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

است. انجمن در روز چهارشنبه، 2 اسفند 1351 )21 فوریه 1973( تاسیس شد و کمتر از یک 

اردیبهشت 1353 )14 می 1974( زیر شماره 1500  بعد در روز سه شنبه، 24  سال و سه ماه 

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  حدود 12.000عضو 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 
بلندی را برای تبدیل شدن به یک مرکز آموزش حرفه ای بین المللی در منطقه  و گام 
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  ،MBA،DBA  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  

30.315 دانشجو/ کالس
دوره های آموزشی برگزار شده توسط 
مرکز آموزش حسابداران خبره 
در سال مالی 1399-1400

مجله حسابدار / مرکز آموزش حسابداران خبره

4
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 انجمن در یک نگاه
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11.972 عضو

  کل اعضاء: ۱۱.9۷۲  نفر
9۳ درصد( عادی: ۱۱.۲09 نفر )6۳.  

۵ درصد( حسابدار مستقل خبره: 644 نفر )۳8.  
    حسابدار مدیریت خبره: 69 نفر )کمتر از ۱ درصد(

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

8۵ درصد( اعضای مرد: ۱0۲۳۱ نفر )46.  
۱4 درصد( اعضای زن: ۱۷4۱ نفر )۵4.  

دارندگان کارشناسی:  84۳4 نفر )۷0.44 درصد(  
۲۷ درصد( دارندگان کارشناسی ارشد: ۳۳۵0 نفر )98.  

۱ درصد( دارندگان دکتری: ۱88 نفر )۵8.  

  استان های دارای بیش از ۱00 عضو:
۷0.۳ درصد(   تهران: 84۱۷ نفر )
  اصفهان: 49۷ نفر )4.۱6 درصد(

  خراسان رضوی: 4۲۳ نفر )۳.۵۲ درصد(
  البرز: ۳۵۲ نفر )۲.9 درصد(

  آذربایجان شرقی: ۳۱9 نفر )۲.۷ درصد(
  خوزستان: ۲۲8 نفر )۱.9 درصد(
  مازندران: ۱8۷ نفر )۱.۵6 درصد(

  فارس: ۱6۱ نفر )۱.۳4 درصد(
 گیالن: ۱۳8 نفر )۱.۱۵ درصد(

 آذربایجان غربی: ۱۲9 نفر )۱.۱۱ درصد(
 مرکزی: ۱06 نفر )0.88 درصد(
 کرمان: ۱0۲ نفر )0.8۷ درصد(

 یزد: ۱0۲ نفر )0.8۵ درصد(
6 درصد(   دیگر استان ها )۱8 استان(: 8۱۱ نفر )۷.

عملکرد سال گذشته: در یک نگاه
8  درصد افزایش(   پذیرش اعضای جدید: 96۲ نفر )۷4.

  فراخوان نماینده بند ۳ ماده ۲44 قانون مالیات  های مستقیم
    ۱0 خرداد ۱400

  اعالم اسامی نمایندگان انجمن حسابداران خبره ایران موضوع بند ۳ ماده 
۲44 قانون مالیات های مستقیم:8۵ نفر

 تصویب برگزاری دورۀ مشترک با انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران با 
CFO عنوان مدیر مالی خبره

CRM تصویب برگزاری دورۀ جدید مدیر ریسک خبره 
 تصویب برگزاری دورۀ مشترک با مرکز آموزش تحقیقات و صنعتی ایران 

با عنوان دورۀ ورود به حرفه ی حسابداری
  گردهمایی های برگزار شده توسط انجمن:

   برگزاری الیو اینستاگرامی با موضوع» قانون دائمی ارزش افزوده 
و چالش های پیش رو«

۲۵ تیر ۱400
 4۲ استاندارد  بررسی  موضوع»  با  ایستاگرامی  الیو  برگزاری     

حسابداری با موضوع اندازه گیری ارزش منصفانه«
۱  مرداد ۱400

در  کاری  زندگی  کیفیت  موضوع»  با  اینستاگرامی  الیو  برگزاری    
حرفه حسابداری«

۱0  مرداد ۱400
 چهل و دومین وبینار بزرگ بررسی تغییرات استاندادهای حسابداری 

ایران در سال ۱400 و آثار مالیاتی آن  
 ۱۵ مرداد ۱400، مجازی با حضور ۷۵0 نفر

  برگزاری وبینار »آشنایی با نحوۀ تهیه صورت جریان های نقدی« به 
صورت رایگان برای اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

 ۱4 شهریور ۱400، مجازی
  برگزاری الیو اینستاگرامی با موضوع »بررسی تغییرات استانداردهای 

حسابداری و علل آن و نقش حسابداران«
۲6 مهر ۱400

  وبینار با موضوع»بررسی مهم ترین نکات تهیه صورت جریان های 
نقد و راهکارهای نرم افزاری تهیه صورت های مالی« به صورت 

رایگان برای اعضای انجمن حسابداران خبره ایران
۱8 آبان ۱400

 پانزدهمین ساالنه آیین گرامی داشت روز حسابدار و برگزاری وبینار 
رایگان برای اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

۱۵ آذر ۱400، به صورت مجازی
 وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری

۲6 آذر ۱400، به صورت مجازی، با حضور حدود ۱000 نفر
:PACTدوره های آموزشی برگزار شده در  

     ۳0.۳۱۵ دانشجو/کالس
: PACT سمینار/ وبینار برگزار شده توسط  

         ۲۳ سمینار/ وبینار 
  شماره های منتشره شده مجله حسابدار:

      ۵ شماره )به صورت الکترونیکی(
   انتشارات انجمن:

کتاب راهنمای کاربردی استاندارد ۳۵  

انجمن: در یک نگاه *

انجمن حسابداران خبره ایران
)از همـه اسـتان هـای ایـران(

* : آمار مربوط به اعضای انجمن همگی 
      تا تاریخ دی 1400 هستند.
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مهر 1399

آذر 1399

دی 1399

اسفند 1399
اردیبهشت 1400

خرداد 1400

تیر 1400

مرداد 1400

شهریور 1400

مهر1400
آبان1400

آذر1400

تعداد رویدادها در هر  ماه
1

1

1
1

7

9

11

12

6
10

11

2
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9 خرداد 
1400

9 خرداد 
1400

10 خرداد 
1400

14 خرداد 
1400

21 خرداد 
1400

برنامه ریزی برگزاری وبینارهای آنالین توسط شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

برنامه ریزی برای برگزاری کالس های آموزشی رایگان برای اعضای انجمن در آذر و دی و بهمن، فراخوان نمایندگان 
بند ۳ ماده ۲44 ق.م.م

اطالعیه شماره )۱(- فراخوان نماینده بند ۳ ماده ۲44 قانون مالیات های مستقیم

 شروع ایجاد محتوای آموزشی و اخبار جهان و ایران در سایت انجمن و شبکه های اجتماعی به صورت روزانه در قالب 
ترجمه ی یک خبر روز حسابداری  و انتشار یک محتوای آموزشی حسابداری 

- ترجمه و ویراش فنی و انطباق با استانداردهای حسابداری و محیط ایران و صداگذاری و دوبله، اولین فیلم 
آموزشی با عنوان»استانداردهای حسابداری کشاورزی - قسمت اول«

 ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن - 
 )https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
)۱۳۹۹-۱400(

19 آذر 
1399

29 مهر 
1399

15 دی 
1399

15 دی 
1399

25 اسفند 
1399

12 اردیبهشت 
1400

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

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.

الزهراء( در  انجمن )سه شنبه، ۳0 دی ۱۳99، دانشگاه  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه اعضای 
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.

ماهنامه حسابدار شماره ۳۳۵، زمستان ۱۳99 به صورت الکترونیکی منتشر شد.

- معرفی آقای سیدمحمدباقرآبادی به عنوان دبیر کل
 - استعفای آقای محسن قاسمی 

- انتصاب آقای باقرآبادی به عنوان نماینده انجمن در شورای عالی پکت
تصمیمات جلسه ی شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
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ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
)۱۳۹۹-۱400(

18 تیر
1400

18 تیر
1400

25 تیر
1400

25 تیر
1400

11 تیر 
1400

11 تیر 
1400

6 تیر 
1400

17 تیر 
1400

4 تیر 
1400

28 خرداد 
1400

23 خرداد 
1400

- ترجمه و ویراش فنی و انطباق با استانداردهای حسابداری و محیط ایران و صداگذاری و دوبله، فیلم آموزشی با 
عنوان » نحوه حسابداری کشاورزی مطابق با الزامات IAS 41 - قسمت دوم«

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن -
 )https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

- ضبط و ساخت فیلم های آموزشی مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران، فیلم آموزشی با عنوان »تعریف و 
»IAS16 الزامات حسابداری »دارایی« و »دارایی ثابت مشهود« موضوع استاندارد حسابداری شماره ۱۱ ایران و

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
 )https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

-ترجمه و ویراش فنی و انطباق با استانداردهای حسابداری و محیط ایران و صداگذاری و دوبله، فیلم آموزشی با عنوان » 
نحوه حسابداری دارایی های غیرجاری نگهـــداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده موضوع IFRS 05 - قسمت دوم«

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

-  ضبط و ساخت فیلم های آموزشی مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران، فیلم آموزشی با عنوان » دامنه 
»IFRS12 استاندارد حسابداری شماره 4۱ - افشای منابع در واحدهای تجاری دیگر
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -

)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام
برگزاری الیو اینستاگرامی با عنوان» قانون دائمی ارزش افزوده و چالش های پیش رو« ساعت 9 شب

میهمان غالمرضا دوانی و عبدالرصا ارسطو 
میزبان سیدمحمد باقرآبادی

- ضبط و ساخت فیلم های آموزشی مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران،  فیلم آموزشی با عنوان » تعریف و 
»IAS 37 الزامات حسابداری مرتبط با ذخایر موضوع استاندارد حسابداری شماره 4 ایران و

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
 )https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

-ترجمه و ویراش فنی و انطباق با استانداردهای حسابداری و محیط ایران و صداگذاری و دوبله، فیلم آموزشی 
 IFRS با عنوان » نحوه حسابداری دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده موضوع

05 - قسمت اول«
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -  

 )https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

برنامه ریزی برای برگزاری آزمون حسابدار مالی خبره )CFA( در آبان ماه ۱400 توسط شورای عالی انجمن حسابداران 
خبره ایران

شماره ۳۳6، بهار ۱400 مجله »حسابدار«، منتشر شد.
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -  

 )https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

-ترجمه و ویراش فنی و انطباق با استانداردهای حسابداری و محیط ایران و صداگذاری و دوبله، فیلم آموزشی با 
عنوان» نحوه حسابداری کشاورزی مطابق با الزامات IAS 41 - قسمت سوم« 

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن -
 )https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

پیام دبیر کل انجمن حسابداران خبره ایران )سیدمحمد باقر آبادی( در راستای دعوت به همکاری و مشارکت اعضای 
انجمن حسابداران خبره ایران
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ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
)۱۳۹۹-۱400(

14 مرداد 
1400

15 مرداد 
1400

- ترجمه و ویراش فنی و انطباق با استانداردهای حسابداری و محیط ایران و صداگذاری و دوبله، فیلم آموزشی  
با عنوان » استاندارد IAS10 در خصوص رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه«

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

چهل و دومین همایش انجمن: وبینار بزرگ بررسی تغییرات استاندادهای حسابداری ایران در سال ۱400 و آثار مالیاتی آن 
به صورت مجازی همراه با امتیاز آموزشی با بیش از ۷۵0 نفر شرکت کننده برگزار شد. الزم به ذکر است فیلم وبینار به 

مدت یک هفته در پنل کاربری شرکت کنندگان به صورت آفالین قابل مشاهده و دسترسی بود.

1 مرداد 
1400

1 مرداد 
1400

1 مرداد 
1400

1 مرداد 
1400

3 مرداد
1400

8 مرداد
1400

10 مرداد
1400

14 مرداد 
1400

13 مرداد 
1400

- ضبط و ساخت فیلم های آموزشی مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران،  فیلم آموزشی با عنوان » تاریخچه و 
»IFRS4۳ علت انتشار استاندارد حسابداری شماره 4۲ اندازه گیری ارزش منصفانه و

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

- ضبط و ساخت فیلم های آموزشی مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران، فیلم آموزشی با عنوان » هدف و تعریف 
 »IFRS13 ارزش منصفانه طبق استاندارد حسابداری شماره 4۲ ، اندازه گیری ارزش منصفانه و

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

ایران و صداگذاری و دوبله، فیلم  با استانداردهای حسابداری و محیط  انطباق  - ترجمه و ویراش فنی و 
آموزشی با عنوان» خالصه ای در ارتباط با قواعد اصلی IAS40، استاندارد بین المللی سرمایه گذاری در امالک«

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

الیو انجمن حسابداران خبره ایران، جمعه ۱ مرداد ماه ۱400 ساعت 9 با عنوان» بررسی استاندارد4۲ حسابداری با موضوع 
اندازه گیری ارزش منصفانه«؛ میزبان سیدمحمدباقرآبادی و میهمان دانیال محجوب برگزار شد.

تصویب وبینار بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری ایران در سال ۱400 توسط شورای عالی  انجمن 
حسابداران خبره ایران

-  ضبط و ساخت فیلم های آموزشی مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران، فیلم آموزشی با عنوان» آشنایی 
با پیشینه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی«

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

الیو انجمن حسابداران خبره ایران، جمعه۱0 مرداد ۱400ساعت 9 شب با عنوان» کیفیت زندگی کاری در حرفه 
حسابداری« ؛ میزبان سیدمحمدباقرآبادی و میهمان دکتر مهدی رفتاری

- ضبط و ساخت فیلم های آموزشی مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران، فیلم آموزشی با عنوان» افشای 
ابزارهای مالی استاندارد حسابداری شماره ۳۷«

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir( اینستاگرام

با توجه به استقبال بی نظیر ظرفیت وبینار »وبینار بزرگ بررسی تغییرات استاندادهای حسابداری ایران در سال ۱400 
و آثار مالیاتی« تکمیل شد.
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ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
)۱۳۹۹-۱400(

21 شهریور
1400

14 شهریور
1400

19 شهریور
1400

12 شهریور 
1400

21 شهریور 
1400

12 شهریور
1400

5 شهریور 
1400

5 شهریور 
1400

- ترجمه و ویراش فنی و انطباق با استانداردهای حسابداری و محیط ایران و صداگذاری و دوبله، فیلم آموزشی  
برآوردهای  یا  با موضوع تغییر در رویه های حسابداری   -IAS8/8 المللی حسابداری بین  با عنوان» استاندارد 

حسابداری و یا اصالح اشتباهات«
  ،)aparat.com/iica_ir( آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

اعالم اسامی نمایندگان انجمن حسابداران خبره ایران موضوع بند ۳ ماده ۲44 قانون مالیات های مستقیم

تصویب برگزاری وبینار رایگان صورت جریان های نقدی و الیو های اینستاگرامی برای اعضای انجمن حسابداران 
خبره ایران توسط شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری شرکت راهکاران

- ترجمه و ویراش فنی و انطباق با استانداردهای حسابداری و محیط ایران و صداگذاری و دوبله، فیلم 
»IAS38 ،۳8 آموزشی با عنوان»فیلم آموزشی-دارایی های نامشهود، مروری بر استاندارد بین المللی حسابداری

  ،)aparat.com/iica_ir( آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

-ترجمه و ویراش فنی و انطباق با استانداردهای حسابداری و محیط ایران و صداگذاری و دوبله، فیلم آموزشی 
 »IAS 01 ،۱ با عنوان» فیلم آموزشی- نحوه ارائه صورت های مالی، مروری بر استاندارد بین المللی حسابداری شماره

  ،)aparat.com/iica_ir( آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن - 
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

تصویب انجام همکاری مشترک با مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران جهت برگزاری دوره ورود به حرفه حسابداری 
جهت توانمند سازی فارغ التحصیالن حسابداری

-  ضبط و ساخت فیلم های آموزشی مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران، فیلم آموزشی با »عنوان استاندارد 
حسابداری شماره)8( - حســابداری موجودی مواد و کاال )قسمت دوم(«

  ،)aparat.com/iica_ir( آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن -  
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

-  ضبط و ساخت فیلم های آموزشی مرتبط با استانداردهای حسابداری ایران، فیلم آموزشی با عنوان »استاندارد 
حسابداری شماره)8(-حسـابداری موجودی مواد و کاال«

 ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن - 
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

2 شهریور
1400

4 شهریور
1400

-  انتشار مجله ی ۳۳6، تابستان ۱400 با بیش از ۱۵0 صفحه
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(از طریق سایت انجمن  -

)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

فراخوان ثبت  نام در آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱400
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ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
)۱۳۹۹-۱400(

25 مهر 
1400

11 مهر 
1400

27 شهریور
1400

28 شهریور
1400

22 مهر 
1400

27 مهر
1400

26 مهر
1400

28 مهر 
1400

2 آبان
1400

 Decision(کشاورزی«به صورت گراف درخت تصمیم  گیری« IAS 41 «فیلم آموزشی با عنوان -
Tree(« به زبان انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به 

متون انگلیسی
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

تصویب چاپ کتاب راهنمای استاندارد حسابداری شماره ۳۵ توسط انجمن حسابداران خبره ایران

برنامه ریزی برگزاری وبینار بزرگ مباحث کاربردی در حسابداری در پاییز ۱400

انتشار اطالعیه در خصوص مواد، منابع، و چگونگی برگزاری آزمون حســابدار مالــی خبره سال ۱400

انتخاب و تصویب لیست اعضای نمایندگان انجمن در هیات های حل اختالف مالیاتی

- فیلم آموزشی با عنوان » استاندارد بین المللی حسابداریIAS-28 با موضوع سرمایه گذاری در واحدهای 
تجاری وابسته«  به زبان انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه 

به متون انگلیسی
  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

الیو اینستاگرامی با موضوع »بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری و علل آن و نقش حسابداران« 
میزبان شرکت راهکاران سیستم، میهمان دبیرکل انجمن

انتشار اطالعیه در خصوص زمان و محل برگزاری آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱400

انتشار اطالعیه در خصوص  فهرست داوطلبان واجد شرایط شرکت در »آزمون حسابدار مالی خبره 
سال ۱400« 

5 آبان 
1400

- فیلم آموزشی با عنوان » استاندارد بین المللی حسابداریIAS1 / ۱ با موضوع ارائه صورتهای مالی« به زبان 
انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون انگلیسی

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام
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ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
)۱۳۹۹-۱400(

15 آبان 
1400

25 آبان
1400

27 آبان
1400

9 آذر
1400

30 آبان
1400

7 آذر
1400

28 آبان 
1400

28 آبان
1400

  ،)CFA( انتشار سواالت و پاسخ های تشریحی آزمون حسابدار مالی خبره 
 - انتشار از طریق سایت انجمن)http://iica.ir(، اینستاگرام)instagram.com/iica_ir( و

)https://t.me/iica_ir(تلگرام انجمن    

- فیلم آموزشی با عنوان» استاندارد بین المللی حسابداری IAS /38 با موضوع دارایی های نامشهود«  به زبان انگلیسی 
به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون انگلیسی

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir( اینستاگرام

- فیلم آموزشی با عنوان» استاندارد بین المللی حسابداری IAS /7 با موضوع صورت جریان های نقدی«  به زبان انگلیسی 
به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون انگلیسی

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir( اینستاگرام

انتشار اطالعیه در خصوص شماره صندلی برای آزمون حسابدار مالی خبره سال ۱400 
روز جمعه ۲8 آبان، ساعت ۱4-۱۷

- فیلم آموزشی با عنوان » استاندارد بین المللی حسابداریIAS-40  با موضوع سرمایه گذاری در 
امالک«  به زبان انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون 

انگلیسی
  ،)aparat.com/iica_ir( آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن -  

)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir(اینستاگرام

برنامه ریزی جهت اجرای دوره مدیر ریسک خبره CRM و تصویب در شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

پخش الیو ایستاگرامی با عنوان» بررسی صورت جریان های نقد در قالب پرسش و پاسخ با شرکت کنندگان«

برگزاری آزمون حسابدار مالی خبره آبان ۱400 با ۲9۳ نفر شرکت کننده

11 آبان
1400

13 آبان
1400

- فیلم آموزشی با عنوان » استاندارد بین المللی حسابداری IAS /20 با موضوع کمک های بالعوض دولت« به 
زبان انگلیسی به همراه ترجمه لغات در راستای توانمندسازی اعضای انجمن در مراجعه به متون انگلیسی

  ،)aparat.com/iica_ir(آپارات ،)http://iica.ir(انتشار از طریق سایت انجمن  -
)https://t.me/iica_ir(و تلگرام انجمن )instagram.com/iica_ir( اینستاگرام

کتاب راهنمای کاربردی استاندارد حسابداری شماره ۳۵ در خصوص مالیات بر درآمد، به همراه 
مثال های متعدد و متناسب با محیط ایران توسط انجمن حسابداران خبره ایران منتشر شد.
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ک سال گذشته
ن حسابداران خبره ایران  در ی

روز شمار انجم
)۱۳۹۹-۱400(

24 آذر
1400

22 آذر 
1400

22 آذر
1400

19 آذر
1400

18 آذر 
1400

26 آذر
1400

25 آذر
1400

اعالم اسامی قبول شدگان و مشروطی های آزمون حسابدار مالی خبره آبان ۱400

شروع ثبت نام دوره  ورود به حرفه حسابداری:
انجمن حسابداران خبره ایران و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در راستای وظایف ذاتی خود و کمک به 

توانمندسازی نسل جوان و ارائه آموزشهای کاربردی و حرفه ای که نیاز بازارکار امروز است، اقدام به برگزاری ۱۱0 
ساعت وبینار آموزشی به صورت کارگاهی کرده اند.

:CFO شروع ثبت نام دوره ی مدیر مالی خبره
انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران به مناسبت هفته حسابدار و براساس تفاهم نامه 

منعقد شده برای اولین بار دوره مدیر مالی خبره CFO برگزار می کنند.

در استقبالی بی نظیر، ظرفیت حضور در وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری با حدود ۱000 نفر تکمیل شد.

معرفی و تقدیر از نفرات برتر آزمون حسابدار مالی خبره آبان ۱400
در محل انجمن

وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابدار از ساعت 9 الی ۱۵ به صورت مجازی برگزار گردید. الزم به ذکر 
است فیلم وبینار به صورت آفالین به مدت یک هفته در پنل کاربری اعضای شرکت کننده قابل مشاهده و 

دسترسی بود.

- لینک حضور در وبینار بزرگ مباحث کاربردی حسابداری برای شرکت کنندگان پیامک شد.
- لیست زمانبندی اجرای وبینار بزرگ مباحث کاربردی منتشر شد

15 آذر
1400

15 آذر 
1400

17 آذر
1400

برگزاری وبینار رایگان مباحث تازه های حسابداری در قالب چهار سخنرانی مختلف به مناسبت روز 
حسابدار جهت توانمندسازی اعضای انجمن حسابداران خبره 

جشن روز حسابدار با حضور اعضای شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران در محل انجمن با 
رعایت پورتکلهای بهداشتی مرتبط با کرونا و پخش زنده از طریق اینستاگرام انجمن

:CRM شروع ثبت نام دوره مدیر ریسک خبره
انجمن حسابداران خبره ایران در جهت توانمندسازی اعضای محترم خویش برای اولین بار و در راستای 

نیاز روز جامعه حسابداران دوره ی مدیر ریسک خبره CRM را برگزار می کند.
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 انجمن حسابداران خبره ایران
 در یک سال گذشته)1400-1399(

به روایت تصویر

17گزارش ساالنه 1400- 1399
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رویدادهای آنالین انجمن
در بستر اینستاگرام
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دانیالدانیال  محجوبمحجوب
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استاندارد استاندارد 3535؛؛
مالیات بر درآمدمالیات بر درآمد

www.iica.ir    88878667 :تلفن: 5-88659983    نمابر

ران خبره اریان نجمن حسابدا
ا



21گزارش ساالنه 1400- 1399 20



22گزارش ساالنه 1400- 1399

 اساتید  وبینار  بزرگ بررسی تغییرات استانداردهای
حسابداری در سال 1400 و آثار مالیاتی آن
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 cfa برگزاری آزمون
حسابدار مالی خبره
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آزمون حسابدار مالی خبره 28 آبان 1400
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 تصاویری 
از جشن روز 

حسابدار
15 آذر 1400
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تصاویری از 
اساتید وبینار 

»مباحث کاربردی 
حسابداری«

26 آذر 1400

28گزارش ساالنه 1400- 1399



29گزارش ساالنه 1400- 1399 28 29گزارش ساالنه 1400- 281399



30گزارش ساالنه 1400- 1399



31گزارش ساالنه 1400- 1399 30

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.

31گزارش ساالنه 1400- 1399
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پذیرش اعضای عادی و حسابداران مستقل )تا دی 1400(

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. 

روند پذیرش اعضا طی یازده  سال گذشته

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
۵04۱ ۵۵00 ۵940 6۵0۲ ۷۱84 ۷9۱8 86۱8 9۳8۱ ۱0۱88 ۱۱0۱0 ۱۱9۷۲ اعضای انجمن )نفر(

۳۳۱ 4۵9 440 ۵6۲ 68۲ ۷۳4 ۷00 ۷۳6 80۷ 8۲۲ 96۲ افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )نفر(

%۷ %9 %8 %۱0 %۱0 %۱0 %9 % 8.8۵ % 8.6 % 8.۱ % 8.۷4 افزایش اعضاء نسبت به سال قبل )درصد(

)%۳۳( %۳9 )%4( %۲8 %۲۱ %8 )%۵( %۵ % ۱0 %۲ % ۱۷
افزایـش )کاهـش( اعضای پذیرفته شـده نسـبت به سـال 

)درصد( قبـل 

4۱۱ 44۲ 468 ۵۱۷ ۵۵۱ ۵8۱ 60۱ 6۲0 6۳8 644 644 حسابداران مستقل )نفر(

۲8 ۳۱ ۲6 49 ۳4 ۳0 ۲0 ۱9 ۱8 6 0 افزایش حسابداران مستقل نسبت به سال قبل )نفر(

%۷ %8 %6 %۱۱ %۷ %۵ %۳ %۳ % ۳ %۱ 0
بـه سـال قبـل  افزایـش حسـابداران مسـتقل نسـبت 

)درصـد(

)%۲8( %۱۱ )%۱6( %88 )%۳۱( )%۱۲( )%۳۳(  ) % ۵( ) % ۵( ) % 6۷( ) % ۱00(
افزایش )کاهش( حسـابداران مسـتقل پذیرفته شـده نسبت 

به سـال قبـل )درصد(

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1394

1395

1396

1397
1398

1399
1400

1393

4۷۱0 نفر

۳4۳0 نفر
۳800 نفر

4۲۱8 نفر

۵04۱ نفر
۵۵00 نفر

۵940 نفر

۷۱84 نفر

۷9۱8 نفر

86۱8 نفر

9۳8۱ نفر
 ۱0۱88نفر

 ۱۱0۱0نفر
 ۱۱9۷۲ نفر

6۵0۲ نفر

شمار اعضای انجمن در پانزده سال گذشته
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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 )۷0.44 درصد(  

۱۵ درصد(. بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته مربوط به اعضای دارای مدرک دکتری بوده است )۳.  

ترکیب تحصیالت اعضاء )دی1400(

ترکیب تحصیالت اعضاء

تحصیالت

سال 1400

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

84۳4۷0.446۷۷8.۷۲کارشناسی

۳۳۵0۲۷.98۲608.4۱کارشناسی ارشد

۱88۱.۵8۲۵۱۵.۳دکتری

۱۱9۷۲۱0096۲8.۷4جمع

شمار حسابداران مستقل در پانزده سال گذشته

1386
1387

1388
1389

1390
1391

1392

1393

1394

1395

۲86 نفر
۳۲۳ نفر

۳44 نفر
۳8۳ نفر

4۱۱ نفر
44۲ نفر

468 نفر

۵۱۷ نفر

۵۵۱ نفر

۵8۱ نفر

8434 نفر

3350 نفر

 188 نفر

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1396
60۱ نفر

1397
1398

1399 1400

6۲0 نفر
6۳8 نفر

644 نفر 644 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 1400(
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 ) 84۱  عضو(.  
بیش ترین درصد افزایش اعضاء نسبت به سال گذشته نیز مربوط به حسابداران بوده است )۱۱.۵ درصد(.  

 ترکیب شغلی اعضاء

شغل

سال 1400

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

644۲۵۳.884۱۱۱.۵حسابدار

۳۳۷۳۲8.۱89۳۱0.۲8حسابرس*

۱۷0۳۱4.۲۳۲۵۱.0۱۵مدیر مالی

۲66۲.۲۲6۱0.۲۳دانشگاهی

۳0.98-۱88۱.۵۷مشاور و طراح سیستم

۱۱9۷۲۱0096۲8.۷4جمع
 

6442 نفر

188 نفر
266 نفر

1703 نفر

3373 نفر حسابدار

دانشگاهیمشاور و طراح سیستم

مدیر مالی

حسابرس

ترکیب جنسیتی اعضاء ) دی 1400(
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 )8۵.46 درصد( از بین مردان هستند.  

 ترکیب جنسیتی اعضاء

جنسیت

سال 1400

درصد تعداد
از کل

افزایش نسبت به سال قبل

درصدتعداد

۱0۲۳۱8۵.46۷۷۱9مرد .9۳

۱۷4۱۱4.۵4۱9۱6زن .۱8

۱۱9۷۲۱0096۲8جمع .۷4

1741 نفر  10231 نفر

زنمرد

*: شامل ۱۱49 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )حسابدار رسمی(
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پراکندگی جغرافیایی اعضاء )دی 1400(

84۱۷

49۷

4۲۳

۳۵۲

۳۱9

۱۲9

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. ۷0 درصد اعضای انجمن از تهران و ۷. .۳  
بیش ترین شمار پذیرش اعضاء در انجمن طی سال گذشته از استان های تهران، خراسان رضوی،   

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

چهارمحال بختیاری، هرمزگان،  کرمان و بوشهر بوده است.
در سال گذشته از همه ی استان های کشور پذیرش اعضای جدید داشته ایم.  

۲۲8

۱8۷

۱6۱

۱0۲

۱04

۱06

۱۳8

۷8

۷0 4۲

94

۲۱

6۱

۵0

4۷

46

49

۳0

4۷

46

44

۲6

۱۳

۲4

۱8

پراکندگی جغرافیایی اعضاء

ف
استانردی

سال 1400

تعداد 
اعضا

درصد از 
کل

افزایش نسبت به 
سال قبل

درصدتعداد

84۱۷۷0.۳۵9۷۷.6تهران۱

4984.۱66۳۱4.48اصفهان۲

4۲۳۳.۵۳۳9۱0.۱۵خراسان رضوی۳

۳۵۲۲.9۳9۱۲.46البرز4

۳۱9۲.۷۳0۱0.4آذربایجان شرقی۵

۲۲8۱.9۱۷8.0۵خوزستان6

۱8۷۱.۵6۲۵۱۵.4۳مازندران۷

۱6۱۱.۳4۱۲8.0۵فارس8

۱۳8۱.۱۵۲۱۱۷.94گیالن9

۱۲9۱.۱۱64.8۷آذربایجان غربی۱0

۱060.88۱۱۱۳.۱0مرکزی۱۱

۱0۲0.8۷۲0.0۲یزد۱۲

۱040.8۵۱4۱۵.۵۵کرمان۱۳

940.۷8۱4۲9.0۳هرمزگان۱4

۷80.6۵9۱۳.۱۳گلستان۱۵

۷00.۵869.۳۷قزوین۱6

6۱0.۵۱۲۳.۳8کرمانشاه۱۷

۵۱0.4۲۲4.۱کردستان۱8

۵00.4۲6۱۳.6اردبیل۱9

4۷0.4۲4.4همدان۲0

4۷0.۳949.۳زنجان۲۱

460.۳9۲4.۵قم۲۲

460.۳9۵۱۲.۲لرستان۲۳

440.۳88۲۲.۲۲بوشهر۲4

4۲0.۳۵۲۵سمنان۲۵

۳00.۲۵۱۳.۵۷خراسان جنوبی۲6

۲60.۲۲۲8.۳کهگیلویه و بویراحمد۲۷

۲40.۲8۵0ایالم۲8

۲۱0.۱۷۳۵.88سیستان و بلوچستان۲9

۱80.۱۵6۵0خراسان شمالی۳0

۱۳0.۱4۳0.۷6چهارمحال بختیاری۳۱

۱۱9۷۲۱00.0096۲8.۷4جمع کل 
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توســط  گرفتــه  صــورت  پیگیری هــای  بــا   ۱400 ســال  در 
ــار  ــرای اولیــن ب ــران ب ــره ای شــورای عالی انجمــن حســابداران خب
شــرایط برگــزاری آزمــون حســابدار مالــی خبــرهCFO  بــه صورت 
ــن  ــران و انجم ــره ای ــابداران خب ــن حس ــط انجم ــترک توس مش
مدیــران مالـــــی حرفــه ای ایــران فراهــم شــد و همچنیــن بــرای 

اولیــن بــار گواهــــــی مدیــر ریســـــک خبــره CRM طراحــی و 
اجــرا شــد.

همچنیــن بــا همــکاری مرکــز آمــوزش و تحقیقــات صنعتــی ایــران 
ــارغ التحصیــالن حســابداری و آماده ســازی ایشــان  دوره ای ویــژۀ ف

جهـــت ورود بــه حرفــه حســـابداری طراحی و اجرا شـــد.

اتفاق های جدید در انجمن حسابداران خبره ایران
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 CRM  دوره  مدیر ریسک خبره
برگزاری دورۀ مدیر ریسک خبره در قالب کارگاه آموزشی
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CFO دوره مدیر مالی خبره
انجمــن حســابداران خبــره ایــران و انجمــن مدیــران مالــی حرفــه ای ایــران بــه مناســبت هفتــه حســابدار و بــر اســاس تفاهــم نامه 
ــا  ــا بهــره گیــری از اســاتید توانمنــد و ب ــه  برگــزاری دوره آموزشــی آنالیــن بــه مــدت  ۲49 ســاعت  ب منعقــد شــده ، اقــدام ب

باالتریــن کیفیــت  کــرده انــد.

IICA- IACFM

CERTIFED FINANCIAL OFFICER
F

                                 WWW.IICA.IR

ران خبره اریان نجمن حسابدا
ا

بــه مناســبت هفته ی حســابدار، 
خبــره  حســابداران  انجمــن 
ــی  ــران مال ــن مدی ــران و انجم ای
ــد ــی کن ــم م ــران تقدی ــه ای حرف
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در آبان ۱400  انجمن حسابداران خبره ایران اقدام به برگزاری آزمون
 حسابدار مالی خبره CFA  با حضور حدود ۳00 نفر داوطلب کرد.

2021
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برای اولین بار انجمن حسابداران خبره ایران اقدام به معرفی اعضای خود به عنوان 
نمایندگان هیأت های حل اختالف مالیاتی موضوع بند ۳ مادۀ ۱4۹ ق.م.م در تهران و 

شهرستان ها کرد.
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۱5 آذر ۱400

پروفسور ذبیح ا.. رضایی

چالش های حسابداری
 و کرونا

دکتر علی هدایتی
 حسابداران و مداراک 
حرفه ای بین المللی

استاد غالمحسین دوانی
 تکنولوژی های نوین

 در حسابداری

 استاد محمد قبول
 تغییرات قانون مالیات بر 

ارزش افزوده

برگزاری وبینار رایگان تازه های حسابداری به مناسب روز حسابدار
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برگزاری کالس های آموزشی رایگانرایگان برای اعضای محترم انجمن حسابداران خبره ایران

انجمــن حســابداران خبــره ایــران در راســتای کمــک 
بــه افزایــش دانــش و بــه روز رســانی اعضــای محتــرم 
خــود و بــا توجــه بــه تغییــرات اســتانداردهای 
ــزاری  ــه برگ ــدام ب ــاه ۱400 اق ــابداری در آذر م حس
ــی میــان  ــگان »گزارشــگری مال کالس آموزشــی رای
ــماره ۲۲  ــابداری ش ــتاندارد حس ــق اس دوره ای طب
مصــوب ۱400 و الزم االجــرا از مهرمــاه ۱400« برای 

اعضــای محتــرم انجمــن کــرده اســت.

انجمــن حســابداران خبــره ایــران در راســتای کمــک 
بــه افزایــش دانــش و بــه روز رســانی اعضــای محتــرم 
ــن«  ــگان کالس آنالی ــه برگــزاری رای ــدام ب خــود  اق
ــرات  ــن تغیی ــر اســاس آخری ــرخ ارز ب ــر ن ــار تغیی آث
اســتاندارد حســابداری شــماره ۱6 مصــوب ۱400 » 

بــرای اعضــای محتــرم انجمــن  کــرده اســت.
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دوره ورود به حرفه حسابداری
ــه  انجمــن حســابداران خبــره ایــران و مرکــز آمــوزش و تحقیقــات صنعتــی ایــران در راســتای وظایــف ذاتــی خــود و کمــک ب
توانمنــد ســازی نســل جــوان و ارائــه آمــوزش هــای کاربــردی و حرفــه ای کــه نیــاز بــازار کار امــروز اســت، و در جهــت پــروش 
نســل آینــده حســابداران خبــره، اقــدام بــه برگــزاری ۱۱0 ســاعت وبینــار آموزشــی بــه صــورت کارگاهــی و بــا تخصیــص یارانــه و 

قیمــت اســتثنایی بــرای دانشــجویان، فــارغ التحصیــالن، افــراد تــازه وارد بــه حرفــه و ســایر عالقــه منــدان کــرده انــد.
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درباره
انجمن  رسمی  ارگان  حرفه ای،  نشریه  یک  قامت  در  حسابدار 
حسابداران خبره ایران است. این مجله برای نخستین بار در پاییز 
را  خود  فعالیت  دهه  پنجمین  اکنون  هم  و  شد،  منتشر   ۱۳۵۵
سپری می کند. حسابدار، از این حیث، مانا ترین نشریه تخصصی 
حسابداری ایران، در بین همه نشریات حرفه ای و دانشگاهی، به 
شمار می آید. این مجله با شمارگان ده هزار نسخه پرخواننده ترین 
و  دانشگاهی  نشریات  همه  بین  در  ایران،  حسابداری  نشریه 
حرفه ای، است. حسابدار طی پنج دهه گذشته از راه انتقال دانش 
و تجربه روز حسابداری جهان نقشی انکارناپذیر در توسعه دانش 
اثر  در  این،  بر  افزون  است.  کرده  ایفا  ایران  حسابداری  حرفه  و 
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. 

سیاستگذاری و راهبری این مجله در قامت یک نشریه حرفه ای 
و در مقام 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 بود و از خرداد ۱400 
بر عهده سیدمحمد باقرآبادی )با حفظ سمت به عنوان دبیر کل 
انجمن و مدیر اجرایی مجله( واگذار شده است. حسابدار به عنوان 
یک نشریه حرفه ای رسالت اصلی خود را در چارچوب سیاست های 
حسابداری  حرفه  روز  مسائل  به  پرداختن  عالی  شورای  مصوب 
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 اعضاء )از مهر ۱۳99 تا دی ۱400( مجموعا ۵ جلد 
مجله منتشر شد. اهم 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:  

- رسالت ما دراین بزنگاه تاریخ ساز حیات بشري، محسن قاسمي
- به پیشواز آخرین سال قرن، محسن قاسمي

- تاریخچه ارزهاي رمز نگاري شده، سیدمحمد باقرآبادي
- سخن سردبیر، سیدمحمدباقرآبادي

- در فراق استاد علي مصدر، سیدمحمد باقرآبادي

مقاالت:
مقاالت شماره 334  

- تحوالت نوین پسا کرونایي حرفه ي حسابرسي
   غالمحسین دواني

- اندازه گیري و کاهش ارزش دارایي هاي مالي
   مسعود براتي

استانداردهاي  مقایسه  امالک:  فعالیت ساخت  حسابداري   -
حسابداري ایران و بین المللي

 سیدمحمد توسلي طبائي
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- نسل آینده ي ساختار سازماني حسابرسي داخلي
 بهروز عیدي وندي

- حسابداري و گزارشگري مالي نقل و انتقال بازیکنان فوتبال
 علي هدایتي، علي نورالهي فر

دفاعي  مدل سه خط  روزرساني  به  گانه  مدل خطوط سه   -
)The IIA( انجمن حسابدرسان داخلي

 شاهرخ شهرابي
- ارزیابي دوباره ي محافظه کاري در حسابداري

 وحید منتي، الهه زمان
- تاریخ تبلیغات توسط حسابداران

 محسن ژاله آزاد زنجاني

  مقاالت شماره 335
)CPA( در دیلویت، زندگي  - نخستین زن حسابدار رسمي 
حرفه اي ِجني ِمي پالن از زنان پیشگام در حسابرسي آمریکا

 سمانه هاشم زاده
براي  تاریخي  فرصتي  کرونا،  واکسن  قیمت گذاري   -

نقش آفریني حسابداران
علي علي پور فالح پسند

- ماهیت حقوقي استانداردهاي حسابداري
 اهورا قهاري، محمود باقري

الزامات  و  منصفانه  ارزش  اندازه گیري   IFRS13 به  نگاهي   -
افشاي آن

 علي هدایتي، مجتبي سیاه کوهیان
- تغییرات گزارشگري حسابرس

 محسن ژاله آزاد زنجاني، فرهاد نیلي
- نقش اینترنت اشیا)IOT( در حسابرسي

دانیال محجوب، کامران قائم مقامي، محمد رسول راه نورد
- ده اولویت برتر براي اثربخشي واحدهاي حسابرسي داخلي

علیرضا آقائي قهي
- رویکردهاي مهارت افزایي حسابرسان داخلي

غالمرضا کرمي، محمد غواصي کناري
استادان  تکامل  تاریخي  سیر  از  شخصي  دیدگاه  یک   -

حسابداري
وحید منتي، مهدي بسحاق

  مقاالت شماره 336
- به سوي حسابداري و حسابرسي مبتني بر بالک چین

 ساسان خادمي
- بررسي حقوقي و مالي ارزهاي رمزنگاري شده

 فاطمه دادبه، مهدي بیرانوند
- رمز ارزها و آینده ارزي

 ادریس کریمي قره عمر
نیازمند »چهارچوب  اینکه مدیر بزرگي شوید،  براي   -

فکري« )مایندست(صحیح هستید
 مسعود صادق پور

- فراگیري کووید 19 و چالش هاي گزارشگري مالي
امیرحسین اسدي، رویا دارابي

- حسابداري سبز
 حسین پورطاهر اقدم

- چالش هاي گزارشگري یکپارچه در ترکیه
علي هدایتي، مهدي یزدان دوست

- شیوه هاي مدیریتي و کنترلي حسابداري 
زیست محیطي

زینب نوربخش حسیني، سیدحسام وقفي
- اخبار ایران و جهان

 بنفشه صفري نژاد

  مقاالت شماره 337
حرفه  در  آن  بالقوه  تأثیر  و  چین  بالک  فناوري   -

حسابرسي و خدمات اطمینان بخشي
 مرتضي اسدي، آرشینا منتظري

و حسابرسي:  حرفه حسابداري  بر  چین  بالک  تأثیر   -
بالک چین خصوصي در مقابل عمومي

 محمد کزازي
رویکرد  با  استانداردها  به کارگیري  و  تصویب  نحوه   -
مالیات   35 حسابداري  استاندارد  کارگیري  به 

بردرآمد)قسمت اول(
 محمود آل حبیب

- نقد و بررسي برخي چالش هاي مالیاتي
حمید خادم
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و  اشتراک  وجوه  و  محاسبه  نحوة  و  مبنا  مال«  »خمس   -
افتراق آن با رویه هاي متداول در حسابداري

حمیدرضا کیهاني
سازي(  سفارشي سازي)شخصي  یا  پیکربندي  هزینه هاي   -
بین المللي  استاندارد  طبق،  ابري  فضاي  چیدمان  در 

حسابداري شماره 38
علي هدایتي، زهرا یارمحمدي

- هزینه هاي ایمني سازمان و حسابداري مدیریت
 احمد احمدي

بر  تکامل حسابداري مدیریت: مروري  - خواستگاه و سیر 
چهارچوب تئوري

مجید حاجتمند، هاني شیراوژن
کاري  فرهنگ  مي تواند  جدید  عامل  مدیر  یک  چگونه   -

شرکت خود را باز طراحي کند؟
مسعود صادق پور

- نقش گروه ویژة اقدام مالي در سیستم هاي مالي کشورها: 
موفقیت ها و چالش ها

 مرضیه ارشادي
- رویدادهاي مهم حرفه

 بنفشه صفري نژاد
-  اخبار ایران و جهان

 بنفشه صفري نژاد

  مهر 1400، حسابدار 338
-کووید 19 و عصر جدید تقلب هاي مالي

 فاطمه دادبه ، مهدي بیرانوند
-تقلب در صورت هاي مالي: انگیزه

روش ها و تشخیص آن، بهزاد پرویزي و زهرا نظیفي
-کسب و کار حرفه حسابرسي
 علیرضا آقائي قهي، مریم دلبسته

-حسابرسان و برآوردهاي حسابداري
 ادریس کریمي قره عمر

چالش هاي حسابرسي رمز ارزها
سیدمحمد توسلي طبائي، محمدرضا چهره نما

آتي  چشم انداز  در  پیش رو  چالش هاي  و  -فرصت ها 

حسابداري با ظهور فن آوري نوین دیجیتالي بالک چین در 
راستاي شفافیت در گزارشگري و رائه خدمات مالي

فاطمه صراف، بهرام پسندیده پارسا، محمدرضا حاجي رضا، مهدي 
غریب

- منابع انساني از دید اقتصاددانان و حسابداران
حسین پور طاهر اقدم

- رویدادهاي مهم حرفه
 بنفشه صفري نژاد
- نکات آموزشي

 سیدمحمد باقرآبادي
- اخبار ایران و جهان

 بنفشه صفري نژاد

میزگردها:
)هوشنگ  حسابرسي«  کار  و  کسب  بر  کرونا  میزگرد»تأثیر   
خستویي، منصور شمس احمدي، علي مشرقي، تقي رضائي در 

مجله حسابدار شماره ۳۳8 مهر ۱400

گزارش رویدادها:
روز  گرامیداشت  آیین  ساالنه  چهاردهمین  کامل  گزارش   
پاییز  حسابدار)۱9 آذر ۱۳99( ، مجله حسابدار شماره ۳۳4، 

۱۳99
 گزارش وبینار بزرگ تغییرات استانداردهاي حسابداري ایران در 

سال ۱400، مجله حسابدار شماره ۳۳۷، تابستان ۱400

 آرشیو الکترونیکی حسابدار )از 1363(
در پی راه اندازی وبگاه اختصاصی مجله حسابدار به نشانی 

hesabdar.iica.ir آرشیو الکترونیکی کامل شماره های گذشته 
)از آذر ۱۳6۳( 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.



47گزارش ساالنه 1400- 1399 46

13991399 زمستان  زمستان ،   ،335335 ISSNISSN  0530-17350530-1735نشريه انجمن حسابداران خبره ی ايراننشريه انجمن حسابداران خبره ی ايرانشماره شماره 

  قيمت: قيمت: 1۰۰۰۰1۰۰۰۰ تومان تومان

ان
ير

ی ا
ره 

خب
ن 

ارا
بد

سا
 ح

من
نج

ه  ا
ري

نش
ان

ير
ی ا

ره 
خب

ن 
ارا

بد
سا

 ح
من

نج
ه  ا

ري
نش

13
99

13
99

ن 
ستا

زم
 ، 

ن 
ستا

زم
 ، 3

3533
5 

ره 
ما

ش
ه  

ار
در اين شماره می خوانيم:شم

به پيشواز آخرين سال قرن )سرمقاله( | نخستين زن حسابدار رسمی )CPA( در ديلويت | قيمت گذاری واکسن کرونا؛ فرصتی تاريخی برای 
نقش آفرينی حسابداران | ماهيت حقوقی استانداردهای حسابداری | نگاهی به IFRS13 »اندازه گيری ارزش منصفانه« و الزامات افشای 
آن | تغييرات گزارشگری حسابرس؛ نگاهی به SAS134 | نقش اينترنت اشياء در حسابرسی | ده اولويت برتر برای اثربخشی واحدهای 
حسابرسی داخلی | رويکردهای مهارت افزايی حسابرسان داخلی | يک ديدگاه شخصی از سير تاريخی تکامل اسـتادان حسابداری
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شماره  ۳۲4-۳۲۵، فروردين و ارديبهشت 1۳9۸

در اين شماره می خوانيم:

تاريخچــه ارزهــای رمــز نــگاری شــده |  بــه ســوي حســابداري و حسابرســي مبتنــي بــر بالك ِچيــن |  بررســی حقوقــی 
و مالــی ارزهــای رمزنــگاری شــده | رمزارزهــا و آينــده ارزی |  بــرای اينکــه مديــر بزرگی شــويد، نيازمنــد  »چهارچوب 
فکــری« )مايندســت( صحيح هســتيد | فراگيــری کوويــد19 و چالش های گزارشــگری مالی | حســابداری ســبز |  چالش های 
گزارشــگری يکپارچــه در ترکيــه |  شــيوه های مديريتــی و کنترلــی حســابداری زيســت محيطی | اخبــار ايــران و جهــان  
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با اینستاگرام 
انجمن همراه 

شوید
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برنامه های آتی انجمن حسابداران خبره ایران:

 اعطای گواهی نامه های حرفه ای: انجمن در نظر دارد برای سال مالی آتی به برگزاری دوره و اعطای مدارک حرفه ای  
حسابدار مالی خبره)CFA(، حسابدار مدیریت خبره )CMA(، مدیر ریسک خبره )CRM( و مالیات مشاغل اقدام کند.

 معرفی اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نمایندگان حاضر در هیأتهای حل اختالف مـــالیاتی موضـوع 
بند ۳ ماده ۲44 قانون مالیات های مستقیم

 )CFO( انجام دوره های مشترک حرفه ای با انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران و اعطای مدرک حرفه ای مدیر مالی خبره 
و دوره مشترک ورود به حرفه حسابداری با مرکز تحقیقات و آموزش صنعتی ایران.

 انتشار مجله حسابدار و نشر کتب جدید در حوزۀ تغییرات استانداردهای حسابداری و سایر مباحث کاربردی حسابداری
 ایفای نقش پر رنگ تر در به روزرسانی دانش حرفه ای اعضای انجمن حسابداران خبره ایران از طریق برگزاری دوره های 

آموزشی رایگان مخصوص اعضای انجمن.
 تولید محتواهای آموزشی مختلف در قالب ویدئوهای آموزشی فارسی و انگلیسی )ترجمه شده( و برگزاری الیوهای 

تخصصی اینستاگرامی.
 برگزاری همایش های حضوری و آنالین متنوع در حوزه های مختلف حسابداری، حسابرسی و مالیاتی.

پیگیری اقدامات مربوط به افتتاح و راه اندازی هنرستان فناوری مالی )FinTech( برای سال تحصیلی ۱40۲-۱40۱توسط   
مرکز آموزش انجمن حسابداران خبره تا در سال نخست به طور میانگین با برگزاری 6 کالس درسی در سطح اول، نسبت 

به جذب 9۷ هنرجو اقدام کند.  
بهبود و توسعه طرح مصوب کسب و کار الکترونیکی مرکز آموزش حسابداران خبره، مانند ایجاد شناسنامه های الکترونیکی   

و صفحات الکترونیکی برای دپارتمان های مختلف مرکز.
پیاده سازی برنامه مصوب راهبردی سه ساله آموزش الکترونیکی مرکز آموزش حسابداران خبره برای گسترش دو برابری   

تعداد دانش پذیران مرکز ظرف سه سال همراه با تجهیز کامل کالس های آموزشی.
برگزاری نخستین جشنواره انتخاب کتب برتر در حوزه مالی و حسابداری با هدف حمایت از ناشران و مؤلفین و گسترش   
سطح کیفی کتب و مقاالت آموزشی و کمک به رشد و توسعه آموزش های حرفه ای در کشور توسط مرکز آموزش 

حسابداران خبره
امداد و  نهادهای خاص حمایتی نظیر کمیته  از دانش پذیران تحت پوشش  حمایت مرکز آموزش حسابداران خبره   
بهزیستی با هدف ایجاد فرصت های آموزشی برابر برای این عزیزان توانمند که از استطاعات مالی الزم برای شرکت در 

دوره های آموزشی برخوردار نیستند. 
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اهم اقدامات انجام شده در 
مرکز آموزش حسابداران 

)PACT( خبره
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)PACT( اهم اقدامات انجام شده در مرکز آموزش حسابداران خبره
دوره هاي آموزشي برگزارشده

در سال مالي مورد گزارش، ۳0،۳۱۵ 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 افزایش ۲8 درصدی را نشان می دهد. 

**با توجه به استقبال از کالس های ترکیبی )حضوری-آنالین(، تصمیم بر این است که در سال آینده حتی االمکان دوره های آنالین به صورت حضوری-آنالین برگزار شود. از این رو، پیش  بینی تعداد 
کل دانشجو/کالس برای سال بعد به صورت یکجا ارائه شده است.

ف
تعداد کل دانشجو/کالسنام دورهردی

از 98/07/01 الي 99/06/31
تعداد کل دانشجو/کالس

از 99/07/01 الي 1400/06/31
درصد افزایش 

)کاهش(

پیش بینی تعداد کل 
دانشجو/کالس

سال 1401

بین المللي ۱
)یادداشت ۱(

۵۲0۷۵حضوری 
)%۷(

۱۲0

۲646۵0۷۷۲آنالین 

بلندمدت داخلي )یادداشت ۲(۲
۱0۱۱۲۱۳0۷۳حضوری 

% ۳8* ۱6۱00
۱۵6۱0۷۳آنالین 

کوتاهمدت تخصصي )یادداشت ۳
 )۳

404۳۲۵98حضوری 
%۳6

۲800

۱۷۱6۵۲48۵800آنالین 

۱600)۱0%(۱484۱۳۳۷دوره های سازمانی 4

۵
زبان انگلیسي

)یادداشت 4( 

۳۲۲۱0۳حضوری
%46

۱60

۱۲۵۵۵۲6۲0آنالین

۵08800%9۳۵66دوره های غیرحضوری )آفالین(6

۷
۱۱۷6888کارگاه های آموزشی حضوری

%9
۱۱00

۱6۱9۲۱6۲۲600کارگاه های آموزشی آنالین

۲۲00)4%(۲0۷۲۱990سمینارها و وبینارهای آموزشی8

۲8۳46۱8%۲۳۷0۲۳0۳۱۵جمع کل

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 4صفحه 
 

 
 
  

بین المللي
3%

بلند مدت داخلي
47%

دوره هاي سازماني
5%

کوتاه مدت تخصصي
18%

زبان انگلیسي
2%

کارگاه هاي آموزشي
11%

ترکیب دانشجویان به تفکیک دوره ها

بين المللی
بلند مدت داخلی
دوره های سازمانی
کوتاه مدت تخصصی
زبان انگليسی
کارگاه های آموزشی
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مقایسه روند درآمد آموزشی، هزینه و سود عملیاتی از سال 1392 تا سال 1400

در جدول زیر روند میزان درآمد آموزشی، هزینه و سود عملیاتی طی 9 سال مالی )۱۳9۲ تا ۱400( ارائه شده است. همان طور که مشاهده 
می شود، درآمد عملیاتی در دوره مالی مورد گزارش )۱400( نسبت به دوره مالی قبل، به میزان 49 درصد رشد داشته است. همچنین، روند 
افزایش سود عملیاتی در سال ۱400 نیز نسبت به سال قبل، به میزان ۷4 درصد بوده است، که از این میزان افزایش، می توان ۵0 درصد را 
به افزایش نرخ  دوره های آموزشی و ۵0 درصد دیگر را به افزایش تعداد دانش پذیران نسبت داد. ضمناً افزایش هزینه ها در دوره مورد گزارش 
نیز عمدتاً ناشی از افزایش حقوق مطابق مصوبه شورای عالی کار برای کارکنان و اساتید و همچنین افزایش تعداد پرسنل به دلیل توسعه 

دپارتمان های آموزشی بلندمدت، کوتاه مدت و دوره های آنالین و غیرحضوری است.

139213931394139513961397139813991400سال

درآمد
)میلیون ریال(

16.08218.77127.12842.51445.22876،784111,94394.330140.976

هزینه
)میلیون ریال(

12،12217،29522،02033،32441،94057،11278,05488.310130.439

سود عملیاتی
)میلیون ریال(

3،9601،4765،1089،1903،28819،67233,8896.02010.528

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 5صفحه 
 

 4001تا سال  2139مقایسه روند درآمد آموزشي، هزینه و سود عملیاتي از سال 
 

طور همان است.( ارائه شده1400تا  1392سال مالی ) 9در جدول زير روند ميزان درآمد آموزشی، هزينه و سود عملياتی طی 
درصد رشد  49( نسبت به دوره مالی قبل، به ميزان 1400شود، درآمد عملياتی در دوره مالی مورد گزارش )که مشاهده می

درصد بوده است، که از  74نسبت به سال قبل، به ميزان نيز  1400در سال  سود عملياتیافزايش  روندداشته است. همچنين، 
 پذيراندرصد ديگر را به افزايش تعداد دانش 50های آموزشی و ورهد درصد را به افزايش نرخ 50توان اين ميزان افزايش، می

برای عمدتاً ناشی از افزايش حقوق مطابق مصوبه شورای عالی کار  در دوره مورد گزارش نيز هاضمناً افزايش هزينه .نسبت داد
های مدت و دورههای آموزشی بلندمدت، کوتاهبه دليل توسعه دپارتمان و همچنين افزايش تعداد پرسنلکارکنان و اساتيد 

 .استغيرحضوری  آنالين و
 

 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال
 درآمد

784،76 45.228 42.514 27.128 18.771 16.082 )میلیون ریال(  111,943 94.330 140.976 

 هزینه
122،12 )میلیون ریال(  295،17  020،22  324،33  940،41  112،57  78,054 31088.  130.439 

 سود عملیاتي
960،3 )میلیون ریال(  476،1  108،5  190،9  288،3  672،19  33,889 6.020 10.528 

 

 درصد   74:  ياتیسود عمل افزایش درصد  47: نهیرشد هز درصد  49درآمد:   افزایش
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مقایسه مجموع درآمد و پیش دریافت از سال 1392 تا سال 1400

در جدول زیر مجموع میزان درآمد و پیش دریافت طی 9 سال مالی )۱۳9۲ تا ۱400( ارائه شده  است. طبق مندرجات جدول مذکور، حجم 
پیش دریافت در سال مورد گزارش در مقایسه با سال قبل، به میزان 68 درصد افزایش داشته است و مجموع رقم درآمد و پیش دریافت نیز در 
مقایسه با سال قبل، رشدی ۵۷ درصدی را نشان می دهد. طبق توضیحاتی که پیشتر ارائه شد، این رشد ناشی از افزایش تعداد دانش پذیران 

و افزایش نرخ دوره های آموزشی است.

139213931394139513961397139813991400سال

درآمد
۱6،08۲۱8،۷۷۱۲۷،۱۲84۲،۵۱44۵،۲۲8۷6،۷84۱۱۱.89۲94.۳۳0۱40.9۷6)میلیون ریال(

پیش دریافت
8،۲9۳۱۱،۳0۱۱4،۳0۲۱9،066۳۷،94۳4۲،60۵۵0,۳6۵6۵.0۷۷۱09.۳۳8)میلیون ریال(

24،37530،07241،43061،58083،171119،389162,257159.407250.314جمع

مجموع درآمد و پیش دریافت طی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل ۵۷ درصد افزایش داشته است.

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 6صفحه 
 

 
 4001تا سال  2139دریافت از سال مقایسه مجموع درآمد و پیش

 
طبق مندرجات جدول است. ( ارائه شده 1400تا  1392سال مالی ) 9دريافت طی در جدول زير مجموع ميزان درآمد و پيش

درصد افزايش داشته است و مجموع رقم  68دريافت در سال مورد گزارش در مقايسه با سال قبل، به ميزان مذکور، حجم پيش
دهد. طبق توضيحاتی که پيشتر ارائه شد، اين درصدی را نشان می 57دريافت نيز در مقايسه با سال قبل، رشدی درآمد و پيش

 های آموزشی است.رهپذيران و افزايش نرخ دورشد ناشی از افزايش تعداد دانش
 

 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

 درآمد
082،16 )ميليون ريال(  771،18  128،27  514،42  228،45  784،76  111.892 94.330 140.976 

 پيش دريافت
293،8 )ميليون ريال(  301،11  302،14  066،19  943،37  605،42  50,365 65.077 109.338 

375،24 جمع  072،30  430،41  580،61  171،83  389،119  162,257 159.407 14250.3  

 
 
 

 
 داشته است. افزايشدرصد  57سبت به سال قبل مالی مورد گزارش نسال  طیدريافت مجموع درآمد و پيش
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مقایسه روند تعداد دانشجویان از سال 1392  تا سال 1400

در جدول زیر روند تعداد دانشجو/ کالس طی 9 سال مالی )۱۳9۲ تا ۱400( ارائه شده  است. آمار نشان می دهد که تعداد دانشجو/کالس طی 
سال مالی مورد گزارش ۲۷ درصد افزایش داشته است.

۱۳9۲۱۳9۳۱۳94۱۳9۵۱۳961397139813991400سال

تعداد دانشجویان/
8،6۳8۱0،6۷۳۱۲،06۲۱۳،849۱4،9۳922821289012386730315کالس

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 8صفحه 
 

 
 

 4001تا سال   2139از سال  یانمقایسه روند تعداد دانشجو
 

تعداد  دهد کهاست. آمار نشان می ( ارائه شده1400تا  1392) سال مالی 9کالس طی  در جدول زير روند تعداد دانشجو/
 .است داشته افزايش درصد 27 طی سال مالی مورد گزارش کالسدانشجو/

 
 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 سال

638،8 تعداد دانشجويان/کالس  673،10  062،12  849،13  939،14  22821 28901 23867 30315 

 
 
 

 
 

  شود.مشاهده میقبل  در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالیکالس دانشجو/درصدی تعداد  27 افزايشدر اين نمودار 
 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

8638
10673

12062
13849 14939

22821

28901

23867

30315

11440000تتاا  9922ککالالسس  ممررککزز  اازز  سساالل  //ممققااییسسهه  تتععدداادد  ددااننششججوو

ککالالسس//تتععدداادد  ددااننششججوو

در این نمودار افزایش ۲۷ درصدی تعداد دانشجو/کالس در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی قبل مشاهده می شود.
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اطالعات مرتبط با دوره های آموزشی

الف- دوره هاي بین المللي
 ACCA طی دوره مورد گزارش تعداد ۷۲۵ دانشجوی جدید در دوره های بین الملل ثبت نام کرده اند. تعداد دانش پذیران شرکت کننده در دوره
در مقایسه با سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است؛ لیکن تعداد کلی دانش پذیران شرکت کننده در دوره های بین الملل مرکز تقریباً مشابه سال 
قبل است. پیش بینی می شود با توجه به برنامه ریزی های آموزش انجام شده، تعداد دانش پذیران شرکت کننده در این دوره ها در سال آتی به 

میزان ۲۳ درصد رشد داشته باشد. 

عنوان دورهردیف
تعداد دانشجویان

جدید 1398
تعداد دانشجویان 

جدید 1399
تعداد دانشجویان 

جدید 1400
پیش بینی دانشجویان 

جدید 1401

۱ACCA6۵۷۵986888۳8
۲Dip. IFR9۷۱۲۳۳۷۵4

603721725892جمع
سایر اطالعات تکمیلی مربوط به دوره های بین الملل در یادداشت ۱ ارائه شده است.

ب- دوره هاي بلندمدت داخلي
دوره های بلندمدت داخلی دوره هایی هستند که تعداد دروس آنها بیش از ۵ درس بوده و مدت زمان ارائه کلیه دروس این دوره ها حدود یک 
سال یا بیشتر است. دوره های بلندمدت از نظر تعداد و درآمد به طور متوسط بیشترین سهم را در مقایسه با سایر دوره ها به خود اختصاص 

داده اند. مقایسه کالس ها نسبت به سال ۱۳99 و پیش بینی آن در سال مالی ۱40۱ به تفکیک دوره ها به شرح زیر است:

نام دورهردیف
پیش بینی سال 1401سال 1400سال 1399سال 1398

تعداد
کالس

تعداد
نفرات

تعداد
کالس

تعداد
نفرات

تعداد
کالس

تعداد
نفرات

تعداد 
کالس

تعداد
نفرات

۲۲۵۵0۱۵408۲۵44۵۳۲۵۲0دوره حسابرسي داخلي خبره۱

۱80۵۳۵۳۱8۱4۷۱۵۲4۷۵8۵۲۲846۷۳0دوره حضوری جامع کاربردي حسابداری۲

4۱۳0۱۵40۲۱۷46۲--دوره آنالین جامع کاربردي حسابداری۳

۱۲4۳۳۷۲۱0۳۲6۲8۱۱8۳۲۱6۱۳6۳698دوره حضوری سرپرستي امور مالي4

۱۲6۱۱۲6۱۱۳۳00--دوره آنالین سرپرستي امور مالي۵

۱۲۲64۱۲۲۵0۲۳۳۲0۲6۳۵۲دوره حضوری حسابداری پیمانکاری6

۳۳۱4۳4----دوره آنالین حسابداری پیمانکاری۷

48۱08۲48۱0۲4۷۱۱69۲8۲۱9۲9دوره حضوری پرورش مدیر مالی8

۵۱096۱۲4----دوره آنالین پرورش مدیر مالی9

6MBA۵90۵۳۳۷848۲0

۵۱9۳4۱۷۳۲۱۳۵۳۲44۲0دوره پرورش مشاور مالی۷

۲468۱۲۳66۵۳0600۳۵690دوره حضوری جامع قوانین و مقررات8

9۱8۱۱0۲08----دوره آنالین جامع قوانین و مقررات9

4۵۳۵6۱----دوره حضوری عالی مشاور مالیاتی خبره *۱0

۳89۳۱0۲----دوره آنالین عالی مشاور مالیاتی خبره *۱۱

9DBA۱090۳4۲4۳6۵۲0

۱۱۲۵46۱۷4۱64۲۲۲۵۵00دوره حسابدار مدیریت خبره۱0

44111929400102686121414671516170جـــمــــع
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مقایسه تعداد دانش پذیران جدید در سال مالی ۱400 نسبت به سال ۱۳99 نشانگر آن است که به طور کلی، در دوره های بلندمدت افزایش 
۳8 درصدی رخ داده است. همچنین پیش بینی می شود با توجه به برنامه ریزی های انجام شده شاهد رشدی ۱۵ درصدی در تعداد دانش پذیران 

در سال مالی پیش رو باشیم.
* با توجه به برنامه ریزی های آموزشی انجام شده، نیازسنجی و امکان سنجی برگزاری دوره های جدید که با درنظر گرفتن عوامل مختلفی مانند 
تغییرات بازار، نیاز مخاطب و سایر عوامل مرتبط صورت می پذیرد، دوره  عالی مشاور مالیاتی خبره در سال مورد گزارش طراحی و به صورت 

حضوری و آنالین به دوره های بلندمدت اضافه شد.
سایر اطالعات تکمیلی مربوط به دوره های بلندمدت در یادداشت ۲ ارائه شده است.

ج- دوره هاي كوتاه مدت تخصصي
دوره های کوتاه مدت تخصصی دوره هایی هستند که مدت زمان آنها کمتر از ۱00 ساعت است و در فاصله زمانی کمتر از 4 ماه به پایان 

می رسند. در سال مالی ۱400، دوره های کوتاه مدت حضوری به شرح جدول زیر برگزار شده است:

عنوان دوره
پیش بینی سال 1401سال 1400سال 1399

تعداد نفراتتعداد کالستعداد نفراتتعداد کالستعداد نفراتتعداد کالس

۲49۵۱۱۳406۱۳4۵0آمادگی آزمون های حرفه ای

6۵۱60۱60۱0۳960۱400حسابداری مالی

9۲449۱8۲۱۲۲۲0حسابداری مدیریت

۵69۵46660حسابرسی

9۲0۳۱۵۲۲۳۱۵۲۵0مالی و سرمایهگذاری

۲۱۵0۷۲۷4۵۱۳0۵00قوانین و مقررات

۱۷۳۱۳9۱۳۷۱0۱۵0سیستم و فناوری اطالعات

8۱۱۵8988۱۲0توانمندسازی امور مالی

۲40۱۱6۲۲0افزایش مهارتهای عمومی

160404314725981563170جـمـــع
همان طور که مشاهده می شود، تعداد دانش پذیران در کالس های حضوری کوتاه مدت در مقایسه با سال قبل ۳6 درصد کاهش داشته است 

که این کاهش به دلیل استقبال از آموزش های آنالین در میان این دسته از دانش پذیران و تمایل به حضور در دوره های آنالین بوده است. 
در سال مالی ۱400، دوره های کوتاه مدت آنالین به شرح جدول زیر برگزار شده است:

عنوان دوره
پیش بینی سال 1401سال 1400سال 1399

تعداد نفراتتعداد کالستعداد نفراتتعداد کالستعداد نفراتتعداد کالس

۳۱0۷۲۲۱06۵۲4۱۲00آمادگی آزمون های حرفه ای

4۵98466۱۵۲۵۷0۱600حسابداری مالی

48۳۱646۳۱8۵00حسابداری مدیریت

۱۲9۱0۱۵۱۱0۱80حسابرسی

۳۷۲۲6460۲6۵00مالی و سرمایهگذاری

۱۵۳۳۳408۷۳40۱000قوانین و مقررات

۱۳8۷۱۵۳۷0۱۵4۵0سیستم و فناوری اطالعات

۲۲۱۱۵۲44۱۵۳00توانمندسازی امور مالی

69۷8۱۳0--افزایش مهارتهای عمومی

86171621652482265860جـمـــع
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طبق اطالعات مندرج در این جدول، تعداد دانش پذیران شرکت کننده در دوره های آموزشی کوتاه مدت آنالین نسبت به سال گذشته ۲06 
درصد رشد داشته است. 

در مجموع، تعداد دانش پذیران شرکت کننده در دوره های آموزشی کوتاه مدت در مقایسه با سال قبل، ۳6 درصد رشد را تجربه کرده است. 
سایر اطالعات تکمیلی مربوط به دوره های کوتاه مدت تخصصی در یادداشت ۳ ارائه شده است. 

د- دوره هاي سازمانی
دوره های سازمانی شامل دوره های بلندمدت یا کوتاه مدتی است که به صورت اختصاصی برای سازمان ها برگزار می شوند.

با بررسي  انجام داده است، توانسته است  با مذاکراتي که با سازمان ها و شرکت هاي دولتي و خصوصي  مرکز  آموزش حسابداران خبره 
نیازهاي آموزشي این سازمان ها، دوره هاي اختصاصی را به شرح زیر طراحي و در محل آن شرکت ها یا در محل مرکز برگزار نماید. جزییات 

برگزاری این کالس ها برای سازمان ها در سال مالی ۱400 به شرح زیر است:

سازمان/شرکتنام دورهردیف
سال 1400

تعداد
کالس

تعداد

نفرات

۱
IFRS فارسی

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
115اختصاصی شرکت تجارت شرق ایندستریز

19شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشمجامع قوانین و دستورالعمل های بازار سرمایه۲
۳)PMBOK( 127اختصاصی داده پردازی خوارزمیمدیریت پروژه
4

کارگاه مبارزه با پولشویی

125دانشگاه صنعت نفت
130شرکت ایران دارو۵
151شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی6
112شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید۷
136شرکت خدمات مسافرتی هوایی و گردشگری سفرهای علی بابا8
112شرکت ترکیب حمل و نقل9
114شرکت شهاب۱0
114صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای حضرت ولی عصر عج تهران۱۱
117شرکت افرانت۱۲
115شرکت سینا ژن۱۳
132شرکت آفتاب درخشان خاورمیانه۱4
125شرکت سیمان پیوند گلستان۱۵
116شرکت توسعه صنعتی ایران۱6
115شرکت توسعه اقتصادی سبا۱۷
120شرکت صنایع سیمان دشتستان۱8
120شرکت شیمی بافت۱9
125شرکت مپنا گروپ نیرپارس۲0
111شرکت آهن و فوالد صنایع کاوه۲۱
121شرکت مهندسان مشاور سازه۲۲
120شرکت سیمان شمال۲۳
119شرکت ارزش آفرینان مانی اوستا۲4
119شرکت صنایع شیشه و گاز۲۵
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سازمان/شرکتنام دورهردیف
سال 1400

تعداد
کالس

تعداد
نفرات

136شرکت خدمات مسافرتی هوایی و گردشگری سفرهای علی باباقانون چک و ضمانت نامه های بانکی۲6
۲۷

کاربرد اکسل در حسابداری
122شرکت شفایاب گستر

118شرکت کیمیا شیمی فرآیند مهاب۲8
۲9

تجزیه و تحلیل صورت های مالی
124مجتمع اقتصادی کمیته امداد خمینی

17شرکت کیمیا شیمی فرآیند مهاب۳0
۳۱

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد
114شرکت تجارت شرق ایندستریز

113شرکت فوالد حامیران۳۲
۳۳

قوانین و مقررات مالیاتی

245شرکت شکالت پرند )فرمند(
111شرکت مجتمع طراحی و تولیدی مصنوعات فلزی سنگین۳4
116شرکت زرین رویا۳۵
114شرکت راه سازی و معدنی مبین۳6
۳۷

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

224بانک گردشگری
119ایرانسل۳8
140ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی۳9
124مجتمع اقتصادی کمیته امداد خمینیقانون تجارت40
4۱

بروزرسانی استانداردهای جدید 
حسابداری

18شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم
126موسسه حسابرسی پردازش حساب هونام4۲
124شرکت توسعه سروک آذر4۳
6285موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی44
4۵

کارگاه مالیات بر درآمد
110شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

114شرکت تجارت شرق ایندستریز46

دوره استانداردهای حسابرسی 4۷
121بانک تجارتداخلی

دوره حسابداری صنعتی )بهای 48
112صندوق بازنشستگی صدا و سیماتمام شده(

112صندوق بازنشستگی صدا و سیمادوره حسابرسی عملیاتی و داخلی49
121شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفتدوره حسابداری پیمانکاری ۵0۱

دوره پرورش حسابدار خزانه ۵۱
120شرکت کویر تایر)دریافت و پرداخت(

دوره مروری بر استانداردهای ۵۲
125موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبینحسابداری ایران

112شرکت کویر تایردوره پرورش حسابدار اموال۵۳
601337جـــمــــــــــع
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با توجه به رشد و توسعه این نوع آموزش ها در سال مورد گزارش، پیش بینی می شود طبق برنامه ریزی های آموزشی منظمی که در این 
خصوص انجام شده است و بسط و توسعه فعالیت های این دپارتمان، روند رو به رشد در حوزه  ی آموزش های سازمانی تداوم یابد و در سال 

مالی پیش رو شاهد رشد ۲0 درصدی فعالیت های این حوزه باشیم.  
 

و- دوره هاي زبان انگلیسي
دوره های زبان انگلیسی به طور عمده با رویکرد کمک به دانشجویان برای شرکت در دوره های بین المللی شکل گرفته اند. داوطلبان شرکت 
در دوره هاي بین المللی که از نظر تسلط به زبان انگلیسي واجد شرایط تلقي نمي شوند، با توجه به نتایج آزمون، به دوره هاي مختلف زبان 

انگلیسي معرفي مي شوند. تعداد افرادی که در آزمون تعیین سطح و کالس های آموزشی  شرکت داشته اند طبق جداول زیر می باشد:

1401

Prediction
140013991398TitleRow

700525250280Placement Test1

1401

Prediction
140013991398TitleRow

403557211Basic1

10-102194Elementary2

1075086Pre-Intermediate3

15523-Intermediate4

10934116English for Accounting5

15-5620EBW6

-6--Free Discussion7

101--Pre-IELTS8

5040--Workshops9

19017440-Basic Online10

--25-Basic Intensive Online11

11093--Elementary Online12

857311-Pre-Intermediate Online13

352910-Intermediate Online14

156--Upper-Intermediate Online15

80
75

24-English For Accounting Online16

4040--EBW Online17

605640-Workshops Online18
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 با توجه به نوپا بودن فعالیت این دپارتمان به صورت مستقل، خوشبختانه دپارتمان مذکور در سال مورد گزارش رشد کمی و کیفی مناسبی 
را شاهد بوده است، به نحوی که تعداد دانش پذیران این دپارتمان در مقایسه با سال قبل 46 درصد افزایش یافته است. همچنین، با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شده و کمرنگ تر شدن ریسک شیوع کرونا، پیش بینی می-شود تعداد دانش پذیران این دپارتمان حداقل به میزان 

۱9 درصد رشد نماید.
 اطالعات تکمیلی مربوط به دوره های آموزش زبان انگلیسی در یادداشت 4 ارائه شده است.

 

2-برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری
در سال مالی مورد گزارش، مرکز عالوه بر برگزاری دوره های آنالین، نسبت به برگزاری دوره ها و کارگاه های غیرحضوری )آفالین( نیز اقدام 
نمود که استقبال درخور توجهی نسبت به این دوره ها انجام شد. محتوای آموزشی این نوع دوره ها به صورت فیلم و فایل های آموزشی در 
وب سایت مرکز بارگذاری می شود. دانش پذیر پس از ثبت نام در دوره مورد درخواست خود، طی یک بازه زمانی مشخص می تواند به فایل ها 
و فیلم های آموزشی مورد درخواست خود دسترسی داشته باشد و از آموزش الزم بهره مند گردد. اطالعات مربوط به برگزاری این دوره ها 

در سال مالی مورد گزارش در مقایسه با سال ۱۳99 به شرح زیر می باشد: 

نام دورهردیف
سال 1400سال 1399
تعداد نفراتتعداد نفرات

1535دوره آفالین حسابداری مالی ۱۱

964دوره غیرحضوری قوانین و مقررات مالیاتی۲

914کارگاه غیرحضوری افشای ریسک در صورت های مالی۳

912کارگاه غیرحضوری آشنایی با سرمایه گذاری در بورس4

619کارگاه غیرحضوری حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد با بهره گیری از سامانه۵

513دوره غیرحضوری اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی6

23219کارگاه غیرحضوری آشنایی با مالیات بر درآمد - استاندارد حسابداری شماره ۳۵ ایران۷

531کارگاه غیرحضوری نظام مالیاتی8

9
کارگاه غیرحضوری بررسی اثرات کووید-۱9 بر گزارشگری مالی،

افشا و نحوه برخورد حسابرس با آن
46

427کارگاه غیرحضوری مدیریت و حسابداری مجتمع های مسکونی و تجاری۱0

461کارگاه غیرحضوری تهیه صورت های مالی تلفیقی۱۱

22-کارگاه غیرحضوری صورت جریان های نقدی )استاندارد شماره ۲(*۱۲

23-کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز*۱۳

20-کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی )استانداردهای شماره ۳6 و ۳۷(*۱4

93566جـــمــــــــــع کــــــــل
*در سال مالی مورد گزارش، با توجه به استقبال دانشپذیران ۳ کارگاه غیرحضوری جدید طراحی شد.
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3- برگزاری كارگاه های آموزشی
پیرو برنامه های مرکز مبنی بر برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی، طی سال مالی مورد گزارش کارگاه های زیر به-صورت حضوری و 
آنالین، با هدف ارتقا و به روزرسانی دانش تخصصی مخاطبان با توجه به تغییرات روز حرفه، توسط مرکز برگزار شد که با استقبال خوبی 

از سوی مخاطبان مواجه گردید.

نحوه نام کارگاه آموزشیردیف
برگزاری

تعداد 
کارگاه

تعداد 
نفرات

کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی۱
324حضوری
8197آنالین

111آنالینکارگاه حضوری اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی۲
122حضوریکارگاه بررسی تحلیلی صورتهای مالی۳
4TDABC 110آنالینکارگاه آشنایی با مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا

کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد۵
227حضوری
12495آنالین

17آنالینکارگاه دادرسی مالیاتی6
4120آنالینکارگاه صورت جریانهای نقدی )مفاهیم، نحوه تهیه و ارائه، کاربرد و تجزیه و تحلیل(۷

کارگاه قانون مبارزه باپولشویی8
28612حضوری
17561آنالین

342حضوریکارگاه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی9
135حضوریکارگاه گزارشنویسی حسابرسی۱0

کارگاه معامالت فصلی )ماده ۱69(۱۱
222حضوری
9295آنالین

7105آنالینکارگاه نحوه ارائه صورتهای مالی )طبق استانداردهای شماره ۱، ۲ (۱۲
118آنالینکارگاه ابزارهای مالی )مطابق بروزرسانی استانداردهای شماره ۳6 و ۳۷(۱۳
364آنالینکارگاه حاکمیت شرکتی )دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار(۱4

کارگاه مالیات بر درآمد )مطابق بروزرسانی استاندارد شماره ۳۵(۱۵
114حضوری
699آنالین

227آنالینسایرکارگاه های مربوط به بورس و سرمایه گذاری۱6

1132807جـــمــــــــــع کــــــــل

ــرای حــدود ۳۷00 نفــر بهصــورت حضــوری و  • پیش بینــی می شــود در ســال پیــش رو، کارگاه هــای آموزشــی متعــددی ب
آنالیــن برگــزار شــود.
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4- برگزاری سمینارها و وبینارهای آموزشی
در سال مالی مورد گزارش و با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری سمینارهای تخصصی، این مرکز 
برای دور نماندن از اهداف راهبردی خود که همانا آموزش و به روزرسانی دانش تخصصی متقاضیان در حرفه می باشد، نسبت به برگزاری 
وبینارهای تخصصی با موضوعات گوناگون و با توجه به تغییرات و تحوالت رخ داده و پیش روی حرفه اقدام نمود. در جدول بعد آمار 

سمینارها و وبینارهای آموزشی برگزار شده در سال ۱400 ارائه شده است:

تعداد نفراتتعداد اجراسمینار/ وبینارردیف

استانداردهای جدید حسابداری ایران )چالش ها و راهکارهای پیاده سازی در ۱
4348اجرا(

130اندازه گیری ارزش های منصفانه استاندارد حسابداری شماره ۲4۲
138حسابرسی داخلی و ارزیابی عملکرد۳
3248تهیه صورت های مالی تلفیقی4
192نظام مالیاتی در سال ۵۱۳99
4293نظام مالیاتی در سال 6۱400
2130چالش ها و راهکارهای پیاده سازی استاندارد شماره ۳۵ - مالیات بر درآمد۷

جـــمــــــــــع 
161179کــــــــل

پیش بینی می شود در سال ۱40۱ تعداد  ۲0 سمینار و وبینار برای حداقل ۱400  نفر برگزار شود.

5- برگزاری سمینارها و وبینارهای رایگان برای معرفی دوره های آموزشی مركز
در سال مالی مورد گزارش تعداد ۷ وبینار آنالین برای معرفی دوره بین المللی ACCA به شرح جدول زیر برگزار شد. این سمینارها عمدتاً 

با هدف شناسایی هرچه بهتر مرکز به مخاطبین بالقوه و جذب و سرمایه گذاری بر روی این افراد در بلندمدت برگزار می شود.

تعداد نفراتتعداد اجراسمینار/ وبینارردیف
۱Essential tips- Webinar What you need to do in two weeks before exam135
۲September در مقطع ACCA 184وبینار بررسی تکنیک های آزمون
۳ACCA درس هفتم ،Financial Reporting 167وبینار آشنایی با
4ACCA 3527وبینار آشنایی با دوره های بین المللی
198وبینار آنالین برنامه ی کارفرمای مورد تایید در ACCA با همکاری ACCA خاورمیانه۵

تالش بر این است تا در سال ۱40۱ نیز با برگزاری این نوع سمینارها و وبینارها، مرکز و فعالیت ها و خدمات آن بهتر از گذشته به مخاطبین 
و جامعه هدف معرفی شود.
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6- چاپ و نشر
این مرکز با توجه به رسالت خود مبنی بر کمک به رشد، اعتال و توسعه ی دانش تخصصی در حوزه های حسابداری، مالی و سایر حوزه های 
مرتبط، به همت و کوشش واحد تحقیقات خود توانست در سال مورد گزارش و تا تاریخ این گزارش، نسبت به چاپ تعداد ۱۷ جلد کتاب 
اقدام نماید که خود نشانگر جایگاه مناسب این مرکز در امر چاپ و نشر کتب تخصصی در کشور است. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده 
درخصوص اخذ مجوز نشر که مراحل پایانی را طی می کند و تالش های مستمر واحد تحقیقات مرکز، امید است این روند رو به رشد در 
سال پیش رو نیز  تداوم داشته باشد. فهرست کتب و مجالت چاپ شده طی سال مورد گزارش بدین شرح است )اطالعات تکمیلی در این 

خصوص ذیل یادداشت ۵ ارائه شده است(:

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 18صفحه 
 

 
 چاپ و نشر -6

های حسابداری، مالی و ی دانش تخصصی در حوزهاين مرکز با توجه به رسالت خود مبنی بر کمک به رشد، اعتال و توسعه
واحد تحقيقات خود توانست در سال مورد گزارش و تا تاريخ اين گزارش، نسبت به  و کوشش به همتهای مرتبط، ساير حوزه

انگر جايگاه مناسب اين مرکز در امر چاپ و نشر کتب تخصصی در کشور جلد کتاب اقدام نمايد که خود نش 17چاپ تعداد 
های مستمر کند و تالشکه مراحل پايانی را طی می شده درخصوص اخذ مجوز نشرهای انجامريزیاست. با توجه به برنامه

شده باشد. فهرست کتب و مجالت چاپتداوم داشته ، اميد است اين روند رو به رشد در سال پيش رو نيز  واحد تحقيقات مرکز
 (:ارائه شده است 5یادداشت وص ذيل طالعات تکميلی در اين خصامورد گزارش بدين شرح است )طی سال 
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7- سایر اقدامات
در سال مورد گزارش اقداماتی درجهت معرفی، تمایز بخشی و توسعه امکانات آموزشی مرکز انجام شد که اهم این اقدامات بدین شرح است:

- بازسازی و بهینه سازی ساختمان؛
- اقدامات تبلیغاتی و بازاریابی؛

- نرم افزار CRM و وب سایت مرکز آموزش حسابداران خبره؛
- طراحی و برگزاری دوره های جدید آموزشی؛

- اخذ مجوز هنرستان فنی حرفه ای غیر انتفاعی پسرانه فناوری مالی )FinTech(؛
- انتقال مجوز مؤسسه آموزش عالی آزاد نور به مرکز؛ 

- انجام اقدامات و پیگیری های الزم برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱49 و تبصره ط قانون مالیات های مستقیم؛
- پروژه محاسبه ی بهای تمام شده بر مبنای تسهیم هزینه ها. 

اطالعات تکمیلی در این خصوص ذیل یادداشت 6 ارائه شده است.

8- برنامه های آتی
پیگیری اقدامات مربوط به افتتاح و راه اندازی هنرستان فناوری مالی )FinTech( برای سال تحصیلی ۱40۲-۱40۱: این مرکز در صدد   •

است تا در سال نخست به طور میانگین با برگزاری 6 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.  •
بهبود و توسعه طرح مصوب کسب و کار الکترونیکی مرکز آموزش حسابداران خبره، مانند ایجاد شناسنامه های الکترونیکی و صفحات   •

الکترونیکی برای دپارتمان های مختلف مرکز.
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.
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.

ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی با توجه به موضوع اساسنامه مرکز از طریق:  •
برگزاری نخستین جشنواره انتخاب کتب برتر در حوزه مالی و حسابداری با هدف حمایت از ناشران و مؤلفین و گسترش سطح کیفی   -

کتب و مقاالت آموزشی و کمک به رشد و توسعه آموزش های حرفه ای در کشور؛
حمایت از دانش پذیران تحت پوشش نهادهای خاص حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی با هدف ایجاد فرصت های آموزشی برابر   -

برای این عزیزان توانمند که از استطاعات مالی الزم برای شرکت در دوره های آموزشی برخوردار نیستند. 
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یادداشت ها

یادداشت 1- دوره هاي بین المللي
دوره هاي بین المللي شامل دوره هاي زیر است که نحوه برگزاري آنها نیز در ادامه تشریح شده است:

• CIMA )The Chartered Institute of Management Accountants(
• ACCA )The Association of Chartered Certified Accountants(

دوره CIMA به علت تحریم ها و عدم امکان برگزاری آزمون در ایران فعال برگزار نمی شود.  •
دوره های مختلفی با همکاری ACCA برگزار می گردد. این دوره ها عبارتند از:  •

• MQ :  Main Qualification
این دوره، دوره ی اصلی و بلندمدت ACCA است که مشتمل بر ۱۳ درس است و دروس آن در سه سطح برگزار می گردد.

• Dip IFR: Diploma in International Financial Reporting
این دوره، یکی از معتبرترین مدارک حرفه ای حسابداری است که تنها با گذراندن یک درس به مدت ۷۲ ساعت طی 6 ماه، امکان اخذ آن وجود دارد. موفقیت در این 

دوره، مستلزم درک عمیق مفاهیم حسابداری و استانداردهای بین المللی حسابداری است.

• CertIFR: Certificate in International Financial Reporting
این دوره، یکی از معتبرترین مدارک حرفه ای حسابداری است که با گذراندن آن به صورت آنالین به مدت ۳0 ساعت طی ۳ ماه، امکان اخذ مدرک به صورت فوری 

وجود دارد. موفقیت در این دوره، مستلزم درک عمیق مفاهیم حسابداری و استانداردهای بین المللی حسابداری است.
• IN AA: International Audit and Assurance

این دوره کوتاه مدت بین المللی، بر مسائل حسابرسی تمرکز داشته و دانش پذیر پس از شرکت در کالس های آموزشی مربوطه، می تواند به صورت آنالین و در سریعترین 
زمان ممکن مدرک خود را از ACCA دریافت کند.

• BV: Business Valuations
ارزشیابی عملکرد سازمان ها از مواردیست که در دنیای امروز به آن پرداخته می شود. یکی از مسائلی که ACCA به آن تمرکز می کند ارائه راهکارهایی به مدیران مالی 
است تا در این زمینه از معلومات کافی برخوردار باشند. این دوره با هدف آموزش مدیران مالی آینده نگر به صورت آنالین و در طی مدت زمان ۲0 ساعت برگزار شده 

و در صورت قبولی در آزمون آنالین این درس، دانش پذیر می تواند به صورت آنالین و در سریعترین زمان ممکن مدرک خود را از ACCA دریافت کند.
 

در سال مالي ۱400، تعداد ۷۵ دانشجو در 4 کالس حضوری و 6۱۳ دانشجو در ۲8 کالس آنالین به شرح جداول زیر در سطوح مختلف ACCA حضور داشته اند.

نام درسسطحردیف
پیش بینی سال سال 1400سال 1399سال 1398

1401
تعداد 
کالس

تعداد 
نفرات

تعداد 
کالس

تعداد 
نفرات

تعداد 
کالس

تعداد 
نفرات

تعداد 
تعداد نفراتکالس

۱PART 1

Business and Technology49۱00۱۱8۱۲0
Management Accounting48۲۱۱۷--۱۵

Financial Accounting49۱۱۵9۱۳0۱۳۵

۲PART 2

Performance Management464۲۲8--۱۵
Taxation4۷۷۱۱4--۱۵

Financial Reporting4۷۱۱۱۳۱۱۵۱۱۵
Audit۲۱9۲۱۷--۱۵

Financial Management۲۱4۱۱۳۱۱۲۱۱۵
SBR- Strategic Business Leader۱۷۱۷--۱۵

۳ACCA Dip IFRS۲۵۵۳۷0--۱۱0

35603۱426647510120جـــمــــــــــع
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نام درسسطحردیف
پیش بینی سال 1400سال 1399سال 1398

سال 1400

تعداد تعداد کالس
نفرات

تعداد 
کالس

تعداد 
نفرات

تعداد 
کالس

تعداد 
نفرات

تعداد 
کالس

تعداد 
نفرات

۱PART ۱

Business and Technology )online( --۱۲۵۱۲0124
Management Accounting )online( --۱۲۵۳66380

Financial Accounting )online( --۱۲۵۳883100

۲PART ۲

Performance Management )online(۲۱446۳۱4۲140
Taxation )online(۱9۲۳۵۲۱9123

Financial Reporting )online(۱9۲۲۲۵۱495178
Audit )Online(--۲۱649۱4109

۳

ACCA Dip IFRS )Online(--۲۵۳4۵۷468
CertIFR )Online(----۲۲۵230
IN AA )Online(----۲۳۷244

BV )Online(----۱۱9122

432152642861327718جـــمــــــــــع

امتحانات کامپیوتری ACCA: در سال مالي ۱400، تعداد 44 دانشجو به شرح زیر در امتحانات کامپیوتری ACCA شرکت کرده اند.

TitleRow

FailPassStu

-66Accountant in Business1

-1010Management Accounting2

11617Financial Accounting3

11011)Corporate and Business Law )UK4

24244Total

یادداشت 2- دوره هاي بلندمدت داخلي
عناوین دوره های بلندمدت مرکز در سال ۱400 به شرح زیر است:

۱- دوره حسابرسي داخلي خبره؛
۲- دوره جامع کاربردي حسابداری؛

۳- دوره سرپرستي امور مالي؛
4- دوره عالی حسابداری پیمانکاری؛

۵- دوره پرورش مدیر مالی؛
6- دوره MBA؛

۷- دوره پرورش مشاور مالی؛
8- دوره جامع قوانین و مقررات ویژه مدیران؛

9- دوره DBA؛ 
۱0- دوره عالی مشاور مالیاتی خبره؛

۱۱- دوره عالی پرورش هیئت مدیره خبره؛
۱۲- دوره عالی مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری خبره؛

۱۳- دوره حسابدار مدیریت خبره.
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آمار تعداد دانشجویان جدید ثبت نام شده در دوره های بلندمدت حضوری طی سال مالی ۱400 به شرح زیر است:

تعداد دانشجویان نام دورهردیف
جدید 1398

تعداد دانشجویان 
جدید 1399

تعداد دانشجویان 
جدید 1400

پیش بینی تعداد 
دانشجویان جدید 1401

۷4۷66۵80حسابرسي داخلي خبره۱
9۷۲۷4۳۷۷689۲جامع کاربردي حسابداری۲
48۵۳۳۷۳۲8۳90سرپرستي امور مالي۳
4۳۳4۵0۵۷حسابداری پیمانکاری4
۱6۷۱۷۷۲0۲۲۳0پرورش مدیر مالی۵
6MBA۵۱0۱0
۳4۲۳۲6۳0پرورش مشاور مالی۷
۱0۳684046جامع قوانین و مقررات ویژه مدیران8
9DBA۱60۱۱0
۵۷6۵--عالی مشاور مالیاتی خبره*۱0
۳۱0--عالی پرورس هیئت مدیره خبره*۱۱

عالی مشاور سرمایه گذاری و اقتصادی ۱۲
۱4۱۷--خبره*

۷۳۱۵۲9۳۵دوره حضوری حسابدار مدیریت خبره۱۳
1972147415911872جمــــــــع

آمار تعداد دانشجویان جدید ثبت نام شده در دوره های بلندمدت آنالین طی سال مالی ۱400 به شرح زیر است:

تعداد دانشجویان نام دورهردیف
جدید 1398

تعداد دانشجویان جدید 
1399

تعداد دانشجویان 
جدید 1400

پیش بینی تعداد 
دانشجویان جدید 1401

۱66980-دوره آنالین حسابرسي داخلي خبره۱
90۲8۷۳۳0-دوره آنالین جامع کاربردي حسابداری۲
48۱6۲۱86-دوره آنالین سرپرستي امور مالي۳
669۷6-دوره آنالین پرورش مدیر مالی4
۱۳۱۵-دوره آنالین پرورش مشاور مالی ۵
8۱0--دوره آنالین عالی حسابداری پیمانکاری6
۷888--دوره آنالین عالی جامع قوانین و مقررات۷
8۷9۷--دوره آنالین مشاور مالیاتی خبره8

دوره آنالین عالی مشاور اقتصادی و 9
46-سرمایه گذاری*

۱۱0-دوره آنالین عالی هیئت مدیره خبره*۱0

-۵۲4-دوره آنالین حسابدار مدیریت خبره )سطح اول(۱۱

۱046۷0-دوره آنالین حسابدار مدیریت خبره۱۲
0175848968جمــــــــع
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یادداشت 3- دوره هاي كوتاه مدت تخصصي
فهرست دوره های کوتاه مدت تخصصی بر حسب موضوع در حال حاضر به شرح زیر است:

 دوره های آمادگی
آزمون های حرفه ای

آزمون حسابدار رسمی

آزمون مشاوران رسمی مالیاتی

آزمون کارشناس رسمی دادگستری در حوزه مالی

آزمون رتبه بندی کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

آزمون دکتری حسابداری

آزمون حسابدار مدیریت خبره

آزمون حسابدار مالی خبره

 دوره های کوتاه مدت
 تخصصی حسابداری
مالی

حسابداری مالی ۱ و ۲

مروری بر استانداردهای حسابداری ایران

بروزرسانی استانداردهای جدید حسابداری

IFRS - استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

تهیه صورتهای مالی اساسی

تهیه صورت جریان وجوه نقد

تهیه صورتهای مالی تلفیقی

حسابداری پیمانکاری ۱ و ۲

اعتبارات اسنادی و خریدهای خارجی

حسابداری در محیط های کامپیوتری )حسابداری عملی 
با نرم افزار(

دیپلم گزارشگری مالی بین المللی

حسابداری و تهیه اظهارنامه با رویکردی کارگاهی

آشنایی با استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی

استانداردهای حسابداری بخش عمومی برای داوطلبان 
آزمون حسابداررسمی

فن ترجمه متون حسابداری

دوره سرپرستی و مدیریت حرفه ای در حوزه مالی

 دوره های کوتاه مدت
تخصصی حسابرسی

حسابرسی مالی

حسابرسی مستقل با رویکرد کارگاهی

حسابرسی عملیاتی و داخلی

حسابرسی داخلی با رویکرد یکپارچه

حسابرسی داخلی در حوزه بانکداری

حسابرسی داخلی در حوزه پیمانکاری

حسابرسی داخلی در حوزه بازار سرمایه

مروری بر استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی 
حسابرسی

 دوره های کوتاه مدت
 تخصصی حسابداری
مدیریت

بودجه بندی جامع

حسابداری صنعتی )بهای تمام شده(

دوره های کوتاه مدت
 تخصصی مالی و
سرمایه گذاری

مدیریت مالی ۱

مدیریت مالی ۲

موردکاوی در مدیریت مالی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تجزیه و تحلیل مالی پیشرفته

روش های تأمین مالی در بازار سرمایه و تصمیم گیری در 
خصوص انتخاب روش بهینه

 دوره های کوتاه مدت
 تخصصی افزایش
مهارت های عمومی

مدیریت ریسک

مدیریت جلسات

مهارتهای مدیریت

دوره های کوتاه مدت
 سیستم و فناوری
اطالعات

سیستم های اطالعات حسابداری و مهندسی فرآیندهای 
سازمانی

کاربرد اکسل در حسابداری

)XBRL( زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر

دوره اکسل پیشرفته با رویکرد طراحی داشبورد

نرم افزارهای مالیاتی

 دوره های کوتاه مدت
تخصصی قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده

قانون تجارت

قانون کار، تأمین اجتماعی و بیمه

قوانین و مقررات بیمه و تأمین اجتماعی

قوانین و مقررات مالیاتی

مبانی حقوقی قراردادها

آیین دادرسی مالیاتی

دوره جامع قوانین و دستورالعمل های بازار سرمایه

به روزرسانی تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی

دوره حرفه ای ارائه خدمات مالیاتی مشاغل
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در سال مالی ۱400، دوره های کوتاه مدت حضوری به شرح جدول زیر برگزار شده است:

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 29صفحه 
 

 به شرح جدول زير برگزار شده است: مدت حضوريکوتاههای ، دوره4001در سال مالی 
 

 نام درس عنوان
پیش بیني سال  1400سال  1399سال 

1401 
تعداد  تعداد کالس

 نفرات
تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

آمادگی 
های آزمون
 ایحرفه

 آمادگی آزمون حسابدار رسمی دوره
 150 4 130 3 480 7 مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری

64 2 58 3 مروری جامع بر حسابداری صنعتی  3 70 
 80 3 65 2 104 3 استانداردهای حسابرسی و گزارش نويسیمروری بر حسابرسی و 

37 2 115 3 قوانين و مقررات مالياتی و ماليات بر ارزش افزوده  3 90 
 30 2 11 1 20 1 قانون تجارت، ديوان محاسبات و ساير قوانين

 (هي)قوه قضائ یدادگستر یآزمون کارشناس رسم یدوره آمادگ
 50 1 43 1 83 2 پکيج کل دوره

 یموسسات حسابرس یاکارکنان حرفه یبندآزمون رتبه یدوره آمادگ
 25 1 14 1 16 1 پکيج کل دوره

 حسابداری مالی

 380 22 349 20 420 18 1حسابداری مالی 
 140 12 107 10 114 6 2حسابداری مالی 

IFRS - 45 2 - - 75 2 المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بين 

 250 12 229 11 466 14 تهيه صورتهای مالی اساسی
 70 4 57 3 58 4 تهيه صورت جريان وجوه نقد
 110 4 98 3 74 2 تهيه صورتهای مالی تلفيقی

 20 2 7 1 30 2 1حسابداری پيمانکاری 
 15 1 4 1 18 1 2حسابداری پيمانکاری 

 20 1 11 1 35 2 اعتبارات اسنادی و خريدهای خارجی
 80 4 64 3 90 6 حسابداری در محيط های کامپيوتری )حسابداری عملی با نرم افزار(

 30 2 22 1 164 4 یحسابدار ديجد یاستانداردها یبروزرسان 
 45 2 17 2 38 2 یکارگاه یکردياظهارنامه با رو هيو ته یحسابدار 
 25 2 11 1 19 2 یدر حوزه مال یحرفه ا تيريو مد یدوره سرپرست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در سال مالی ۱400، دوره های کوتاه مدت آنالین به شرح جدول زیر برگزار شده است:

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 30صفحه 
 

 به شرح جدول زير برگزار شده است: آنالینمدت کوتاههای ، دوره4001در سال مالی 
 

 نام درس عنوان
پیش بیني سال  1400سال  1399سال 

1401 
تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

آمادگی 
های آزمون
 ایحرفه

 آنالين آمادگی آزمون حسابدار رسمی دوره
 15 1 9 1 - - پکيج کل دوره

 350 5 313 4 51 1 مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
 120 3 97 3 - - مروری جامع بر حسابداری صنعتی

 150 3 141 3 - - مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نويسی
 250 3 222 3 - - قوانين و مقررات مالياتی و ماليات بر ارزش افزوده

 100 3 80 3 - - قانون تجارت، ديوان محاسبات و ساير قوانين
 100 2 75 1 - - یحسابدار یدرس استانداردها یهابر نکات و تست یمرور

بر ارزش  اتيو مال یاتيو مقررات مال نيدرس قوان یهابر نکات و تست یمرور
 35 1 26 1 - - افزوده

 25 1 16 1 - - یو صنعت یمال یحسابدار یهابر نکات و تست یمرور
 آنالين آمادگی آزمون دکتری حسابداری دوره

 30 1 36 1 32 1 یحسابدار یتئور نيدوره آنال

 حسابداری مالی

 300 15 289 14 115 8 1حسابداری مالی  نيدوره آنال
 200 13 168 12 39 4 2حسابداری مالی  نيآنالدوره 

 150 8 131 6 28 1 المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بين - IFRSدوره آنالين 
 110 3 88 2 187 5 یحسابدار یبر استانداردها یمرور نيدوره آنال

 450 11 420 10 227 8 تهيه صورتهای مالی اساسی نيدوره آنال
 120 3 93 2 187 5 تهيه صورتهای مالی تلفيقی نيدوره آنال

 45 3 35 3 32 2 1حسابداری پيمانکاری  نيدوره آنال
 20 1 9 1 6 1 2حسابداری پيمانکاری  نيدوره آنال

 100 5 86 5 81 5 اعتبارات اسنادی و خريدهای خارجی نيدوره آنال
 70 3 56 2 65 5 یدر حوزه مال یحرفه ا تيريو مد یسرپرست نيدوره آنال 

حسابداری 
 مديريت

 380 10 344 9 71 3 حسابداری صنعتی )بهای تمام شده( نيدوره آنال
 10 1 9 1 12 1 یمسکون یهامجتمع یحسابدار نيدوره آنال

 50 4 35 2 - - دوره آنالين تحليل بودجه وعملکرد در بخش عمومی
 60 3 19 1 - - دوره آنالين هوش تجاری

 100 5 65 3 - - دوره آنالين مديريت ريسک
 60 4 43 3 29 1 عملکرد یابيو ارز یداخل یحسابرس نيدوره آنال حسابرسی

مالی و سرمايه 
 گذاری

 260 10 234 9 32 1 تجزيه و تحليل صورتهای مالی نيدوره آنال
 70 5 55 5 24 1 (ی)مقدمات کاليبه روش تکن هيبازار سرما ليتحل هيتجز نيدوره آنال

 160 10 139 9 16 - یرماليغ رانيمد یبرا یمال تيريمد نيدوره آنال
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 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 30صفحه 
 

 به شرح جدول زير برگزار شده است: آنالینمدت کوتاههای ، دوره4001در سال مالی 
 

 نام درس عنوان
پیش بیني سال  1400سال  1399سال 

1401 
تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

آمادگی 
های آزمون
 ایحرفه

 آنالين آمادگی آزمون حسابدار رسمی دوره
 15 1 9 1 - - پکيج کل دوره

 350 5 313 4 51 1 مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
 120 3 97 3 - - مروری جامع بر حسابداری صنعتی

 150 3 141 3 - - مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نويسی
 250 3 222 3 - - قوانين و مقررات مالياتی و ماليات بر ارزش افزوده

 100 3 80 3 - - قانون تجارت، ديوان محاسبات و ساير قوانين
 100 2 75 1 - - یحسابدار یدرس استانداردها یهابر نکات و تست یمرور

بر ارزش  اتيو مال یاتيو مقررات مال نيدرس قوان یهابر نکات و تست یمرور
 35 1 26 1 - - افزوده

 25 1 16 1 - - یو صنعت یمال یحسابدار یهابر نکات و تست یمرور
 آنالين آمادگی آزمون دکتری حسابداری دوره

 30 1 36 1 32 1 یحسابدار یتئور نيدوره آنال

 حسابداری مالی

 300 15 289 14 115 8 1حسابداری مالی  نيدوره آنال
 200 13 168 12 39 4 2حسابداری مالی  نيآنالدوره 

 150 8 131 6 28 1 المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بين - IFRSدوره آنالين 
 110 3 88 2 187 5 یحسابدار یبر استانداردها یمرور نيدوره آنال

 450 11 420 10 227 8 تهيه صورتهای مالی اساسی نيدوره آنال
 120 3 93 2 187 5 تهيه صورتهای مالی تلفيقی نيدوره آنال

 45 3 35 3 32 2 1حسابداری پيمانکاری  نيدوره آنال
 20 1 9 1 6 1 2حسابداری پيمانکاری  نيدوره آنال

 100 5 86 5 81 5 اعتبارات اسنادی و خريدهای خارجی نيدوره آنال
 70 3 56 2 65 5 یدر حوزه مال یحرفه ا تيريو مد یسرپرست نيدوره آنال 

حسابداری 
 مديريت

 380 10 344 9 71 3 حسابداری صنعتی )بهای تمام شده( نيدوره آنال
 10 1 9 1 12 1 یمسکون یهامجتمع یحسابدار نيدوره آنال

 50 4 35 2 - - دوره آنالين تحليل بودجه وعملکرد در بخش عمومی
 60 3 19 1 - - دوره آنالين هوش تجاری

 100 5 65 3 - - دوره آنالين مديريت ريسک
 60 4 43 3 29 1 عملکرد یابيو ارز یداخل یحسابرس نيدوره آنال حسابرسی

مالی و سرمايه 
 گذاری

 260 10 234 9 32 1 تجزيه و تحليل صورتهای مالی نيدوره آنال
 70 5 55 5 24 1 (ی)مقدمات کاليبه روش تکن هيبازار سرما ليتحل هيتجز نيدوره آنال

 160 10 139 9 16 - یرماليغ رانيمد یبرا یمال تيريمد نيدوره آنال

 

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 31صفحه 
 

پیش بیني سال  1400سال  1399سال  نام درس عنوان
1401 

تعداد   
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

قوانين و 
 مقررات

 160 10 132 8 27 2 مقررات ماليات بر ارزش افزودهقوانين و  نيدوره آنال
 350 10 313 9 193 7 قوانين و مقررات مالياتی نيدوره آنال

 100 6 85 5 14 1 آيين دادرسی مالياتی نيدوره آنال
 70 4 58 4 26 2 قانون تجارت نيدوره آنال

 40 3 32 3 36 2 قراردادها یحقوق یمبان نيدوره آنال
 200 5 181 5 37 1 یاجتماع نيو تأم مهيو مقررات ب نيقوان یکاربرد نيآنالدوره 

سيستم و 
آوری فن

 اطالعات

 380 15 343 14 87 13 کاربرد اکسل در حسابداری نيدوره آنال

 40 3 27 1 - - ها با اکسلتحليل داده نيدوره آنال

 توانمندسازی
 امور مالی

 110 4 90 4 13 1 انبارپرورش حسابدار  نيدوره آنال
 30 3 24 3 8 1 پرورش حسابدار اموال نيدوره آنال

 
 هاي زبان انگلیسيدوره -4یادداشت 

 
ها . عناوين اين دورهاندالمللی شکل گرفتههای بينکمک به دانشجويان برای شرکت در دورهعمدتاً با هدف های زبان انگليسی دوره

 در شکل زير ارائه شده است.

 
برگزار  آنالين، تلفنی يا در صورت امکان به صورت حضوریصورت ه زبان انگليسی ب تعيين سطحآزمون  ،مورد گزارشهای هدر دور

 .اند بدون پرداخت هزينه و آنالين انجام گرفته استنموده ها شرکتنفر در اين آزمون  525و گرديده است 
 

تر دهد. با توجه به فعاليت گستردهدرصدی را نشان می 46 افزايش، 1399نسبت به سال مالی  1400مقايسه عملکرد سال مالی 
فوق فشرده روند را بهبود  های فشرده،های جديد دورهو با عنايت به برگزاری طرح جاریدپارتمان زبان انگليسی مرکز در سال 

های آنالين در با توجه به بسترسازی مناسب برای ارائه آموزش ه است.های آموزشی را افزايش دادو تعداد و کيفيت کالس هبخشيد
 های زبان انگليسی مرکز به صورت آنالين انجام گرديده است.سال مالی جاری و شيوع ويروس کرونا، تعداد زيادی از دوره

 
 

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 30صفحه 
 

 به شرح جدول زير برگزار شده است: آنالینمدت کوتاههای ، دوره4001در سال مالی 
 

 نام درس عنوان
پیش بیني سال  1400سال  1399سال 

1401 
تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

آمادگی 
های آزمون
 ایحرفه

 آنالين آمادگی آزمون حسابدار رسمی دوره
 15 1 9 1 - - پکيج کل دوره

 350 5 313 4 51 1 مروری بر حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
 120 3 97 3 - - مروری جامع بر حسابداری صنعتی

 150 3 141 3 - - مروری بر حسابرسی و استانداردهای حسابرسی و گزارش نويسی
 250 3 222 3 - - قوانين و مقررات مالياتی و ماليات بر ارزش افزوده

 100 3 80 3 - - قانون تجارت، ديوان محاسبات و ساير قوانين
 100 2 75 1 - - یحسابدار یدرس استانداردها یهابر نکات و تست یمرور

بر ارزش  اتيو مال یاتيو مقررات مال نيدرس قوان یهابر نکات و تست یمرور
 35 1 26 1 - - افزوده

 25 1 16 1 - - یو صنعت یمال یحسابدار یهابر نکات و تست یمرور
 آنالين آمادگی آزمون دکتری حسابداری دوره

 30 1 36 1 32 1 یحسابدار یتئور نيدوره آنال

 حسابداری مالی

 300 15 289 14 115 8 1حسابداری مالی  نيدوره آنال
 200 13 168 12 39 4 2حسابداری مالی  نيآنالدوره 

 150 8 131 6 28 1 المللی گزارشگری مالیاستانداردهای بين - IFRSدوره آنالين 
 110 3 88 2 187 5 یحسابدار یبر استانداردها یمرور نيدوره آنال

 450 11 420 10 227 8 تهيه صورتهای مالی اساسی نيدوره آنال
 120 3 93 2 187 5 تهيه صورتهای مالی تلفيقی نيدوره آنال

 45 3 35 3 32 2 1حسابداری پيمانکاری  نيدوره آنال
 20 1 9 1 6 1 2حسابداری پيمانکاری  نيدوره آنال

 100 5 86 5 81 5 اعتبارات اسنادی و خريدهای خارجی نيدوره آنال
 70 3 56 2 65 5 یدر حوزه مال یحرفه ا تيريو مد یسرپرست نيدوره آنال 

حسابداری 
 مديريت

 380 10 344 9 71 3 حسابداری صنعتی )بهای تمام شده( نيدوره آنال
 10 1 9 1 12 1 یمسکون یهامجتمع یحسابدار نيدوره آنال

 50 4 35 2 - - دوره آنالين تحليل بودجه وعملکرد در بخش عمومی
 60 3 19 1 - - دوره آنالين هوش تجاری

 100 5 65 3 - - دوره آنالين مديريت ريسک
 60 4 43 3 29 1 عملکرد یابيو ارز یداخل یحسابرس نيدوره آنال حسابرسی

مالی و سرمايه 
 گذاری

 260 10 234 9 32 1 تجزيه و تحليل صورتهای مالی نيدوره آنال
 70 5 55 5 24 1 (ی)مقدمات کاليبه روش تکن هيبازار سرما ليتحل هيتجز نيدوره آنال

 160 10 139 9 16 - یرماليغ رانيمد یبرا یمال تيريمد نيدوره آنال
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یادداشت 4- دوره های زبان انگلیسی

دوره های زبان انگلیسی عمدتاً با هدف کمک به دانشجویان برای شرکت در دوره های بین المللی شکل گرفته اند. عناوین این دوره ها در 
شکل زیر ارائه شده است.

 
 ــورای مدیریتگزارش ش

 ران خبرهابه هیات امنای مرکز آموزش حسابد
  1400مهر ماه 

 31صفحه 
 

پیش بیني سال  1400سال  1399سال  نام درس عنوان
1401 

تعداد   
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

تعداد 
 کالس

تعداد 
 نفرات

قوانين و 
 مقررات

 160 10 132 8 27 2 مقررات ماليات بر ارزش افزودهقوانين و  نيدوره آنال
 350 10 313 9 193 7 قوانين و مقررات مالياتی نيدوره آنال

 100 6 85 5 14 1 آيين دادرسی مالياتی نيدوره آنال
 70 4 58 4 26 2 قانون تجارت نيدوره آنال

 40 3 32 3 36 2 قراردادها یحقوق یمبان نيدوره آنال
 200 5 181 5 37 1 یاجتماع نيو تأم مهيو مقررات ب نيقوان یکاربرد نيآنالدوره 

سيستم و 
آوری فن

 اطالعات

 380 15 343 14 87 13 کاربرد اکسل در حسابداری نيدوره آنال

 40 3 27 1 - - ها با اکسلتحليل داده نيدوره آنال

 توانمندسازی
 امور مالی

 110 4 90 4 13 1 انبارپرورش حسابدار  نيدوره آنال
 30 3 24 3 8 1 پرورش حسابدار اموال نيدوره آنال

 
 هاي زبان انگلیسيدوره -4یادداشت 

 
ها . عناوين اين دورهاندالمللی شکل گرفتههای بينکمک به دانشجويان برای شرکت در دورهعمدتاً با هدف های زبان انگليسی دوره

 در شکل زير ارائه شده است.

 
برگزار  آنالين، تلفنی يا در صورت امکان به صورت حضوریصورت ه زبان انگليسی ب تعيين سطحآزمون  ،مورد گزارشهای هدر دور

 .اند بدون پرداخت هزينه و آنالين انجام گرفته استنموده ها شرکتنفر در اين آزمون  525و گرديده است 
 

تر دهد. با توجه به فعاليت گستردهدرصدی را نشان می 46 افزايش، 1399نسبت به سال مالی  1400مقايسه عملکرد سال مالی 
فوق فشرده روند را بهبود  های فشرده،های جديد دورهو با عنايت به برگزاری طرح جاریدپارتمان زبان انگليسی مرکز در سال 

های آنالين در با توجه به بسترسازی مناسب برای ارائه آموزش ه است.های آموزشی را افزايش دادو تعداد و کيفيت کالس هبخشيد
 های زبان انگليسی مرکز به صورت آنالين انجام گرديده است.سال مالی جاری و شيوع ويروس کرونا، تعداد زيادی از دوره

 
 

ــه صــورت  ــا در صــورت امــکان ب ــه صــورت آنالیــن، تلفنــي ی ــان انگلیســي ب در دوره هــای مــورد گــزارش، آزمــون تعییــن ســطح زب
ــدون پرداخــت هزینــه و آنالیــن انجــام گرفتــه  ــد ب ــده اســت و ۵۲۵  نفــر در ایــن آزمون هــا شــرکت نموده ان حضــوري برگــزار گردی

اســت.

مقایســه عملکــرد ســال مالــی ۱400 نســبت بــه ســال مالــی ۱۳99، افزایــش 46 درصــدی را نشــان می دهــد. بــا توجــه بــه فعالیــت 
ــه برگــزاری طرح هــای جدیــد دوره هــاي فشــرده، فــوق  ــا عنایــت ب ــان انگلیســی مرکــز در ســال جــاری و ب گســترده تر دپارتمــان زب
فشــرده رونــد را بهبــود بخشــیده و تعــداد و کیفیــت کالس هــای آموزشــی را افزایــش داده اســت. بــا توجــه بــه بسترســازی مناســب 
بــرای ارائــه آموزش هــای آنالیــن در ســال مالــی جــاري و شــیوع ویــروس کرونــا، تعــداد زیــادي از دوره هــای زبــان انگلیســی مرکــز 

بــه صــورت آنالیــن انجــام گردیــده اســت.

یادداشت 5- چاپ و نشر
طــی ســال مالــی مــورد رســیدگی و تــا تاریــخ ایــن گــزارش، تعــداد ۱۷ عنــوان کتــاب بــا موضوعــات مختلــف ماننــد ارائــه صورت هــای 
مالــی بــا گفتــاری بــر تغییــرات حســابداری و اصــالح اشــتباه، مــروری جامــع بــر ســایر قوانیــن، مالیــات بــر درآمــد، ابزارهــای مالــی، 
حســابداری ابــزار و عقــود مالــی اســالمی و مــروری جامــع بــر قوانیــن حقــوق و دســتمزد بــا حمایــت مرکــز آمــوزش حســابداران خبــره، 

بــه صــورت فیزیکــی یــا الکترونیکــی )EBook( در اختیــار عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت.
ــات در مســائل روز  ــاوری اطالع ــگاه فن ــه نقــش، اهمیــت و جای ــا توجــه ب ــزارش ب ــورد گ ــی م ــن طــی ســال مال ــن مرکــز همچنی ای
ــی و حســابداری وجــود دارد،  ــا مال ــه واســطه ی اســتفاده از آن در موضوعــات مرتبــط ب ــی و حســابداری و حساســیت هایی کــه ب مال
بــه انتشــار دوماهنامــه الکترونیکــی عصــر فنــاوری اطالعــات )فــاوا( ادامــه داد؛ کــه در هــر 6 نســخه ارائه شــده از ایــن مجلــه، یکــی از 
موضوعــات و چالش هــای روز دنیــای مالــی و حســابداری بــا رویکــرد فنــاوری اطالعــات مــورد بررســی قــرار گرفــت و آخریــن مطالعــات 
ــد. همچنیــن در ادامــه فعالیت هــای  ــه گردی ــه عالقه منــدان ارائ و دســتاوردهای علمــی محققــان درخصــوص موضــوع مــورد بحــث ب
مرتبــط بــا چــاپ و نشــر، پیش بینــی می شــود بــا درنظــر گرفتــن موضوعــات و مباحــث نوظهــور و تغییــرات حرفــه، ایــن مرکــز بتوانــد 
همچــون گذشــته تعــداد ۱0 کتــاب جدیــد را در حوزه هــای حســابداری، حسابرســی، قوانیــن و مقــررات و ســایر حوزه هــای مرتبــط 

منتشــر نمایــد.
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یادداشت 6- سایر اقدامات
در ســال مــورد گــزارش اقداماتــی در راســتای معرفــی، تمایــز بخشــی و توســعه امکانــات آموزشــی مرکــز انجــام شــد. اهــم ایــن اقدامــات بــه 

شــرح زیــر اســت:
- بازسازی و بهینه سازی ساختمان شامل: 

ــی،  ــه شــرایط روز و پیش بینی هــای آت ــا توجــه ب ــات انجام شــده در راســتای بهینه ســازی سیســتم برق رســانی مرکــز ب مجموعــه اقدام  •
: مل شا

ــه افزایــش تعــداد کالس هــا،  ــا توجــه ب ــی( ب ــرق اصل ــو ب بهینه ســازي و افزایــش قــدرت و تغییــر سیســتم برق رســاني )تغییــر تابل  -
ــرق جهــت برگــزاري کالس هــا؛ ــه تأمیــن ب وســایل و تجهیــزات مصرفــی و نیــاز ب

خرید، نصب، راه اندازي و نگهداري مستمر دیزل ژنراتور براي تأمین برق اضطراری؛  -
خرید، نصب و ارتقاء سیم کشي تابلو برق به منظور پشتیباني از تامین برق اضطراري و راه اندازي به صورت اتوماتیک؛  -

ارتقا، تامین امنیت و نصب تهویه اتوماتیک براي پست برق اختصاصي مرکز با توجه به نصب تجهیزات جدید؛  -
کاهش هزینه برق با به روزساني وسایل مصرفي علیرغم افزایش تجهیزات.  -

• تجهیز و تقویت زیرساخت الزم جهت برگزاری هرچه بهتر کالس های آموزشی، از جمله:
افزایش و بهینه سازي پهناي باند اینترنت کالس هاي حضوري، حضوري- آنالین و آنالین؛  -

خرید، نصب و راه اندازي تجهیزات با هدف پشتیباني از افزایش تعداد کالس هاي آنالین و حضوري- آنالین؛  -
نصب، تعمیر و نگهداري یو پی اس هاي سرورهاي مرکز جهت پشتیباني کالس هاي آنالین و حضوري؛  -

افزایش ظرفیت تعداد نفرات شرکت کننده همزمان در کالس هاي آنالین به ۱600 نفر؛  -
به روزرساني سخت افزاري و نرم افزاري سایت هاي آموزشی مرکز جهت تدریس دروس جدید کارگاهي؛  •

به روزرساني سیستم هاي تامین امنیت و نگهداري و بکاپ داده های مرکز بدون صرف هرگونه هزینه؛  •
ــدون صــرف  ــن نســخه نرم افزارهــاي تامیــن امنیــت داده ب ــه آخری ــه بیــش از ۱۲۵ کالینــت و 9 ســرور ب به روزرســاني مســمتر و روزان  •

هرگونــه هزینــه؛
به روزرساني مستمر و پایش زیرساخت ارتباطي وایرلس براي تأمین امنیت لینک هاي ارتباطي مرکز؛  •

به روزرساني مستمر و پایش زیر ساخت VOIP مرکز به منظور افزایش نودها و تأمین امنیت و جابجایي؛  •
به روزرساني و سرویس بیش از ۱۲۵ کالینت و 9 سرور داده مرکز؛  •

ارتقا و رفع عیوب سیستم های آموزشی مورد استفاده توسط اساتید با هدف برگزاري مؤثر کالس هاي آنالین؛  •
نصب بیش از 400 نسخه نرم افزار آموزشي سپیدار جهت برگزاري کالس هاي کارگاهي به صورت آنالین؛  •

برگزاري ۲0 وبینار آموزشي در اتاق اختصاصي وبینارها؛  •
 .ACCA به منظور برگزاري امتحانات CBE نگهداري و به روز رساني سیستم  •

اقدامات تبلیغاتی و بازاریابی شامل:  -
تهیه فیلم های تبلیغاتی از مرکز آموزش و دوره های آموزشی مرکز به طور متوسط ۵ فیلم در هفته.  •

ادامــه فعالیــت در گــوگل ادز Google Adwords: طراحــی ۲8 کمپیــن تبلیغاتــی در راســتای معرفــی دوره هــای پرمخاطــب بــه عنــوان   •
لینــک اول بــا گــوگل ادز در یــک ســال گذشــته.

معرفی مرکز آموزش و تبلیغات دوره های آموزشی در سایت های پرمخاطب با استفاده از یکتانت )هر ماه یک کمپین(.  •
•  تهیــه و ارســال ایمیــل مارکتینــگ بــه صــورت ماهیانــه ۲ ایمیــل )۲4 محتــوای تبلیغاتــی در ســال( بــه 40 هــزار نفــر در مجمــوع یــک 

ســال.
افزایــش تعــداد فیلم هــای بارگــذاری شــده در آپــارات: ارتقــا تعــداد فیلم هــا از ۱00 فیلــم بــه ۲۲0 فیلــم و بــاال بــردن بازدیــد آپــارات، بــه   •

اشــتراک گذاشــتن فیلم هــای آموزشــی، تبلیغاتــی، پادکســت و رادیوکســت مرتبــط بــا مالــی، حســابداری و زبــان.
ادامه فعالیت در شبکه اجتماعی Facebook )به اشتراک گذاری محتوای اینستاگرام در فیس بوک(.  •

ادامــه فعالیــت در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام: تولیــد محتواهــای تصویــری، موشــن گرافیک و فیلم هــای آموزشــی بــه صــورت پســت و   •
اســتوری، برگــزاری الیوهــای هفتگــی بــا اســاتید برجســته و صحبــت پیرامــون موضوعــات روز )۱۱۵ الیــو تاکنــون(،

معرفی مرکز و دوره های آموزشی در صفحات پر بازدید حسابداری در اینستاگرام ) ۵۷.000 نفر دنبال کننده(،  •
ادامه فعالیت صفحه اینستاگرام دپارتمان زبان انگلیسی )۲.400  نفر دنبال کننده(؛  •

ادامه فعالیت درپیام رسان تلگرام: کانال تلگرام مرکز تهران و تولید محتوای تخصصی برای حفظ اعضا )۱۷.۲00 نفر عضو(؛  •



74گزارش ساالنه 1400- 1399

کانــال تلگــرام زبــان انگلیســی و معرفــی دوره هــای آموزشــی زبــان، پســت های آموزشــی، مطالــب علمــی، اصطالحــات و ضرب المثل هــای   •
انگلیســی بــا برنامــه هفتگــی )۱.690 نفــر عضو(.

فعالیت حساب Linked In مرکز )4.۲00  ارتباط فردی و شرکتی در دو صفحه(.  •
تهیه و ضبط تعداد ۳0 پادکست و انتشار در کانال تلگرام و اینستاگرام؛   •

برگزاری وبینارها و الیوهای رایگان هفتگی برای آشنایی با دوره های آموزشی بین المللی در مرکز به صورت آنالین.  •
بررســی وب مســتر تولز و بهینه ســازی ســئوی )SEO( ســایت: تغییــر عناویــن تمامــی دوره هــای آموزشــی هــر یــک مــاه یــک بــار و تغییــر   •

متــای کلمــات تمامــی دوره هــای آموزشــی هــر 4 مــاه یــک بــار بــرای حفــظ و باالبــردن جایــگاه مرکــز در جســتجوگر گــوگل.
بررســی گــوگل آناالیتیــک و بهینه ســازی: تحلیــل و بررســی رفتــار مصرف کننــده در صفحــات مختلــف ســایت و بهینه ســازی نــگارش   •

. ت صفحا
طراحی کمپین های تبلیغاتی نیتیو و همزمان.  •

برگزاری سه دوره جشنواره تخفیفات.  •
تبلیغات دوره های زبان و بین الملل در بنر سایت های تبلیغاتی مرتبط.  •

ارسال فکس های تبلیغاتی ماهانه به ۵.000 شماره فکس شرکت ها و سازمان ها.  •
ارسال حدود ده هزار نامه تبلیغاتی برای وبینارها به شرکت ها و سازمان ها  •

ارسال حدود دو هزار نامه  تبلیغاتی برای معرفی هنرستان فین تک PACT به مدارس  •
ــون  ــی پیشــرفته و قان ــی خبــره، مدیریــت مال ــد: ماننــد مشــاور مالیات ــرای دوره هــای آموزشــی جدی ــی ب طراحــی کمپین هــای تبلیغات  •

ــن دوره ــی چندی ــق ط ــزاری موف ــان و برگ ــامانه مودی ــگاهی و س ــای فروش پایانه ه
تهیــه و انتشــار ۲4 محتــوا و مطلــب آموزشــی در زمینــه مالــی و حســابداری در وبــالگ ســایت: در ارتبــاط مســتقیم بــا دوره های آموزشــی   •

پرمخاطــب جهــت ارتقــا جایــگاه و رتبــه ســایت در ســرچ گــوگل )هــر مــاه ۲ مطلــب(
افزایش تعداد بک لینک های سایت جهت باال بردن رتبه گوگل  •

انتشــار ۲4 نمونــه رپورتــاژ خبــری: در ســایت های موضوعــی در ارتبــاط مســتقیم مالــی و حســابداری بــا بررســی رتبــه الکســا، اتوریتــی و   •
ســن دامنــه ســایتهای ناشــر و از همــه مهم تــر تمرکــز بــر نــوع نــگارش مطلــوب رپورتــاژ از نظــر ســئو و چگالــی کلمــات

خریــد شــماره تلفــن جدیــد: جهــت ارســال پیامک هــای انبــوه تبلیغاتــی بــر اســاس منطقــه و نــوع کســب وکار و ارســال دوره ای پیامــک   •
بــه صــورت ماهیانــه

عضویت در سایت های Yelloadwise، Clarity، Tag Manager جهت انجام کمیپین های تبلیغاتی  •
تهیــه ی گزارشــات مارکتینــگ: بصــورت هفتگــی و ماهانــه و تطبیــق بــا ســالهای گذشــته بر اســاس "نفــر دوره"، "نفــر درس"، "فــروش"و   •

نمایــش در نمــودار جهــت مقایســه و پیش بینــی فــروش
ایجــاد ســازوکار مناســب بــرای فروش هــای ســازمانی: تهیــه لیســت کامــل از تمــام مشــتریان حقوقــی، ارســال نامــه و فکــس بــرای معرفی   •
انــواع دوره هــا، ارتبــاط بهینــه بــا نماینــدگان شــرکت ها، برگــزاری جلســات حضــوری و آنالیــن بــا نماینــدگان شــرکت ها و ارائــه پروپــوزال، 

برگــزاری دوره هــای اختصاصــی ویــژه شــرکت ها متناســب بــا نیــاز
ــده و اخنصــاص  ــه هــر نماین ــه کــد تخفیــف ب ــا ارائ ــن دانشــجویان مســتعد در شهرســتان: ب ــدازی نمایندگــی شهرســتان ها از بی راه ان  •

ــه نماینــده. درصــدی از فــروش هــر نفــر توســط معــرف ب

نرم افزار CRM و وب سایت مرکز آموزش حسابداران خبره:  -
)LMS سامانه( PACT بهینه سازی و ارتقاء سامانه پروفایل دانش پذیر در وب سایت  •

راه انــدازی ســامانه فروشــگاه آنالیــن کتــاب: در ایــن قســمت کــه هماننــد یــک فروشــگاه آنالیــن عمــل میکنــد، امــکان معرفــی و فــروش   •
ــتراک  ــت اش ــه دریاف ــد نســبت ب ــان می توانن ــود. مخاطب ــه مخاطــب عرضــه می ش ــی ب ــی و فیزیک ــای الکترونیک ــه و کتاب ه دوماهنام
ماهنامــه نیــز اقــدام نماینــد. و بعــد از خریــد کتــاب یــا دوماهنامه، امــکان نمایــش فایــل الکترونیکــی EBOOK در پروفایل مخاطــب فراهم 

شــده اســت.
امــکان صــدور گواهینامــه گروهــی بــرای دوره هــای ســازمانی بــه صــورت الکترونیکــی توســط وب ســایت: در ایــن قســمت دانش پذیــر   •
می توانــد بعــد از اتمــام موفقیت آمیــز دوره خــود، گواهینامــه پایــان دوره را بــه صــورت الکترونیکــی از وب ســایت مرکــز دریافــت نمایــد. در 
صــورت نیــاز بــه گواهینامــه فیزیکــی، بــا ثبــت درخواســت و پرداخــت وجــه، گواهینامــه بــه نشــانی ثبــت شــده توســط دانش پذیــر ارســال 
خواهــد شــد. همچنیــن بــرای شــرکت ها نیــز ایــن امــکان فراهــم شــده تــا بتواننــد گواهینامه هــای پرســنل خــود را از وب ســایت مرکــز 

ــتعالم بگیرند. اس
بازنگری، بهینه سازی و ایجاد تغییرات سازنده و کاربردی در تمامی صفحات وب سایت مرکز.  •

 .CRM بهینه سازی و ارتقاء امکان صدور صورت حساب )فاکتور( توسط سایت و  •
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بهینه ســازی و ارتقــاء گفتگــوی آنالیــن )چــت آنالیــن( در وب ســایت مرکــز و پاســخگویی بــه ســواالت افــراد و افزایــش تعــداد مکالمــات و   •
ــرض. ــواالت پیش ف س

اختصــاص فضایــی در صفحــه هــر دوره در :CRM تحــت عنــوان "لیســت 4" بــرای تیــم مالــی کــه گزارشــات مــورد نیازشــان را تهیه کنند   •
و بــه ایــن ترتیــب حجــم زیــادی از گزارش گیری هــای دســتی توســط مســئولین دوره خــذف کردیــد.

بهینه ســازی صفحــه قراردادهــا بــرای ســهولت در کار تیــم مالــی: نمایــش مطالبــات و فراهــم کــردن شــرایطی بــرای گرفتــن گزارشــات   •
مطالبــات جهــت وصــول

بهینه ســازی و ارتقــاء ثبت نــام از طریــق ســایت: امــکان ثبــت الکترونیکــی تمــام رزروی هــا و ثبت نام هــای قطعــی تــا مرحلــه اضافــه بــه   •
رزرو و دوره.

بهینه سازی و ارتقاء کد تطبیق در CRM: وصل کردن نرم افزار مالی تدوین به CRM جهت Export داد ها از CRM به تدوین.  •
تغییر نحوه نمایش دوره های جاری در وب سایت:بهبود UI و UX صفحه ی خانه وب سایت.  •

)https( برای تمامی دامنه ها و ساب دامنه ها SSL خرید امنیت وب سایت  •
ایجــاد پاپــاپ جدیــد در صفحــه خانــه: بــه ایــن ترتیــب اطالعــات مخاطبیــن ســایت بــدون ثبت نــام در دوره ی خــاص، در اختیــار قــرار   •

ــم. ــام دهی ــری انج ــم انبوه ت ــه حج ــانی ها را ب ــم اطالع رس ــی، می توانی ــک اطالعات ــدن بان ــر ش ــن غنی ت ــا ضم ــت ت گرف
فراهــم کــردن امــکان ارســال پیامــک تبریــک تولــد بــه صــورت اتومــات بــه مشــتریان: بــه ایــن ترتیــب تمــام مشــتریانی کــه تاریــخ   •
ــژه برخــوردار خواهنــد شــد. ــه همــراه تخفیــف وی ــد ب ــم، از امــکان دریافــت پیامــک تبریــک تول ــی داری ــک اطالعات تولدشــان را در بان

ــرای فعــال کــردن  ــا کــد تخفیــف ب ــام در ســایت ب ــرای ثبت ن ــا کــد تخفیــف: فراهــم کــردن شــرایطی ب ــام در دوره هــا ب امــکان ثبت ن  •
شهرســتان ها نمایندگی هــای 

ــه ایــن  ــد: ب ــام کرده ان ــه مشــتریانی کــه به صــورت اقســاط ثبت ن ــه صــورت اتومــات ب ــاداوری ب فراهــم کــردن امــکان ارســال پیامــک ی  •
ترتیــب یــک روز قبــل از موعــد چــک اقســاط، پیامــک یــاداوری بــه صــورت اتومــات از ســایت دریافــت می کننــد.
بهبود SEO سایت در جستجوگر گوگل:  )قرار گرفتن 8۵ درصد از دوره های مرکز جزو سه لینک اول جستجوگر گوگل(.  •

بازدید سایت به طور متوسط ۱۵000 بازدید کننده در روز.  •
ارتقای رتبه وبسایت مرکز در سایت الکسای جهانی از ۵800 به ۳۳00.  •

طراحی و برگزاری دوره های جدید آموزشی  -
با توجه به تقاضای موجود در بازار، دوره های زیر طی سال مالی مورد گزارش طراحی و با موفقیت برگزار شدند:

طراحی و برگزاری دوره عالی مشاور مالیاتی خبره؛  •
طراحی و برگزاری دوره عالی مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری خبره؛  •

طراحی و برگزاری دوره  عالی پرورش هیئت مدیره خبره )با رویکرد مالی(؛  •
طراحی و برگزاری کارگاه غیرحضوری صورت جریان های نقدی )استاندارد شماره ۲(؛  •

طراحی و برگزاری کارگاه غیرحضوری تسعیر ارز؛  •
طراحی و برگزاری کارگاه غیرحضوری ابزارهای مالی )استانداردهای شماره ۳6 و ۳۷(؛  •

طراحی و برگزاری دوره تحلیل بودجه و عملکرد در بخش عمومی  •
طراحی و برگزاری دوره تحلیل داده با اکسل  •

)Power BI( طراحی و برگزاری دوره هوش تجاری  •
طراحی و برگزاری دوره قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و قانون مالیات بر ارزش افزوده  •

طراحــی و برگــزاری دوره ررســی انــواع حسابرســی مالیاتــی و نحــوه رســیدگی و تعییــن درآمــد مشــمول مالیــات براســاس مقــررات جدید   •
لیاتی ما

طراحی و برگزاری دوره استاندارد ۳۵ - مالیات بر درآمد با توجه به رهنمودهای سازمان بورس اوراق بهادار  •
طراحی و برگزاری دوره حسابرسی داخلی از تئوری تا عمل  •

طراحی و برگزاری دوره مقدمه ای بر بازرگانی خارجی  •
طراحی و برگزاری کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی )مشاغل(  •

TDABC طراحی و برگزاری کارگاه آشنایی با مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا  •


