
 1397سال  چهارمصورتجلسه هیأت مدیره سه ماهه 

 موضوع تاریخ جلسه ردیف

1 97/10/04 

آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت مالی و اداري جامعه، از جمله منابع و مصارف، پروژه در حال   - 
ارائه و ...  31/06/1397ماهه منتهی به  6هاي مالی  هاي وصولی، صورتعضویت ساخت میرداماد، حق

 نمودند.
هاي مربوطه هاي برگزار شده توسط آقایان رزاق و بیرانوند ارائه گردید و قرار شد که پاسخگزارش کارگروه  -

 کنندگان ابالغ گردد.به درخواست
هاي بانکی در جلسه مطرح و هر یک از حضّار هاي پاسخگویی استعالمموضوع بازیافت بخشی از هزینه  -

وضوع در بندي نظر حضّار قرار شد مهاي انجام شده و جمعنمودند. پس از بحث و بررسینظرات خود را بیان 
 عالی عمل گردد.عالی مطرح و بر اساس نظر شورايشوراي

 حسابرسی بانک هاي  هاي مالی و گزارش هاي هیأت عالی نظارت در خصوص بررسی صورتموضوع نامه  -
بورس در جلسه مطرح و آقاي رزاق توضیحاتی در این خصوص ها، موضوعات ارسالی از سازمان ها و بیمه

 مطرح نمودند. 
نویس اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت ایران در جلسه مطرح و آقاي علوي در این خصوص پیش  -

هاي مربوطه بررسی و نتایج در مطالبی بیان نمودند پس از بررسی انجام شده قرار شد که موضوع در کارگروه
 ت آتی ارایه گردد.جلسا

ارائه نمودند. قرار شد که  29/09/1397اي مورخ بندي کارکنان حرفهآقاي بیرانوند گزارشی از آزمون رده  -
 هاي فروردین، مرداد و آذر برگزار گردد.در ماه 1398هاي سال  آزمون

را بیان نمودند. پس از ها در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظارت خود الزحمه کارگروهدستورالعمل حق  -
عالی جامعه ارائه هاي انجام شده دستورالعمل مزبور مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد به شورايبحث و بررسی

 گردد.

2 97/10/11 

وضوع انتشار اسامی حسابداران رسمی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیراالنتشار در رعایت م -
هاي دنیاي اقتصاد، مطرح و پیشنهادهاي اخذ شده از روزنامهاساسنامه جامعه در جلسه  58ماده 

بندي نظر حضّار مقرر اطالعات و همشهري در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از جمع
ها، شد که اسامی حسابداران رسمی به همراه موضوعاتی از جمله تاریخچه جامعه، کارگروه

، مرکز آموزش و ... به منظور معرفی مناسب و هاي عمومی جامعهمؤسسات حسابرسی، سامانه
نامه در روزنامه اطالعات منتشر جامعه و مؤسسات حسابرسی و خدمات قابل ارایه، در قالب یک ویژه

 گردد.
موضوعات مطرح شده در کارگروه فنی و استانداردها توسط آقاي بیرانوند در جلسه مطرح و پس از  -

ید مصوبات مزبور قرار شد که پاسخ سؤاالت به درخواست هاي انجام شده ضمن تائبحث و بررسی
کنندگان ابالغ شود. همچنین موضوع تقبل زیان انباشته که جنبه عمومی دارد به کلیه مؤسسات 

 حسابرسی ابالغ گردد.
پیرو جلسات قبل مبنی بر چاپ و انتشار کتب و مجالت، قرار شد با تسریع در عملیات اجرایی کتب  -

اي، دستورالعمل حسابرسی بازنگري شده، مجموعه قوانین جمله آیین رفتار حرفه در جریان چاپ از
 1500بندي هر یک در ها و سؤاالت آزمون رتبهآپو مقررات، مصوبات کارگروه، آشنایی با استارت

 نسخه چاپ و توزیع گردد.



حیت حسابداران نامه هیأت تشخیص صالآقاي بیرانوند گزارشی از اولین جلسه کمیته بازنگري آئین-
رسمی ارایه نمودند و در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. قرار شد که 

 مدیره بررسی تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.بندي پیشنهادهاي کمیته، موضوع در هیأتپس از جمع
ید کردند. با توجه به توضیحات پیمانکار در ادامه حضّار از پروژه ساختمان در حال ساخت میرداماد بازد-

 در این خصوص قرار شد که تا اواسط بهمن ماه سال جاري عملیات ساخت تکمیل گردد.
 

 

3 97/10/18 

  
آقایان رزاق و بیرانوند توضیحاتی در خصوص جلسات برگزار شده با نمایندگان دیوان  -

هاي انجام نمودند. پس از بحث و بررسینامه فی مابین ارایه محاسبات در ارتباط با تفاهم
شده قرار شد که آقایان سیدمحمد باقرآبادي و بابک پوربهرامی به عنوان اعضاء کمیته 

 مشترك تعیین تا نسبت به تسریع در امور اجرایی اقدام گردد.
اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی و تفاسیر  17آقاي بیرانوند توضیحاتی در خصوص ماده  -

اي ارایه نمودند. هاي متعدد حسابداران رسمی از امضاي اول و دوم گزارشات حرفهو برداشت
در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند. پس از بحث و 

چنین هاي انجام شده قرار شد که موضوع در کارگروه قوانین و مقررات مطرح و همبررسی
 در جلسات آتی ارایه گردد.نظر مشاور حقوقی اخذ و نتیجه 

موضوع چاپ و نشر مجله حسابدار رسمی به صورت الکترونیکی در جهت حفظ محیط  -
بندي ها توسط آقاي رزاق در جلسه مطرح و پس از جمعجویی در هزینهزیست و صرفه

بندي نظرات دریافتی از مؤسسات حسابرسی نظرات حضّار قرار شد که پس از مکاتبه و جمع
 گیري گردد.وص تصمیمدر این خص

هاي مالی اساسی به همراه صفحه استاندارد با پیشنهاد آقاي رزاق در خصوص امضاء صورت -
هاي مالی و هاي مالی با عنایت به توضیحات ایشان در خصوص موارد جعل صورتصورت

ها در قبال ها از مسئولیتمدیره برخی از شرکتهمچنین عدم آگاهی اعضاء هیأت
 لی، موافقت گردید و مقرر شد موضوع به کلیه مؤسسات حسابرسی ابالغ گردد.هاي ماصورت

آقاي بیرانوند گزارشی از موضوعات مطروحه در کارگروه فنی و استانداردها ارایه نمودند.  -
چنین ایشان نظر اعضاي کارگروه در خصوص برخی سؤاالت طرح شده توسط مؤسسات هم

پذیر پاسخگویی به آنها به سهولت امکان ه نبوده وکه به علت سادگی قابل طرح در کارگرو
هاي انجام شده قرار شد که پیشنهاد است را مطرح نمودند. پس از بحث و بررسی

متشکل از  "یک کمیته سه نفره"در کارگروه طرح و بررسی شود.  به شرح زیر مدیرههیأت



صل شده نسبت به طرح رئیس، یکی ازاعضاء و دبیر کارگروه ایجاد و ضمن بررسی سؤاالت وا
کمیته  در کارگروه، اعضاي یند و در صورت عدم طرحایا عدم طرح آنها در کارگروه اقدام نم

 نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.
 

4 97/10/24 

نامه رئیس هیأت عالی نظارت، اعضاي هیأت بدوي انتظامی در جلسه حاضر و در خصوص  وپیر -

بندي نظر حضّار قرار شد که به موارد مطروحه در نامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. پس از جمع

گیري از کارشناسان مجرب موارد افتراق نظرات کارگروه و هیأت منظور بهبود امور، ضمن بهره

بندي و یک جلسه مشترك با حضور اعضاي کارگروه کنترل کیفیت و هیأت می جمعبدوي انتظا

 بدوي انتظامی برگزار تا موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

پیرو جلسات آقاي بیرانوند گزارشی از مذاکرات و جلسات برگزار شده در خصوص بیمه مسئولیت  -
 ابالغ شود. اي ارائه نمودند. مقرر شد پس از تعدیل به مؤسساتحرفه

آقاي بیرانوند گزارشی در خصوص بازنگري دستورالعمل چگونگی ادغام مؤسسات حسابرسی ارایه  -
 نمودند. قرار شد که دستورالعمل مزبور در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

 

5 97/11/02 

ادامه هر یک از آقاي علوي گزارشی از جلسه برگزار شده با رئیس کل بانک مرکزي ارایه نمودند. در  -
بندي نظرات قرار شد حضّار نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده بیان نمودند. پس از جمع

 اي با بانک مرکزي مکاتبه گردد.که مسایل و مشکالت حرفه
اقدم آقاي علوي گزارشی از جلسه برگزار شده در محل جامعه با حضور جناب آقاي نصیري -

 ارائه نمودند. کمیسیون اقتصادي دولتدبیر
آقاي علوي گزارشی از جلسات برگزار شده با برخی نمایندگان وزارتخانه در خصوص مسایل و  -

مشکالت حرفه حسابداري و حسابرسی ارایه نمودند. به منظور پیگیري موضوعات مطروحه، مقرر 
 شد که با وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی مکاتبه، گردد.

هاي سحر، پردیس و جام در جلسه مطرح و هر یک از حضّار امانهپیرو جلسات قبل موضوع س -
بندي حضّار قرار شد که یک جلسه با مدیریت شرکت نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمع

عالی جامعه برگزار و نسبت به بررسی موضوعات فی هوشمند روش پردیس با حضور رئیس شوراي
 گیري شود.مابین تصمیم

ارایه نمودند.  1398نویس بودجه تهیه شده براي سال مالی گزارشی از پیش آقاي میرفندرسکی -
 بودجه نهایی ارایه گردد. 10/11/1397هاي انجام شده مقرر شد تا تاریخ پس از بحث و بررسی

اي و آقاي بیرانوند گزارشی از مذاکرات و جلسات برگزار شده در خصوص بیمه مسئولیت حرفه -
همچنین پیشنهاد شرکت بیمه ما را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون 



هاي انجام شده قرار شد که موضوع به مؤسسات موضوع ارایه کردند. پس از بحث و بررسی
 ی ابالغ گردد.حسابرس

پیرو جلسات قبل آقاي بیرانوند موضوع بازنگري در اساسنامه مؤسسات حسابرسی را مطرح نمودند.  -
در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون اصالحات پیشنهادي بیان نمودند. پس از 

 عالی ارایه گردد.بندي نظر حضّار، مقرر شد جهت تصویب نهایی به شورايجمع
بیرانوند گزارشی از موضوعات مطروحه در کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی و همچنین آقاي  -

تهیه و تدوین چک لیست راهبري شرکت و پرسشنامه ارزیابی کلی فرآیند مدیریت ریسک ارایه 
ها به همراه راهنماي به کارگیري  بندي نظرات قرار شد که این چک لیستنمودند. پس از جمع

 رسانی گردد.سابرسی داخلی به مؤسسات حسابرسی اطالعاستانداردهاي ح
 

آقاي رزاق گزارشی از جلسه برگزار شده با نمایندگان مؤسسات حسابرسی در خصوص حسابرسی  -
 اي ارائه نمودند. قرار شد که در این خصوص با سازمان تأمین اجتماعی مکاتبه گردد.بیمه

 

6 97/11/03 
گیري و تعیین تکلیف روابط فی مابین با شرکت هوشمند روش پیرو جلسات قبل مبنی بر تصمیم -

 عالی و آقاي زاهدي تشکیل گردید. پردیس، جلسه با حضور جناب آقایان صادقیان ریاست شوراي
 

7 97/11/09 

سال آتی (به شرح طرح پیشنهادي جناب آقاي علوي جهت برگزاري مجمع عمومی ساالنه و سه ساالنه در -  
هاي انجام پیوست) در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را مطرح نمودند. پس از بحث و بررسی

 بندي نظرات حضّار طرح مزبور مورد تائید قرار گرفت.شده و جمع
ارائه  IFACهاي انجام شده در خصوص حق عضویت آقاي علوي گزارشی از مکاتبات و پیگیري -

باشد و نمودند که در نهایت طبق ایمیل دریافتی اعالم گردید که جامعه فاقد بدهی حق عضویت می
هاي سنوات قبل از این بابت با هماهنگی هیأت عالی  قرار شد که امور مالی نسبت به اصالح حساب

 نظارت اقدام نماید.
نمودند. ضمن تائید مصوبات مزبور و آقاي بیرانوند گزارشی از کارگروه فنی و استانداردها ارائه  -

 کنندگان مقرر گردید موارد زیر جهت اطالع اعضاء به آنها ابالغ گردد: ارسال پاسخ به سؤال
هاي توضیحی همراه واحد تجاري هاي مالی اساسی و یادداشت کلیه صفحات صورت •

 بایستی به مهر مخصوص مؤسسه مهمور شود.
هاي مالی اساسی توسط  ه همراه صورتهاي مالی ب امضاء صفحه فهرست صورت •

 دار واحدهاي مورد رسیدگی.مدیره یا ارکان صالحیتهیأت
پیرو جلسات آقاي بیرانوند گزارشی از مذاکرات و جلسات برگزار شده در خصوص بیمه مسئولیت  -

 اي ارائه نمودند. مقرر شد پس از تعدیل پیشنهاد شرکت، موضوع به مؤسسات ابالغ شود.حرفه
گزارشی در خصوص بازنگري دستورالعمل چگونگی ادغام مؤسسات حسابرسی ارایه بیرانوند آقاي  -



 نمودند. قرار شد که دستورالعمل مزبور در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
  

8 97/11/23 

هاي مختلف مورد نویس دستورالعمل بورس که در چند نوبت در کارگروهمقرر شد که موضوع پیش -
 بندي و براي سازمان بورس ارسال گردد.گرفته، جمعبررسی قرار 

اي و تخصصی در جلسه مطرح و هر یک از کنندگان گزارش خدمات حرفهموضوع مسئولیت امضاء -
بندي نظرات، مقرر جمعهاي انجام شده و حضّار نظرات خود را بیان نمودند. پس از بحث و بررسی

کننده هاي مدیر مسئول کار و شریک بررسیمسئولیتشد که یک متن به منظور تبیین وظایف و 
 تنظیم و در جلسات آتی ارائه تا تصمیمات مقتضی صورت پذیرد.

ساالنه در سال آتی در جلسه مطرح و ضمن تایید تاریخ  موضوع برگزاري مجمع ساالنه و سه -
 . موضوع به شوراي عالی پیشنهاد شودجهت برگزاري مجمع قرار  06/06/1398

، قرار شد که موضوع 01/01/1398اي بازنگري شده از االجراء شدن آیین رفتار حرفهه به الزمبا توج -
 به صورت مکتوب به کلیه مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادي ابالغ گردد.

موضوع پروژه ساختمان میرداماد در جلسه مطرح و آقایان علوي و میرفندرسکی توضیحاتی در  -
ارایه نمودند. با توجه به مصادف شدن اتمام پروژه با تعطیالت عید  خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه

تمدید   1398نوروز قرار شد که قراردادهاي آقاي کشانی و پیمانکار پروژه تا پایان فروردین ماه 
 گردد. 

 

9 97/11/30 

  
 هاي دولتینامه کارگروه انتخاب حسابرس براي شرکتآقاي علوي گزارشی از جلسه اصالح آیین -

 ارائه نمودند.
ها و همچنین هاي بیمه و بانکهاي شرکتآقاي رزاق گزارشی در خصوص بررسی گزارش -

 اي را ارایه نمودند.دستورالعمل حسابرسی و سایر امور در جریان واحد نظارت حرفه
بندي کارکنان آقاي بیرانوند گزارشی از وضعیت واحد آموزش ارایه نمودند و مقرر گردید آزمون رتبه -

رسانی نام با شرایط قبلی نیز اطالعبرگزار و اطالعیه مربوط به ثبت 29/01/1398اي در تاریخ حرفه
 گردد. در ادامه ایشان گزارشی از امور در جریان واحد امور اعضاء ارایه کردند.

 آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت امور مالی جامعه و پروژه ساختمان میرداماد ارایه نمودند. -
ي بیرانوند گزارشی از کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی ارایه نمودند و قرار شد که موضوع آقا -

بررسی و موانع توسعه حسابرسی داخلی و راهکارهاي پیشنهادي در مجله حسابدار رسمی و سایر 
 طرق مقتضی منتشر شود.

رائه نمودند. قرار شد که هاي انتظامی انامه اجرایی هیأتآقاي رزاق گزارشی از جلسات بررسی آیین -
 عالی طرح شود.موضوع در شوراي
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مابین جامعه با سازمان ثبت در جلسه مطرح و  پیرو جلسات قبل موضوع تبادل الکترونیکی اطالعات فی -

مابین نمایندگان جامعه با سازمان ثبت اقدامات الزم جهت مقرر شد بر اساص صورتجلسه تنظیمی فی
 ارتباط به عمل آید.برقراري 



آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت مالی و اداري، منابع و مصارف و وضعیت ساختمان میرداماد ارایه  -
 نمودند. 

آقاي بیرانوند گزارشی از موضوعات مطروحه در کارگروه فنی و استانداردها ارایه نمودند. ضمن تایید  -
 رخواست کنندگان ارسال گردد.مصوبات مزبور مقرر گردید که پاسخ سؤاالت براي د

و ضمن تائید برنامه همایش  حپیرو جلسات قبل موضوع برگزاري همایش در دانشگاه الزهراء در جلسه مطر -
 رسانی گردد. مقرر گردید جهت مشارکت حداکثري موضوع به کلیه مؤسسات حسابرسی اطالع

حسابرسی پس از ارسال در سامانه سحر توسط مؤسسات  هاي  پیرو جلسات قبل موضوع اصالحات گزارش -
حضّار نظرات خود را بیان نمودند، با توجه به نظر کارگروه فنی و  حسابرسی در جلسه مطرح و هر یک از

بندي نظر حضّار، انجام تغییرات پس از ارسال هاي انجام شده و جمعپس از بحث و بررسی استانداردها و
 پذیر نبوده و مقرر گردید موضوع به کلیه مؤسسات حسابرسی ابالغ گردد.امکان ها در سامانه سحرگزارش

موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه مطرح و قرار شد ضمن بررسی و تطبیق با قانون  -
 قبلی نسبت به طرح موضوع در کارگروه مربوطه اقدام گردد.

ها در جلسه مطرح و هر یک از اعضاء نظرات خود را بیان نمودند. نامه کارگروه فنی و استانداردموضوع آیین -
نامه مزبور در کارگروه مربوطه طرح و بررسی و نتیجه در هاي انجام شده قرار شد آئینپس از بحث و بررسی

 جلسات آتی ارایه گردد.
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جلسه مطرح و هر یک از اي و تخصصی در کنندگان گزارش خدمات حرفهموضوع مسئولیت امضاء -

بندي نظرات، مقرر جمعهاي انجام شده و حضّار نظرات خود را بیان نمودند. پس از بحث و بررسی
کننده هاي مدیر مسئول کار و شریک بررسیشد که یک متن به منظور تبیین وظایف و مسئولیت

 تنظیم و در جلسات آتی ارائه تا تصمیمات مقتضی صورت پذیرد.
ساالنه در سال آتی در جلسه مطرح و ضمن تایید تاریخ  رگزاري مجمع ساالنه و سهموضوع ب -

قرار شد مرکز همایش پژوهشگاه نیرو به شوراي عالی پیشنهاد جهت برگزاري مجمع  06/06/1398
 . شود
، قرار شد که موضوع 01/01/1398اي بازنگري شده از االجراء شدن آیین رفتار حرفهبا توجه به الزم -

 به صورت مکتوب به کلیه مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادي ابالغ گردد.
 

 
 


