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 ايآگهی دعوت به آزمون کارکنان حرفه

 عضومؤسسات حسابرسی 
 

جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران، در اجـراي      اي مرکز آموزش و تحقیقـات حسـابداري حرفـه   
اي توسـط اعضـاي جامعـه    حرفـه ارائـه خـدمات تخصصـی و     نامه سقف مجـاز ) آیین12( ماده

ی عضو مؤسسات حسابرسکارکنان  ايحرفههاي رتبهمنظور تعیین  حسابداران رسمی ایران و به
اي (حسابرس ارشـد، سرپرسـت حسابرسـی و    حرفه يهارتبهنوبت آزمون احراز  دهمینجامعه، 

 ،شودکند. از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه دعوت میسرپرست ارشد حسابرسی) را برگزار می
معرفـی  را  شـرایط خـود   کارکنان واجـد  از مطالعه دقیق آگهی دعوت به آزمون پس

 نمایند.

 شرایط داوطلبان: الف)

طبق آخـرین  عضو جامعه سسه حسابرسی اي تمام وقت شاغل نزد مؤهمکار حرفه ) 1
 لیست حق بیمه ارسالی.

از  کار تمام وقت حسابرسی نزد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه، بعد داراي سابقه ) 2
 شرح زیر : اخذ مدارك تحصیالت عالی به

 

 آزمون رتبه
 (سال) کار سابقه

کارشناسی حسابداري 
 حسابرسی و

کارشناسی ارشد 
حسابرسی و  حسابداري و

 باالتر

کارشناسی و کارشناسی 
هاي ارشد و باالتر رشته

 مشابه

 4 2 3 حسابرس ارشد
 6 4 5 سرپرست حسابرسی

 8 6 7 سرپرست ارشد حسابرسی
 

واحـد از دروس   24هایی هستند که حداقل هاي مشابه، رشتهاز رشته منظور )1-2
 باشد. مدیریت مالیو  حسابرسی، حسابداري آنها،

درصـد و   50زمان دانشـجویی مقطـع کارشناسـی، معـادل      درکار  سابقه )2-2
 شود.سال محاسبه می 2حداکثر معادل 
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از اخذ مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد  کار حسابداري پس سابقه )3-2
اي، درصد سابقه مورد نیاز هر رتبـه حرفـه   50ر، حداکثر معادل ـو باالت

 شود.محاسبه می کار حسابرسی سال سابقه 3مجموعاً حداکثر معادل 

نامه قبولی در آزمـون رتبـه فعلـی، از جامعـه یـا سـازمان       داراي گواهی ) 3
 حسابرسی.

، صرفاً براي یک رتبه باالتر عضو جامعهمعرفی توسط مؤسسه حسابرسی  ) 4
کار تمام وقت حسابرسـی   سال سابقه 2از رتبه فعلی، مشروط به حداقل 

 در رتبه فعلی.

 :ت در آزمونمدارك الزم براي شرک ب )

تی در سایت جامعه حسابداران رسـمی  به صورت اینترنام توسط داوطلب ـفرم ثبت نتکمیل 
 www.iacpa.irایران به نشانی 

 : تاریخ آزمون ج  )

 شود.برگزار می 1396اسفند  10 مورخ  پنجشنبه روز 14ساعت آزمون در 

 : مهلت ثبت نام د )

 نام متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد. ثبتو نحوه زمان 

              واحــد آمــوزش ( داخلــی 021-42925جهــت هرگونــه راهنمــایی بــا شــماره تلفــن       ه)
  تماس بگیرید. )213و  206

 تذکر : ) ح

باال “ الف”از مهلت مقرر، ناقص یا منطبق با شرایط بند  هایی که پسبه درخواست ) 1
 نخواهد شد.اثر داده  ترتیب نباشد،

 گردد.مسترد نمیوجه ثبت نام به هیچ وجه  ) 2

 عمل خواهد آمد. نفر اول قبولی در هر رده، تقدیر به از سه تبصره: 
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 شود.نامه قبولی در رتبه مربوطه ارائه میشدگان در آزمون، گواهیبه پذیرفته ) 3

ر آن رتبـه و نیـز   فعالیـت د بـاال، از معیارهـاي الزم    3هاي موضوع بند نامهگواهی ) 4
 بود. از مبانی ارتقاي شغلی خواهد یکی

بـر   صورتی که فرد معرفی شده فاقد شرایط مقرر در این آگهـی باشـد، عـالوه    در ) 5
بـه اعمـال    ، نسـبت شدگانیا قبول فهرست داوطلبان وحذف نام وي از 

معـرف  عضـو جامعـه   خصوص داوطلب و مؤسسه حسابرسـی   مقررات انضباطی در
 خواهد شد.وي، اقدام 

 یادآوري : ) و
 است: شرح زیر سرفصل دروس به

اسـتانداردهاي  سـؤال   5زمینه اسـتانداردهاي حسـابداري،    سؤال در 15سؤال تستی ( 25  حسابداري: ) 1
 حسابداري صنعتی).سوال  5حسابداري بخش عمومی و 

 استانداردهاي حسابرسی.زمینه  سؤال تستی در 25  حسابرسی: ) 2

 و قانون مالیات بر ارزش افزوده: آن 31/4/1394هاي مستقیم و اصالحات مصوب مالیاتقانون  ) 3
 هاي مربوط.زمینه قوانین و بخشنامه سؤال تستی در 15

رفتـار   زمینه قـوانین تجـارت، محاسـبات عمـومی، مناقصـات، آیـین       سؤال تستی در 15 سایر قوانین: ) 4
 اي و قوانین و مقررات جامعه.حرفه

درصد امتیاز کل آزمون، مشروط بـر اینکـه امتیـاز مکتسـبه      60، کسب حداقل قبولی در آزمون براي ) 5
 درصد حداکثر امتیاز تعیین شده نباشد، ضروري است. 40از  یک از دروس مربوط، کمتر بابت هر
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 ( فرم معرفی نامه موسسات حسابرسی و شاغلین انفرادي)

 
 
 

با  اي بدینوسیله آقاي/ خانم .........................کارکنان حرفهبازگشت به اطالعیه آزمون 
 رده   آزموندر جهت شرکت  ،با توجه به احراز شرایط ..........................کد ملی ......

 

 حسابرس ارشد 
 سرپرست 

 سرپرست ارشد 
 گردد. معرفی می

 
 نام موسسه حسابرسی                                                               

                                                                       

 (مهر و امضاء شود)                                                                  


