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حسـابدار مالـی خبـره
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
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فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مالی خبره سال 1400
دبیرخانــه انجمــن حســابداران خبــره ایــران در اجــرای مــاده « »8اساســنامه (مصــوب  23تیــر ،1393مجمــع
عمومــی فوقالعــاده اعضــاء) و مفــاد «آییــن نامــه چگونگــی احــراز شــرایط عضویــت خبــره» (مصــوب  28فروردیــن
 ،1396شــورایعالی) ،از داوطلبــان واجــد شــرایط بــرای شــرکت در «آزمــون حســابدار مالــی خبــره ســال »1400
دعــوت بــه عمــل م ـیآورد .الزم بــه ذکــر اســت ،طبــق مــاده« »7آییننامــه ،آزمــون تخصصــی احــراز عضویــت
خبــره در هــر یــک از شــاخههای تخصصــی بــه یکــی از دو روش «جلســه محــور» یــا « دوره محــور» برگــزار
میشــود .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن فراخــوان ،صرفــا در ارتبــاط بــا دعــوت داوطلبــان بــه
آزمون«جلســه محــور» ســال  1400تنظیــم شــده اســت

الف) شرایط داوطلبان:

 .1داوطلــب در تاریــخ تســلیم درخواســت پذیــرش عضویــت خبــره بــه دبیرخانــه انجمــن بایــد حداقــل دارای
دو ســال ســابقه عضویــت عــادی در انجمــن باشــد و حــق عضویــت ســاالنه خــود (از تاریــخ پذیــرش تــا
ســال  )1400را پرداخــت کــرده باشــد .مبــداء آغــاز عضویــت عــادی اعضــاء در انجمــن تاریــخ تصویــت
عضویــت آنــان توســط شــورای عالــی اســت.

تبصــره :بــا توجــه بــه درخواســت هــای متعــدد واصلــه بــه دبیرخانــه انجمــن ،متقاضیــان شــرکت در
«آزمــون حســابدار مالــی خبــره ســال  »1400کــه صرفـاً فاقــد شــرایط داشــتن حداقــل دو ســال ســابقه
عضویــت در انجمــن هســتند ،بــه شــرط داشــتن شــرایط عمومــی عضویــت در انجمــن و احــراز شــرایط
عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی حســابدار مالــی خبــره ،مــی تواننــد در آزمــون ســال  1400ثبــت
نــام و شــرکت کننــد .بــا ایــن حــال ،اعطــای عنــوان «حســابدار مالــی خبــره» بــه ایــن افــراد در صــورت
موفقیــت در آزمــون یــاد شــده خواهــد بــود.
 .2داشــتن حداقــل پنــج ســال ســابقه کار حرفــه ای تمــام وقــت در زمینــه حســابداری مالــی یــا حسابرســی
در شــرکت هــا ،موسســات ،یــا ســازمان هــای خصوصــی ،عمومــی ،یــا غیرانتفاعــی  ،پــس از تاریــخ دانــش
آموختگــی از مقطــع کارشناسی(لیســانس)
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ب) مدارک مورد نیاز:

 .1تکمیل « درخواست نامه عضویت خبره در شاخه تخصصی حسابدار مالی خبره»
 .2اصــل گواهــی نامــه ســابقه کار ،مؤیــد شــرط بنــد« الــف »2 .فــوق ،خطــاب بــه انجمــن حســابداران خبــره
ایــران کــه در آن تاریــخ آغــاز بــه کار ،تاریــخ پایــان کار ،و جایــگاه شــغلی متقاضــی بــا ذکــر نــام و نــام
خانوادگــی و شــماره ملّــی بــه روشــنی ذکــر شــده باشــد
 .3تصویــر ســابقه پرداخــت حــق بیمــه از ســامانه ســازمان تأمیــن اجتماعــی یــا تصویــر رســید پرداخــت
مالیــات حقــوق کــه مؤیــد ســابقه کار گواهــی شــده موضــوع بنــد « »2باشــد.
 .4واریز ورودیه به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال

پ) آزمون:

 .1آزمون در آبان  1400برگزار خواهد شد.
 .2محــل ،تاریــخ و ســاعت توزیــع کارت ورود بــه جلســه آزمــون بــه همــراه محــل ،تاریــخ و ســاعت برگــزاری
آزمــون ،در قالــب اطالعیــه ثانویــه ،حداقــل دو هفتــه قبــل از برگــزاری جلســه آزمــون از طریــق وبــگاه
رســمی انجمــن بــه اطــاع داوطلبــان خواهــد رســید.
 .3مــواد آزمــون ،نــوع پرســش (تســتی /تشــریحی) ،مــدت زمــان برگــزاری ،و حــد نصــاب قبولــی پــس از
تصویــت توســط هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مالــی خبــره در قالــب اطالعیــه ثانویــه ،حداقــل
یــک مــاه قبــل از برگــزاری جلســه آزمــون از طریــق وبــگاه رســمی انجمــن بــه اطــاع داوطلبــان خواهــد
رســید.

ت) روش و مهلت ثبت نام:

 .1ثبت نام داوطلبان در آزمون از طریق https://iica.ir/cfa-registration
 .2فهرســت متقاضیــان واجــد شــرایط شــرکت آزمــون ،پــس از بررســی مــدارک توســط دبیرخانــه انجمــن
و هیئــت تشــخیص صالحیــت حســابداران مالــی خبــره ،حداکثــر تــا مهــر  1400از طریــق وبــگاه رســمی
انجمــن بــه اطــاع داوطلبــان خواهــد رســید.
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اطالعیه شماره ( :)1فراخوان ثبتنام در آزمون

درخواستنامه عضویت خبـره در شاخه تخصّصی
تخصصی
درخواست نامه عضویت خبره در شاخه

خبره
مالــی
خبره
حســابدارمـالی
حسابدار
1400
از طریق شرکت در آزمون جلسه محور سال
از طریق شرکت در آزمون جلسهمحور سال 1397
اطالعات هویتی
نــــــــام:

کد عضویت*:

نـام خانـوادگی:

* :متقاضیانی که در تاریخ ثبتنام در این آزمون عضو انجمن حسابداران خبره ایران نیستند ،پیش از تکمیل فرم حاضر ،باید ضمن مراجعه به سامانه درخواست عضویت در انجمن به نشانی www.iica.ir/membership
نسبت به تکمیل فرم درخواست عضوی ت در انجمن اقدام کنند .سپس ،کد پیگیری دریافتی از سامانه مذکور را در این قسمت درج کنند.

اطالعات تماس

نشانی منـــــزل:

نشانی دفتــر کار:

تلفن منـــزل:

کدپستی منـــزل:

کدپستی دفتر کار:

مقطع
تحصیلی

تلفن دفتر کار:

رشته
تحصیلی

کارشناسی

تــلفن همـــراه:

رایانامه (:)email
تحصیالت دانشگاهی

تاریخ
آغاز تحصیل

دانشگاه /
موسسه آموزش عالی

تاریخ دانشآموختگی

معدل

کارشناسی ارشد
دکتری

عنوان دوره

دورههای آموزشی حرفهای گذرانده پس از عضویت در انجمن
آغاز

دانشگاه  /موسسه آموزش عالی  /سازمان

مدرک

پایان

کارهای پژوهشی  /کارهای مطالعاتی  /آثار نوشتاری  /ارائه مقاله در همایشهای علمی یا حرفهای پس از عضویت در انجمن

زبان

انجمن حسابداران خبره ایران

آشنایی با زبانهای بینالمللی

توانایی درک مطلب

توانایی گفتوگو

3

توانایی نوشتن
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پیشینه کار حرفهای در زمینه حسابداری مالی

اطالعیه شماره ( :)1فراخوان ثبتنام در آزمون

**

تاریخ
آغاز

کارفرما

تاریخ
پایان

شمار کارکنان
زیر سرپرستی

** :ارائه گواهینامه سابقه کار (موضوع بند -2ب) در ارتباط با پنج سال اخیر ضروری است.

انجمن

عضویت در انجمنهای علمی وحرفها ی ملّی و بینالمللی

سطح
عضویت

تاریخ
عضویت

گواهینامه/
عنوان حرفهای

شرح مشارکتهای انجامشده در انجمن مربوط

دیگر مشارکتها در امور حرفهای و اجتماعی

اینجانب  ........................................................................................... ................................ضمن مطالعه دقیق اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران و آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره،
 1400هستم؛ و بدینوسیله ،تایید میکنم اطالعات این
داوطلب عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره» از طریق شرکت در آزمون جلسهمحور سال 1397

درخواست نامه را با دقت و با درستی و با استناد به مدارک و شواهد قابل اثبات تنظیم کردهام و هر زمان در فرایند پذیرش یا پس از احراز عضویت خبره نیاز به ارائه مدارک و
شواهد تکمیلی باشد آنها را در اختیار دبیرخانه انجمن خواهم گذاشت.
تاریـخ:
امضـاء:

انجمن حسابداران خبره ایران
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