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آییننامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروهها
(مصوب جلسه مورخ  10اسفند  1394شورای عالی)
این آییننامه در اجرای بند (ت) ماده ( )34اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب  23تیر  )1393به
منظور تعیین ضوابط چگونگی تشکیل و وظایف کارگروههای انجمن در جلسه مورخ  10اسفند  1394شورای عالی
در ( )5ماده و ( )4تبصره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب الزم االجراء است.

فصل اول :تعاریف
ماده ( :)1اصطالحات به کار رفته در این آییننامه دارای معانی مشخص زیر هستند:
 .1انجمن :انجمن حسابداران خبره ایران
 .2اساسنامه :اساسنامه انجمن مصوب مجمع عمومی فوقالعاده اعضاء مورخ  23تیر 1393
 .3شورای عالی :شورای عالی انجمن
 .4کارگروه :کارگروههای موضوع بند (پ) ماده ( )34اساسنامه
 .5اعضاء :اعضای انجمن
فصل دوم :کارگروهها
ماده ( :)2در راستای اجرای بند (پ) ماده ( )34اساسنامه کارگروههای انجمن به شرح زیر تعیین میشود:
 .1پذیرش و آزمون اعضاء
 .2آموزش حرفهای
 .3پژوهش
 .4همایش
 .5انتشارات
 .6روابط عمومی و امور بینالملل
 .7قوانین و مقررات و رهنمودها
تبصره ( :)1تشکیل کارگروههای دیگر پس از طرح و بررسی و تصویب در شورای عالی بالمانع است.
تبصره ( :)2مجله حسابدار در چارچوب آییننامه اختصاصی اداره میشود.
ماده ( :)3رئیس هر یک از کارگروهها به تصویب شورای عالی با حکم رئیس شورای عالی منصوب میشود.
تبصره ( :)1جبران خدمات انحصاری کارگروهها (به جز عضو رابط شورای عالی) به پیشنهاد عضو رابط و با تصویب
شورای عالی قابل اجراء خواهد بود.
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تبصره ( :)2برنامه ساالنه هر کارگروه توسط رئیس کارگروه به شورای عالی پیشنهاد میشود ،و پس از تصویب
الزماالجراء است.
فصل سوم :منشور کارگروهها
ماده ( :)4ضوابط مربوط به تشکیل و فعالیت هر یک از کارگروهها مشتمل بر اهداف ،وظایف ،ساختار ،نحوه تشکیل
و اداره جلسه ،و  ...در چارچوب منشور آن کارگروه مقرر میشود .منشور هر کارگروه پس از تصویب در شورای عالی
الزماالجراء خواهد بود.
ماده ( :)5یک نسخه از مصوبات کارگروه به دبیرخانه ارسال میشود.
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