
 1397سال  سومصورتجلسه هیأت مدیره سه ماهه 

 موضوع تاریخ جلسه ردیف

1 97/07/02 

در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات  تشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی دستورالعمل  -

بندي نظر حضّار قرار شد که به منظور استثناء نمودن حسابداران خود را بیان نمودند. پس از جمع

 مدیره ارائه گردد.رسمی، موضوع در کارگروه قوانین و مقررات طرح و بررسی و نتیجه جلسات در هیأت

 25ماده3اقتصادي هیأت دولت به منظور بررسی تبصره آقاي علوي گزارشی از حضور در کمیسیون  -

 اساسنامه ارائه نمودند.

قانون برگزاري مناقصات در جلسه مطرح و قرار شد  29ماده  "ج"نامه دیوان محاسبات در خصوص بند  -

 عالی جامعه ارائه شود.که جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شوراي

پرسنل مؤسسات  1397رار شد در آزمون آذر ماه سال مدیره، قهیأت 15/5/1397پیرو صورتجلسه مورخ  -

بندي در این خصوص کالس آموزشی هاي رتبهنیز حضور یابند و به منظور آمادگی متقاضیان در آزمون

 متناسب اطالع رسانی و برگزار شود.

در محل هتل استقالل  17/9/1397طبق روال سنوات قبل قرار شد که مراسم روز حسابدار در مورخ  -

زار گردد و مدیر امور اجرائی و مسئول اداري کلیه اقدامات الزم  به منظور برگزاري هر چه بهتر مراسم برگ

 را اعمال نمایند.

 هاي مالی میان آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضیعت امور مالی جامعه ارائه نمودند قرار شد که صورت -

هاي الزم و اخذ تهیه و جهت انجام بررسی 30/8/1397حداکثر تا تاریخ  31/06/1397اي منتهی به دوره

 گزارش حسابرسی، به هیأت عالی نظارت تقدیم شود.

حضور در جلسات  وآقاي علوي گزارشی از پیگیري انجام شده جهت عضویت جامعه در اتاق بازرگانی  -

 شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی مالی ایران ارائه نمودند.
ت یک تیزر به منظور شناسایی مرکز آموزش حسابداران رسمی با پیشنهاد آقاي بیرانوند جهت ساخ -

 (ماحر) موافقت گردید.
پیرو مذاکرات جلسات قبل مبنی بر ترجمه دستورالعمل و راهنمایی بکارگیري استانداردهاي حسابرسی،  -

 مقرر گردید جهت ترجمه دستورالعمل مزبور با آقاي معززي قرارداد منعقد گردد.
هاي تخصصی در جلسه مطرح و مورد تایید قرار گرفت و قرار کارگروه 1397ل گزارش سه ماهه دوم سا -

ها قبل از ابالغ در عالی ارائه شود. همچنین مقرر گردید مصوبات کارگروهشد که گزارش مزبور به شوراي



 مدیره طرح و بررسی گردد.هیأت
 

 

2 97/07/09 
در محل  10:00رأس ساعت  09/07/1397مدیره با شوراي مدیران جامعه در مورخ نشست مشترك هیأت دومین -

 جامعه تشکیل گردید.

 

3 97/07/16 

نفر از حسابداران  25مدیره جامعه حسابداران رسمی با حضور جلسه هیأت 16/07/1397در مورخ   -
پیرامون مباحث جاري حرفه در محل مرکز اندیشی و تبادل نظر رسمی شاغل در شیراز به منظور هم

 المللی تبریز برگزار گردید.هاي بینهمایش
 

4 97/07/23 

مبلغ  در ارتباط با سررسید اولین قسط تسهیالت دریافتی از بانک انصار، مقرر شد شرایط پرداخت قسط مزبور به  - 
 گردد.ریال توسط امور مالی جامعه به نحوي مناسب فراهم  4ر619ر500ر000

در هتل استقالل تهران  1397ر09ر17مقرر شد طبق روال سنوات قبل، مراسم بزرگداشت روز حسابدار در تاریخ  -
 نفر اقدام نماید. 400و مدیر امور اجرایی نسبت به رزو و انعقاد قرارداد براي تعداد  برگزار

بودن  بر به هزینه توجه مدیره در ارتباط با تخصیص بهینه منابع جامعه به مصارف و با أتیهي هااستیسنظر به -
مدیره جامعه از شرکت در کنگره مزبور انصراف  أتیهشرکت در کنگره جهانی حسابداران در شهر سیدنی استرالیا، 

 .شرکت نمایند (IFAC)ک فرد به نمایندگی جامعه در شوراي عالی ایفشد جناب دکتر سعید جمشیدي داده و مقرر
حسابرسی  مؤسساتعالی و با توجه به الزام توسط شوراي "راهکارهاي افزایش کیفیت حسابرسی"پیرو تصویب  -

شکنی، مقرر گردید ضمن حسابرسی و نرخ الزحمهحقمبنی بر ممنوعیت شرکت در مناقصات و کاهش  عضو
متخلف شناسایی و مطابق مقررات  مؤسساتکنترل کیفیت بر روند قراردادهاي منعقده،  کنترل مستمر واحد

 آید. عملبرخورد قانونی با آنها به
ي مجلس از جامعه بابت ارائه نظرات کارشناسی در خصوص الیحه قانون هاپژوهشبر اساس درخواست مرکز  -

وفادار،  ی، سیدمحمد علوي، محمد حجی، عباستجارت آقایان محمد شریعتی، غالمحسین دوانی، غالمرضا سالم
اعضاي کمیته بازنگري  عنوانبهدان)  فرد و احسان شمس (حقوقنوروزي (حقوقدان)، سعید جمشیدي حسین

 ماه موضوع را بررسی و گزارش نمایند. قانون تجارت انتخاب شدند و مقرر شد درخواست شود ظرف مدت سه
ي هاکارگروهدر جلسه قرائت گردید و مقررشد گزارش  اينظارت حرفهواحد ي هاکارگروه ماههسهگزارش  -

 مدیره ارائه شود.أتیهجلسه آتی  امور اعضاء در واحد
کیفیت و وضعیت مؤسسات حسابرسی ارائه نمودند. پس از بحث و آقاي رزاق گزارشی از بررسی کنترل -

جامعه  عضوحسابرسی  مؤسسات 1396ضعیت سال قرر گردید امتیاز کنترل کیفیت و وهاي انجام گرفته، مبررسی
بورس و اوراق  با سازمانمرتبط  و نامهحسابداران رسمی ایران تا پایان هفته جاري در سایت جامعه بارگذاري 

 بهادار به این سازمان ارسال گردد.
 

 



5 97/07/30 

قرائت گردید. پـس از بحـث و   هاي تخصصی واحد امور اعضا در جلسه کارگروه 1397گزارش سه ماهه دوم سال  -
عـالی  هاي صورت گرفته گزارش مزبور مورد تائید قرار گرفت و قرار شـد کـه گـزارش مـذکور در شـوراي     بررسی

اصـالحیه   241جامعه نیز ارایه گردد. همچنین مقرر شد مصوبات کارگروه قوانین و مقـررات در خصـوص مـاده    
 سات حسابرسی ابالغ گردد.قانون تجارت به منظور اطالع و اجرا به کلیه مؤس

نامه مشترك بـا دیـوان   و پیرو تفاهم 17/07/1397نامه شماره دیوان محاسبات در خصوص جلسه مشترك مورخ  -
هـر یـک از اعضـاء     محاسبات در جلسه مطرح و قرار شد به منظـور عملیـاتی نمـودن موضـوعات مـورد تفـاهم      

 اقدام نمایند.مدیره و مدیر آموزش نسبت به پیگیري امور مرتبط هیأت

آقاي علوي گزارشی از جلسات برگزار شده با مدیران سازمان تأمین اجتمـاعی در خصـوص پیگیـري حسابرسـی      -
 اي، اخذ مفاصاحساب قراردادهاي حسابرسی و ... ارائه نمودند.بیمه

نامـه سـال   ویژهاساسنامه جامعه مبنی بر انتشار اسامی حسابداران رسمی مقرر شد در  58در راستاي رعایت ماده  -
هاي مؤسسات حسابرسی در جهت اهداف نظـارت و شـفافیت و ... بـه نحـو مناسـب      ها و ظرفیت ویژگی 1397
 رسانی گردد.اطالع

هـا، عملیـات سـاخت پـروژه     آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت منابع و مصارف، پیگیري وصول حق عضویت -
، اقـدامات انجـام شـده جهـت مراسـم روز      1398جـه سـال   اي، بودهاي مالی میـان دوره  میرداماد، تهیه صورت

 حسابدار و ... ارائه نمودند.

هاي حسابرسی صادره توسط اعضاي جامعه موارد عدم رعایت قـانون تجـارت   با توجه به اینکه در برخی از گزارش -
انین و مقـررات  رسانی رعایت در ارتبـاط بـا قـو   اي به منظور اطالعگردد، قرار شد که مدیر نظارت حرفهدرج نمی

 اي حسـابداران ذي قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه 4آئین نامه اجرایی تبصره  4ماده "الخصوص علی
 لیه اعضاء ابالغ نمایند.به ک" صالح به عنوان حسابدار رسمی

موضـوع   هاي آموزشی در جریان ارائه نمودند. همچنین قـرار شـد   آقاي بیرانوند گزارشی از واحد آموزش و کالس -
اي از طریق انعقاد قرارداد با خـانم مشـایخ مـدیر گـروه     هاي آموزشی دانشگاهی با نیازهاي حرفهتطبیق سرفصل

 حسابداري دانشگاه الزهراء انجام و گزارش آن در جلسات آتی ارائه گردد.

ه دستورالعمل اي و ترجمنامه بیمه مسئولیت حرفهآقاي بیرانوند گزارشی از امور در جریان از جمله، آیین -

 حسابرسی ارائه نمودند.

هاي انجام آقاي میرفندرسکی گزارشی از پیگیري پرونده آقاي گرکانی ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی -

 شده قرار شد که آقاي میرفندرسکی به عنوان نماینده جامعه جهت حلّ و فصل معرفی گردد.
اي، راهنمایی بندي کارکنان حرفهاالت آزمون رتبهبا پیشنهاد آقاي بیرانوند جهت چاپ کتب، مجموعه سؤ -

، کتاب زبان تخصصی حسابرسی، شناسایی درآمد در استانداردهاي  30استاندارد حسابداري شماره 



هاي جامعه و قوانین و مقررات در خصوص ادغام هاي کارگروه، پرسش و پاسخIFRSحسابداري ایران و 
 و تملیک منتشر شود. 

 
 

6 97/08/14 

نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به مؤسسات حسابرسی توسط آقاي رزاق در جلسه قرائت گردید. پس از   -
 هاي انجام شده قرار شد که پس از اخذ نظر مشاور حقوقی پاسخ نامه مزبور تهیه و ارایه گردد.بحث و بررسی

سسـات دیگـر، توسـط آقـاي     موضوع فسخ برخی کارهاي در جریان مؤسسات حسابرسی و پذیرش آنها توسط مؤ -
گونـه مـوارد در سـامانه     هاي انجام شده قرار شد که در اینعلوي در جلسه مطرح گردید. پس از بحث و بررسی
بینی و پس از بررسی و حصول اطمینـان از رعایـت ضـوابط    سحر محدودیت الزم بابت انعقاد قرارداد جدید پیش

ه جایگزین فراهم گردد. همچنین مقرر شد موضـوع بـه صـورت    اي، امکان انعقاد قرارداد جدید براي مؤسسحرفه
 اطالعیه به اطالع مؤسسات حسابرسی رسانده شود.

هاي مکرر شرکاي مؤسسات حسابرسی مبنـی بـر دسترسـی شـرکاء بـه اتوماسـیون اداري، در       موضوع درخواست -
اخـذ نظـر مشـاور حقـوقی،     بندي نظرات  قرار شد که پس از جلسه مطرح و مورد بررسی واقع شد. پس از جمع

 مدیره آن، فراهم گردد.دسترسی براي مؤسسه و هیأت

در جلسه مطرح و آقاي بیرانوند در این خصـوص   ها موضوع تقبل زیان انباشته توسط سهامداران/ شرکاي شرکت -
 مطلبی بیان نمودند. در ادامه هر یک از حضّار نظـرات خـود را پیرامـون موضـوع ذکـر کردنـد. پـس از بحـث و        

هاي قوانین و مقررات، فنی و اسـتانداردها طـرح و نتیجـه    هاي انجام شده قرار شد که موضوع در کارگروهبررسی
 در جلسات آتی ارایه گردد.

 مؤسسـه خـود  هاي آموزشی مرکز آموزش جامعه، مبنی بر معرفی  اساتید کالس برخی برخی انتقادها از به ظرن -
هـاي آموزشـی بـه     ز اعضاي کاندیـداهاي شـوراي دوره قبـل، در کـالس    و انجام کارهاي تبلیغاتی، مقرر گردید ا

شود.نعنوان مدرس استفاده 

با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون بازار سرمایه و به منظور اطالع اعضـاي جامعـه از تغییـرات مزبـور، قـرار       -
شد که یک دوره آموزشی برگزار گردد.

بنـدي  ه بازنگري بررسی و نهایی شده در جلسه مطرح و پس از جمعاساسنامه بازنگري شده جامعه که در کمیت -
عالی جامعه ارایه گردد.نظرات حضّار قرار شد که در شوراي

هـاي  موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر ممنوعیت اعضاي جامعه مشاوران رسمی مالیـاتی در هیـأت   -
بنـدي نظـرات،   نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمع حل اختالف مالیاتی، در جلسه مطرح و هر یک از حضّار

هـاي حـل اخـتالف    قرار شد که اعضاي جامعه که عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی نیـز هسـتند بـه هیـأت    
هاي حل اختالف مالیاتی نیـز بـا سـازمان    اعضاي قبلی معرفی شده به هیأت در خصوصمالیاتی معرفی نشوند و 

امور مالیاتی مکاتبه گردد.

لزوم تعاریفی جـامع از   دستورالعمل حسابرسی بازنگري شده و همچنین تعاریفآقاي رزاق گزارشی در خصوص  -
خود را بیان نمودند. پـس از   هاي کوچک، متوسط و بزرگ ارائه نمودند. در ادامه هر یک از حضّار نظرات شرکت

همچنـین   هـا  در تعریف شـرکت سازمان بورس  معیارهايهاي انجام شده قرار شد که با توجه به بحث و بررسی
مصـادیق بـه طـور    "  و ... غیرانتفاعی غیر دولتی، عمومی ،نهادهاي اقتصادي از جمله "واحدهاي گزارش  شرایط



گردد.تعریف مشخصی 

در خصـوص حسابرسـی    مؤسسـات حسابرسـی   گانوجیهی با شـرکاي نماینـد  اري جلسه تبرگز موضوع -
برگـزار   مؤسسـات حسابرسـی متقاضـی   قرار شد که یک جلسه مشترك بـا   اي در جلسه مطرح وبیمه

گردد.

 

7 97/08/22 

نظرات حضّار در خصوص بندي نقطههاي برگزار شده ارائه نمودند. پس از جمعآقاي بیرانوند گزارشی از کارگروه -
کنندگان، موضوع تسعیر ارز که جنبه عمومی دارد رسانی به سؤالقرار شد ضمن اطالع ات مطرح شده،موضوع

 گردد. بالغا به تمامی مؤسسات نیز

پس از بحث و  نویس قرارداد ارائه شده توسط شرکت هوشمند روش پردیس در جلسه مطرحموضوع پیش -
که یک جلسه با مدیریت شرکت مزبور و با حضور آقاي بندي نظر حضّار مقرر شد بررسی انجام شده و جمع

 گیري شود.صادقیان برگزار تا نسبت به موضوعات مربوطه تصمیم

8 97/08/30 
نفر از حسابداران رسمی  14مدیره جامعه حسابداران رسمی با حضور جلسه هیأت 30/08/1397در مورخ  -

 مباحث جاري حرفه برگزار گردید. اندیشی و تبادل نظر پیرامونشاغل در ساري به منظور هم
 

9 97/09/05 

  برگزار شد. 10:30جلسه با مدیران مؤسسه حسابرسی ودجا رأس ساعت  -
مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزي در خصوص مکاتبه بـا مؤسسـات حسابرسـی بابـت عـدم       29/08/1397نامه مورخ  -

اي در گزارش حسابرسی و ارسال طی نامه جداگانه به بیمـه مرکـزي در جلسـه    رعایت مقررات بیمه عدم درج موارد
گـذاري در حـوزه حسابرسـی و گزارشـگري بـا      که مقـررات  مطرح و سپس بحث و بررسی انجام شده، با توجه به این

 جامعه است، قرار شد در این خصوص با ریاست بیمه مرکزي مکاتبه گردد.

10 97/09/13 

مدیره جامعه با مدیریت شرکت ي مشترکی که با حضور رئیس شورا و هیأتپیرو جلسات قبل قرار شد که در جلسه -
 قرار گیرد.و نتیجه گیري هوشمند روش پردیس برگزار خواهد شد، موضوعات مورد بررسی 

ـ  - س از بحـث  پیرو مذاکرات قبلی موضوع تأسیس یک شرکت تعاونی جهت حسابداران رسمی در جلسه مطرح و پ
 .تهاي انجام شده موارد زیر مورد تأیید قرار گرفو بررسی

مطرح و پس از  IFACهاي مدیره و کمیتهموضوع معرفی نامزدهایی از ایران جهت عضویت در هیأت -
فرد با توجه به سوابق قبلی ایشان به عنوان هاي انجام شده مقرر شد آقاي سعید جمشیديبحث و بررسی

 نامزد از ایران معرفی گردد.
موضوع اداي سوگند و تعهد نامه حسابداران رسمی جدید در جلسه مطرح و قرار شد منبعد مراسم اداي  -

مدیره در محل جامعه صورت پذیرد. همچنین به حضور هیأت سوگند حسابداران رسمی در جامعه و با
اي و منظور اطالع ایشان از قوانین و مقررات مقرر گردید که ضمن ارایه یک نسخه از آیین رفتار حرفه

 مجموعه قوانین و مقررات جامعه، اقرارنامه تهیه شده نیز توسط آنان امضاء گردد.

هاي انجام سی بازنگري شده ارایه نمودند. پس از بحث و بررسیآقاي رزاق گزارشی از دستورالعمل حسابر -
 هاي بزرگ به شرح زیر تعیین گردید: شده مصادیق شرکت



اي چنانچه برآورد نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفهآیین 9با توجه به ماده  -الف
 ساعت باشد یا 1500ساعات کار حسابرسی باالتر از 

سالیانه واحد مورد گزارش بر اساس دفاتر صورتهاي مالی/ اظهارنامه میزان درآمد  -ب
 نفر باشد. 50میلیارد ریال و تعداد کارکنان آن بیش از  300مالیاتی، بیش از 

مقرر گردید دستورالعمل حسابرسی جدید بازنگري شده جامعه پس از ویراستاري به صورت کتاب چاپ و  -
 بین اعضاء توزیع گردد.

اي که از با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی با مجموعه مقررات آیین رفتار حرفه  -
االجراست، قرار شد که کتاب مزبور نیز تا پایان سال چاپ و بین اعضاء به بعد الزم 01/01/1398تاریخ 

 توزیع گردد.

قبلی واحدهاي رسیدگی شده توسط  الزحمه قراردادهايپیرو مذاکرات قبلی مبنی بر درج مبالغ حق -
سال قبل در سامانه سحر درج گردد. همچنین مقرر  3الزحمه مؤسسات حسابرسی، قرار شد که مبالغ حق

صادره سنوات قبل براي مؤسسات  هاي  شد که پس از انعقاد قرارداد امکان دسترسی به گزارش
 حسابرسی نیز در سامانه سحر فراهم گردد.

اي و دستورالعمل حسابرسی بازنگري شده، آشنایی اعضاي جامعه با آیین رفتار حرفهبا توجه به ضرورت  -
 هاي آموزشی نماید.قرار شد که واحد آموزش از طرق مقتضی اقدام به برگزاري دوره

 

11 97/09/19 

 مدیرهعالی جامعه، هیأتاي با حضور ریاست شورايپیرو جلسات قبل و به منظور رفع برخی مشکالت جلسه -
 جامعه و مدیریت شرکت هوشمند روش پردیس برگزار گردید.

نامـه تشـخیص صـالحیت    آقاي علوي در خصوص مذاکرات و مکاتبات انجام شده با آقاي اکرمی بابت بازنگري در آئین -
هاي انجام شده قرار شـد کـه یـک کمیتـه بـه صـورت       حسابداران رسمی مطالبی ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی

به هیأت تشـخیص صـالحیت ارائـه گـردد. پـس از       ها نامه مزبور را بازنگري و سپس پیشنهادجامعه آئینمستقل در 
احمدي و دکتر یداله مکرمـی بـه   بندي نظرات آقایان مهدي بیرانوند، مهدي شلیه، مهدي سوادلو، منصور شمسجمع

 عنوان اعضاي کمیته مزبور تعیین گردیدند.

 

12 97/09/20 
مؤسسین  الدینکرمهاشم خواجهو  رضا اسدي، سعید قادري، سیروس همامیآقایان جلسه با حضور آقایان  -

 با تأسیس مؤسسه موافقت گردید.  .جامعه تشکیل شد مدیرههیأتمؤسسه حسابرسی در شرف تأسیس و 
 

13 97/09/27 
حسابدار تقدیر و تشکر نمودند و مدیره از زحمات همکاران واحد حسابداري به مناسبت هفته اعضاي هیأت -

 یک لوح تقدیر به هر یک تقدیم گردید.
هاي حسابرسی ارایه آوري اطالعات در خصوص مستندسازي پروندهآقاي رزاق گزارشی از کارگروه فن -

 نمودند. قرار شد که موضوع به مؤسسات حسابرسی ابالغ گردد.



روش پردیس در جلسه مطرح و مورد بررسی  نویس قرارداد شرکت هوشمندپیرو جلسات قبل موضوع پیش -
هاي انجام شده قرار شد که اصالحات مد نظر هر یک از اعضاء در قرارداد قرار گرفت. پس از بحث و بررسی

 مزبور منظور و براي شرکت مذکور ارسال گردد.
حضّار نویس دستورالعمل بازنگري شده مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در جلسه مطرح و هر یک از پیش -

نظرات خود را در خصوص دستورالعمل مزبور بیان نمودند. همچنین آقاي علوي مطالبی در خصوص 
مدیره سازمان بورس و مکاتبات انجام شده در این خصوص بیان نمودند. پس از جلسات برگزار شده با هیأت

سی بررسی و نتایج بندي نظر حضّار قرار شد که موضوع در کارگروه کنترل کیفیت و مؤسسات حسابرجمع
 در جلسات آتی ارایه گردد.

به منظور آشنایی مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی با مجموعه مقررات سازمان بورس و همچنین  -
آمادگی در جلسات پذیرش مؤسسات به عنوان مؤسسات معتمد بورس، قرار شد یک دوره آموزشی توسط 

یته پذیرش تسلط دارند، برقرار و تمام موضوعات مطرح اساتیدي که به ساز و کارهاي سازمان بورس و کم
 گردد.

 
 


