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 طبـق مـاده 6 اساسـنامه، شـورای عالـی باالتریـن رکـن 
جامعـه اسـت و وظایـف و اختیـارات آن به شـرح زیر اسـت:

1- انتخاب اعضای هیات مدیره،
2- تعیین خط مشی و تصویب برنامه های جامعه،

3-تصویب آیین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی در چار 
چوب استانداردهای اعالم شده توسط مراجع ذی صالح قانونی،

4- تصویب آیین نامه انضباطی و نظارت حرفه ای،
5-تصویب آیین نامه های مالی، معامالتی، اداری و استخدامی جامعه،
گزارش  و  مالی  صورت های  جامعه،  ساالنه  بودجه  تصویب   -6

عملکرد ساالنه هیات مدیره،
7-- تعیین اعضای هیات های انتظامی بدوی از بین اعضای جامعه،

8- تأیید صالحیت اعضای کار گروه های تخصصی،
و  وظایف  تشکیل،   چگونگی  به  مربوط  نامه  آیین  تصویب   -9

اختیارات کارگروه های تخصصی
10- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و حق الزحمه 

اعضای هیات های انتظامی بدوی و کار گروه های تخصصی،

11- تصویب تشکیالت تفصیلی جامعه،
12- تصویب رهنمودها و دستورالعمل های فنی و حرفه ای در چار 

چوب استانداردهای اعالم شده توسط مراجع ذی صالح قانونی،
13- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا،

 14- تهیه گزارش ساالنه شورا برای ارائه به وزیر امور اقتصادی 
و دارایی،

15- تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های رسمی جامعه،
16- تعیین مدیر مسئول نشریه تخصصی جامعه،

17- اعمال نظارت حرفه ای از طریق کار گروه های تخصصی،
18- تصمیم گیری در خصوص سایر مواردی که برای ایفای وظایف 
جامعه الزم است و در این اساسنامه، جزو وظایف سایر ارکان جامعه 

تعیین نشده  است.

  ماده 7 - شورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره یك نفر 
را از بین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه 

ساله انتخاب نماید.

انتخــابات 

ششـمین دوره انتخابـات شـورای عالـی جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران در روز 
چهارشـنبه 27 مـرداد ماه سـال جـاری در پژوهشـگاه نیـرو برگزار خواهد شـد. نظر 
بـه نقش بـا اهمیت شـورای عالی در سرنوشـت اعضـای آن و ضرورت اجرایی شـدن 
سـند راهبردی جامعه حسـابداران رسـمی ایـران، شـرح وظایف شـورای عالی و متن 

سـند راهبـردی جامعـه به اسـتحضار خواننـدگان محترم می رسـد:

 ششمین انتخابات شورای عالی 
جامعه حسابداران رسمی ایران
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 تبصره 1 - تغییر رییس شورای عالی قبل از انقضای دوره سه ساله بر 
عهده شورای مذکور می باشد.

 تبصره 2 - رییس شورای عالی، هماهنگ سازی و مدیریت تشکیل 
جلسات و ابالغ مصوبات شورای مذکور و سایر موارد ذی ربط با وظایف 

یاد شده را بر عهده خواهد داشت.
 تبصره 3 - انتخاب مجدد یک فرد برای ریاست شورای عالی در 

دوره های بعدی با رعایت مقررات بالمانع است.
 تبصره 4 - تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بر عهده وزیر امور 

اقتصادی و دارایی خواهد بود.

اهداف راهبردی
عناوین اصلی اهداف راهبردی مصوب جامعه حسابداران رسمی ایران، 

به شرح زیر است:
1- توسعه فرهنگ حسابدهی، حسابخواهی و خدمات اعتبار بخشی:

1-1- تعامل با سازمان ها و ارگان ها به منظور ایجاد زیرساخت های 
مقرراتی مربوط؛

شناســاندن خدمــات حرفــه ای بــه ســرمایه گذاران و   -1-2
مزبــور؛ خدمــات  از  اســتفاده کنندگان 

ارتباط با محیط های آموزش عالی و ارکان سیاست گذار در   -1-3
این مورد؛

ترویج و گسترش آگاهی های عمومی و تقویت جایگاه جامعه،   -1-4
خدمات حسابرسی و سایر خدمات اعتباربخشی در کشور.

2- ساماندهی و گسترش تشكل حسابداران رسمی:
1-2- ایجاد زمینه مناسب برای رشد مؤسسات حرفه ای کارآمد؛

2-2- سازماندهی مناسب برای فعالیت حسابداران رسمی شاغل 
انفرادی؛ و

3-2- تدوین ضوابط اداری و حرفه ای در زمینه های الزم به منظور 
ارائه خدمات اعضاء بصورت منسجم و تنظیم امور و روابط بین شرکاء.

3- گسترش بازار و تنوع خدمات حرفه ای:
1-3- پیگیری اجرای صحیح آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت 

اجرائی و تقویت حسابرسی؛
2-3- گسترش خدمات حرفه ای اعضا ناشی از اجرای سیاست های 

اصل 44؛
3-3-پیگیری اجرای صحیح آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای 

شرکت های دولتی؛
خدمات  سایر  و  اعتباربخشی  خدمات  گسترش  و  معرفی   -3-4

حرفه ای؛ و
5-3- بررسی زمینه های توسعه و ترویج دامنه خدمات ارائه شده از 

سوی اعضای جامعه
4- بهبود و تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه ای:

1-4- افزایش دانش تخصصی حسابداران رسمی؛
و  حسابرسی  و  حسابداری  رهنمودهای  بهبود  و  تدوین   -4-2

آئین نامه ها و دستورالعمل های حرفه ای؛
3-4- بسترسازی اجرای حسابرسی رایانه ای؛

کارگروه های  سایر  کارگروه ها،  در  اعضاء  مشارکت  جلب   -4-4
تخصصی و همچنین در انجام تحقیقات تخصصی و انتشار نتایج آن.
5- ارتقای نظارت بر عملكرد اعضا و کنترل کیفیت خدمات حرفه ای:

بانک اطالعاتی در زمینه سوابق حرفه ای و عملکرد  ایجاد   -5-1
اعضای جامعه؛

2-5- اعمال نظارت مستمر بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی 
اعضای جامعه اعم از شاغل و غیر شاغل و ارزیابی نتایج حاصل از آن؛
3-5- بازنگری مستمر ضوابط و معیارهای مربوط به کنترل کیفیت 

خدمات ارائه شده توسط اعضاء؛ و
4-5- ارزیابی کفایت و اثر بخشی عملیاتی سیاست ها و روش های 

کنترل کیفیت در مؤسسات.
6- ارتقای اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی:

استانداردهای  تدوین  زمینه  فعال در  و مشارکت  1-6- همکاری 
حسابداری و حسابرسی؛

2-6- انجام تحقیقات مورد نیاز در زمینه ضوابط و اصول حسابداری 
و حسابرسی و اعالم نتاج آن به مراجع ذیصالح؛

3-6- انجام تحقیقات تخصصی در رابطه با اثربخشی خدمات حرفه ای؛
4-6- مطالعه مستمر در ارتباط با کیفیت اثربخشی استانداردهای 

حسابداری و حسابرسی و سایر خدمات حرفه ای.
7- تقویت همكاری و تعامل با نهادها و مراجع ذیصالح:

1-7- همکاری و مشارکت فعال با نهادهای ذیربط در جهت تدوین 
قوانین و مقررات مربوط به جامعه؛

2-7- همکاری با هیات تشخیص صالحیت حسابداران رسمی در 
انتخاب اعضای دارای صالحیت حرفه ای؛ و

3-7- شناسایی مستمر ذی نفعان و نیازهای آنان و تالش در جهت 
کاهش فاصله انتظارات با ذی نفعان.

 8- حمایــت از حقــوق حرفــه ای و منافــع مــادی و معنــوی 
اعضای جامعه:

ایجاد زمینه رقابت سالم و تأمین استقالل حرفه ای؛  -8-1
ایجاد زمینه تعامل ارکان جامعه با اعضاء؛  -8-2

ایجاد زمینه تسهیل انجام خدمات حرفه ای؛  -8-3
4-8 - ارایه خدمات مشاوره ای و کارشناسی مرتبط با امور حرفه؛ و

5-8- افزایش ضریب نفوذ حسابرسی در کشور.
9- ارتباط مستمر با تشكل هاي حرفه اي داخلي و بین المللي: 

1-9- عضویت در و یا برقراري ارتباط با تشکل هاي حرفه اي داخلي، 
منطقه اي و بین المللي عنداللزوم؛

2-9- مبادله تجربیات و اطالع و استفاده از آخرین پیشرفت ها و 
دستاوردهاي روز حرفه در دنیا؛ و

3-9- انجام تحقیقات مشترك با مؤسسات و تشکل هاي حرفه اي 
منطقه اي و بین المللي.

10- تقویت ساختارها و نظام هاي داخلي جامعه:
1-10- اخذ دیدگاه ها و نظرات اعضا در رابطه با مسائل جامعه جهت 

تجدید نظر و اصالح امور ذیربط؛
2-10- توسعه و تقویت سیستم هاي روابط عمومي، اطالع رساني در 
برقراري ارتباط مستمر و سازنده با اعضا و سایر استفاده کنندگان از 

خدمات اعضاي جامعه؛
3-10- اسـتفاده از برنامه هـاي گوناگون در جهـت ایجاد نزدیکي 
توسـعه  و  تقویـت  در جهـت  و جامعـه  اعضـا  بیـن  و همدلـي 

بنیان هـاي پایـدار حرفـه اي؛
و  پاسخگوئي  منظور  به  فني  و  تخصصي  مراکز  ایجاد   -10-4
رسیدگي به مشکالت حرفه اي اعضا و توسعه فعالیت هاي جامعه به 

مراکز استان ها و شهرستان ها؛ و
5-10- بازنگـري مسـتمر در سـاختار سـازماني، آئین نامه هـا و 

جامعه. مقـررات 

انتخــابات 




