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شده برای  ای کشور، با توجه به اهداف تعیین های حرفه ترین تشکل ن خبره ایران به عنوان یکی از پرسابقهانجمن حسابدارا

زمینه ارتقای  یک از آنها قطعاً ای بین فعاالن حرفه حسابداری برخوردار است. اهدافی که تحقق هر آن از جایگاه ویژه

به و اند  هکننده آن، تالش داشت های فعالیت انجمن، ارکان اداره کند. طی سال اجتماعی حسابداران را فراهم میجایگاه 

شده در تامین امکانات آموزشی  های کسب توان به موفقیت ، میاز آن جملهاند.  داف مذکور هم تا حدودی دست یافتهاه

در کرد. اشاره  ای ی حرفهها های آموزشی و همایش گزاری دورهبرن حرفه حسابداری و الزم در جهت ارتقای دانش فعاال

 است:تامین نشده کامل طور هرابطه با دیگر اهداف به شرح زیر، انتظارات ب

 صالحیتدار در تعیین سرنوشت حرفه جانبه تمامی افراد فراهم آوردن زمینه مشارکت همه 

 ت قوانین و مقررات جاری کشوررعایای برای اعضا و دیگر فعاالن حرفه با  وضع رهنمودهای حرفه 

 های علمی و عملی حرفه تقویت روحیه پژوهش و تتبع و ابتکار در زمینه 

 ی بین اعضاح و منطقی رفتاری و فنّایجاد امکانات الزم برای برقراری ارتباط صحی 

 اسی و اصولی حرفه در اقتصاد کشورسعی و اهتمام در جهت نشان دادن نقش اس 

 ای، و عضاء در اجرای اصول و ضوابط حرفهحمایت از ا ایجاد زمینه مناسب برای 

 .کمک به ایجاد شرایط و امکانات کار برای اعضا به طور یکسان 

 :استهایاینجانبدرراستایتحققایناهدافبهشرحزیربرنامه

 ای حسابدار مالی خبره پیگیری اجرایی شدن مدرک حرفه -1

 پیشکسوتانجوانگرایی ضمن رعایت احترام به جایگاه  -2

ای  های حرفه ریزی و اجرای سیاست ی از طریق مشارکت فعال در برنامهجایگاه بانوان در حرفه حسابدارارتقاء  -3

 مناسب 

 پیگیری افتتاح دفاتر انجمن در شهرهای دیگر ایران، از جمله شهرهای بزرگ همچون اصفهان، تبریز، مشهد و ... -4

تالش برای و  اعضا البته با لحاظ توانایی و امکانات در اختیاربرگزاری جلسات گردهمایی و تبادل نظر بین  -5

تهیه  ،به طور مثال  برای مسائل جاری حرفه. راهکارهایی یافتناندیشی به منظور  برگزاری جلسات منظم هم

های سازمان بورس  نامه تلف یا اظهارنظر تخصصی در مورد آیینبرای صنایع مخ  IFRSهای مالی نمونه   صورت

 ... اوراق بهادار و و

 داشته باشد. انجمندر ایفای تعهدات د نقش موثری نتوان که میهای مختلف انجمن  فعال کردن کارگروه -6

گیری و  برای مشارکت بیشتر اعضا در تصمیمناسب منظور فراهم آوردن بستر مبرگزاری مجامع به پیگیری  -7

 کاهش هزینه مشارکت برای اعضا

 و همچنین مباحث رفاهی برای اعضا ایجاد انگیزه برای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی -8
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