
3

پول اول بود یا حسابداری؟ - چرا حسابداران همه ی رویدادها را به پول تقویم می کنند | محمد شلیله

عوامل موثربر اظهارنظر حرفه ای حسابرسان | دکترنظام الدین رحیمیان| علی هدایتی 

رویکرد گام به گام در گذار از مبنای نقدی، نقدی تعدیل شده یا تعهدی تعدیل شده ی حسابداری به مبنای 

تعهدی کامل برای کشورهای در حال توسعه|  سالم عبداله زاده| سمانه صادقی عسگری|

دکتر وهاب رستمی| دکتر بهزاد قربانی 

اثرپذیری گزارش های مالی از راهبرد حسابداری محافظه کارانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس   

مصطفی دیلمی پور | حمیدرضا کردلویی | فرامرز محمدی 

فاصله ی نظریه و عمل در پژوهش های حسابداری مدیریت

جعفر فیضی|  هانی قاروی آهنگر | مجتبی اکبرپور   

اسامی قبول شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1392 

اسامی مؤسسات 

فهرست حسابداران رسمی شاغل انفرادی

فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی

فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام موسسات

فهرست حسابداران رسمی غیرشاغل 

69

77

86

97

102

111

113

132

135

138

143

I

A

C

P

A

ایران

جامعه

داران
حساب

رسمی 1380

67

 هفت کلید
 برای مدیریت موفقیت آمیز
مؤسسات حسابرسی

ترجمه و تلخیص: 
عباس نویدی / حسابدار رسمی 
ستار شكری / کارشناس حسابداری

ــت  ــه در رقاب مؤسســات حسابرســی ک
موفــق هســتند و مؤسســاتی کــه چنــدان 
ــته ی  ــه دو دس ــتند را ب ــق نيس ــم موف ه
ــدرو  مؤسســات پيشــرو و مؤسســات کن
طبقه بنــدی می کنيــم و در ایــن مقالــه 
ــرار  ــورد بررســی ق ــدی را م ــن طبقه بن ای

می دهيــم.
"پيشــرو"ها مؤسســاتی هســتند کــه 
متوســط  بــاالی  شــاخص های  دارای 
ــه شــده  ــتانداردهای پذیرفت در ســطح اس
نهادهــای نظارتــی و عمومــی )ماننــد 
ــازمان  ــه ی حســابداران رســمی، س جامع
بــورس و اوراق بهــادار و ...( هســتند. 
اســتانداردهای مزبــور عمومــًا شــامل 

ایــن مــوارد می شــود:
•  رشد درآمد،

•  حاشيه ی سود،
• در سطح عالی بودن از لحاظ فنی،

نهادهــای  و  ســهامداران  رضایــت   •
نظارتــی و عمومــی،

• روحيــه و مــدت تصــدی کارکنــان و 
شــرکا، و

نــام  ارزش  و  حرفــه ای  شــهرت   •
تجــاری

نحــوی  بــه  مشــخصًا  "پيشــرو"ها 
ــد و  ــر می آین ــور ب ــز از عهــده ی ام متمای
به روشــنی بــه نتایــج برتــری هــم دســت 

می یابنــد.
در ایــن زمينــه، هفــت کليــد بــرای 
مؤسســات  موفقيت آميــز  مدیریــت 
مؤسســه ی  تبدیــل  و  حسابرســی 
ــه  ــرو ب ــه ی پيش ــه مؤسس ــی ب حسابرس

می شــود: ارائــه  ترتيــب  ایــن 
کلید یكم: راهبری و مدیریت

بــه  پيشــرو  حسابرســی  مؤسســات 
ــفاف  ــه ای ش ــتمر از مجموع ــروی مس پي
آیــا  دارنــد.  گرایــش  ارزش هــا  از 
کارکنــان  حسابرســی،  مؤسســات  در 
آن  شــرکای  و  مؤسســه  می داننــد 
ــالت و  ــش، رس ــتند؟ بين ــه هس ــاد چ نم
ــت؟  ــه چيس ــی مؤسس ــای اساس ارزش ه
در ایــن زمينــه، پذیــرش و انتقــال مفهــوم 
مســتمر و مــداوم ارزش هــای مؤسســه از 

اهميــت باالیــی برخــوردار اســت.
فنــاوری،  دوم: روش هــای  کلیــد 
ــرا ــرمایه گذاری و اج ــزی، س برنامه ری

پيــروی  بــه  مؤسســات حسابرســی 
از یــک برنامــه فنــاوری اســتراتژیک 

شــ
کا

کن
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ــه  ــه منظــور دســتيابی ب ــد. ب گرایــش دارن
اهــداف اســتراتژیک مؤسســه، شناســایی، 
دادن  قــرار  اولویــت  در  و  تحليــل 
ــی  ــاوری الزام ــه فن ــوط ب ــای مرب برنامه ه
اســت. در ایــن زمينــه، توجــه بــه مســائل 

ــت: ــروری اس ــر ض زی
1. محقــق ســاختن ارزیابــی بــه منظــور 
تعييــن وضعيــت کنونــی فناوری مؤسســه.

بــا  بالقــوه  عملکــرد  مقایســه ی   .2
ــی  ــن موقعيت ــرای تعيي عملکــرد بالفعــل ب
ــی  ــرار دارد، موقعيت ــه مؤسســه در آن ق ک
ــاوری مــورد  ــد در آن باشــد و فن کــه  بای

ــه آن. ــيدن ب ــرای رس ــاز ب ني
ــن  ــاوری همچني ــرح( فن ــه )ط 3. برنام
بایــد شــامل چارچــوب زمانــی و بودجــه 

باشــد. 
فنــاوری  مدیریــت  تنظيــم طــرح   .4

ــرایط  ــا ش ــه ب ــرای مؤسس ــتراتژیک ب اس
ــل: ذی

الــف( داشــتن تيــم مناســب در جایــگاه 
مناســب

ب( به دســت آوردن درکــی جامــع از 
زیرســاخت فعلــی فنــاوری اطالعــات 

ــه مؤسس

پ( ارزیابــی ترکيــب جــاری مشــتری و 
خدمــات مؤسســه

پروژه هــای  از  فهرســتی  ایجــاد  ت( 
اولویت بنــدی شــده بــر مبنــای حــل 
ــای  ــی نيازه ــدت و بررس ــائل کوتاه م مس

درازمــدت مؤسســه.
حسابرســی  مؤسســات  همچنيــن، 
ــای ژرف  ــوزش ه ــه ی آم ــه ارائ پيشــرو ب
ــا  ــردن ب ــه کار ک ــش ب ــتمر و گرای و مس
نرم افزارهــای در  بهتریــن تجهيــزات و 

ــد. ــش دارن ــترس گرای دس
ــی و  ــعه ی بازاریاب ــوم: توس ــد س کلی
ــزی  ــن چی ــور چنی ــب وکار؛ چه ط کس

ــد؟ ــق می یاب تحق
مؤسسات حسابرسی پيشرو:

تنظيــم  بازاریابــی  هــای  برنامــه  ـ 
می کننــد

ـ موقعيت هــای مناســب را هــدف قــرار 
می دهنــد

بــا هدف شــان  را کــه  ـ  مشــتریانی 
می گذارنــد کنــار  ندارنــد  همخوانــی 

فعاليــت هــای  ـ همــه را در مســير 
و  وارد  کســب وکار  توســعه ی  جدیــد 

می کننــد. "مســئول" 

گذاشــتن  کنــار  می تــوان  چه گونــه 
ــرض  ــی ف ــت بازاریاب ــتریان را فعالي مش
کــرد؟ مشــتریان بــد، بهــره وری، اســتخدام 
ــرای  ــا ب ــن ج ــد "بهتری ــان و فرآین کارکن
ــر  ــد. در نظ ــر می گذارن ــردن" تاثي کار ک
حســب  بــر  را  مشــتریان تان  بگيریــد 
پرداخــت،  وضعيــت  ســاالنه،  درآمــد 
ــت ارجــاع  ــت رشــد، ســابقه و قابلي قابلي
ــق هــدف، ریســک  کار، ســودآوری، تحق
کار  زمان بنــدی  کاری،  پيچيدگــی  یــا 
و رضایــت و لــذت کار بــا مشــتری، 
درجه بنــدی می کنيــد. از ایــن معيارهــا 
بــرای تشــخيص مشــتریان الــف، ب، 
ــتریان  ــد: مش ــتفاده کني ــان اس پ و ت ت
مشــتریان تان  ارزش تریــن  بــا  "الــف" 
هســتند و مشــتریان "ت"، کم ارزش تریــن 
ــار  ــد کن ــه بای ــی ک ــتریان تان )آن های مش

ــد(.  ــل بداني ــان محتم ــتن را برای ش گذاش
مشــتریانی کــه بــه صــورت نوعــی "ت" 

ــوند ــی می ش ارزش یاب
ــذب  ــان را ج ــد کارکن ــف( نمی توانن ال

ــد ــگاه دارن ــا ن ــد ی کنن
ب( تعهــد اندکــی نســبت بــه فنــاوری از 

خــود نشــان مــی دهنــد
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پ( توقعات غيرمنطقی دارند
از  پيــروی  بــه  اندکــی  تمایــل  ت( 
ــد ــتانداردها دارن ــا، اصــول و اس راهکاره

ث( کار تيمی و تعهد ضعيفی دارند
ج( پرداخت دیرهنگام دارند

معــرض  در  را  مؤسســه  پيوســته  چ( 
می دهنــد قــرار  ریســک 

ــتری و  ــت مش ــارم: رضای ــد چه کلی
ــی ــای نظارت نهاده

نــگاه داری مشــتریان و  چگونگــی 
ارتقــای درآمدهــا

مؤسســات پيشــرو بيــش از دیگــران 
ــرای  ــه ای رســمی ب ــری برنام ــه به کارگي ب
نظــارت بــر رضایــت مشــتریان و نهادهای 
ــن حــال،  ــا ای ــد. ب ــش دارن ــی گرای نظارت
اکثریــت مؤسســات حســابداری رســمی، 
ــت  ــب رضای ــرای کس ــه ای ب ــچ برنام هي

ــد. ــی ندارن ــای نظارت ــتری و نهاده مش
از  بيــش  رقبــا  امــروز،  اقتصــاد  در 
هميشــه مشــتریان را هــدف قــرار داده انــد. 
بــرای تضميــن رضایــت و حفــظ مشــتری 

ــد. ــت کني ــه حرک ــا برنام ــد ب بای
مؤسسات پيشرو:

-  تمایــل بــه داشــتن مشــتریانی دارنــد 

حق الزحمــه  افزایــش  برابــر  در  کــه 
نمی کننــد؛ مقاومــت 

-  گرایــش بــه داشــتن مشــتریانی دارنــد 
بــه ســهام داران حقوقــی  متعلــق  کــه 

ــی. ــهام داران حقيق ــه س ــه ب ــتند ن هس
ــط  ــردن محی ــم: فراهم ک ــد پنج کلی

ــی کار عال
جذب و نگهداری بهترین استعدادها

انفــرادی،  کار  از  پيشــرو  مؤسســات 
ــرکا،  ــران و ش ــان و مدی ــطح کارکن در س
گریزان انــد و تمایــل بــه کار گروهــی 

ــد. ــی( دارن )تيم
تيــم هــا بایــد قــدرت خــود را در چهــار 

حــوزه ارائــه دهنــد:
1-اجرا،

2-تأثيرگذاری،
3-ایجاد رابطه، و 

4-تفکر استراتژیک.
اگرچــه نيــازی نيســت کــه کليــه ی افــراد 
ــه  ــف دارای تجرب ــای مختل ــوزه ه در ح
ــئله  ــن مس ــه ای ــا ب ــن تيم ه ــند، ليک باش
نيــاز دارنــد کــه ایــن نحــوه ی شــکل گيری 
ــه آن هــا  تيم هــا، نحــوه ی کمــک کــردن ب
ــط  ــد در محي ــه بای ــخاصی ک ــوع اش و ن

ــند را  ــته باش ــل داش ــا تعام ــا آن ه کار ب
مشــخص می کنــد.

ــق  ــای موف ــن تيم ه ــات بنيادی خصوصي
ــد از:  عبارتن

ـ راهبری قدرتمند و کارآمد،
ـ اهداف دقيق،

ــای  ــر مبن ــم ب ــاذ تصمي ــت اتخ ـ قابلي
اطالعــات وســيع،

ـ قابليت عمل به این تصميمات،
ـ ارتباطات آزاد،

بــرای  الزم  فنــون  و  هــا  مهــارت  ـ 
و  جریــان،  در  پــروژه ی  تکميــل 

ــه  ــم ب ــل تي ــرای ني ــح ب ــداف واض ـ اه
هدف شــان. ســمت 

مؤسسات پيشرو، همچنين:
الــف( بــه داشــتن ســطوح  پــاداش 

منصفانــه و رقابتــی گرایــش دارنــد،

ب( از تــوازن ســالم بيــن کار و زندگــی 
ــد، و ــت می کنن حمای

ج( بــه داشــتن گــردش دارایــی پایين تــر 
از رقبای شــان گرایــش دارنــد.

بــه  انســان ها  امــروز  دنيــای  "در 
بــه  نســبت  روشــن  چشــم اندازی 
انجــام  کــه  رســيده اند  مســئله  ایــن 
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لحــاظ  از  افــراد،  در  ســرمایه گذاری 
خطراتــی کــه از آن اجتنــاب می کننــد، 
منفعتــی چندیــن برابــر بــه همراه مــی آورد، 
کاری  چــه  می داننــد  انســان ها  چــون 

ــد." ــام می دهن انج
نهــادن  بنیــان  در  ششــم:  کلیــد 

یادگیرنــده ســـازمان 
ــور  ــر، چه ط ــال تغيي ــان در حـ در جهـ

بایــد ماهــر و قابل تطبيــق بــود
ارائــه ی  بــه  پيشــرو  مؤسســات 
آموزشــی تمایــل دارنــد کــه از اســتراتژی 
ــت  ــد. درس ــت کن ــان حمای کسب وکارش
ــای  ــاوری و برنامه ه ــای فن ــل برنامه ه مث
ــی  ــای یادگيری/آموزش ــی، برنامه ه بازاریاب
ــی  ــا در نظــر داشــتن اســتراتژی کل ــز ب ني
موقعيــت  می یابنــد.  توســعه  مؤسســه 
تخصصــی  حوزه هــای  و  صنعــت 
ــد  ــا می ده ــه را ارتق ــه مؤسس ــی ک خدمات
ــرای  ــی ب ــا نيروهای ــد. آن ه ــر بگيری در نظ
رشــد محســوب می شــوند. کارمنــدان 
مؤسســه بــه چــه نــوع آموزش هایــی 
ــد؟  ــاز دارن ــت ني ــه موفقي ــل ب ــرای ني ب
ــی  ــانی اهميت ــرمایه ی انس ــتم های س سيس
ــدازه ی  ــه ان ــات ب ــد؛ مؤسس ــی دارن حيات
کافــی در آمــوزش افــرادی کــه در اختيــار 
ــی  ــد. بعض ــرمایه گذاری نمی کنن ــد س دارن
ــان را  ــد کارمندان ش ــات نمی خواهن مؤسس
آمــوزش دهنــد چــون فکــر می کننــد آنــان 
در هــر صــورت مؤسسه  شــان را تــرک 
خواهنــد کــرد. بــا ایــن حــال، اگــر ایشــان 
ــد  ــم بمانن ــا ه ــد و آن ه ــوزش ندهي را آم
ــورت  ــن ص ــد؟ در ای ــی می افت ــه اتفاق چ
ــتند و  ــاده نيس ــرده و آم ــد نک ــا رش آن ه
ــون  ــرد، چ ــد ک ــرک نخواهن ــه را ت مؤسس
ــه  ــت و ب ــرده اس ــان نک ــه آماده ش مؤسس

ــت.  ــداده اس ــوزش ن ــا آم آن ه
انجــام  بــه  پيشـــرو  مؤسســـات 
کــه  دارنــد  گرایــش  آموزش هایــی 
دارنــد.  نيــاز  آن  بــه  کارمندان شــان 
ارائـــه ی  بـــه  تمـــایل  همچنيـــن، 
ــد کــه کارمندان شــان  ــی دارن آموزش های

. هنــد ا می خو
اســتراتژی  اجــرای  هفتــم:  کلیــد 

عالــی عملكــرد  مدیریــت 
یکــی از نقــاط ضعــف اجــرا، مبهــم 
ــد  ــام دهي ــد انج ــه می خواهي ــودن آن چ ب
اســت. تغييــر، زمانــی اتفــاق می افتــد 
ــگان  ــد و هم ــق باش ــان دقي ــه اهداف ت ک
یــک آینــده را تصــور کننــد. نوشــتن 
اهداف تــان تغييــر بزرگــی در اجــرا ایجــاد 
می کنــد. اهــداف مکتــوب افــراد مؤسســه 
ــد. ــئول می کن ــر مس ــه یکدیگ را نســبت ب

ــخصات را دارا  ــن مش ــد ای ــداف بای اه
ــند:  باش

الف( خاص بودن،
ب( ملموس و قابل سنجش بودن،

پ( قابليت دستيابی،
ت( واقع گرایی، و

ث( گنجایش در ظرف زمان.
مؤسسات پيشرو:

ــتمر  ــات مس ــکيل جلس ــه تش ــف( ب ال
زمينــه ی  در  پيشــرفت  کنتــرل  بــرای 
می کننــد. مبــادرت  برنامه های شــان 

ــا  ــور از رقب ــه چه ط ــان این ک ــه بي ب( ب
ــد. ــد می پردازن برترن

ج( بــه تنظيــم طرح هــای کســب وکار 
ــراد  ــه ی اف ــده از هم ــای گردآم ــا داده ه ب

می پردازنــد.
ــال  ــراد در قب ــتن اف ــئول دانس ــه مس د( ب

ــد. ــش دارن ــج گرای نتای
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