
اطالعیه شماره )1(: فراخوان ثبت نام در آزمونآزمون حسابدار مالی خبره سال 1401

دبیرخانــه انجمــن حســابداران خبــره ایــران در اجــرای مــاده »8« اساســنامه )مصــوب 23 تیــر 1393، مجمــع عمومــی فوق العــاده اعضــاء( 
و مفــاد » آیین نامــه چگونگــی احــراز شــرایط عضویــت خبــره« )مصــوب 28 فروردیــن 1396، شــورای عالی( از داوطلبــان واجــد شــرایط 
بــرای شــرکت در »آزمــون حســابدار مدیریــت خبــره ســال 1401« دعــوت بــه عمــل مــی آورد. الزم بــه ذکــر اســت، طبــق مــاده »7« 
آیین نامــه، آزمــون تخصصــی احــراز عضویــت خبــره در هــر یــک از شــاخه های تخصصــی بــه یکــی از دو روش » جلســه محور)برگــزاری 
ــا  آزمــون(« یــا » دوره محــور« برگــزار می شــود. بنابرایــن توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن فراخــوان، صرفــاً در ارتبــاط ب

دعــوت داوطلبــان بــه آزمــون »جلســه محــور )برگــزاری آزمــون( ســال 1401 تنظیــم شــده اســت. 

شرایط داوطلبان:

1. داوطلــب در تاریــخ تســلیم درخواســت پذیــرش عضویــت خبــره بــه دبیرخانــه انجمــن بایــد حداقــل دو ســال ســابقه عضویــت عــادی 
در انجمــن باشــد و حــق عضویــت ســاالنه خــود )از تاریــخ پذیــرش تــا ســال جــاری(، را پرداخــت کــرده باشــد. مبــداء آغــاز عضویــت 
ــان 31  ــال 1401 ) پای ــون س ــام در آزم ــت ثبت ن ــه مهل ــه ب ــا توج ــورای عالی اســت. ب ــت توســط ش ــب عضوی ــخ تصوی ــادی تاری ع
فروردیــن 1401(، داوطلبانــی کــه درخواســت عضویــت عــادی آنــان در جلســات شــورای عالی پیــش از 31 فروردیــن 1399 پذیرفتــه 

شــده اســت، در صــورت داشــتن شــرایط دیگــر، مجــاز بــه ثبــت نــام در ایــن آزمــون شــناخته می شــوند.

ــه انجمــن متقاضیــان شــرکت در»آزمــون حســابدار مدیریــت  ــه دبیرخان ــه ب ــه درخواســت های متعــدد واصل ــا توجــه ب ــره: ب تبص
ــه شــرط داشــتن  ــت در انجمــن هســتند، ب ــل دو ســال ســابقه عضوی ــد شــرط داشــتن حداق ــاً فاق ــره ســال 1401« کــه صرف خب
ــه  شــرایط عمومــی عضویــت در انجمــن و احــراز شــرایط عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی حســابدار مدیریــت خبــره مجــاز ب
شــرکت در آزمــون می باشــند، لــذا  بــه ایــن افــراد  در صــورت موفقیــت در آزمــون یادشــده  و ســپری شــدن حداقــل دو ســال از 

تاریــخ عضویــت شــان مــدرک اعطــا خواهــد شــد.

ــا  ــات، ی ــرکت ها، موسس ــت در ش ــابداری مدیری ــه حس ــت در زمین ــام وق ــه ای تم ــابقه کار حرف ــال س ــج س ــل پن ــتن حداق 2. داش
ســازمان های خصوصــی، عمومــی، یــا غیرانتفاعــی، پــس از تاریــخ دانــش آموختگــی از مقطــع کارشناسی)لیســانس(، کــه حداقــل دو 
ســال از آن بایــد در جایــگاه سرپرســتی باشــد، منظــور از جایــگاه »سرپرســتی« در حســابداری مدیریــت جایگاهــی اســت کــه تصــدی 
آن مســتلزم تســلط کامــل بــر فرآینــد حســابداری مدیریــت، از شــناخت صاحــب کار و اهــداف راهبــردی آن بــا تنظیــم گزارش هــای 

متنــوع مدیریتــی، اســت.

ب( مدارک مورد نیاز:
1. تکمیل »درخواست نامه عضویت خبره در شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره« 

2. اصــل گواهی نامــه ســابقه کار، مؤیــد شــرط بند»الــف.2« فــوق، خطــاب بــه انجمــن حســابداران خبــره ایــران کــه در آن تاریــخ آغــاز بــه کار، 
تاریــخ پایــان کار، و جایــگاه پایــان کار، و جایــگاه شــغلی متقاضــی بــا ذکــر نــام و نــام خانوادگــی و شــماره ملـّـی بــه روشــنی ذکــر شــده باشــد.

3. تصویر سابقه پرداخت حق بیمه از سامانه تأمین اجتماعی که مؤید سابقه کار گواهی شده موضوع بند »2« باشد.
https://www.iica.ir/cma-registration  4. پرداخت ورودیه مبلغ چهار میلیون ریال شهریه شرکت در آزمون از طریق این لینک

5. ارسال عکس پرسنلی 

اطالعیه شماره )1(:
فراخوان ثبت نام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1401

Administrator
Highlight
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پ( آزمون:

1. آزمون در نیمه اول مرداد 1401 برگزار خواهد شد.
2. محــل، تاریــخ و ســاعت توزیــع کارت ورود بــه جلســه آزمــون بــه همــراه محــل، تاریــخ و ســاعت برگــزاری آزمــون، در قالــب اطالعیــه 

ثانویــه، حداقــل دو هفتــه قبــل از برگــزاری جلســه آزمــون از طریــق وبــگاه رســمی انجمــن بــه اطــالع داوطلبــان خواهــد رســید.

ت(منابع آزمون:

1-    کتاب حسابداری مدیریت- کلیات، ترجمۀ مجید میراسکندری، انجمن حسابداران خبره ایران )15 سؤال(
2-    کتاب حسابداری مدیریت- ارزیابی عملکرد، ترجمۀ مجید میراسکندری، انجمن حسابداران خبره ایران )20 سؤال(

3-    کتاب مدیریت تصمیم- ترجمۀ مجید میراسکندری، مرکز آموزش انجمن حسابداران خبره ایران )20 سؤال(
4-    کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک- تألیف سیدمحمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی )15 سؤال( 

ــائل  ــن حل المس ــم و همچنی ــت تصمی ــاب مدیری ــرد و کت ــی عملک ــات و ارزیاب ــابدارای مدیریت-کلی ــای حس ــره:  کتاب ه تبص
کتاب هــای مذکــور بــه صــورت رایــگان توســط انجمــن حســابداران خبــره ایــران بــرای ثبت نام کننــدگان در آزمــون ارســال خواهــد 

شــد.

ث( روش و مهلت ثبت نام:
ــه انجمــن و  ــه دبیرخان ــد ب( ب ــه شــرح بن ــاز )ب ــورد نی ــدارک م ــل حضــوری م ــق تحوی ــون از طری ــان در آزم ــام داوطلب ــت ن 1. ثب
ــا از  ــاز از طریــق پســت پیشتاز)سفارشــی( ی ــا ارســال پســتی مــدارک مــورد نی ــه مهــر انجمــن( ی دریافــت رســید کتبی)ممهــور ب
طریــق ارســال ایمیــل بــه آدرس   iica.cma1401@gmail.com  حداکثــر تــا پایــان 31 فروردیــن انجــام می شــود. بــه منظــور 
پیگیــری وصــول درخواســت های ارســال از  طریــق پســت، هــر یــک از داوطلبــان بایــد بالفاصلــه پــس از تحویــل مــدارک مــورد نیــاز 
بــه پســت، تصویــر رســید پســتی را بــا ذکــر نــام، نــام خانوادگــی، کــد عضویــت و عبــارت» آزمــون حســابدار مدیریــت خبــره ســال 

1401« بــر روی رســید بــه  ایمیــل  iica.cma1401@gmail.com    ارســال کننــد.

ــخیص  ــت تش ــن و هیئ ــه انجم ــط دبیرخان ــدارک توس ــی م ــس از بررس ــون، پ ــرکت آزم ــرایط ش ــد ش ــان واج ــت متقاضی 2. فهرس
صالحیــت حســابداران مدیریــت خبــره، حداکثــر  تــا 15 تیــر 1401، از طریــق وبــگاه رســمی انجمــن بــه اطــالع داوطلبــان خواهــد 

رســید.
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درخواست نامه عضویت خبره در شاخه تخصصی

 حسابدار مدیریت خبره
از طریق شرکت در آزمون جلسه محــور سال 1401

اطالعات هویتی

کد عضویت: نام خانوادگی: نام: 
کد ملی:نام پدر: 

* متقاضیانــی کــه در تاریــخ ثبــت نــام در ایــن آزمــون عضــو انجمــن حســابداران خبــره ایــران نیســتند، پیــش از تکمیــل فــرم حاضــر، بایــد ضمــن مراجعــه بــه ســامانه درخواســت عضویــت 
در انجمــن بــه نشــانیwww.iica.ir/membership   نســبت بــه تکیــل فــرم درخواســت عضویــت در انجمــن اقــدام کننــد. ســپس، کدپیگیــری دریافتــی از ســامانه مذکــور را در ایــن 

قســمت درج کننــد.

اطالعات تماس
نشانی منزل:

تلفن منزل:تلفن همراه:کدپستی منزل:
نشانی دفتر کار:

تلفن دفترکار:کدپستی دفترکار:

تحصیالت دانشگاهی

دانشگاه/ رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
 موسسه آموزش عالی

 تاریخ
 آغاز تحصیل

 تاریخ
دانش آموختگی

معدل

کارشناسی
کارشناسی ارشد

دکتری

 دوره های آموزشی حرفه ای پس از عضویت در انجمن

مدرک پایان آغازدانشگاه / موسسه آموزش عالی/ سازمانعنوان دوره

کارهای پژوهشی/ کارهای مطالعاتی/ آثار نوشتاری/ ارائه مقاله در همایش های علمی یا حرفه ای پس از عضویت در انجمن

 آشنایی با زبان های بین المللی

توانایی نوشتن توانایی درک مطلبتوانایی گفت و گوزبان



اطالعیه شماره )1(: فراخوان ثبت نام در آزمونآزمون حسابدار مالی خبره سال 1401

 پیشینه کار  حرفه ای در زمینه حسابداری مدیریت

شمار کارکنان زیرسرپرستیتاریخ پایانتاریخ آغازکارفرماجایگاه سازمانی

عضویت در انجمن های علمی   و حرفه ای مالی و بین المللی

گواهی نامه/تاریخ عضویتسطح عضویتانجمن 
عنوان حرفه ای

 شرح مشارکت های انجام
شده در انجمن مربوط

دیگر مشارکت ها در امور حرفه ای و اجتماعی

چنانچه در آزمون دورۀ  گذشته در یک یا چند ماده زیر به صورت مشروط پذیرفته شده اید با ذکر نمره دریافتی اعالم کنید

الف( حسابداری مدیریت: کلیات
ب( حسابداری مدیریت: ارزیابی  عملکرد

ج( حسابداری مدیریت: تصمیم گیری
ت( برنامه ریزی استراتژیک

ــی  ــه چگونگ ــران و آیین نام ــره ای ــابداران خب ــن حس ــنامه انجم ــق اساس ــه دقی ــن مطالع ــب.................................................................. ضم این جان
احــراز شــرایط عضویــت خبــره، داوطلــب عضویــت خبــره در شــاخه تخصصــی »حســابدار مدیریــت خبــره« از طریــق شــرکت در آزمــون جلســه 
محــور ســال 1401 هســتم؛ و بدیــن وســیله، تأییــن مــی کنــم اطالعــات ایــن درخواســت نامه را بــا دقــت و بــا درســتی و بــا اســتناد بــه مــدارک 
و شــواهد قابــل اثبــات تنظیــم کــرده ام و هــر زمــان در فراینــد پذیــرش یــا پــس از احــراز عضویــت خبــره نیــاز بــه ارائــه مــدرک و شــواهد 

تکمیلــی باشــد آنهــا را در اختیــار انجمــن خواهــم گذاشــت. 
                                                                                                                                                 تاریخ:
                                                                                                                                                 امضاء:


