوب این بخش راهبردی انجام می پذیرد.

13گزارش ساالنه 93- 1392
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پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل

روند پذيرش اعضای عادی و حسابداران مستقل طی سالهای گذشته در نمايه و نمودار زير نمايش داده شده است. همان گونه كه مالحظه می شود در سال 
گذشته هم در زمينه پذيرش اعضای عادی و هم در زمينه اعطای عنوان حسابدار مستقل به متقاضيان واجد شرايط شاهد رشد قابل مالحظه ای نسبت به 

گذشته بوده ايم.
طی سال گذشته در مجموع 13 جلسه »كميته پذيرش و آزمون اعضای انجمن« و 8 جلسه »كميته پذيرش و آزمون حسابداران مستقل« به منظور بررسی 
درخواست های مربوطه برگزار شد. با توجه به اعضای عادی و حسابداران مستقل پذيرفته شده در يک سال گذشته )نمايه زير( در هر جلسه كميته پذيرش 
و آزمون اعضای انجمن به طور ميانگين با درخواست پذيرش عضويت 43 نفر و در هر جلسه كميته پذيرش و آزمون حسابداران مستقل به طور ميانگين با 

درخواست اعطای عنوان حسابدار مستقل به 6 نفر موافقت شده است.
روند پذیرش اعضا طی پنج سال گذشته

1389 1390 1391 1392 1393
4710 5041 5500 5940 6502 اعضای انجمن )نفر(

492 331 459 440 562 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )نفر(

%12 %7 %9 %8 %10 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )درصد(

%18 )%33( %39 )%4( %28 افزایش )کاهش( اعضای پذیرفته شده نسبت به سال قبل )درصد(

383 411 442 468 517 حسابداران مستقل )نفر(

39 28 31 26 49 افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )نفر(

%11 %7 %8 %6 %11 افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )درصد(

%86 )%28( %11 )%16( %88 افزایـش )کاهـش( حسـابداران مسـتقل پذیرفته شـده نسـبت بـه 
سـال قبـل )درصد(

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392
1393

4710 نفر

3430 نفر
3800 نفر

4218 نفر

5041 نفر
5500 نفر

5940 نفر

6502 نفر

شمار اعضای انجمن در هشت سال گذشته
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ترکیب تحصیالت اعضاء
تركيب تحصيالت اعضای انجمن در نمايه و نمودار زير نمايش داده شده است. مهم ترين نكات قابل اشاره در اين ارتباط به شرح زير هستند:

بيش تر اعضای انجمن از بين دارندگان مدرك تحصيلی كارشناسی هستند )75 درصد(  
بيش ترين درصد افزايش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به اعضای دارای مدرك دكتری بوده است )25 درصد(.  

ترکیب تحصیالت اعضاء

تحصیالت

سال 1393

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

4878754209کارشناسی

1538241259کارشناسی ارشد

8611725دکتری

650210056210جمع

شمار حسابداران مستقل در هشت سال گذشته

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1393

286 نفر
323 نفر

344 نفر
383 نفر

411 نفر
442 نفر

468 نفر

517 نفر

4878 نفر

1538 نفر

86 نفر

كارشناسی

كارشناسی ارشد

دكتری
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ترکیب شغلی اعضاء
تركيب شغلی اعضای انجمن در نمايه و نمودار زير نمايش داده شده است. مهم ترين نكات قابل اشاره در اين ارتباط به شرح زير هستند:

اعضای انجمن تركيب متنوعی از افراد شاغل در زمينه های گوناگون حسابداری هستند. از اين نظر، انجمن حسابداران خبره ايران يک انجمن حرفه ای مادر و فراگير   
به شمار می آيد. به عبارت ديگر، اعضای انجمن شاغالن زمينه های گوناگون حسابداری در ايران را نمايندگی می كنند.

بيش ترين شمار پذيرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از بين حسابرسان بوده است )220 عضو(.  
بيش ترين درصد افزايش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به دانشگاهيان بوده است )13 درصد(.  

ترکیب جنسیتی اعضاء
تركيب جنسيتی اعضای انجمن در نمايه و نمودار زير نمايش داده شده است. مهم ترين نكات قابل اشاره در اين ارتباط به شرح زير هستند:

اكثر قابل مالحظه اعضای انجمن از بين مردان هستند.  
به رغم آن كه حدود 86 درصد )483 نفر( اعضای پذيرفته شده در سال گذشته از بين مردان بوده اند، ولی درصد افزايش زنان عضو انجمن در سال گذشته )15   
درصد( نسبت به درصد افزايش مردان عضو انجمن در سال گذشته )9 درصد( بيش تر بوده  است. به عبارت ديگر، روند رشد پذيرش زنان در انجمن در سال گذشته 

پرشتاب تر از روند رشد پذيرش مردان در انجمن بوده است. 

 ترکیب شغلی اعضاء

شغل

سال 1393

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

2789431947حسابدار

21653322011حسابرس

11911811711مدیر مالی

19532313دانشگاهی

162285مشاور و طراح سیستم

650210056210جمع

 ترکیب جنسیتی اعضاء

جنسیت

سال 1393

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

5904914839مرد

59897915زن

650210056210جمع

2789 نفر

162 نفر
195 نفر

1191 نفر

2165 نفر حسابدار

دانشگاهیمشاور و طراح سيستم

مدير مالی

حسابرس

598 نفر5904 نفر

زنمرد
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پراکندگی جغرافیایی اعضاء
پراكندگی جغرافيايی اعضای انجمن در نمايه و نقشه زير نمايش داده شده است. مهم ترين نكات 

قابل اشاره در اين ارتباط به شرح زير هستند:
به جز استان چهار محال و بختياری همه استان های ايران اعضايی را در انجمن دارند. از اين نظر،   

انجمن حسابداران خبره ايران به واقع يک انجمن ملّی به گستردگی پهنه ايران زمين است.
76 درصد اعضای انجمن از تهران و 24 درصد از مابقی استان های ديگر ايران هستند.  

بيش ترين شمار پذيرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از استان های تهران، خراسان رضوی،   
البرز، مازندران، و اصفهان بوده است.

گلستان،  استان های سمنان،  به  مربوط  به سال گذشته  نسبت  اعضاء  افزايش  بيش ترين درصد   
كردستان، اردبيل، و هرمزگان بوده است.

در سال گذشته از هفت استان همدان، زنجان، لرستان، كرمانشاه، خراسان شمالی، ايالم، و بوشهر   
پذيرش عضو جديدی نداشته ايم.

    پراکندگی جغرافیایی اعضاء

ف
استانردی

سال 1393

تعداد 
اعضا

درصد 
از کل

افزایش نسبت 
به سال قبل

درصدتعداد
495476.24149.1تهران1

2223.4104.7اصفهان2

2073.22211.9خراسان رضوی3

آذربایجان 4
شرقی

1402.2107.7

1312.01714.9البرز5

1111.721.8خوزستان6

931.41316.3مازندران7

701.169.4فارس8

آذربایجان 9
غربی

600.91020.0

570.91021.3مرکزی10

510.812.0یزد11

420.6513.5کرمان12

400.6825.0کردستان13

370.6412.1قزوین14

370.6827.6گلستان15

340.5413.3گیالن16

260.4523.8اردبیل17

220.300.0همدان18

210.315.0خراسان جنوبی19

210.300.0زنجان20

210.300.0لرستان21

210.3423.5هرمزگان22

190.315.6قم23

180.3428.6سمنان24

کهکیلویه و 25
بویراحمد

160.2214.3

140.200.0کرمانشاه26

سیستان و 27
بلوچستان

80.1114.3

40.100.0خراسان شمالی28

30.000.0ایالم29

20.000.0بوشهر30

65021005629.5جمع کل

مدير مالی

4954

222

207

140

131

111

93

70

60

57

51

42

40 37

3734

26

22

21

21

21

21

19
18

16

14

8

4

3

2
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در جلسه  مورخ 17 شهریور  1393 شورای عالی تصویب شد:

سند راهبردی انجمن حسابداران خبره  ایران
)برای دوره  سه ساله  منتهی به 31 شهریور 1396(

سند راهبردی انجمن حسابداران خبره ایران

مصوب جلسه 17 شهریور 1393 شورای عالی
و  طرح  از  پس  ایران  خبره  حسابداران  انجمن  راهبردی  سند 

سال های  طی  انجمن  عالی  شورای  پرشمار  جلسات  در  بررسی 

1392 و 1393 سرانجام در جلسه مورخ 17 شهریور 1393 شورای 

عالی برای اجرا در دوره سه ساله منتهی به 31 شهریور 1396 به 

تصویب رسید.

انجمن حسابداران خبره ایران 18
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در جلسه  مورخ 17 شهریور  1393 شورای عالی تصویب شد:

سند راهبردی انجمن حسابداران خبره  ایران
)برای دوره  سه ساله  منتهی به 31 شهریور 1396(

اشاره: سند راهبردی انجمن حسابداران خبره  
ايران پس از طرح و بررســی در جلســات پرشمار 
شــورای عالی انجمن طی سال های 1392 و 1393 
ســرانجام در جلســه  مورخ 17 شــهريور 1393 
شورای عالی برای اجرا در دوره ی سه ساله  منتهی به 
31 شــهريور 1396 به تصويب رسيد. طبق مصوبه  
شورای عالی متن كامل اين ســند راهبردی هم از 
راه وب گاه انجمــن و هم مجله  حســابدار به اطالع 
اعضاء رســانده شــد. در ادامه، مفروضات پايه ای و 
اهداف مقرر در سند راهبردی انجمن ارائه می شود. 
طرح فعاليت ها )Action Plan( برای تحقق اهداف 
مصــوب نيز پــس از طرح و بررســی و تصويب در 

شورای عالی متعاقبا اطالع رسانی خواهند شد.

فهرست
1. مفروضات پایه ای 

تعريف سند راهبردی  
ارزش ها  

چشم انداز  
ماموريت  

مفروضات سازمانی  
2. اهداف

اهداف كالن  
اهداف حوزه های راهبردی  

اهداف بخش ها  

مفروضات پایه ای
تعریف سند راهبردی: سند راهبردی يک برنامه  
كالن است كه به دور از جزييات اجرايی تهيه می شود. 
اين ســند بر مبنای وضعيت درونی و بيرونی ســازمان 
نوشــته می شــود و وضع مطلــوب ســازمان در قالب 
مجموعه مستنداتی تصويب و در دستور اجرا قـــــرار 
می گــيرد. مهــــم ترين اين مستندات عــبارت اند از: 

)1(مفروضات پايه ای؛ )2( اهـداف؛ و )3( طرح فعاليت ها

ارزش ها
ارزش هاي يک ســازمان عبارت است از اعتقادات بنيادي 
يا حقايقي كه ســازمان آنها را گرامي مي شمارد، يا نسبت 
به آنها حساس است. ارزش ها ايجادكننده  فضايی  براي به 

حركت در آوردن سازمان به سوي آرمان اش است.
ارزش هاي انجمن

توسعه و بالندگی حرفه  حسابداری در ايران  
رشد و توانمندی اعضا  

درستكاری و پايبندی اعضا به اخالق حرفه ای  

چشم انداز
 چشم انداز تصويری از آينده  آرمانی ولی قابل دستيابی در 
آينده )سه تا پنج سال آينده( است. سازمان بايد در چند 

سال آينده برای دستيابی به چشم انداز تالش كند.
چشم انداز انجمن

بزرگ ترين و معتبرترين انجمن حرفه ای حســابداری 
در ايران به لحاظ شــاخص های كمی و كيفی؛ و جزو سه 

انجمن حرفه ای حسابداری برتر در منطقه خاورميانه.

بیانیه ی ماموریت
 بيانيه  ماموريت بيانگر علت وجودي ســازمان اســت. به 
وســيله  بيانيه  ماموريت يک سازمان از سازمان هاي ديگر 
متمايز می شــود. با اســتفاده از بيانيه  ماموريت سازمان 
مي توان به اين پرسش اساســي پاسخ داد: چرا هستيم؟ 

وظايف ما چيست؟ و چگونه فعاليت مي كنيم؟
بیانیه  ماموریت انجمن

انجمن حســابداران خبــره ايران انجمنــی حرفه ای، 
مستقل، غير انتفاعی، و غير سياسی است كه ماموريت های 

زير را در ايران دنبال می كند:
رشــد و بالندگی اعضاء به عنــوان اصلی ترين   

سرمايه  انجمن
كمک به اعتالی حرفه  حسابداری از راه آموزش،   

پژوهش، و ارتقای دانش و مهارت فعاالن حرفه
كمک به سازمان ها و ارزش آفرينی برای آنها از   

راه اعضاء
اعطای معتبرترين مدارك حرفه ای حسابداری   

در ايران

مفروضات سازمانی انجمن 
بخش های راهبردی انجمن )SBU( به صورت زير تعريف 
شده اند. برنامه ريزی و كنترل امور انجمن در چارچوب اين 

بخش ها صورت خواهد گرفت:
پذيرش و آزمون  

آموزش و كارآموزی  
انتشارات  

مجله  حسابدار  
سمينارها  
پژوهش  

روابط عمومی   
وبگاه  

اهداف انجمن
اهداف انجمن در دو سطح )1( اهـــداف كــالن و )2( 

اهداف حوزه های راهبردی عبارت اند از:
اهداف کالن انجمن:

ارتقای حرفه  حسابداری در ايران  
ارزش آفرينــی بــرای ســازمان ها و بنگاه های   
اقتصــادی در بخش دولتــی و خصوصی از راه 

اعضا
پشتيبانی از اعضا و كمک به بالندگی و افزايش   

توانمندی آنان
توسعه  فعاليت ها و شمار اعضا  

بهبود مستمر كيفيت خدمات حرفه ای  
اهداف حوزه های راهبردی انجمن:

اهداف حوزه هــای راهبردی انجمن به تفكيک اهداف 
كالن مربوط به آنها به شرح نمايه  زير مقرر شـده اند.
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                          اهداف حوزه های راهبردی انجمن به تفکیک اهداف کالن

                             اهداف کالن انجمن

ارتقای حرفه حسابداری در ایران

ارزش آفرینی برای 

سازمان ها و بنگاه های 

اقتصادی

پشتیبانی از اعضا و کمک به بالندگی و افزایش 

توانمندی آنان

توسعه  فعالیت ها و شمار 

اعضا

بهبود مستمر کیفیت 

خدمات حرفه ای

پذیرش و آزمون

• باالبردن كيفيت پذيرش اعضای جديد	
• نظارت دقيق بر عملكرد اعضا	

• نظارت دقيق بر عملكرد 	
اعضا

• باال بردن سرعت پذيرش	
• ايجاد رضايت مندی در فرايند پذيرش 	

اعضای جديد

• توسعه ی عضوگيری 	
در ايران

• باالبردن كيفيت 	
پذيرش اعضای 

جديد
• نظارت دقيق بر 	

عملكرد اعضا

آموزش و کارآموزی

• آگاه سازی جامعه از نقش و اهميت حسابداری	
• همكاری با انجمن های حرفه  ای بين المللی در راستای آموزش	
• همكاری با انجمن های حرفه ای داخلی در راستای آموزش	
• توسعه آموزش و سمينارها در كل كشور	

• برگزاری دوره های آموزشی، 	
كارگاه و سمينار برای اعضا

• برگزاری دوره های آموزشی، 	
كارگاه و سمينار برای 

مديران ارشد صنايع

• برگزاری سمينار با هدف توانمندسازی اعضا	
• برگزاری دوره های آموزشی با هدف 	

توانمندسازی اعضا

• جلــب مشــاركت مديران 
اقتصادی  بنگاه های  و  صنايع 
در بخش هــای • خدماتی در 

سمينارها
• جلــب مشــاركت مديران 

دولتی در سمينارها

• فعال سازی 	
آموزش مستمر 

حرفه ای

انتشارات

• تهيه و نشر منابع روز دنيا با هدف معرفی حرفه	
• همكاری با انجمن های حرفه  ای بين المللی در راستای نشر 	

مشترك
• همكاری با انجمن های حرفه ای داخلی در راستای نشر 	

مشترك
• توسعه   ارتباط و همكاری با سازمانها و نهادهای اقتصادی و 	

علمی كشور

• انتشار منابع الزم با هدف 	
خدمات حرفه ای ارزش آفرين

• انتشار منابع الزم با هدف توانمندسازی اعضا	
• كمک به دستيابی اعضا به منابع داخلی 	

و خارجی

• اطالع رسانی از چگونگی 
عضويت

تهيه و نشر منابع با 
هدف ارتقای خدمات 

حرفه ای

مجله  حسابدار

• انعكاس ديدگاه های گوناگون به منظور بالندگی حرفه	
• جلب مشاركت صاحب نظران 	
• افزايش وزن و سهم مقاالت تاليفی در مقايسه با ترجمه ا	

• آموزش اعضا در زمينه ی 	
چگونگی ارزش آفرينی

• ارتباط مستمر با اعضا و دريافت نظرات 	
آنان

• ارايه  اطالعات مستمر به اعضا از 	
فعاليت های راهبردی انجمن

• ارايه  خدمات كاريابی برای اعضا از راه 	
ارتباط با صنعت

• فراهم كردن اخبار حرفه	
• فراهم كردن اطالعات مفيد برای 	

توانمندسازی

• تبليغ مطابق با ضوابط 	
حرفه ای

• كمک به ساير واحدهای 	
راهبردی

• باال بردن شمارگان چاپ	

• كمک به آموزش 	
حرفه ای مستمر

سمینارها

• آگاه سازی جامعه از نقش و اهميت حرفه	
• همكاری با انجمن های حرفه ای بين المللی در راستای 	

برگزاری سمينارها
• همكاری با انجمن های حرفه ای داخلی در راستای 	

برگزاری سمينارها
• توسعه  سمينارها در سرتاسر ايران	

• برگزاری سمينار برای اعضا	
• برگزاری سمينار برای 	

مديران ارشد صنايع

• •برگزاری سمينار با هدف توانمندسازی اعضا	 جلب مشاركت مديران 	
صنايع و بنگاه های 

اقتصادی در بخش های 
خدماتی در سمينارها

• جلب مشاركت مديران 	
دولتی در سمينارها

• كمک به آموزش 	
مستمر حرفه ای

پژوهش
• •پژوهش درباره ی چگونگی ارتقای حرفه	 پژوهش كاربردی برای 	

كمک به بنگاه های اقتصادی 
در بخش دولتی و خصوصی

• دريافت كمک از اعضا برای انجام پژوهش	

روابط عمومی

• ارتباط با رسانه ها در جهت برجسته كردن حرفه	
• ارتباط با نهادهای قانون گذاری و دولتی در جهت معرفی 	

حرفه
• حضور فعال در مجامع بين المللی	

• ارتباط با سازمانها در 	
راستای معرفی خدمات 

حرفه ای

• ارتباط مستمر با اعضا و دريافت نظرات آنان	
• ارايه  اطالعات مستمر به اعضا از فعاليت های 	

راهبردی انجمن
• ارايه  خدمات كاريابی برای اعضا از راه 	

ارتباط با صنعت
• طرح ريزی خدمات رفاهی پشتيبانی از اعضا	
• شناسايی و قدردانی از اعضای نمونه 	
• پشتيبانی از اعضا از راه حمايت از منافع 	

صنفی و صيانت از مقام و جايگاه حسابداران
• ترغيب اعضا برای ارايه  مقاله در نشريات و 	

مراجع داخلی و خارجی

• تعريف عناوين خبرگی 	
جديد

• تالش برای شناخت 	
متقابل مدارك حرفه ای 

داخلی
• تالش برای شناخت 	

متقابل مدارك حرفه ای 
بين المللی

وبگاه

• اطالع رسانی در محيط مجازی به زبان انگليسی برای 	
ارتقای مشاركت های بين المللی

• تبليغ در راستای توسعه  حرفه	

• اطالع رسانی در محيط 	
مجازی درباره  چگونگی 

ارزش آفرينی

• ارتباط مستمر با اعضا و دريافت نظرات آنان	
• ارايه  اطالعات مستمر به اعضا از فعاليت های 	

راهبردی انجمن
• ارايه  خدمات كاريابی برای اعضا از راه 	

ارتباط با صنعت
• ارايه  خدمات ارتباطی به اعضا	
• فراهم كردن اخبار حرفه	
• فراهم كردن اطالعات مفيد برای 	

توانمندسازی
• كمک به خودكارسازی فعاليت ها در انجمن	

• تالش برای كسب بهترين 	
رتبه در موتورهای 

جست وجو
• تبليغ مطابق با ضوابط 	

حرفه ای
• كمک به ساير واحدهای 	

راهبردی
• باال بردن آمار بازديد 	

از وبگاه

• كمک به آموزش 	
حرفه ای مستمر

ن
ی انجم

ی راهبرد
حوزه ها
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برنامه های سال آینده
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بهبود خدمت رسانی حرفه ای به اعضاء
تسهیل و گسترش راه های ارتباط دوسویه با اعضاء  

گسترش انتشارات حرفه ای و کاربردی  
طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت کاربردی  

برگزاری دو سمینار سراسری و دو سمینار منطقه ای  
اتخاذ تدابیر و شیوه هاي مؤثر در پشتیباني از اعضاء و ارایه خدمات رفاهي و اجتماعي  

توسعه جغرافیایی عضوگیری
با تمرکز بر چهار منطقه اصفهان، خراسان، آذربایجان، خوزستان  

گسترش تعامالت انجمن
توسعه ارتباط و تعامل با سایر انجمن هاي حرفه اي و محافل آکادمیک کشور  

ایجاد ارتباط با انجمن هاي حرفه اي سایر کشورها و فدراسیون بین المللی حسابداران   
)آیفک(

اجرای ماده 8 اساسنامه : اعطای عنوان های خبرگی
برگزاري دوره هاي آموزشــي و آزمون های صالحیت ســنجي و اعطاي عنوان خبرگي به   

اعضاء در حوزه هاي سه گانه حسابداري مدیریت، حسابرسي داخلي و مدیریت مالي

راه اندازی وبگاه جدید انجمن
باز مهندسي و توسعه وب گاه انجمن برای تحقق اهداف راهبردی  

تکمیل پروژه مطالعاتی
تکمیل مطالعه تطبیقي مدل  گزارشــگري حســابداري ایران با IFRS و ارایه نتایج مطالعه به   

IFAC در چارچوب توافق حاصل

خرید زمین آموزشی و آغاز ساخت مجتمع انجمن و مرکز آموزش
تصمیم گیری نهایی برای خرید ســاختماني در شــأن انجمن و مناســب براي گسترش   

فعالیت هاي مرکز آموزش که آرزوي دیرینه همه اعضاء بوده است. مطالعات اولیه براي مکان یابي 
و تأمین منابع مالي انجام این پروژه صورت گرفته است.

بازنگری ساختار سازمانی و تقویت نیروی انسانی 
تجدید ساختار اداري و مدیریتي با هدف ارتقاي کارآیي دبیرخانه برای تحقق اهداف راهبردی  
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ایران خبره  حسابداران  انجمن 

1392-93 مالی   گزارش 
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