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درباره انجمن
انجمن حسابداران خبره ایران نخستین و بزرگ ترین انجمن حسابداران حرفه ای 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 حسابداران 

حرفه ای ایران است که در فدراسیون بین المللی حسابداران )IFAC( عضویت دارد. هم اکنون، 

انجمن با داشتن بیش از 10.000 عضو بزرگ ترین تشکل حسابداری در ایران به شمار می آید.

خدمات انجمن 

اصلی ترین خدمات انجمن عبارت اند از:

اعطای گواهینامه  های حرفه ای  

برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای و کاربردی  

انتشار مجله حسابدار  

برگزاری همایش های تخصصی  

انتشار کتب و نشریات تخصصی  
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حسابدار ارگان رسمی انجمن حسابداران خبره ایران است. این مجله قدیمی ترین نشریه تخصصی حسابداری ایران به شمار می آید. مجله 
قدمتی بیش از44 سال )از ۱۳۵۵( دارد. حسابدار از راه انتقال دانش و تجربه روز حسابداری جهان به حرفه حسابداری ایران نقشی 

انکارناپذیر در توسعه دانش و حرفه حسابداری در ایران طی چهار دهه گذشته ایفا کرده است.

مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( موسسه ای آموزشی و غیرانتفاعی است که توسط 
انجمن حسابداران خبره ایران تاسیس شده است. این مرکز فعالیت خود را از ۱۳۷۷ آغاز 
کرده است و هم اکنون به عنوان مرکز آموزش مورد تأیید انجمن حسابداران مدیریت خبره 
انگلستان )CIMA( و انجمن حسابداران رسمی خبره انگلستان )ACCA( و شریک آموزشی 
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز )ICAEW( در ایران فعالیت می کند و گام بلندی 
را برای تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی در منطقه خاورمیانه برداشته 
است. این مرکز در راستای ارتقای دانش و حرفه حسابداری در ایران دوره های گوناگونی را 

طراحی و برگزار می کند. این دوره ها به گروه های اصلی زیر تقسیم می شوند:
)MQ، ACCA، DipIFR، CIMA ( دوره های بین المللی  

حسابرسی داخلی خبره، پرورش حسابدار  ،M BA ، D BA (  دوره های بلـندمدت داخلی 
عالی  مالی،  امور  سرپرستی  مالی،  مشاور  پرورش  مالی،  مدیر  پرورش  خبره،  مدیریت 
حسابداری پیمانکاری، جامع کاربردی حسابداری، جامع قوانین و مقررات و ویژه مدیران، 

سیمای فارسی و حسابدار مدیریت خبره(
 دوره های سازمانی)CIMA به زبان فارسی، حسابداری پایه، کارگاه مبارزه با پولشویی، 
 ،EFA کارگاه معامالت فصلی، حسابداری حقوق و دستمزد، حسابداری به زبان انگلیسی
تهیه صورت های مالی اساسی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، مدیریت ریسک و 
حاکمیت شرکتی، مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی، گزارش نویسی در حسابرسی، 
مالی،  حسابداری  حسابداری،  در  اکسل  کاربرد  مدیریت،  و  سازمان  مبانی  و  اصول 
حسابرسی داخلی ۱ و ۲، استانداردهای حسابداری و حسابرسی، قانون مالیات و مالیات 
و  قوانین  انسانی،  منابع  اجتماعی،  تأمین  و  کار  قانون  تجارت،  قانون  برارزش افزوده، 

مقررات مالیاتی.(
 دوره های کوتاه مدت داخلی )آمادگی آزمون حسابدار رسمی،  آمادگی آزمون کارشناس 
رده بندی  آزمون  آمادگی  مالیاتی،  رسمی  مشاور  آزمون  آمادگی  دادگستری،  رسمی 
کارکنان حرفه ای مؤسسات حسابرسی، آمادگی آزمون دکتری حسابداری، توانمندسازی 
امور مالی، افزایش مهارت های عمومی، سیستم و فناوری اطالعات، کوتاه مدت تخصصی 

حسابرسی، و چندین دوره کوتاه مدت تخصصی مالی(
ابزارهای تأمین مالی، سرمایه گذاری در  با   دوره های بورس و سرمایه گذاری )آشنایی 

بازار سرمایه(
 کارگاه های آموزش  حرفه ای

دوره های زبان انگلیسی  
دوره های آموزشی آنالین  

۲3,867 دانشجو/ کالس
دوره های آموزشی برگزار شده توسط 
مرکز آموزش حسابداران خبره 
در سال مالی 1398-99

مجله حسابدار / مرکز آموزش حسابداران خبره
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 انجمن در یک نگاه
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11.010 عضو

  کل اعضاء: ۱۱.0۱0  نفر
9۳ درصد( عادی: ۱0.۲4۷ نفر )0۷.  

۵ درصد( حسابدار مستقل خبره: ۶44 نفر )8۵.  
    حسابدار مدیریت خبره: ۶9 نفر )کمتر از ۱ درصد(

    حسابدار مالی خبره: ۵0 نفر )کمتر از ۱ درصد(

اعضای مرد: 94۶0 نفر )8۶ درصد(  
اعضای زن: ۱۵۵0 نفر )۱4 درصد(  

دارندگان کارشناسی:  ۷۷۵۷ نفر )۷0.4۵ درصد(  
دارندگان کارشناسی ارشد: ۳090 نفر )۲8.0۷ درصد(  

دارندگان دکتری: ۱۶۳ نفر )۱.۵ درصد(  

  استان های دارای بیش از ۱00 عضو:
۷۱.0۳ درصد(   تهران: ۷8۲0 نفر )

  اصفهان: 4۳۵ نفر )۳.9۵ درصد(
  خراسان رضوی: ۳84 نفر )۳.49 درصد(

  البرز: ۳۱۳ نفر )۲.84 درصد(
  آذربایجان شرقی: ۲89 نفر )۲.۶۲ درصد(

  خوزستان: ۲۱۱ نفر )۱.9۲ درصد(
  مازندران: ۱۶۲ نفر )۱.4۷ درصد(

  فارس: ۱49 نفر )۱.۳۵ درصد(
 آذربایجان غربی: ۱۲۳ نفر )۱.۱۲ درصد(

 گیالن: ۱۱۷ نفر )۱.0۶ درصد(
 یزد: ۱00 نفر )0.9۱ درصد(

  دیگر استان ها )۲0 استان(: 90۷ نفر )8.۲ درصد(

عملکرد سال گذشته: در یک نگاه
8  درصد افزایش(   پذیرش اعضای جدید: 8۲۲ نفر )۱.

  اعطای عنوان حسابدار مستقل خبره: ۱8 نفر
  اعطای عنوان حسابدار مدیریت خبره: ۱۳ نفر

  اعطای عنوان حسابدار مالی خبره: ۱0 نفر
  اعطای گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل: ۳۱ نفر

  رونمایی از نسخه آزمایشی »پایگاه تخصصی معرفی کتابهای حسابداری«
  گردهمایی های برگزار شده توسط انجمن:

 سیزدهمین ساالنه آیین گرامی داشت روز حسابدار  
  ۱۷ آذر ۱۳98، تاالر دریای نور، هتل استقالل

 مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء
۲۵ دی ۱۳98، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 چهاردهمین ساالنه آیین گرامی داشت روز حسابدار
۱9 آذر ۱۳99، به صورت مجازی

:PACTدوره های آموزشی برگزار شده در  
     ۲۳.8۶۷ دانشجو/کالس

: PACT سمینار/ وبینار برگزار شده توسط  
         ۲۳ سمینار/ وبینار 

  شماره های منتشره شده مجله حسابدار:
      4 شماره
   انتشارات انجمن:

اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل   
   چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه

   حسابرسی فرهنگ سازمانی

انجمن: در یک نگاه *

انجمن حسابداران خبره ایران
)از همـه اسـتان هـای ایـران(

* : آمار مربوط به اعضای انجمن همگی مربوط به 
دی ماه 1399 هستند.
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9 دی 
1398

11 دی 
1398

11 دی 
1398

۲6 دی 
1398

9 دی 
1398

پیرو انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه، اعضای واجد شرایط انجمن برای اعالم 
نامزدی در انتخابات اعضای شورای عالی فراخوانده شدند

از سوی دبیرخانه انجمن، نخستین فهرست اعضای واجد شرایط انجمن که تا آن تاریخ نامزدی خود 
را برای حضور در انتخابات شورای عالی اعالم کرده اند، منتشر شد.

شماره ۳۳0، پاییز ۱۳98 مجله »حسابدار«، منتشر شد.

مجمع عمومی عادی ساالنه اعضای انجمن با حضور ۳9۶ نفر از اعضاء در دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران برگزار شد | در این مجمع، به ترتیب تعداد آراء، جواد باغبان، محمد قبول و 

پویا مهدوی فر به عضویت در شورای عالی انتخاب شدند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه اعضای انجمن )چهارشنبه، ۲۵ دی ۱۳98، در تاالر 
الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران( در روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد منتشر شد

ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
)۱۳۹8-۹۹(

10 آبان 
1398

13 مهر 
1398

1 آذر
1398

17آذر
1398 

17آذر
1398 

۲3 آذر
1398 

شماره ۳۲8 و ۳۲9، مرداد و شهریور ۱۳98، مجله »حسابدار«منتشر شد.

 » آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« در ساختمان PACT برگزار شد.

 »آزمون حسابدار مالی خبره  سال ۱۳98« و »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳98« در 
ساختمان PACT برگزار شد.

از سوی کارگروه گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل: فهرست ۳۱ پذیرفته شده نهایی دومین»آزمون 
گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل« انجمن حسابداران خبره ایران)۱0 آبان ۱۳98( اعالم شد.

سیزدهمین ساالنه آیین گرامی داشت »روز حسابدار« به همت انجمن حسابداران خبره ایران و با 
حضور قریب به ششصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تاالر دریای نور هتل بین المللی 

استقالل برگزار شد.

» اولین راهنمای جامع و کاربردی خدمات مالیاتی مشاغل« با هدف راهنمایی عالقه مندان به شرکت 
در آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ایران منتشر شد.
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10 اسفند 
1398

30 فروردین 
1399

3 تیر 
1399

10 تیر 
1399

1۲ مرداد 
1399

۲9 مهر 
1399

19 آذر 
1399

15 دی 
1399

15 دی 
1399

7 بهمن 
1398

۲9 دی 
1398

در نخستین جلسه شورای عالی، رحمت اله صادقیان به سمت رئیس، مریم علیشیری به سمت 
نایب رئیس، محمدحسن فامیلی به سمت خزانه دار و محسن قاسمی با حفظ سمت دبیرکل به 

سمت دبیر جلسات شورای عالی در یک سال آینده برگزیده شدند.

ارائه خدمات بیمه ای بین انجمن و بیمه سامان برای بهره مندی اعضای انجمن و  تفاهم نامه 
دانش پذیران مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( و بستگان آنان منعقد شد.

شماره ۳۳۱، زمستان ۱۳98 مجله »حسابدار«، منتشر شد.

شماره ۳۳۲، بهار ۱۳99 مجله »حسابدار«، منتشر شد.

زنده یاد دکتر شهریار دیلم صالحی، نایب رئیس اسبق شورای عالی انجمن درگذشت.

در جلسه هیئت وزیران، رحمت اله صادقیان رئیس شورای عالی انجمن به عنوان عضو شورای 
عالی بورس و اوراق بهادار منصوب شد.

شماره ۳۳۳، تابستان ۱۳99 مجله »حسابدار«، منتشر شد.

یکپارچه« منتشر  بین المللی گزارشگری  فارسی »چارچوب  انجمن ترجمه  انتشارات  از سوی 
شد. مسئولیت ترجمه این چارچوب بین المللی بر عهده محسن ژاله آزاد زنجانی و محمدجواد 

افضل خانی بوده است.

در رعایت پروتکلهای بهداشتی مقابله با کرونا، چهاردهمین ساالنه آیین گرامی داشت »روز حسابدار« 
به همت انجمن حسابداران خبره ایران، به صورت مجازی برگزار شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه اعضای انجمن )سه شنبه، ۳0 دی ۱۳99، دانشگاه 
الزهراء( در روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد منتشر شد.

پیرو انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه، اعضای واجد شرایط انجمن برای اعالم 
نامزدی در انتخابات اعضای شورای عالی فراخوانده شدند.
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اعضای انجمن
»رشد و توانمندی اعضاء« یکی از سه ارزش اساسی مورد تاکید در سند 

ماموریت  بیانیه  طبق  است.  ایران  خبره  حسابداران  انجمن  راهبردی 

عنوان  به  اعضاء  بالندگی  و  »رشد  انجمن  ماموریت  نخستین  انجمن 

اصلی ترین سرمایه 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.

10گزارش ساالنه 99- 1398
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پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل )تا دی ۱۳۹۹(

روند پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل طی سالهای گذشته در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. همان گونه که مالحظه می شود در سال مورد 
گزارش نیز در زمینه پذیرش اعضای عادی شاهد رشد مناسبی نسبت به گذشته بوده ایم. طی سال مورد گزارش در مجموع ۱۱جلسه »کمیته پذیرش و آزمون 

اعضای انجمن«  به منظور بررسی درخواست های مربوطه برگزار شد. 

روند پذیرش اعضا طی ده سال گذشته

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
۵04۱ ۵۵00 ۵940 ۶۵0۲ ۷۱84 ۷9۱8 8۶۱8 9۳8۱ ۱0۱88 ۱۱0۱0 اعضای انجمن )نفر(

۳۳۱ 4۵9 440 ۵۶۲ ۶8۲ ۷۳4 ۷00 ۷۳۶ 80۷ 8۲۲ افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )نفر(

%۷ %9 %8 %۱0 %۱0 %۱0 %9 % 8.8۵ % 8.۶ % افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )درصد( 8.۱

)%۳۳( %۳9 )%4( %۲8 %۲۱ %8 )%۵( %۵ % ۱0 %۲
افزایـش )کاهـش( اعضای پذیرفته شـده نسـبت به سـال قبل 

)درصد(

4۱۱ 44۲ 4۶8 ۵۱۷ ۵۵۱ ۵8۱ ۶0۱ ۶۲0 ۶۳8 ۶44 حسابداران مستقل )نفر(

۲8 ۳۱ ۲۶ 49 ۳4 ۳0 ۲0 ۱9 ۱8 ۶ افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )نفر(

%۷ %8 %۶ %۱۱ %۷ %۵ %۳ %۳ % ۳ %۱ افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )درصد(

)%۲8( %۱۱ )%۱۶( %88 )%۳۱( )%۱۲( )%۳۳(  ) % ۵( ) % ۵( ) % ۶۷(
افزایش )کاهش( حسـابداران مسـتقل پذیرفته شـده نسـبت به 

)درصد( قبل  سـال 

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1394

1395

1396

1397
1398

1399

1393

4۷۱0 نفر

۳4۳0 نفر
۳800 نفر

4۲۱8 نفر

۵04۱ نفر
۵۵00 نفر

۵940 نفر

۷۱84 نفر

۷9۱8 نفر

8۶۱8 نفر

9۳8۱ نفر
 ۱0۱88نفر

 ۱۱0۱0نفر

۶۵0۲ نفر

شمار اعضای انجمن در چهارده سال گذشته

10
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6645کارشناسی
2594کارشناسی ارشد

142دکتری
9381جمع

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 دکتری

ترکیب تحصیالت اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:
بیش تر اعضای انجمن از بین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی هستند )۷0.4۵ درصد(  

9 درصد(. بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به اعضای دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده است )۲۳.  

ترکیب تحصیالت اعضاء )دی ۱۳۹۹(

ترکیب تحصیالت اعضاء

تحصیالت

سال 1399

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

۷۷۵۷۷0.4۵۵۵۱۷.۶۵کارشناسی

۳090۲8.0۷۲۶۱9.۲۳کارشناسی ارشد

۱۶۳۱.48۱0۶.۵4دکتری

۱۱0۱0۱008۲۲8.0۷جمع

شمار حسابداران مستقل در چهارده سال گذشته

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1393

1394

1395

۲8۶ نفر
۳۲۳ نفر

۳44 نفر
۳8۳ نفر

4۱۱ نفر
44۲ نفر

4۶8 نفر

۵۱۷ نفر

۵۵۱ نفر

۵8۱ نفر

7757 نفر

3090 نفر

 163 نفر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1396
۶0۱ نفر

1397
1398

1399

۶۲0 نفر
۶۳8 نفر

۶44 نفر
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8243مرد
1138زن

9381جمع

 مرد

 زن

4255حسابدار
3091حسابرس
1597مدیرمالی

255دانشگاهی
183مشاور و طراح سیستم

9381جمع
 حسابدار

 حسابرس

 مدیرمالی

 دانشگاهی

 مشاور و طراح سیستم

ترکیب شغلی اعضاء )دی ۱۳۹۹(
ترکیب شغلی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اعضای انجمن ترکیب متنوعی از افراد شاغل در زمینه های گوناگون حسابداری هستند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران یک انجمن حرفه ای مادر و فراگیر   
به شمار می آید. به عبارت دیگر، اعضای انجمن شاغالن زمینه های گوناگون حسابداران در ایران را نمایندگی می کنند.

بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از بین حسابداران بوده است ) ۷۲۲ عضو(.  
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته نیز مربوط به حسابداران بوده است )۱4.80درصد(.  

 ترکیب شغلی اعضاء

شغل

سال 1399

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

۵۶0۱۵0.8۷۷۲۲۱4.80حسابدار

۳۲80۲9.۷9۵۷۱.۷۷حسابرس*

۱۶۷8۱۵.۲4۳۳۲.0۱مدیر مالی

۲۶0۲.۳۶۳۱.۱۷دانشگاهی

۱9۱۱.۷۳۷۳.80مشاور و طراح سیستم

۱۱0۱0۱008۲۲8.0۷جمع
 

5601 نفر

191 نفر
260 نفر

1678 نفر

3280 نفر حسابدار

دانشگاهیمشاور و طراح سیستم

مدیر مالی

حسابرس

ترکیب جنسیتی اعضاء ) دی ۱۳۹۹(
ترکیب جنسیتی اعضای انجمن در نمایه و نمودار زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

اکثر قابل مالحظه اعضای انجمن )8۶ درصد( از بین مردان هستند.  
به رغم آن که حدود ۷۲ درصد )۵9۶ نفر( اعضای پذیرفته شده در سال گذشته از بین مردان بوده اند، ولی درصد افزایش زنان عضو انجمن در ســال گذشــته   

۶ درصد(  بوده  است.  ۱۷درصد( بیشنر از دو و نیم برابر درصد افزایش مردان عضو انجمن در سال گذشته )۷۲. .0۷(

 ترکیب جنسیتی اعضاء

جنسیت

سال 1399

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

94۶08۶۵9۶۶مرد .۷۲

۱۵۵0۱4۲۲9۱۷زن .0۷

۱۱0۱0۱008۲۲8جمع .۷0

1550 نفر  9460 نفر

زنمرد

*: شامل ۱۱۲9 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )حسابدار رسمی(
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پراکندگی جغرافیایی اعضاء )دی ۱۳۹۹(

۷8۲0

4۳۵

۳84

۳۱۳

۲89

۱۲۳

پراکندگی جغرافیایی اعضای انجمن در نمایه و نقشه زیر نمایش داده شده است. مهم ترین نکات قابل 
اشاره در این ارتباط به شرح زیر هستند:

همه استان های ایران اعضایی را در انجمن دارند. از این نظر، انجمن حسابداران خبره ایران به واقع یک   
انجمن ملّی به گستردگی پهنه ایران زمین است.

۲8 درصد از مابقی استان های دیگر ایران هستند. ۷۱ درصد اعضای انجمن از تهران و 9۷. .0۳  
بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از استان های تهران، خراسان رضوی،   

البرز و خوزستان بوده است. اصفهان، 
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به استان های ایالم، هرمزگان، چهارمحال   

بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و گیالن بوده است.
در سال گذشته از همه ی استان های کشور پذیرش اعضای جدید داشته ایم.  

۲۱۱

۱۶۲

۱49

۱00

90

9۵

۱۱۷

۶9

۶4 40

80

۱8

۵9

44

4۵

4۱

49

۲9

4۳

44

۳۶

۲4

9

۱۶

۱۲

پراکندگی جغرافیایی اعضاء

ف
استانردی

سال 1399

تعداد 
اعضا

درصد از 
کل

افزایش نسبت به 
سال قبل

درصدتعداد

۷8۲0۷۱.0۳4۵۶۶.۱9تهران۱

4۳۵۳.9۵4۳۱0.9۷اصفهان۲

۳84۳.49۵۲۱۵.۶۶خراسان رضوی۳

۳۱۳۲.84۳۵۱۲.۵9البرز4

۲89۲.۶۲۲۵9.4۷آذربایجان شرقی۵

۲۱۱۱.9۲۲8۱۵.۳0خوزستان۶

۱۶۲۱.4۷۵۳.۱8مازندران۷

۱49۱.۳۵۲۳۱8.۲۵فارس8

۱۲۳۱.۱۲۷۶.0۳آذربایجان غربی9

۱۱۷۱.0۶۲۳۲4.4۷گیالن۱0

۱000.9۱44.۱۷یزد۱۱

9۵0.8۶۱۱۱۳.۱0مرکزی۱۲

900.8۲۱۷۲۳.۲9کرمان۱۳

800.۷۳۱8۲9.0۳هرمزگان۱4

۶90.۶۳8۱۳.۱۱گلستان۱۵

۶40.۵8۶۱0.۳4قزوین۱۶

۵90.۵44۷.۲۷کرمانشاه۱۷

490.4۵۳۶.۵۲کردستان۱8

4۵0.4۱۵۱۲.۵0همدان۱9

440.40۳۷.۳۲اردبیل۲0

440.40۵۱۲.8۲قم۲۱

4۳0.۳9۶۱۶.۲۲زنجان۲۲

4۱0.۳۷۵۱۳.89لرستان۲۳

400.۳۶۳8.۱۱سمنان۲4

۳۶0.۳۳۷۲4.۱4بوشهر۲۵

۲90.۲۶۱۳.۵۷خراسان جنوبی۲۶

۲40.۲۲۵۲۶.۳۲کهگیلویه و بویراحمد۲۷

۱80.۱۶۱۵.88سیستان و بلوچستان۲8

۱۶0.۱۵9۱۲8.۵۷ایالم۲9

۱۲0.۱۱۲۲0.00خراسان شمالی۳0

90.08۲۲8.۵۷چهارمحال بختیاری۳۱

۱۱0۱0۱00.008۲۲8.8۵جمع کل 
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برگزاری »آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱۳۹8«
و »آزمـــون حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳۹8«

در پی اصالحات اخیر اساسنامه انجمن که پس از نظرخواهی گسترده از اعضاء 
انجام و سرانجام در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳ تیر ۱۳9۳ - همزمان با 
برگزاری جشن چهل سالگی باشکوه انجمن در تاالر دریای نور هتل استقالل - به 
تصویب قریب به هزار عضو حاضر در مجمع رسید، فصل نوینی در فعالیت های 

انجمن در راستای ارتقای جایگاه حسابداران حرفه ای در کشور آغاز شد.

یکی از بااهمیت ترین اصالحات انجام شده در اساسنامه انجمن را می توان ماده 
از حداقل دو سال  انجمن پس  عادي  اعضاي  ماده،  این  دانست. طبق  آن   )8(
عضویت و احراز شرایطي شامل قبولي در آزمون تخصصي، کسب تجربه  کاري، 
تعیین شده  عالي  توسط   شوراي   آن  آموزشي که ضوابط  دوره هاي  و گذراندن 
است مي توانند به عنوان »عضو خبره« در یک یا چند شاخه  تخصصي، از جمله 
حسابدار مالی خبره، حسابدار مدیریت خبره و حسابدار مستقل خبره شناخته 
منظور  به  انجام شده  پیگیری های  از  پس  ماده،  این  اجرای  راستای  در  شوند. 
ثبت اساسنامه جدید که تا شهریور ۱۳9۶ به طول انجامید، سرانجام »آیین نامه 
 ۱۳9۶ فروردین   ۲8 مورخ  جلسه  در  خبره«  عضویت  شرایط  احراز  چگونگی 

شورای عالی به تصویب رسید و با تشکیل هیئت های تشخیص صالحیت سه گانه 
موضوع این آیین نامه شرایط برای برگزاری آزمون های مربوط به هر گواهینامه 

و شناسایی افراد واجد شرایط دریافت این گواهینامه های حرفه ای فراهم شد.

در این راستا، جمعه، یکم آذرماه ۱۳98، »آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 
سال  خبره  مالی  »آزمون حسابدار  و  پی(  در  پی  سال  سومین  )برای   »۱۳98
۱۳98« )برای دومین سال پی در پی( با حضور داوطلبان واجد شرایط شرکت 
در این آزمون ها برگزار شد. بر مبنای ارزیابی انجام شده توسط هیئت تشخیص 
صالحیت حسابداران مدیریت خبره و هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مالی 
خبره پذیرفته شدگان نهایی این دو آزمون از سوی دبیرخانه انجمن به عنوان 
اعضای خبره انجمن در دو شاخه تخصصی »حسابدار مدیریت خبره )CMA(« و 
»حسابدار مالی خبره )CFA(« اعالم شدند. سه نفر برتر هر یک از این دو آزمون 
توسط  برگزارشده  حسابدار  روز  گرامیداشت  آیین  ساالنه  سیزدهمین  در  نیز 
از سوی  استقالل –  نور هتل  دریای  تاالر  آذر ۱۳98،  یکشنبه، ۱۷   – انجمن 

اعضای هیئت های تشخیص صالحیت مربوط تقدیر شدند.

201920182019
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دوشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳94، کانال انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات، پربیننده ترین سامانه اشتراک گذاری ویدئو در ایران، راه اندازی شد. طی قریب به 
چهار سال که از راه اندازی این کانال می گذرد، ویدئوی کامل همه رویدادهای برگزارشده توسط انجمن، شامل مجامع عمومی اعضاء، همایش ها، و آیین های 
گرامیداشت، و ویدئوی کامل میزگردها و گفت وگوهای انجام شده به منظور انتشار در مجله حسابدار )نشریه انجمن( از طریق این کانال منتشر شده اند. 
بدین ترتیب، به مرور آرشیو ارزشمندی از رویدادهای انجمن در حال گردآوری است که مشابه آن را در کمتر سازمان مشابهی در داخل یا خارج از کشور 

سراغ داریم.

عالوه براین، با هدف ترویج اهداف و پیش بردن راهبردها و برنامه های انجمن، تا کنون چهار فیلم مستند با عناوین »آقای حسابدار: زمانه و زندگی حسن 
سجادی نژاد« )اسفند ۱۳9۶(، »ح: مثل حسابدار، مثل حرفه ای« )تیر ۱۳9۷(، »IFRS در ایران« )مرداد ۱۳9۷( و »لوکا پاچیولی: قهرمان کمترشناخته شده 

رنسانس« )آذر ۱۳9۷( توسط انجمن تولید و از طریق این کانال به صورت عمومی منتشر شده اند. 

همچنین، طی یک سال گذشته، مجموعه ویدئوهای مربوط به همایش های پیشین انجمن )از سال ۱۳۷۲( که بر روی نوارهای VHS در دفتر انجمن موجود 
هستند، به نسخه دیجیتال تبدیل شده اند؛ که به مرور از طریق این کانال منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار خواهند گرفت.

    يي  ااييرراانن  ككاانناالل  ااننججممنن  ححسسااببدداارراانن  خخببررهه
aparat.com/iica_ir 

  
  

 در ويدئو گذاري اشتراك سامانه ترين پربيننده، آپارات در ايران خبره حسابداران انجمن كانال ،1394 بهمن 12 دوشنبه،
مل همه رويدادهاي ويدئوي كاگذرد،  اندازي اين كانال مي طي قريب به چهار سال كه از راه .شد اندازي راهايران، 

ميزگردها و ويدئوي كامل و هاي گراميداشت،  ها، و آيين برگزارشده توسط انجمن، شامل مجامع عمومي اعضاء، همايش
بدين . اند از طريق اين كانال منتشر شده) نشريه انجمن(شده به منظور انتشار در مجله حسابدار  وگوهاي انجام گفت

ي مشابه مشابه آن را در كمتر سازمانز رويدادهاي انجمن در حال گردآوري است كه ترتيب، به مرور آرشيو ارزشمندي ا
  .در داخل يا خارج از كشور سراغ داريم

  
چهار فيلم مستند با عناوين تا كنون هاي انجمن،  ، با هدف ترويج اهداف و پيش بردن راهبردها و برنامهبراين عالوه

، )1397تير (» اي مثل حسابدار، مثل حرفه: ح«، )1396اسفند ( »نژاد زمانه و زندگي حسن سجادي: آقاي حسابدار«
»IFRS توسط انجمن توليد ) 1397آذر (» شده رنسانس قهرمان كمترشناخته: لوكا پاچيولي«و ) 1397مرداد (» ايران در

  . اند و از طريق اين كانال به صورت عمومي منتشر شده
  
كه بر روي ) 1372از سال (هاي پيشين انجمن  مجموعه ويدئوهاي مربوط به همايشطي يك سال گذشته، مچنين، ه

كه به مرور از طريق اين كانال منتشر و  ؛اند ، به نسخه ديجيتال تبديل شدههستنددر دفتر انجمن موجود  VHSنوارهاي 
  .مندان قرار خواهند گرفت در اختيار عالقه

 164 ويدئو 
  دقيقه 3000از بيش 
  بازديد 150,000قريب به 
 چهار سال فعاليت 
  1394از بهمن 

172 ویدئو 
بیش از 3000 دقیقه

قریب به 165.000 بازدید
پنج سال فعالیت

از بهمن 1394
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h t t p s : / / i i c a . i r / b o o k s
فروردین ۱۳98، نسخه آزمایشی این پایگاه تخصصی با هدف کمک به معرفی هر چه بهتر کتاب های حسابداری و سایر منابع آموزشی مورد نیاز 
انجمن، دیگر  اعضای  انجمن طی چهار دهه گذشته،  )پروفایل( کتاب های منتشرشده توسط  انتشار شناخت نامه  بر  حسابداران رونمایی شد. عالوه 
نویسندگان و مترجمان سرتاسر کشور، و موسسات انتشاراتی تخصصی کتاب های حسابداری نیز می توانند شناخت نامه )پروفایل( کتاب های خود را از 

طریق این پایگاه تخصصی به صورت رایگان منتشر کنند.

و  مدیریت،  حسابداری  بها،  حسابداری  مالی،  )حسابداری  حسابداری  کتاب های  ناشران  و  مترجمان  نویسندگان،  دیگر  و  انجمن  گرانمایه  اعضای 
حسابرسی( و سایر کتاب های مرتبط با حسابداری )راهبری شرکتی، کنترل داخلی، مدیریت ریسک، ضدتقلب، تامین مالی، سرمایه گذاری، مدیریت، 
...( که تمایل به معرفی آثار خود از طریق این پایگاه اطالع رسانی دارند، می توانند پس از مراجعه به منوی »ثبت کتاب« در این پایگاه و دانلود و تکمیل 
فرم شناخت نامه )پروفایل( کتاب های خود، آن ها را به همراه فایل PDF صفحات آغازین کتاب )از جمله، جلد، شناسنامه، فهرست، پیشگفتار، یا 

بخش های دیگر آن( به رایانامه books@iica.ir ارسال کنند.
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درباره
انجمن حسابداران خبره  ارگان رسمی  قامت یک نشریه حرفه ای،  حسابدار در 
ایران است. این مجله برای نخستین بار در پاییز ۱۳۵۵ منتشر شد، و هم اکنون 
مانا ترین  این حیث،  از  را سپری می کند. حسابدار،  فعالیت خود  پنجمین دهه 
ایران، در بین همه نشریات حرفه ای و دانشگاهی،  نشریه تخصصی حسابداری 
به شمار می آید. حسابدار نخستین و تنها نشریه حسابداری ایران است که برای 
با شمارگان  این مجله  به صورت ماهنامه منتشر شد.  چندین سال پی در پی 
نشریات  همه  بین  در  ایران،  حسابداری  نشریه  پرخواننده ترین  نسخه  هزار  ده 
دانشگاهی و حرفه ای، است. حسابدار طی پنج دهه گذشته از راه انتقال دانش و 
تجربه روز حسابداری جهان نقشی انکارناپذیر در توسعه دانش و حرفه حسابداری 
ایران ایفا کرده است. افزون بر این، در اثر اهتمام هوشمندانه مسئوالن انجمن و 
مجله، بخش قابل توجه و ارزشمندی از تاریخ انجمن و حرفه حسابداری ایران، 
در این مجله مستند شده است. از این حیث، جایگاه حسابدار در انجمن و حرفه 

حسابداری ایران فراتر از صرفاً یک نشریه تخصصی است. 

مقام  در  و  حرفه ای  نشریه  یک  قامت  در  مجله  این  راهبری  و  سیاستگذاری 
ارگان رسمی انجمن حسابداران خبره ایران بر عهده شورای عالی انجمن است. 
مسئولیت تحریریه حسابدار از خرداد ۱۳9۷ بر عهده محسن قاسمی )با حفظ 
سمت به عنوان دبیرکل انجمن و مدیر اجرایی مجله( واگذار شده است. حسابدار 
در چارچوب سیاست های  را  اصلی خود  رسالت  نشریه حرفه ای  یک  عنوان  به 
مصوب شورای عالی پرداختن به مسائل روز حرفه حسابداری ایران می داند. در 
این راه، در قالب انتشار سرمقاله، مقاله، میزگرد، گفت وگو، گزارش و اخبار این 

رسالت خطیر حرفه ای ایفا می شود.

مطالب منتشرشده
طی سال مالی مورد گزارش تا ماه های منتهی به مجمع عمومی عادی ساالنه 
اهم  شد.  منتشر  مجله  جلد   ۵ مجموعا   )۱۳99 دی  تا   ۱۳98 مهر  )از  اعضاء 
موضوعات محوری که در این شماره های مجله در قالب سرمقاله، مقاله، میزگرد، 

گفت وگو، گزارش و اخبار پوشش داده شد عبارت بودند از:

سرمقاله ها:
با عناوین: حرفه ای و بین المللی؛ پیش به سوی همگرایی؛ کرونا و بورس: آن   
چه از بهار ۱۳99 در یاد ما خواهد ماند؛ تنها صورتهاي مالي است که مي ماند؛ 
قاسمی  قلم محسن  به  بشری؛  تاریخ ساز حیات  بزنگاه  این  ما در  و رسالت 

)سردبیر(

مقاالت:
مقاالت متنوعی در موضوعات پست مدرنیزم و حسابداری؛ گزارشگری مالی   
خوب چیست؟؛ مفاهیم و نظریه های مربوط به سود و زیان و سایر اقالم سود 
و زیان جامع؛ نقش مدیر باید به پنج روش کلیدی دگرگون شود؛ صداقیت، 
کسب  حافظ،  کار؛  و  کسب  حقیقی  رهبران  ویژگی  سه  اعتماد،  و  شفافیت 
جدید  استانداردهای  مبنای  بر  مالی  صورت های  ارائه  حسابداری!؛  و  کار،  و 
جدید  استانداردهای  مبنای  بر  نقدی  جریان های  صورت  ایران؛  حسابداری 
حسابداری ایران؛ گزارشگری مالی میان دوره ای بر مبنای استانداردهای جدید 
حسابداری ایران؛ مالیات بر درآمد بر مبنای استانداردهای جدید حسابداری 
ایران؛ ارائه و افشای ابزارهای مالی بر مبنای استانداردهای جدید حسابداری 
ایران؛ مصطفی علیمدد پای ثابت پنج دهه توسعه حسابداری ایران؛ نواقص 
عام؛  شرکت های  حسابداری  نظارت  هیئت  دیدگاه  از  حسابرسی  کارهای 
بورس؛  در  شده  فهرست  شرکت  یک  توسط  معکوس  تحصیل  حسابداری 
تغییر  مالی؛  صورتهای  حسابرسی  در  برجسته  نکات  کووید-۱9:  دنیاگیری 
رویکرد شناسایی درآمد: تغییرات عمده در ارائه سود و زیان؛ افزایش سرمایه 
از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاریها: چالش ارائه در صورتهای مالی 
با آب و هوا و سایر ریسک های نوظهور:  تلفیقی؛ افشای ریسک های مرتبط 
ارزیابی اهمیت صورتهای مالی با استفاده از بیانیه کاربردی شماره ۲ هیئت 
استانداردهای حسابداری استرالیا، آوریل ۲0۱9؛ افزایش ریسک های سیاسی 
واقعیت  مفاهیم  اساس  بر  حسابداری  فلسفه  داخلی؛  حسابرسان  نقش  و 
اجتماعی؛ نقش حسابرسان در پیشگیری و مبارزه با فساد مالی و پول شویی؛ 
مروری بر نظریه اجتماعی-اقتصادی و پیش بینی شاخص ها در بازارهای مالی؛ 
راهکارهای  و  استراتژی ها  جهان؛  و  ایران  حسابداری  حرفه  در  زنان  نقش 
افشای گزارشگری مالي؛ صورت  ارائه و  با کرونا؛ تغییرات پیش رو در  مقابله 
۲0۱9؛  دسامبر  عمومی،  افشای  و  ارائه  نویس  پیش  با  مطابق  نمونه   مالی 
تکوین  فناوری و تأثیر آن بر عملکرد حرفه  حسابداری؛ حسابداری مخارج نرم 
 افزارهای رایانه ای؛ از دفترداری تا باالترین مقام مالی؛ نقش حرفه حسابداری 
راهبری  عوامل  برخی  تاثیر  عمومی؛  بخش  سازمان های  چالش های  در حل 
شرکتی بر گزارشگری و اسـتقبال از خدمات حسابرسی؛ چارچوب حسابرسي 
فشارها،  افزایش  با  بسازیم؛  امروز  را  فردا  مالیاتی  عملکرد   هوش مصنوعي؛ 
عملکرد مالیاتی در آستانه تغییر قرار گرفته است؛ تحوالت نوین پساکرونایی 
حرفه حسابرسی؛ اندازه گیری و کاهش ارزش دارایی های مالی؛ حسابداری 
فعالیت ساخت امالک: مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و بین المللی؛ 
نسل آینده ساختار سازمانی حسابرسی داخلی؛ حسابداری و گزارشگری مالی 
نقل و انتقال بازیکنان فوتبال؛ مدل خطوط سه گانه به روزرسانی مدل سه 
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خط دفاعی انجمن حسابرسان داخلی؛ حسابرسی فرهنگ سازمانی؛ مروری 
در  کاری  محافظه  دوباره  ارزیابی  داخلی؛  حسابرسان  انجمن  رهنمود  بر 

حسابداری؛ و تاریخ تبلیغات توسط حسابداران

میزگردها:
میزگرد »حسابداری؛ حرفه ای بین المللی«، با حضور محسن قاسمی، احسان   
روابط  کارگروه  اعضای  هدایتی،  علی  و  سیاهکوهیان  مجتبی  سلطانیه، 
انجمن  دفتر  شهریور ۱۳98،   ۲۶ ایران،  خبره  انجمن حسابداران  بین الملل 

حسابداران خبره ایران

گفت وگوها:
آموزش  مرکز  بین الملل  واحد  مسئول  قنبری،  محمدامین  با  گفت وگو   
حسابداران خبره )PACT - وابسته  به انجمن حسابداران خبره ایران(، ۲۶ آذر 

۱۳98، دفتر انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش رویدادها:
آذر   ۱۷ روز حسابدار،  گرامی داشت  آیین  ساالنه  سیزدهمین  کامل  گزارش   

۱۳98، تاالر دریای نور هتل بین المللی استقالل
از  ایران،  خبره  حسابداران  انجمن  نماینده  جمشیدی فرد،  سعید  گزارش   

بیستمین کنگره جهانی حسابداران، سیدنی ۲0۱8
گزارش کامل مجمع عمومی عادی ساالنه اعضاء، ۲۵ دی ۱۳98، تاالر الغدیر 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
آیین گرامی داشت روز حسابدار، ۱9 آذر  گزارش کامل چهاردهمین ساالنه   

۱۳99، به صورت مجازی

حسابدار چندرسانه ای
مطالب  از  توجهی  قابل  بخش  که  است  کشور  نشریات  معدود  جزو  حسابدار 
و  ویدئو  دیگر،  عبارت  به  هستند.  چندرسانه ای  صورت  به  آن  در  منتشرشده 
رویدادهای  گزارش  و  گفت وگوها،  میزگردها،  همه  صوتی(  )فایل  پادکست 
منتشرشده در حسابدار به صورت همزمان از طریق کانال ویدئوهای انجمن در 
آپارات و کانال پادکست های انجمن در تلگرام نیز منتشر می شوند. با گنجاندن 
پیوند این محتواهای شنیداری و دیداری در متن مطالب منتشرشده در حسابدار 
این امکان برای مخاطبان حسابدار فراهم می شود که در صورت عالقه مندی و 

نیاز به سهولت بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.

 آرشیو الکترونیکی حسابدار )از 1363(
hesabdar.iica. در پی راه اندازی وبگاه اختصاصی مجله حسابدار به نشانی
ir آرشیو الکترونیکی کامل شماره های گذشته )از آذر ۱۳۶۳( طی یک سال 

گذشته در این وبگاه بارگذاری شد. طی سال مالی جاری، در گام دوم توسعه 
این آرشیو الکترونیکی، بر روی بهبود جست وجوپذیری و طبقه بندی موضوعی 

مقاالت و مطالب موجود در این آرشیو تمرکز خواهد شد.

aparat.com/iica_ir

t.me/podcast_iica_ir

کانــال ویدئوهــای انجمــن حســابداران 
ــارات ــران در آپ ــره ای خب

کانــال پادکســت های انجمــن حســابداران 
ــرام ــران در تلگ ــره ای خب



20گزارش ساالنه 99- 1398

ISSN 0530-1735ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانشماره 32۶-32۷،خرداد و تیر 139۸

 قیمت: 1۰۰۰۰ تومان

ان
ير

ی ا
ره 

خب
ن 

را
دا

ساب
 ح

من
نج

ه ا
نام

اه
م

13
9۸

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
،3

2۷
-

32
۶ 

ره 
ما

ش

 : ایران  انجمن حسابداران خبره  و یکمین همایش  گزارش کامل چهل 

w w w . i i c a . i r / 4 1 t h همایش:  وبگاه  نشانی 

چهارشنبه، 29 خرداد 1398،  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

از بازار سرمایه
خوشامدگویی نماینده ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )محسن قاسمی( | گزارش دبیر علمی همایش )محمدمهدی مومن زاده(| سخنرانی افتتاحیه )علی صحرایی(| 
نقش اقتصادی ابزارهای مالی )حسین عبده تبریزی(|  بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو )علی بیگ زاده میالنی(| آشنایی با اوراق مشارکت )مهسا رادفر(| اوراق 
منفعت و کارکردهای آن )محمد عابد(| آشنایی با اوراق رهنی و اوراق خرید دین )سونای امیربابایی(| آشنایی با اوراق سفارش ساخت )استصناع( و اوراق جعاله 
)محدثه رزاقی(| آشنایی با اوراق اجاره و اوراق مرابحه )محمدمهدی مومن زاده(| نقش شرکت های رتبه بندی اعتباری در تامین مالی از بازار سرمایه )قاسم محسنی(| 
گزارش حسابرس نسبت به طرح توجیهی اوراق بدهی )منصور شمس احمدی(| آشنایی با گواهینامه های حرفه ای انجمن حسابداران خبره ی ایران )امیر ابراهیم زاده(

ساير مطالب اين شماره:

حرفه ی  آينده ی   | گذشته  نیم قرن  از  بیـش  در  ايران  در  بهـادار  اوراق  بورس  توسعه ی  در  حسابداران  تاثیرگذار  مشارکت 
ارزهای  و  حسابداری  بر  مقدمه ای   | بیمه ای  ابر  و  بالک چین  بیمه،  صنعت   | بالک چین  و  ابری  رايانش  پرتو  در  حسابداری 
حسابداری جهان  از  خبرهايی  و   | طنز(  )شعر  حسابدار  يک  رمزنگار ی شده|  دارايی های  |حسابداری  رمزنگاری شده 

ISSN 0530-1735ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ایرانشماره 32۴-32۵، فروردین و اردیبهشت 139۸
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در این شماره می خوانيم:

ميزگرد »خدمات مالياتی مشاغل« با حضور اعضای کارگروه گواهينامه ی خدمات مالياتی مشاغل انجمن حسابداران خبره ی ایران | تکاليف مالياتی صاحبان 
مشاغل )کسب وکارهای انفرادی( | گفت وگو با دکتر عبدالمجيد ارفعی درباره ی حسابداری و کنترل در گل نبشته های باروی تخت جمشيد | تدریس استانداردهای 
بين المللی گزارشگری مالی )IFRS( در انگلستان: تجربيات متفاوت از دو بخش دانشگاه های قدیم و جدید | مسئوليت اجتماعی شرکت ها و ریـسک فـساد  
|چند اصطالح درباره ی اظهارنظر حسابرس به نظم پارسی | 6۰سالگی مدرسه ی عالی بازرگانی )شب مدرسه ی اقتصاد( | و خبرهایی از جهان حسابداری

خدمات مالیاتی مشاغل
مه ی هینا ا گو

ایران خبره ی  حسابداران  انجمن 

ISSN 1735-0530ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانشماره 323-322، بهمن  و اسفند 139۷
 قيمت: 1۰۰۰۰ تومان
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در اين شماره می خوانيم:

اعضای شورای عالی  انتخاب  نحوه ی  متن کامل آيين نامه ی   | ايران  انجمن حسابداران خبره ی  اعضای  گزارش کامل مجمع عمومی عادی ساالنه ی 
هشت   | حسابرسی  آينده ی  و  عميق  يادگيری   | کشور  مالی  و  پولی  نظام  در  آموزش  آسيب شناسی  کنگره ی  کامل  گزارش   | انجمن  بازرسان  و 
| مروری بر رهنمود مديريت  | تبديل گزارشگری يکپارچه به مديريت اطالعات يکپارچه  موضوع قابل پژوهش درباره ی تحليل داده های حسابرسی 
| و خبرهايی از جهان حسابداری | ده روش برای کشف کارکنان واقعًا استثنايی  | مروری بر تاريخچه ی حسابداری دادگاهی  ثالث  ريسک شخص 

پیشرفت فناوری ها و 
دگرگونی حرفه ی ما
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ISSN 1735-0530ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانشماره 320-321، آذر و دی 139۷
 قيمت: 10000 تومان
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در اين شماره می خوانيم:

گزارش کامل دوازدهمين ساالنه ی آيين گرامی داشت روز حسابدار | گزارش بيستمين کنگره ی جهانی حسابداران )سيدنی، 2018( | حسابداری و کنترل در 

گل نبشته های با روی  تخت جمشيد | متن کامل فيلم نامه ی فيلم مستند »لوکا پاچيولی قهرمان کمترشناخته شده ی رنسانس« | بينش در حسابرسی داخلی | کنترل داخلی و 

الگوی ارزيابی ريسک فعاليت ها با تمرکز بر اهداف استراتژيک | بررسی رکود پژوهش ها و عدم تنوع موضوعات در مقاالت حسابداری | و خبرهايی از جهان حسابداری |

ISSN 1735-0530ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانشماره 318-319، مهر و آبان 139۷
 قيمت: 1۰۰۰۰ تومان
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 چهلمین همایش

 انجمن حسابداران خبره ایران 
 1397مهر  11چهارشنبه، 

 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 نام: اطالعات بیشتر و ثبت

www.iica.ir/40th 
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باشد واقعی  باید  تمام شده  بهای  انجمن:  رئیس  سخنرانی 
منصورشمساحمدی

همایش علمی  دبیر  گزارش 
هنگامهمقّدسپور

اطالعات مالی و  مدیریت 
عزیزعالیور

بنگاه ها   منابع  کارای  تامین  در  بورس  جایگاه 
پیمانمولوی

ایران: مدیریت هزینه در مقیاس بنگاه و مّلی شرکت ملی گاز 
محمدرضاصدیقی

در صنعت برق مدیریت هزینه 
داودمنظور

بیمه صنعت  در  هزینه  مدیریت 
امیرصفری

اجرایی چالش های  پاسـخ:  و  پرسش  نشسـت 
بنگاه ها در  هزینه یابی  سامانه های  پیاده سازی 

گزارش کامل چهلمین همایش 
انجمن حســابداران خبره ایران

ISSN 1735-0530ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ایرانشماره 31۷، شهریور 139۷
 قيمت: 5000 تومان
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 اصول راهبری شــرکتی: مطالعه ی تطبیقی اصول راهبری شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و قوانین و مقررات ایران| 
تغییر نقش و اختیارات امور مالی|  استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی: بررسی پس از اجراء| خبرهایی از جهان حسابداری

حسابرسی
 داخلی:
جزئـی از
یـک کّلّیت

  حسابرسی  داخلی در  ایران
  تضمین کیفیت در حسابرسی داخلی

  نگاهی به پیدایش حسابرسی داخلی در ایران 

ISSN 1735-0530ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ايرانشماره  31۵-31۶، تیر و مرداد 139۷
 قیمت: ۵000 تومان
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IFRS در ایـــران: به مناسبت رونمایی از دیپلم IFRS انجمن حسابداران خبره ی ایـــران | ساختـار ضابطه گذاری حسـابداری و حسـابرسی |

مالی درمانی | پیاده سازی مدیریت ریسک یکپارچه )ERM( | چگونـگی محافظت از یـک موسسـه ی حسـابداران رسمی در عصــر دیجیـتال |

اصول عقالنی راهبری شرکتی | از سرمایه داری مالی به سرمایه داری پایدار | روش شناسی بازاریابان برای ارزشگذاری سرمایه ی نمانام)بَِرند( |

ISSN 0530-1735ماهنامه انجمن حسابداران خبره ی ایرانشماره 329-32۸،مرداد و شهریور 139۸

 قيمت: 1۰۰۰۰ تومان
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در این شماره می خوانيم:

بدرود آقای دبيرکل! )سرمقاله( | یادنامه ی زنده یاد محمد منيری، دبيرکل فقيد انجمن حسابداران خبره ی ایران | یادنامه ی زنده یادان 
داود خمارلو و عليرضا جم | ميزگرد رایانش ابری و آینده ی حسابداری، با حضور مدیران ارشد شرکت همکاران سيستم | گفت وگو با   
دکتر ابراهيم نوروزبيگی، مدیر اجرایی پيشين مرکز آموزش حسابداران خبره )PACT( | یک پيشنهاد | سی سالگی صورت جریان های 
نقد؛ نواقص متداول گزارشگری و تغييرات اخير | نقش حسابداران در توسعه ی پایدار | اندر احواالت حذف چهار صفر از پول ملی )طنز( | 

رایانش ابری
و آینده حسابداری
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برگزاری گردهمایی های حرفه ای

»روز  گرامی داشت  آیین  ساالنه  سیزدهمین   :1398 آذر   17
حسابدار«، تاالر دریای نور هتل بین المللی استقالل

سیزدهمین ساالنه آیین گرامی داشت »روز حسابدار«، شامگاه یکشنبه، ۱۷ آذر 
۱۳98، به همت انجمن حسابداران خبره ایران با حضور قریب به ششصد تن 
از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تاالر دریای نور هتل بین المللی استقالل 

برگزار شد.

خوشامدگویی رحمت اله صادقیان )رئیس انجمن( به مناسبت »روز حسابدار«، 
سخنرانی حجت اله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملّی یونسکو – ایران، سخنرانی 
همکاران  گروه  بازار  توسعه  معاون  و  مدیره  هیئت  عضو  عزیزالهی  محمد 
سیستم، گزارش برگزاری »آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱۳98«، »آزمون 
حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳98« و »آزمون های گواهینامه خدمات مالیاتی 
مشاغل« توسط محسن قاسمی )دبیرکل انجمن(، و تقدیر از نفرات برگزیده 
این آزمون ها، کارکنان برگزیده انجمن، و چهره های ماندگار انجمن در سال 

۱۳98 از جمله بخش های مختلف این مراسم بود.

گزارش کامل این مراسم، شامل متن کامل سخنرانی ها، در شماره ۳۳0، پاییز 
۱۳98، مجله حسابدار منتشر شد. همچنین، مطابق رویه مورد عمل در پنج 
انجمن  کانال  از طریق  مراسم  مختلف  بخش های  کامل  فیلم  سال گذشته، 
در دسترس  و  منتشر شد   )aparat.com/iica_ir :نشانی )به  آپارات  در 

عالقه مندان قرار گرفت.

انجمن  اعضای  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع   :1398 دی   25
دانشگاه  مدیریت  دانشکده  الغدیر  تاالر  ایران،  خبره  حسابداران 

تهران

ایران، شامگاه  انجمن حسابداران خبره  مجمع عمومی عادی ساالنه اعضای 
چهارشنبه، ۲۵ دی ۱۳98، با حضور بی سابقه و تاریخی ۳9۶ تن از اعضای 

انجمن در تاالر الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مجمع، جواد باغبان )با ۲۶۲ رای(، محمد قبول )با ۲۲۱ رای(، و پویا 
مهدوی فر )با ۱8۲ رای( به مدت سه سال به عضویت در شورای عالی انجمن 
انتخاب شدند. در اجرای ماده ۳۵ اساسنامه نیز رضا یعقوبی )با ۲04 رأی( به 

مدت یک سال به سمت بازرس انجمن انتخاب شد.

 ،۳۳۱ شماره  در  سخنرانی ها،  کامل  متن  شامل  مجمع،  این  کامل  گزارش 
زمستان ۱۳98، مجله حسابدار منتشر شد. همچنین، مطابق رویه مورد عمل 
از طریق کانال  فیلم کامل بخش های مختلف مجمع  در پنج سال گذشته، 
در  و  شد  منتشر   )aparat.com/iica_ir نشانی:  )به  آپارات  در  انجمن 

دسترس عالقه مندان قرار گرفت.

»روز  گرامی داشت  آیین  ساالنه  چهاردهمین   :1399 آذر   19
حسابدار«، به صورت مجازی

اطالع رسانی  پیرو  حسابدار«،  »روز  گرامی داشت  آیین  ساالنه  چهاردهمین 
و  کرونا  ویروس  با  مقابله  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  در  انجمن  دبیرخانه 
بیماری کووید-۱9 و به دلیل تبعیت از منع برگزاری گردهمایی های حضوری، 
شامگاه چهارشنبه، ۱9 آذر ۱۳99، به همت انجمن حسابداران خبره ایران در 

فضای مجازی برگزار شد.

تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید، پخش سرود ملی ایران، خوشامدگویی 
سایر  و  رئیس،  صادقیان،  رحمت اله  پیام  انجمن،  دبیرکل  قاسمی،  محسن 
انجمن، پیام سعید جمشیدی فرد، رئیس شورای عالی  اعضای شورای عالی 
ایران، پیام علی صحرایی، مدیرعامل بورس اوراق  جامعه حسابداران رسمی 
بهادار تهران، پیام محسن غالمرضایی، مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران 
خبره )PACT(، پیام هوشنگ خستوئی، رئیس انجمن حسابرسی ایران، رئیس 
ادوار مختلف شورای عالی انجمن، و چهره ماندگار انجمن در سال ۱۳9۷، پیام 
عباس هشی، چهره ماندگار انجمن در سال ۱۳9۷، پیام غالمحسین دوانی، 
عضو سابق شورای عالی انجمن و سردبیر اسبق مجله حسابدار، پیام منصور 
شمس احمدی، رئیس سابق انجمن، و بریدن کیک روز حسابدار توسط رئیس 

و اعضای شورای عالی انجمن از جمله بخش های مختلف این مراسم بود.

گزارش کامل این مراسم، شامل متن کامل سخنرانی ها، در شماره ۳۳4، پاییز 
۱۳99، مجله حسابدار منتشر شد. همچنین، مطابق رویه مورد عمل در پنج 
انجمن  کانال  از طریق  مراسم  مختلف  بخش های  کامل  فیلم  سال گذشته، 
دسترس  در  و  شد  منتشر   )aparat.com/iica_ir نشانی:  )به  آپارات  در 

عالقه مندان قرار گرفت.
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)PACT( اهم اقدامات انجام شده در مرکز آموزش حسابداران خبره

139113921393139413951396139713981399سال

۱0.۶9۵۱۶.08۲۱8.۷۷۱۲۷.۱۲84۲.۵۱44۵.۲۲8۷۶،۷84۱۱۱.89۲94.۳۳0درآمد )میلیون ریال(

)88.۲۳۶()۷8.0۵4()۵۷،۱۱۲()4۱،940()۳۳،۳۲4()۲۲،0۲0()۱۷،۲9۵()۱۲،۱۲۲()8،۷۳۶(هزینه  )میلیون ریال(

۱،9۵9۳،9۶0۱،4۷۶۵،۱089،۱90۳،۲88۱9،۶۷۲۳۳,889۶.094سود عملیاتی )میلیون ریال(

در جدول زیر روند میزان درآمد آموزشی، هزینه و سود عملیاتی طی 9 سال مالی گذشته )۱۳9۱ تا ۱۳99( ارائه شده است. روند سود عملیاتی تا سال گذشته به صورت 
افزایشی بوده است، ولی در سال جاری به علت عدم برگزاری دوره های آموزشی در مقاطع زمانی مختلف طی سال به دلیل دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا، 
این روند کاهش یافت. افزایش هزینه ها نیز عمدتا به دلیل افزایش حقوق کارکنان مطابق مصوبه شورای عالی کار و نیز افزایش شمار کارکنان به دلیل راه اندازی دوره های 

آنالین، توسعه دپارتمان زبان انگلیسی و دوره های غیرحضوری بوده است.

مقایسه روند درآمد ، هزینه و سود عملیاتی از 1391 تا 1399

دوره هاي آموزشي برگزارشده
در سال مالي مورد گزارش، ۲۳8۶۷ نفر دانشجو/کالس به شرح زیر در مرکز آموزش حسابداران خبره دوره هاي آموزشي مختلف را گذرانده اند. این تعداد نسبت به سال 
مالی قبل به طور کلی کاهشی ۱۷ درصدی را نشان می دهد. دلیل عمده این کاهش اتمام پروژه آموزش کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که از سال 
۱۳94 آغاز شد و در سال مورد گزارش به اتمام رسید. طی سال مالی مورد گزارش بخش قابل توجهی از دوره های آموزشی به صورت آنالین )از طریق فضای مجازی( 

در دسترس دانش پذیران قرار داشت.

ف
دوره هاردی

تعداد کل دانشجو/کالس
از 1397/07/01 تا

1398/06/31

تعداد کل دانشجو/کالس
از 1398/07/01 تا

1399/06/31 

درصد افزایش 
)کاهش(

پیش بینی تعداد کل دانشجو/کالس
سال 1400

بین المللي۱
۶0۳۵۲0حضوری 

% ۳0
۱۷۱

۲۶4۵80-آنالین 

بلندمدت داخلي ۲
۱۱9۲9۱0۱۱۲حضوری 

)%۱4(* ۱0۵9۳
۱۵۶-آنالین 

کوتاهمدت تخصصي۳
۵۱4۱404۳حضوری 

%۱۱
404۳

۱۷۱۶۲۲۳0-آنالین 

4
۲۲۱800%۱۳4۷۱484سازمانی 

پروژه  آموزش کارکنان وزارت بهداشت، درمان و 
پایان پروژه  **۶49۷۱۶۵آموزش پزشکی

زبان انگلیسي۵
۶۲۷۳۲۲حضوری

)%۲9(
۳۳۵

۱۲۵۲90-آنالین

۱۳0-9۳-غیرحضوری )آفالین(۶

۷
۲۷۵۷۱۱۷۶کارگاه های آموزشی حضوری

%۲
800

۱۶۱9۲۵00-کارگاه های آموزشی آنالین

۲۲۵0-۲0۷۲-سمینارها / وبینارهای آموزشی8

۲۵۷۲۲)71%(۲890۱۲۳8۶۷جمع کل
*: با توجه به استقبال از کالس های ترکیبی )حضوری-آنالین(، تصمیم بر این است در سال آینده حتی االمکان دوره های آنالین به صورت حضوری-آنالین برگزار شود. از این رو، پیش بینی تعداد 

دانشجو/کالس برای سال بعد به صورت یکجا ارائه شده است.
**: مرکز آموزش حسابداران خبره با موفقیت تعداد ۱۳،8۶۲ نفر از کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی سرتاسر کشور را آموزش داده است. با پایان این پروژه، این تعداد از آمار کسر می شود که عمده ترین 
دلیل کاهش آمار در سال مورد گزارش بود. صرف نظر از آمار مربوط به این پروژه، در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال قبل، تعداد کل دانشجو/ کالس به میزان ۶ درصد رشد داشت. این آمار 

با توجه به دنیاگیری ویروس کرونا و پیامدهای آن که در مقاطعی متعدد و طوالنی از سال منجر به تعطیلی مرکز و عدم امکان برگزاری دوره های حضوری شد، در مجموع مناسب به نظر می رسد.
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روند درآمد، هزینه و سود 
عملیاتی از

 1391 تا 1399

روند تعداد دانشجو/کالس
 از 1391 تا 1399

روند مجموع درآمد و 
پیش دریافت

 از 1391 تا 1399
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دوره های آموزشی غیرحضوری
در سال مالی مورد گزارش، با توجه به کاهش چشمگیر تقاضای آموزش های حضوری، در اثر شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید-۱9، عالوه بر برگزاری دوره های 
آنالین، تمهیداتی نیز برای برگزاری دوره ها و کارگاه های غیرحضوری )آفالین( اندیشیده شد. محتوای آموزشی این دوره ها به صورت فیلم و فایل های آموزشی در 
وبگاه مرکز آموزش بارگذاری می شود، و دانش پذیر پس از ثبت نام در دوره مورد درخواست طی یک بازه زمانی مشخص می تواند به فایل ها و فیلم های آموزشی 

مورد درخواست دسترسی داشته باشد و از آموزش بهره مند شود. آمار برگزاری این دوره ها در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر است: 

تعداد نفراتتعداد کارگاهنام دورهردیف
۱۱۵دوره آفالین حسابداری مالی ۱۱

۱9دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی۲

۱9کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت های مالی۳
۱9کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه گذاری در بورس4
۱۶کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره گیری از سامانه۵
۱۵دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی۶
۱۲۳کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره ۳۵ ایران۷
۱۵کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی در سال 8۱۳99

کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-۱9 بر گزارشگری مالی،9
۱4افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن

۱4کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع های مسکونی و تجاری۱0
۱4کارگاه غیرحضوری تهیه صورت های مالی تلفیقی۱۱

۱۱9۳جمع کل
پیش بینی می شود در سال مالی آینده، دوره های آموزشی غیرحضوری متعددی برای حدود ۱۳0  نفر برگزار شود.

سمینار / وبینارهای آموزشی
در سال مالی مورد گزارش با توجه به عدم امکان برگزاری سمینارهای تخصصی، در اثر شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید-۱9، برای دور نماندن از اهداف 
راهبردی مرکز آموزش که همانا آموزش و به روزرسانی دانش تخصصی متقاضیان در حرفه است، نسبت به برگزاری سمینار / وبینارهای آموزشی با موضوعات 

گوناگون تخصصی اقدام شد. در جدول زیر آمار سمینار / وبینارهای آموزشی برگزار شده در سال مالی مورد گزارش ارائه شده است:

تعداد نفراتتعداد اجراسمینار/ وبینارردیف
8۱۲۶۲استانداردهای جدید حسابداری ایران )چالش ها و راهکارهای پیاده سازی در اجرا(۱

۲۲۱۵مدیریت ریسک مالی )افشای ریسک در صورت های مالی(۲

۲۳۱مدیریت و حسابداری مجتمع های مسکونی۳

۱4۶آشنایی با سرمایه گذاری در بورس4

۲۱۲۶حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد۵

۱۶0تهیه صورت های مالی تلفیقی۶

۲88نظام مالیاتی در سال ۷۱۳99

۲۲۷بررسی اثرات کووید ۱9 بر گزارشگری مالی8

۱۵0چالش ها و راهکارهای پیاده سازی استاندارد شماره ۳۵ - مالیات بر درآمد9

۱۶0آموزش زبان تخصصی در شرکت ها و سازمان ها۱0

۱۱0۷نخستین وبینار تخصصی ACCA و کارفرمایان۱۱

232072جمـع کل

پیش بینی می شود در سال آینده تعداد  ۲۵ سمینار و وبینار برای ۲۲۵0  نفر به صورت حضوری/ آنالین برگزار شود.
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برگزاری سمینار / وبینارهای رایگان برای معرفی دوره های آموزشی مرکز آموزش
در سال مالی مورد گزارش سه سمینار حضوری برای معرفی دوره های آموزشی مرکز آموزش و سه وبینار آنالین برای معرفی دوره بین المللی ACCA به شرح 
جدول زیر برگزار شد. این سمینار / وبینارها عمدتاً با هدف شناسایی هرچه بهتر مرکز آموزش به مخاطبین بالقوه و جذب و سرمایه گذاری بر روی این افراد در 

بلندمدت برگزار شدند.

تعداد نفراتتعداد اجراسمینار/ وبینارردیف
۱۲40دانشکده فنی شهید شمسی پور۱
۱۱۳8دانشکده فنی حرفه ای دختران شریعتی۲
۱۱04دانشکده فنی حرفه ای دختران ولیعصر۳
4Technical Webinar on ACCA Examiner’s Report۱۶0
۵ACCA Webinar۱۱84
۱۱0۷نخستین وبینار تخصصی ACCA و کارفرمایان۶

جـــمـــع 
6833کــــــــل

تالش بر این است تا در سال آینده نیز با برگزاری این نوع سمینار / وبینارها مرکز آموزش و فعالیت ها و خدمات آن بهتر از گذشته به مخاطبان و جامعه هدف 
معرفی شود. 

انتشارات
طی سال مالی مورد گزارش، تعداد هفت عنوان کتاب با موضوعات مختلف از جمله، تئوری حسابداری، تکنیک های تحلیل کالن داده، کمی سازی مسائل مالی، 
حسابرسی، حسابداری گروه و ترکیب های تجاری با حمایت مرکز آموزش، به صورت کاغذی یا الکترونیکی منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است. این 
مرکز همچنین طی سال مالی مورد گزارش با توجه به نقش، اهمیت و جایگاه فناوری اطالعات در مسائل روز مالی و حسابداری و حساسیت هایی که به واسطه ی 
استفاده از آن در موضوعات مرتبط با مالی و حسابداری وجود دارد، نسبت به انتشار ماهنامه الکترونیکی عصر فناوری اطالعات )فاوا( اقدام کرده است. در هر شماره 
از این مجله، یکی از موضوعات و چالش های روز دنیای مالی و حسابداری با رویکرد فناوری اطالعات مورد بررسی قرار می گیرد و آخرین مطالعات و دستاوردهای 
علمی محققان درباره موضوع مورد بحث به عالقه مندان ارائه می شود. در ادامه فعالیت های مرتبط با چاپ و نشر، پیش بینی می شود با درنظر گرفتن موضوعات و 
مباحث نوظهور و تغییرات حرفه، این مرکز آموزش بتواند در سال آینده تعداد هفت عنوان کتاب جدید را در حوزه های حسابداری، حسابرسی، قوانین و مقررات 

و سایر حوزه های مرتبط منتشر کند.
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سایر اقدامات
در سال مورد گزارش اقداماتی در راستای معرفی، تمایز بخشی و توسعه امکانات آموزشی مرکز آموزش انجام شده است که اهم این اقدامات بدین شرح است:

بازسازی و بهینه سازی ساختمان؛  
اقدامات تبلیغاتی و بازاریابی؛  

توسعه نرم افزار CRM و وبگاه مرکز آموزش حسابداران خبره؛  
شرکت در سمینارها و همایش های حرفه ای؛  
طراحی و برگزاری دوره های جدید آموزشی؛  

انجام مقدمات انتقال مجوز مؤسسه آموزش عالی آزاد نور به مرکز.   

برنامه های آتی
پیگیری اخذ مجوز برای هنرستان فناوری مالی )FinTech(: این مرکز در صدد است تا با اخذ مجوز تأسیس هنرستان فناوری مالی، در سال نخست به طور   

میانگین با برگزاری ۶ کالس درسی در سطح اول، نسبت به جذب 9۷ هنرجو اقدام نماید.  
نشر کتب جدید: در ادامه فعالیت های مرتبط با چاپ و نشر، این مرکز قصد دارد تا با درنظر گرفتن موضوعات و مباحث نوظهور و تغییرات حرفه، همچون   

گذشته کتبی را در حوزه های حسابداری، حسابرسی، قوانین و مقررات و سایر حوزه های مرتبط منتشر نماید. 
تولید محتواهای آموزشی برای توسعه دوره های آموزشی غیرحضوری  

پیاده سازی طرح مصوب کسب و کار الکترونیکی مرکز آموزش حسابداران خبره با تمرکز بر توسعه آموزش های آنالین، حضوری-آنالین و غیرحضوری  
پیاده سازی برنامه مصوب راهبردی سه ساله آموزش الکترونیکی مرکز برای گسترش دو برابری تعداد دانش پذیران مرکز ظرف سه سال همراه با تجهیز   

کامل کالس های آموزشی
ACCA و IELTS برای CBE Center اخذ مجوز  

گسترش ضریب نفوذ آموزش های آنالین و غیرحضوری برای شهرستان ها  
مذاکره با شرکت ها و سازمان های بزرگ برای انعقاد تفاهم نامه های آموزشی برای کارکنان و خانواده هایشان با ارائه تخفیف  

برگزاری وبینارها و سمینارهای تخصصی  


