
 1397صورتجلسه هیأت مدیره سه ماهه دوم سال 

 موضوع تاریخ جلسه ردیف

1 97/04/04 

 .عالی نظارت دریافت و مورد بررسی قرار گرفت نامه هیأت نویس گزارش حسابرسی جامعه طبقپیش  -

در خصوص سؤال فنی مؤسسات در خصوص مسـائل ارزي اتفـاق افتـاده مقـرر شـد از طریـق کمیتـه فنـی و          -

العاده مسائل نوسانات ارزي و آثـار آن در گزارشـگري مـالی و حسابرسـی مطـرح و      استانداردها به صورت فوق

 رسانی شود.نتایج سریع ابالغ و اطالع
 

2 97/04/12 

مدیره جامعه و اعضاء و کارشناسان هیأت محترم عالی نظارت جلسه مشترك هیأت 12/04/1397در تاریخ   -
 .مورد بحث و بررسی قرار گرفتمربوطه هاي داخلی جامعه تشکیل و موارد پیرامون نظام کنترل

به منظور بهبود خدمات ارایه شده و پیگیري برخی شکایات، مدیر امور اجرایی مکلف  -
استقرار سیستم ضبط مکالمات تلفنی با رعایت قوانین و مقررات  گردید که نسبت به

هاي داخلی کارکنان مربوطه اقدام نماید. همچنین در این راستا قرار شد که شماره تلفن
رسانی جامعه به همراه شرح وظایف آنان جهت پاسخگویی مناسب در سایت جامعه اطالع

 شود.
 
  

مراسم و جلسات برگزار شده، مقرر گردید که یک دستگاه دوربین به منظور تصویر برداري مناسب از  -
 هاي مراسم به نحو مناسب بایگانی گردد.ها و فیلمبرداري مناسب خریداري گردد و آرشیو عکسعکس

آذر رئیس کل دیوان محاسبات و مباحث با جناب آقاي عادل 11/04/1397آقاي علوي از جلسه مورخ  -
اي خصوص ضرورت وجود ارتباط سازمان یافته و مستمر در امور فنی و حرفه مطروحه در جلسه مذکور، در

و تشکیل یک کارگروه مشترك جهت ارتقاء تعامالت فی مابین جامعه و دیوان محاسبات، گزارشی ارایه 
 نمودند.

در خصوص پرونده آقاي گرکانی  11/04/1397آقاي میرفندرسکی گزارشی از حضور در جلسه دادگاه مورخ  -
 یه نمودند و قرار شد تا حصول نتیجه پیگیري الزم صورت پذیرد.ارا

گران در خصوص برقراري بیمه در محل سندیکاي بیمه 10/04/1397آقاي بیرانوند گزارشی از جلسه مورخ  -
هاي انجام شده و پیرو اي براي حسابرسان مستقل ارایه نمودند. پس از بحث و بررسیمسئولیت حرفه

 قبلی، قرار شد موضوع پیگیري گردد.مکاتبات و جلسات 
آقاي بیرانوند از جلسه مشترك کارگروه فنی و استانداردهاي جامعه و کمیته فنی سازمان حسابرسی مورخ  -

هاي انجام شده در خصوص تحوالت ارزي اخیر، گزارشی ارایه نمودند. پس از بحث و بررسی 11/04/1397
شد موضوع مجدداً در کارگروه فنی و استاندارد مورد  هاي اعضاء، مقرربه دلیل حساسیت و درخواست

 بررسی قرار گیرد.



هاي هاي کلی و برنامهپیرو نامه دبیرکل جامعه به ریاست سازمان حسابرسی و به منظور اجراي برخی سیاست -
 اي به خصوص سازمان حسابرسی، قرارعالی در زمینه تعامل و همکاري با نهادهاي حرفهراهبري مصوب شوراي

شد که پس از اخذ نظر موافق ریاست سازمان حسابرسی، آقایان رزاق و بیرانوند به عنوان نمایندگان جامعه در 
 هاي تخصصی سازمان معرفی شوند.کمیته

 

3 16/04/97  

آقاي بیرانوند پیرو جلسات قبل گزارشی در خصوص جلسات برگزار شده بابت موضوع تسعیر ارز ارائه  -
مورخ  218قرار شد نظر کارگروه فنی و استانداردها طبق صورتجلسه شماره نمودند. که در نهایت 

 رسانی شود.جهت آگاهی اعضاء اطالع 13/04/1397
در جلسه مطرح  هر یک از حضّار نظرات  1396موضوع اعالم فهرست درآمد مؤسسات حسابرسی در سال  -

تر، قرار اي مناسباعمال نظارت حرفهبندي نظرات و به منظور خود را پیرامون بیان نمودند. پس از جمع
 شد که تغییرات غیرعادي درآمد برخی مؤسسات حسابرسی بررسی و نتیجه در جلسات آتی ارایه گردد.

هاي تخصصی توسط آقایان رزاق و بیرانوند ارائه گردید. کارگروه 1397گزارش فعالیت سه ماهه اول سال  -
 هاي انجام شده قرار شد که گزارشدند. پس از بحث و بررسیحضّار نظرات خود را برخی از موارد بیان نمو

 عالی ارائه گردد.مزبور ، به شوراي
موضوع اعالم لیست دریافت کنندگان ارز توسط بانک مرکزي و سایر مراجع در جلسه مطرح گردید و قرار  -

ها و دستگاهبندي براي اند تهیه و پس از جمعشد گزارشی در خصوص شرکتهایی که حسابرسی نشده
 مراجع اجرایی و نظارتی ارسال گردد.

موضوع بررسی تنقیح قوانین و مقررات جامعه توسط کمیته منتخب در جلسه مطرح شد. پس از بحث و  -
 هاي الزم صورت پذیرد.هاي انجام شده قرار شد در خصوص مبلغ پیشنهادي بررسی بررسی

نمایندگی و دفتر مؤسسات حسابرسی هستند ارایه نمودند.  هایی که فاقد شعب، آقاي بیرانوند گزارشی از استان -
نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی و همچنین آیین 28ماده  5مقرر شد جهت حصول اطمینان از رعایت تبصره 

 شناسایی دفاتر و شعب مؤسسات حسابرسی، اطالعات به نحو مناسب از مؤسسات حسابرسی اخذ گردد.
هاي حسابرسی متقاضیان خارجی  م بانکی بانک مرکزي در خصوص اصالت گزارشنامه اداره ارزیابی سالمت نظا -

 ها بررسی و پاسخ آن ارسال شود.در جلسه مطرح و مقرر شد که موضوع از طریق کارگروه
ها، قوانین و مقررات جامعه و همچنین قوانین و مقررات به منظور آگاهی اعضا از برخی از ضوابط و دستورالعمل -

قرار شد که موضوعات از طریق  0شود،رسانی میغی توسط سایر مراجع که در سایت جامعه اطالعمرتبط و ابال
 اتوماسیون اداري نیز به کلیه مؤسسات حسابرسی ارسال گردد.

  
 

4 97/04/25 

صورتجلسه شماره  3موضوع برقراري اطالعات تفصیلی مؤسسات حسابرسی بر اساس ضوابط تعیین شده در بند   -
هاي انجام شده قرار شد در صورت عالی در جلسه طرح و پس از بحث و بررسیشوراي 05/12/1388مورخ  47/3

درخواست کتبی مؤسسات اطالعات تفصیلی مؤسسات حسابرسی در سایت جامعه درج گردد همچنین تمهیدات 
هاي دولتی نیز منظور  رکتنامه اصالحی کارگروه انتخاب حسابرس شالزم به منظور درج اطالعات مورد نیاز در آیین



 شود.
نامه نحوه انتخاب حسابرس مستقل بندي مؤسسات حسابرسی با مفاد آئیننامه طبقهنویس آئینموضوع انطباق پیش -

هاي انجام شده مقرر شد هاي دولتی، در جلسه مطرح  و پس از بحث و بررسی و بازرس قانونی براي شرکت
 نامه اصالحی نحوه انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی براي شرکتآییناصالحات و تغییرات انجام شده در 

بندي مؤسسات حسابرسی نیز لحاظ شود و پس از اعمال اصالحات به نامه طبقهنویس آیینهاي دولتی، در پیش
 عالی ارایه گردد.شوراي

ؤسسات حسابرسی گزارشی ارایه اي مآقاي بیرانوند درخصوص دوره آموزشی براي حسابداران رسمی و پرسنل حرفه -
هاي آموزشی براي حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات مستقر  نمودند. همچنین در خصوص برقراري کالس

هاي انجام شده قرار شد که به منظور ها به غیر از تهران نیز مطالبی بیان نمودند. پس از بحث و بررسی شهرستان
هاي آموزشی  اي براي حسابداران رسمی و پرسنل آنان کالسرت دورهاي مستمر، به صورعایت ضوابط آموزش حرفه

 برقرار شود.
ها به منظور پیگیري جامعه جهت حذف معافیت براي بیرانوند درخواست برخی از اعضاي جامعه و کارگروه آقاي -

ابقی از مکاتبات دارندگان مدارك دکتر در آزمون حسابدار رسمی را در جلسه مطرح نمودند. در ادامه آقاي علوي سو
و مذاکرات انجام شده با هیأت تشخیص و پیگیري موضوع بیان نمودند که متأسفانه با درخواست جامعه مبنی بر 

 حذف معافیت دارندگان مدرك دکترا، موافقت نگردیده است.
بررسی  اي که در کارگروه آموزشی طرح وهاي حرفهآقاي بیرانوند فهرست عناوین آموزشی براي هر یک از رده -

هاي انجام شده قرار شد که موضوع به کلیه مؤسسات جهت اجراء ابالغ گردیده را ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی
 گردد.

 آقاي بیرانوند در خصوص دوره متقاضیان ورود به حرفه حسابرسی، گزارشی ارایه نمودند -
هاي آموزشی در بداري و حسابرسی سرفصلاي جامعه حساآقاي بیرانوند گزارشی از موضوع تطبیق نیازهاي حرفه -

بندي، هاي انجام شده قرار شد که پس از جمعها و مراکز آموزش عالی ارایه نمودند. پس از بحث و بررسیدانشگاه
 موضوع در نشستی با مسئوالن مرتبط در وزارت آموزش عالی طرح و پیگیري گردد.

تخاب حسابرس در جلسه مطرح و آقایان علوي و کارگروه ان 27/12/1396موضوع مفاد صورتجلسه مورخ  -
بندي نظرات، قرار شد که با توجه به ابهامات صارمی مطالبی در این خصوص بیان نمودند. پس از جمعلطفعلیان

برخی از مفاد صورتجلسه، یک نامه مشترك با امضاي رئیس هیأت عالی نظارت و دبیرکل جامعه تنظیم و براي 
 ه و شرکتهاي دولتی وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال شود.معاون امور بانکی، بیم

آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت پروژه میرداماد ارائه نمودند. قرار شد که در پایان هر ماه گزارشی از پیشرفت  -
وربین مدار تر قرار شد سیستم دهاي داخلی مناسبمدیره ارائه نمایند. همچنین به منظور اعمال کنترلکار به هیأت
 نصب گردد. در محل پروژه بسته تهیه و

نامه مالی و معامالتی را به روز نامه، قرار شد که مدیر امور اجرایی آیینپیرو جلسات قبل در خصوص بازنگري آیین -
 رسانی نموده و در جلسات آتی ارایه نمایند.

 

در محل دیوان محاسبات با رئیس کل و معاونین دیوان گزارشی ارایه  30/04/1397آقاي علوي از جلسه مورخ   - 97/05/01 5
نامه آموزشی با دیوان محاسبات منعقد مشترك در حوزه آموزشی یک تفاهم نمودند. قرار شد در خصوص همکاري



 گردد و مسایل مشترك آموزشی طرح و اجرا گردد.
با توجه به درخواست مرکز آموزش مالی ایران گزارشی ارایه نمودند.  رئیس جدید رفهآقاي علوي از جلسه معا -

ص مسایل آموزشی را دارند. پس از  تمایل به همکاري با جامعه در خصو که سازمان بورس و مرکز آموزش مالی ایران
 نامه آموزشی با مرکز مزبور منعقد گردد.بندي نظر حضّار قرار شد که یک تفاهمجمع

وضوع بررسی گزارشگري تسعیر ارز و رسیدگی به ارز رسمی استفاده شده در جلسه مطرح شد. با توجه به طرح و م -
 بحث موضوع در کارگروه فنی و استانداردها قرار شد که موضوع به کلیه مؤسسات حسابرسی ابالغ گردد.

بداران در جلسه طرح و در ادامه مدیره موضوع شرکت در کنگره جهانی حساعالی و هیأتپیرو جلسات قبل شوراي -
هاي قبلی ارائه نمودند همچنین برآوردي از میزان مخارج براي هر نفر در آقاي علوي توضیحاتی در خصوص کنگره

بندي نظرات قرار شد که دو نفر از اعضاي جامعه جهت شرکت جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از جمع
 شوند. عالی پیشنهاددر کنگره به شوراي

به منظور هماهنگی در امور اجرایی و بهبود در خدمات ارایه شده قرار شد که جلسات ماهیانه با حضور مسئوالن  -
 واحدهاي سازمانی برگزار گردد.

آقاي بیرانوند درخواست برخی از مؤسسات حسابرسی مبنی بر آموزش رده سرپرستان و سرپرستان ارشد و  -
اي را در جلسه مطرح نمودند. هر یک از حضّار هاي حرفهسات و یا انجمنحسابداران رسمی شاغل در محل مؤس

که مؤسسات  بندي نظرات حضّار قرار شد در صورتینظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از جمع
هاي آموزشی باشند، ساعات آموزش آنان، براي  هاي الزم براي برگزاري کالسدرخواست کننده داراي ظرفیت

 هاي مذکور مورد پذیرش قرار گیرد.هرد
هاي حسابرسی مردود و عدم اظهار نظر که بابت اخذ تسهیالت و شرکت در مناقصه  موضوع تائید اصالت گزارش -

گردد در جلسه مطرح و مقرر شد که موضوع در جلسات برگزار شده با ها درخواست می حساب ها و ذي توسط بانک
 دد.مسئوالن مربوطه طرح و پیگیري گر

 

6 97/05/15 

 3آقاي علوي گزارشی از حضور در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت در خصوص پیشنهاد اصالح تبصره   -
اساسنامه جامعه ارایه نمودند که طبق اظهارات ایشان با پیشنهاد جامعه مبنی بر حذف عبارت ثبت درآمد  25ماده 

 است.کارشناسی در دفاتر مؤسسات، موافقت گردیده 

نامه حسابرسی مالیاتی مؤدیان توسط مؤسسات حسابرسی نامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفاهم -
هاي تخصصی نامه با اخذ نظرات کارگروهدر جلسه مطرح و مقرر شد اطالعات مورد نیاز جهت عملیاتی شدن تفاهم

 در اسرع وقت ارائه شود. مربوط

به وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی در خصوص  30/04/1397نامه مورخ  آقاي علوي گزارشی از پیگیري -
گزارشگري نوسانات اخیر ارزي و نظرات کمیته فنی سازمان حسابرسی، ارایه نمودند. طبق اظهارات ایشان بنا بر 

ان بورس، دستور وزیر محترم مقرر گردیده که در یک جلسه مشترك فی مابین نمایندگان وزارتخانه، جامعه، سازم
 سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی موضوع گزارشگري نوسانات اخیر ارزي بررسی گردد.

نامه دبیر کارگروه انتخاب حسابرس در خصوص درخواست اطالعات مؤسسات حسابرسی در جلسه مطرح و قرار شد  -
در جلسات کارگروه فرعی انتخاب که اطالعات مزبور تهیه و ارسال گردد. همچنین آقاي رزاق به نمایندگی جامعه 



 هاي دولتی، شرکت نمایند. حسابرس براي شرکت

مدیره قرار گرفت و قرار شد جهت تصویب نهایی به نامه مالی و معامالتی مورد تایید هیأتاصالحات پیشنهادي آیین -
 عالی جامعه ارایه شود.شوراي

کنندگان در هاي الزم جهت قبولی شرکتها و نصابدورهبندي نظر حضّار در خصوص پیرو مذاکرات قبلی و جمع -
به شرح ذیل اصالح  20/01/1397مورخ  72/6صورتجلسه شماره  11اي مفاد بند بندي کارکنان حرفهآزمون رتبه

 گردد.می
قبول شده باشد، هاي تعیین شده قبلی، ا نصابمطـابق ب راهاي مقرر  چنانچه داوطلب حداقل یک درس، از آزمون

تواند حداکثر در آزمون دو دوره آینده شرکت نموده و فقط درس یا دروسی را که نمره آن به حد نصاب قبولی  یم
نرسیده است امتحان دهد. بدیهی اسـت ایـن معافیـت فقـط مربوط به دو دوره بعد بوده و در صورت عدم موفقیـت 

هاي پس از بحث و بررسی .دروس را امتحان دهند کنندگان همه از دوره سـوم بـه بعـد بایـد ماننـد سـایر شرکت
با اعمال تغییرات صورت گرفته  05/07/1397اي مورخ بندي کارکنان حرفهانجام شده قرار شد آگهی آزمون رتبه

 رسانی شود. جهت ثبت نام متقاضیان اطالع
رح گردید. هر یک از حضّار موضوع برگزاري آزمون براي متقاضیان غیر از کارکنان مؤسسات حسابرسی در جلسه مط -

ه در آذرماه هر سال یک نوبت بندي نظر حضّار قرار شد کنظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از جمع
بندي براي متقاضیانی که داراي سوابق حسابرسی هستند و در حال حاضر در مشاغلی غیر از مؤسسات آزمون رتبه

 .حسابرسی مشغول هستند، برگزار گردد
نامه برقراري در محل بیمه مرکزي در خصوص آیین 09/05/1397آقاي بیرانوند گزارشی از حضور در جلسه مورخ  -

 اي براي حسابرسان مستقل ارایه نمودند و مقرر شد موضوع با جدیت پیگیري شود.بیمه مسئولیت حرفه
وقت در به صورت مشاور و یا حضور تماموقت آقاي بیرانوند درخواست برخی از اعضاي غیرشاغل مبنی بر حضور پاره -

هاي غیر از مدیر حسابرسی (از جمله مدیر آموزش، مدیرمالی، ...) مطرح نمودند که در مؤسسات حسابرسی در سمت
هاي انجام شده، با ارتباط ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از بحث و بررسی

در  "شاغل"یرشاغل با مؤسسات حسابرسی موافقت نشد. همچنین قرار شد پیشنهاد حذف کلمه وقت اعضاي غپاره
عالی جامعه ارایه اساسنامه جامعه به شوراي 28نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده آیین 16صدر ماده 

 گردد. 
 

7 97/05/22 

نفر از حسابداران رسمی شاغل در  55با حضور مدیره جامعه حسابداران رسمی جلسه هیأت 22/05/1397در مورخ   -
اندیشی و تبادل نظر پیرامون مباحث جاري حرفه در محل هتل مؤسسات حسابرسی استان اصفهان به منظور هم

 کوثر اصفهان برگزار گردید.

 

8 97/05/29 

مدیره جامعه با حضور اعضاي کمیته پذیرش و نظارت بر جلسه مشترك هیأت 29/05/1397در مورخ   -

 تشکیل گردید.جهت بحث و تبائل نظر پیرامون مشکالت مطروحه مؤسسات حسابرسی معتمد بورس 

 
 



9 97/06/05 

هاي پیشنهادي مدلنامه فی مابین جامعه با سازمان امور مالیاتی، آقاي بیرانوند در راستاي تفاهم  -
قانون  272ماده  2الزحمه و قرارداد حسابرسی مالیاتی جهت اجراي حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره حق

الزحمه و قراردادها هاي حقبندي حضّار قرار شد مدلهاي مستقیم را ارایه نمودند. پس از جمع مالیات
ت پاسخ آنان در جلسات آتی مجدداً مورد اي ارسال و پس از دریافنظران حرفه براي چند نفر از صاحب

 بررسی قرار گیرد.
قراردادهاي استفاده از اماکن ورزشی براي مؤسسات حسابرسی و اعضاء و همکاران جامعه با شرکت راهیان  -

سالمت مورد تائید قرار گرفت و قرار شد که موضوع در سایت جامعه و اتوماسیون اداري جهت آگاهی اعضاء 
 .رسانی شوداطالع

هاي صورت گرفته در کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی قرار شد که متن راهنماي با توجه به بررسی -
 بکارگیري استانداردهاي حسابرسی داخلی ترجمه گردد.

اي و همچنین تبلیغات رسانی مناسب اخبار و وقایع جامعه و رویدادهاي مرتبط حرفهبه منظور اطالع -
عه حسابداران رسمی و خدمات قابل ارایه توسط اعضاء و مؤسسات مناسب به منظور شناسایی جام

 حسابرسی، قرار شد که یک فرد مناسب جهت روابط عمومی به همکاري دعوت شود.
 

10 97/06/12 

در محل  11:00رأس ساعت  12/06/1397مدیره با شوراي مدیران جامعه در مورخ ولین نشست مشترك هیأتا  -

 جامعه تشکیل گردید.

 

11 97/06/18 

نفر از حسابداران رسمی  21مدیره جامعه حسابداران رسمی با حضور جلسه هیأت 18/06/1397در مورخ   -
اندیشی و تبادل نظر پیرامون مباحث جاري شاغل در مؤسسات حسابرسی شمال غرب کشور به منظور هم

 المللی تبریز برگزار گردید.هاي بینحرفه در محل مرکز همایش
 

12 97/06/26 

بندي نظرات حضّار قرار نظر حقوقی در ارتباط با مکاتبات اداري در جلسه مطرح و پس از جمع ،پیرو جلسات قبل -
 نظر حقوقی صورت پذیرد. مقررات و طبق شد که مکاتبات اداري بر اساس

انتظامی و سایر آئین نامه هاي اجرایی ارایه  هايهیأتآقاي رزاق گزارشی از پیشرفت کار اصالح آئین نامه اجرایی   -
هاي نامهدر خصوص سایر آیین اساسنامه 13در راستاي ماده  مزبورنامه بندي آییننمودند. قرار شد ضمن جمع

 لسات آتی ارائه گردد.جصورت پذیرد و گزارش آن در  بازنگري نیز مرتبط
لیاتی قبل از صدور گزارش را مطرح نمودند قرار شد که به آقاي رزاق ضرورت دسترسی اعضاي جامعه به سوابق ما  -

.اي با سازمان امور مالیاتی یک جلسه مشترك با مدیران مربوطه برگزار گرددمنظور ارتباط و تعامل حرفه  

 پیرو جلسات قبل، قرارداد تنقیح قوانین جامعه مورد تایید قرار گرفت و قرار شد موضوع با اولویت پیگیري و عملیاتی-
 مدیره قرار گیرد. بندي در اختیار هیأت شود و گزارش پیشرفت کار طبق زمان



 
 


