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نخستین گروه حسابداران مدیریت خبره ایران
شماره 309

ضرورت اتحاد راهبردی
تشکلهای حسابداری

استانداردهای گزارشگری مالی

برای بنگاههای کوچک و متوسط

نمای نزدیک

آیین ویژهی معرفی نخستین گروه
حسابدارانمدیریتخبره

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
 26آذر  ،1396هتل استقالل ،تهران
شامگاه یکشنبه 26 ،آذر  ،1396آیین ویژه معرفی پذیرفتهشدگان «آزمون حسابدار
مدیریت خبره سال  »1396انجمن حسابداران خبره ایران با حضور تمامی متقاضیان و
شرکتکنندگان در این آزمون ،اعضای ادوار مختلف شورای عالی ،اعضای کارگروهها
و هیأتهای تشخیص صالحیت عناوین خبرهگی انجمن ،و رئیسان ،اعضای شورای عالی و
هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران ،انجمن حسابداری ایران ،انجمن حسابرسان
داخلی ایران ،انجمن مدیران مالی اصفهان ،انجمن حسابداران قزوین ،انجمن مدیران
مالی گیالن ،در هتل استقالل تهران برگزار شد.
آنچه میخوانید مشروح گزارش این همایش است.
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سخنرانی افتتاحیه
رحمتاله صادقیان ،رئیس شورای عالی
در آغاز مراســم ،رحمتالــه صادقیان،
رئیس شــورای عالی انجمن و عضو هیأت
تشخیص صالحیت حســابداران مدیریت
خبره ،ضمن خوشامدگویی به مهمانان ،در
بخش نخست سخنان خود به تبیین پیشینه
تاریخی اعطــای گواهینامههای حرفهای
در حرفه حســابداری ایران پرداخت .وی
با اشــاره به ســی و دو سال ســابقه اعطای
گواهینامه حرفهای «حســابدار مســتقل»
(از ســال  )1364به اعضای واجد شــرایط
انجمــن حســابداران خبره ایــران یادآور
شــد ،این گواهینامه همچون گواهینامه
حرفهای «حسابدار رسمی» صادره از سوی
کانون حسابداران رسمی (پیش از انقالب
اسالمی ســال  )1357و جامعه حسابداران
رسمی ایران (پس از سال  )1380هر سه در
زمینه حسابرسی و خدمات اطمینانبخشی
صادر شــدهاند .در حالی کــه بخش قابل
مالحظــهای از اعضای انجمــن را اعضای
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شــاغل در زمینههــای تخصصــی دیگــر
حســابداری تشــکیل میدهند .از این رو،
همواره این خواســته بر حق از ســوی این
گــروه از اعضاء وجود داشــته اســت که
امــکان گواهــی کــردن صالحیتهــای
حرفهای آنان نیز با طراحی گواهینامههای
حرفهای متنوع فراهم شود .به همین دلیل،
پــس از مباحــث پردامنه کارشناســی در
جلســات متعدد چند دوره اخیر شــورای
عالی انجمن این جمعبندی حاصل شــده
بود که با تجدید ساختار اساسنامه انجمن
امکان صــدور گواهینامههــای حرفهای
برای اعضــای واجد شــرایط و عالقهمند
در زمینههای تخصصی غیر حسابرسی نیز
فراهم شود.
وی در همیــن راســتا افــزود :پــس از
اصالح اســاسنامه انجمــن و نظرخواهی
گســترده از اعضــا ،ســرانجام در مجمع
عمومــی فوقالعاده مــورخ  23تیر 1393

 همزمان با برگزاری جشن چهلسالگیباشــکوه انجمــن در همین تــاالر دریای
نور هتل اســتقالل  -اســاسنامه جدید به
تصویــب قریب به هزار عضــو حاضر در
مجمع رسید و فصل نوینی در فعالیتهای
انجمــن در راســتای ارتقــاء جایــگاه
حسابداران حرفهای در جامعه آغاز شد.
رئیــس شــورای عالــی انجمــن،
بااهمیتتریــن اصــاح انجامشــده در
اساســنامه انجمــن را در مفــاد مــاده ()8
اساسنامه دانست و تصریح کرد :طبق این
ماده ،اعضاي عادي انجمن پس از حداقل
دو ســال عضويت و احراز شرايطي شامل
قبولي در آزمون تخصصي ،کسب تجربه
کاري ،و گذرانــدن دورههاي آموزشــي
که ضوابط آن توسطشوراي عالي تعيين
شــده اســت ميتوانند به عنــوان "عضو
خبره" در يک يا چند شــاخه تخصصي،
از جمله حســابدار مالی خبره ،حســابدار

مدیریت خبره و حســابدار مســتقل خبره
شناخته شوند.
وی افزود :در راستای اجرای این ماده،
پس از پیگیریهای انجامشده به منظور ثبت
اساسنامه جدید ،که تا شهریورماه امسال به
طول انجامید ،سرانجام «آییننامۀ چگونگی
احراز شــرایط عضویت خبره» در جلســه
مــورخ  28فروردین  1396شــورای عالی
به تصویب رســید و با تشــکیل هیأتهای
تشخیص صالحیت ســهگانه موضوع این
آییننامه شرایط برای برگزاری آزمونهای

مربوط به هر گواهینامه و شناســایی افراد
واجد شرایط دریافت این گواهینامههای
حرفهای فراهم شد.
رئیس شــورای عالی انجمن حسابداران
خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران
در بخش دوم سخنان خود با اشاره به قریب
به یک و نیم میلیون حســابدار شــاغل در
مشاغل مختلف حرفه حسابداری در ایران،
خواســتار ات ّحاد هر چه بیشتر انجمنها و
نهادهــای مختلف حرفهای و دانشــگاهی
ایران به منظور اثرگذاری بیشتر در جامعه

شــد .وی با اشــاره به ســخنرانی خود در
همایش  14آذر  1396انجمن حســابداری
ایــران یــادآور شــد :چنان چه رئیســان و
اعضای هیأتهای راهبــری این انجمنها
و نهادها در ســطح اهــداف راهبردی ،که
فصل مشترک همهی آنها ارتقاء جایگاه
حسابداران حرفهای و دانشگاهی در جامعه
و توسعه دانش و عمل حسابداری است ،با
یکدیگر هماهنگ باشند ،همافزایی بسیار
مناســبی برای تحقق این اهــداف حاصل
خواهد شد.

گزارش برگزاری «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال »1396
امیر ابراهیمزاده ،عضو شورای عالی و عضو هیأت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره
در ادامه ،پــس از پخش کلیپ مربوط
به برگــزاری «آزمون حســابدار مدیریت
خبره سال  »1396انجمن حسابداران خبره
ایران ،که در روز شنبه 11 ،آذر  1396در
محل ســاختمان مرکــزی مرکز آموزش
حســابداران خبره ( )PACTبرگزار شد،

امیــر ابراهیــمزاده ،عضو شــورای عالی
و عضــو هیــأت تشــخیص صالحیــت
حســابداران مدیریت خبره ،به نمایندگی
از این هیأت ،به ارائهی گزارشــی درباره
روند تشــکیل هیأت ،خالصــه مصوبات
جلسات برگزارشــده ،تعیین مواد و منابع

آزمــون ســال جــاری ،آمــار متقاضیان
شــرکت در آزمون ،تعداد اعضای واجد
شرایط ،تعداد حاضران در آزمون و نهایتاً
شمار پذیرفتهشدگان و افراد پذیرفتهشده
به صورت مشــروط (در یک تا ســه ماده
آزمون) پرداخت.
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وی در آغاز ســخنان خود از تشــکیل
پنج جلســه هیــأت طی پنج ماه مــرداد تا
آذرماه سال جاری خبر داد و اعالم کرد:
پس از نخســتین جلسه هیأت که به منظور
انتقال دیدگاههای اعضای شــورای عالی
به صورت مشترک با شــورا برگزارشده
بــود ،بالفاصله جلســه دوم هیأت برگزار
شد و ضوابط برگزاری «آزمون حسابدار
مدیریت خبــره ســال  »1396به تصویب
رســید .پیرو آن نیــز در مــورخ  8مرداد
 1396از ســوی دبیرخانه انجمن فراخوان
ثبتنــام در این آزمون بــه اطالع اعضای

آزمون ،عضویــت خبره آنان در شــاخه
تخصصی حســابدار مدیریت خبره منوط
به طی شــدن حداقل دو سال از عضویت
آنان باشــد .افزون بر ایــن ،مهلت ثبتنام
در آزمــون نیز از  30مــرداد  1396به 30
مهر  1396افزایش یافت تا امکان حضور
شمار بیشتری از عالقهمندان فراهم شود.
عضــو هیــأت تشــخیص صالحیــت
حســابداران مدیریــت خبــره در ادامــه
گــزارش خود گفــت :در فاصلــه زمانی
انتشار فراخوان تا پایان مهلت ثبتنام ،که
قریب به ســه ماه به طول انجامید ،حدود

انجمن رسید.
ابراهیــمزاده در ادامــه گــزارش خود
افزود :در آغاز ثبتنام از متقاضیان ،طبق
مفاد اســاسنامه ،صرفاً درخواســتهای
اعضــای دارای بیش از دو ســال ســابقه
پذیرفته میشــد .ولی با توجه به اســتقبال
گروهــی از اعضای جدید انجمن و دیگر
حســابداران عالقهمند به شــرکت در این
آزمون ،با پیشنهاد هیأت و تصویب شورای
عالــی ،مقرر شــد از این افــراد نیز جهت
شــرکت در آزمون سال جاری ثبتنام به
عمل آید و در صورت پذیرفتهشــدن در

 400نفر درخواست خود را برای شرکت
در ایــن آزمــون اعالم کردند .ســرانجام
نیز پس از بررســی پرونده متقاضیان ،در
مورخ  15آبان  ،1396فهرست  241عضو
واجد شــرایط شــرکت در آزمون اعالم
شد .به گفته وی از این تعداد 58 ،نفر (24
درصد) از بین زنــان عضو انجمن و 183
نفر ( 76درصد) از بین مردان عضو انجمن
بودند .با توجه به این که زنان عضو انجمن
حدود  10درصد از کل اعضاء را تشکیل
میدهنــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت که
اســتقبال زنان عضو انجمن از این آزمون
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به نسبت سهمشــان از کل اعضاء بیشتر
(حدود دو و نیم برابر) بوده است.
ابراهیــمزاده درباره تاریــخ برگزاری
آزمون یادآور شــد :ابتدا بنابراین بود که
آزمون در هفته نخســت آذرمــاه برگزار
شــود ،ولی با توجه بــه برگزاری «آزمون
حســابدار رسمی سال  »1396در روزهای
آغازیــن آذرماه ،تصمیم بر این شــد که
آزمــون انجمــن در روز شــنبه 11 ،آذر
 ،1396در محل ساختمان مرکزی PACT
برگزار شــود .وی افزود ،در روز آزمون
نیز مجموعاً  167نفر  45 -زن ( 27درصد)
و  122مرد ( 73درصد)  -شرکت کردند.
وی دربــاره چگونگــی برگــزاری
آزمون گفت :آزمون در دو نشســت 90
دقیقهای برنامهریزی شــده بود .نشســت
اول از ســاعت  9:00تــا  10:30شــامل
دو ماده «حســابداری مدیریــت :کلیات»
( 15پرســش) و «حســابداری مدیریــت:
ارزیابــی عملکرد» ( 35پرســش) ،و پس
از  30دقیقــه اســتراحت ،نشســت دوم از
ســاعت  11:00تا  12:30شــامل دو ماده
«حسابداری مدیریت :تصمیمگیری» (35
پرسش) و «برنامهریزی استراتژیک» (15
پرسش) در مجموعاً  9کالس واقع در سه
طبقه ســاختمان مرکزی مرکــز آموزش
حسابداران خبره ( )PACTبرگزار شد.
عضو شــورای عالی انجمــن در پایان
گــزارش خود اعــام کرد :ســرانجام نیز
پــس از برگزاری آزمون از ســه جلســه
حدودا ً پنج ســاعته (مجموعاً  15ساعت)
با حضــور نماینــدگان هیأت تشــخیص
صالحیــت حســابداران مدیریــت خبره
و دبیــرکل انجمن تعداد  334پاســخنامه
 167شــرکتکننده در این آزمون مورد
ارزیابی قرار گرفت .بر این مبنا ،در جلسه
مــورخ  19آذر  1396هیــأت تشــخیص
صالحیــت حســابداران مدیریــت خبره،
 31عضو واجد شــرایط شرکتکننده در

آزمــون ،شــامل 6 ،زن ( 19درصد) و 25
مــرد ( 81درصد) ،که امتیــاز آنان در هر
چهار ماده آزمون بــاالی  60درصد بود،
به عنــوان پذیرفتهشــدگان قطعی آزمون
معرفی شدند.
این اعضاء ،پس از تصویب در جلســه
مــورخ  20آذر  1396شــورای عالی ،به
عنوان نخســتین گــروه از اعضــای خبره
انجمــن در شــاخه تخصصی حســابدار
مدیریت خبره (موضوع ماده  8اساسنامه)
اعالم شــدند .همچنین ،بر مبنای ارزیابی
انجامشــده 26 ،عضــو واجــد شــرایط
شــرکتکننده در آزمــون ،شــامل  6زن

( 23درصد) و  20مــرد ( 77درصد) ،نیز
به عنوان پذیرفتهشدگان مشروط (در یک
تا ســه ماده آزمون) معرفی شدند .مطابق
مصوبات هیــأت ،این افــراد در صورت
شــرکت در دو آزمــون آینده حســابدار
مدیریــت خبــره انجمن میتواننــد صرفاً
پرســشهای ســایر مواد آزمون را پاسخ
دهند.
مطابــق بخــش اخیر این گــزارش ،از
مجمــوع قریب به  400عضــو انجمن که
متقاضی شــرکت در آزمون ســال جاری
بودنــد ،ســرانجام پــس از بررســیهای
انجامشــده  241عضو حائز شــرایط مقرر

برای شرکت در آزمون شناخته شدند .از
این تعداد ،تعداد  167نفر در روز آزمون
– شنبه 11 ،آذر  ،1396از ساعت  9:00تا
 ،12:30در دو نشســت  90دقیقهای – در
جلسه حاضر شــدند؛ که سرانجام پس از
ارزیابی پاســخنامههای شرکتکنندگان
تعداد  31نفــر به عنوان پذیرفتهشــدگان
قطعی این آزمون پــس از تایید در هیأت
تشــخیص صالحیت حسابداران مدیریت
خبره و شــورای عالی به عنوان نخســتین
گــروه اعضای خبــره انجمن در شــاخه
تخصصی حســابدار مدیریت خبره اعالم
شدند.

تقدیر از سه نفر برتر «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال »1396
حامد امینیان  /جمشید پیک فلک  /جواد طهماسبی
در ادامــه مراســم ،پــس از پخــش
بخشهایی از مصاحبه ویدئوی انجامشده
با شماری از شرکتکنندگان در آزمون،
بــا حضــور اعضــای هیــأت تشــخیص

صالحیــت حســابداران مدیریت خبره بر
روی ســن ،آقایان ،رحمتالــه صادقیان،
منصــور شــمساحمدی ،غالمحســین
دوانی ،مجید میراسکندری ،علی مصدر،

اسفندیار گرشاسبی ،و امیر ابراهیمزاده ،از
سه نفر برتر آزمون ،آقایان ،حامد امینیان،
جمشــید پیک فلک و جواد طهماسبی با
اعطای تقدیرنامه قدردانی شد.
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اعالم پذیرفتهشدگان نهایی «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال »1396
نخستین گروه حسابداران مدیریت خبره
ســپس ،نام ســایر پذیرفتهشــدگان آزمون ،به ترتیب مجموع
امتیاز بهدســتآورده ،بدین شرح اعالم شــد :خانمها و آقایان،
هادی اوالد ،محســن ژاله آزاد زنجانی ،محمدمهدی شاطرزاده،
اشــکاندخت ن َمســهچی ،علی بیــات ،احمد بیابانــی ،امیر فلکی
رجوی ،فریدون امجدیــان ،هاجر باطنی،
طرازکوهی ،حســین َم َ
ســیدمحمد طباطبایــی ،فاطمــه پوریعقوبــی ،مهناز خشــنودنیا،
حجتاله بابایی ،هنگامه مقدسپور ،سودابه گودرزی ،محمدنادر
خمجانی ،عباس ســخاوت ،محمد حسینپور ،مسعود خوروین،
غالمعباس عالیشــوندی ،داود بهادر ،رضا َچالنی ،فریدون داود
وندی ،ساسان حدادی ،اســداله حمیدی ،رحمان خانی گنبد ،و
حمید حقنویس ،اعالم شد.
پذیرفتهشدگان مشروط «آزمون حسابدار مدیریت
خبره سال »1396
بر مبنای ارزیابی پاســخنامههای شــرکتکنندگان در آزمون
یادشــده ،پذیرفتهشدگان مشروط مواد چهارگانه آزمون به شرح
زیر اعالم شــده اســت .مطابق مصوبه هیأت تشخیص صالحیت
حسابداران مدیریت خبره ،این افراد در دو آزمون آینده حسابدار
مدیریت خبره در صورت ثبتنام میتوانند صرفاً به پاسخگویی
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سایر مواد آزمون بپردازند.
• پذیرفتهشــدگان مشــروط «حســابداری مدیریت :کلیات»:
پیمان ویســه ،محمدمهدی مقامی ،آزاده سوری ،هایده رحیمی،
و محمد معدنی
• پذیرفتهشــدگان مشــروط «حســابداری مدیریت :ارزیابی
عملکــرد» :محمد معدنی ،محمدمهدی مقامــی ،علی جاللیفر،
بهزاد مقرب کلخوران ،و پیمان ویسه
• پذیرفتهشــدگان مشــروط «حســابداری مدیریــت:
تصمیمگیــری» :آزاد فرحافــزون ،علیرضا فلکــی طرازکوهی،
هایــده رحیمی ،آیتــک درودینژاد کر ،نوشــان خوشبخت،
آزاده سوری ،و کیوان تجردی
• پذیرفتهشــدگان مشروط «برنامهریزی اســتراتژیک» :پیمان
ویســه ،محمدمهــدی مقامــی ،مهدی ســلطانی ،بهــزاد مقرب
کلخوران ،نعمت رادمنش ،علی جاللیفر ،محمدکاظم سوهانیان،
مهدی مقدســی ،آرین نصیرزاده گلجاهی ،نوشان خوشبخت،
فریبرز موســی رضائی ،منا پاشــاپور ،روحاله مــردان واجاری،
مهرداد اسماعیلی ،زهرا دیدهور ،علیرضا فلکی طرازکوهی ،آزاد
فرحافــزون ،آیتک درودینژاد کر ،جــواد محمدزاده میرابی،
یوسف آزادوار ،سعید کریمیپور سریزدی ،حسن حسینی

تقدیر از نویسندگان برگزیده مجله حسابدار
اصغر دمیرچی  /امیرهادی معنوی مقدم  /دانیال محجوب
در ادامــه مراســم ،با حضــور رحمتالــه صادقیــان ،رئیس
شــورای عالی ،محســن قاســمی ،دبیرکل ،مدیر اجرایی و عضو
هیأت تحریریه مجله حســابدار ،و پرویز صداقت ،ســردبیر مجله

حســابدار ،از سه نویســنده برگزیده مجله طی یک سال گذشته،
آقایان ،اصغر دمیرچی ،امیرهادی معنوی مقدم ،و دانیال محجوب
با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر به عمل آمد.

تقدیر از سی سال خدمات گروه همکاران سیستم
در بخش بعدی ،با اهدای لوح ســپاسنامه توســط رحمتاله
صادقیان ،رئیس شــورای عالی ،و محســن قاســمی ،دبیرکل ،به
نماینده شــرکت همکاران سیستم – سرکار خانم پگاه گرانمایه،
مدیرعامل موسسه پژوهش و آموزش همکاران سيستم – از قریب
به سی سال خدمات ارزشمند بنیانگذاران ،مدیران و کارشناسان

گروه همکاران سیستم در ارائه راهکارهای نرمافزاری حسابداری
و مدیریت منابع سازمانی به کســبوکارهای بزرگ ،متوسط و
کوچک ایرانی قدردانی شــد .در این بخــش ،نامبرده با حضور
در جایــگاه توضیحاتی اجمالــی را درباره اهداف آموزشــی و
پژوهشی گروه همکاران سیستم ارائه کرد.
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تقدیر از پرویز گلستانی
به عنوان چهره ماندگار انجمن حسابداران خبره ایران
در بخــش پایانی مراســم ،با حضور اعضای شــورای عالی و
دبیرکل انجمن ،آقایان ،رحمتاله صادقیان ،هوشنگ خستوئی،
منصور شمساحمدی ،غالمحســین دوانی ،مصطفی باتقوا ،امیر
ابراهیمزاده و محســن قاســمی ،از یک عمر خدمات ماندگار و
مشــارکت تاثیرگذار پرویز گلســتانی به عنوان چهــره ماندگار
انجمن حســابداران خبــره ایران قدردانی شــد .متــن تقدیرنامه
اهدایی بدین شرح است:
ارجمند گرانمایه
جناب آقای پرویز گلستانی
بهاینوســیله از یــک عمــر خدمات ارزشــمند و مشــارکت
تأثیرگذار جنابعالی در راستای تح ّقق اهداف و اعتالی نام انجمن
به عنوان چهرهی ماندگار انجمن حســابداران خبره ایران تقدیر
میشــود .بیتردید منش اخالقمدار و کردار حرفهای جنابعالی

14

www.iica.ir

شماره  - 309دی ماه 96

در سالهای دراز خدمتگذاری به انجمن الگویی شایسته برای
رهروان خدمتگذاری به این نهاد پاک حرفه حســابداری ایران
است.
ارادتمند
رحمتاله صادقیان
رئیس شورای عالی
اجرای موسیقی زنده سنتی
گروه مهرورزان
مراسم با اجرای موسیقی ســنتی زنده توسط گروه مهرورزان
 جواد عزیــزی (نوازنده دیوان ،خواننده و سرپرســت گروه)،امیـــن یساولی (نوازنده عود) ،مرتضی فتحی (نوازنده کمانچه)،
مـــیالد داول (نوازنده دف) ،امید ثمری (نوازنده تنبک)  -پایان
یافت.

اهدای تمبر یادبود « 15آذر روز حسابدار»
توسط اعضای هیأت مدیره انجمن مدیران مالی اصفهان
در حاشــیهي این مراســم ،اعضای هیأتمدیره انجمن مدیران
مالی اصفهان ،خانمها و آقایان ،رضا صنعتیزاده (رئیس) ،شادمان
امینی (نایب رئیس) ،سعید خواجه دهاقانی (عضو و دبیر) ،و فاطمه
هادلونــد (خزانهدار)  -که همهگی از اعضای انجمن حســابداران
خبره ایران نیز هستند  -تمبر یادبود « 15آذر روز حسابدار» منقش
به تصویر زندهیاد استاد حسن سجادینژاد را به رحمتاله صادقیان،
رئیس شورای عالی ،و محسن قاسمی ،دبیرکل ،اهداء کردند.

تمبر یادشــده به همت دبیرخانه دائمی همایش بزرگداشــت
روز حســابدار (اصفهان) ،انجمن مدیــران مالی اصفهان ،انجمن
شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی اصفهان ،و انجمن
حســابداران اصفهــان ،در چهارمین همایش بزرگداشــت روز
حسابدار (اصفهان)  -سهشنبه 21 ،آذر  ،1396تاالر همایشهای
سیتیســنتر ،اصفهان  -توسط مدیرکل پســت اصفهان رونمایی
شده بود.
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