
 
                                               

                                                                                                          

سات  سابرسی عضوقابل توجه موس  ح
و  جامعه حسابداران رسمی ایران در راستاي هدف اعتالي حرفه حسابداري  ايحسابداري و حسابرسی حرفه مرکز آموزش و تحقیقات

اي را بـراي کارکنـان حرفـه   و قوانین و مقـررات مـرتبط    حسابرسی ي آموزشی استانداردهاي حسابداري،هادورهدر ایران، حسابرسی 
 کند. سرپرستان ارشد و مدیران) به شرح زیر برگزار می حسابرسان، حسابرسان، حسابرسان ارشد، سرپرستان،کمک موسسات (

 1397تقویم آموزشی نیمسال دوم سال 
کمک  تاریخ برگزاري 

 حسابرس 
حسابرس  حسابرس

 ارشد 
  انمدیر سرپرست ارشد  سرپرست 

 عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح 
 الف    الف الف  الف     مهر 25تا  21
 ب      الف   الف  الف آبان  2مهر تا  28
     ب   ب الف   ب آبان  23تا  19
 الف  الف   ب  الف      آبان  30تا  26

   ب  الف   ب  ب   آذر  14تا  10
 ب   الف ب       الف آذر  21تا  17
 الف  الف   الف  الف     آذر 28تا  24
 ب    الف   ب  الف   دي  5تا  1
     ب ب ب     ب دي 12تا  8

     الف  الف   ب  الف دي 19تا  15
 الف    ب   الف  الف   دي  26تا  22
   ب  الف الف  ب     بهمن 30دي تا  29

   الف     الف  ب الف  بهمن 10تا  6
     ب  ب   الف  ب بهمن 17تا  13
     الف  الف   ب  الف اسفند 1بهمن تا  27
   ب     ب  الف ب  اسفند 8تا  4

 4،400،000 4،400،000 3،500،000 3،500،000 3،300،000 3،300،000 ریال-هرنفر-شهریه
 23102793 23102802 23102910 23103044 23103152 23103260 شناسه واریز

 

    17تا  13  – 12تا  8شنبه تا چهارشنبه،   روزها و ساعات برگزاري:
 نفر   40 ظرفیت هر دوره:

   )021(42925 .تلفن4خان زند، خیابان شهید امانی، شماره تهران خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به خیابان کریم برگزاري:  محل
 شرایط ثبت نام: 

 بـه  نیـاز  درصورت و )iacpasahar.ir( :نشانی به سحر سامانه طریق از موسسه admin توسط حسابرسی موسسه طرف از نامثبت .1
  د.فرمایی حاصل تماس آموزش واحد 206و 213 داخلی 02142925 شماره با بیشتر راهنمایی

   باشد.می رایگان صورت به حسابرسی موسسات در شاغل رسمی حسابدار مدیران و شرکا براي آموزشی کالسهاي برگزاري تبصره:
 باشد.  ساعت در سال الزامی می 40هاي آموزشی حداقل به میزان شرکت در دورهاي مستمر طبق ضوابط آموزش حرفه .2
 هاي پیشنهادي به اطالع موسسات حسابرسی خواهد رسید. ها در تاریخبرگزاري قطعی دوره .3
 نمایند.   وارد سامانه آموزش و آزموندرخواستهاي خود را  10/7/1397توانند از تاریخ موسسات حسابرسی می .4
 در شـاغل  رسـمی  حسـابداران  آمـوزش  ساعات پذیرش شرایط دستورالعملکالسهاي آموزشی توسط موسسات حسابرسی با رعایت برگزاري  .5

 پذیر است.  ، امکان28/1/1397مورخ  جامعه عضو حسابرسی موسسات ايحرفه کارکنان و حسابرسی موسسات
 مراجعه نمائید.    www.iacpa.ir براي کسب اطالعات بیشتر به  .6

 
 ايمرکز آموزش و تحقیقات حسابداري و حسابرسی حرفه

 جامعه حسابداران رسمی ایران
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