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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

ن در جلسه مورخ با توجه به تاييد صالحيت اعضاي جايگزي ،آوري اطالعاتكنترل كيفيت، قوانين و مقررات و فن هايترميم اعضاي كارگروه -1  1
  عالي جامعه.شوراي 17/01/1400

 .ايپس از احراز سوابق حرفه 07/12/1399بندي كاركنان مورخ آزمون رتبه نتايجاعالم  -2

 .1400در ارتباط با حداقل نرخ پايه خدمات حسابرسي در سال صدور ابالغيه  - 3

  

  فروردين ماه

 .جامعه معارفه عضو محترم هيات مديره با حضور رياست محترم شوراي عاليتوديع و  -1  2

 جامعه. دردر ارتباط با بروزرساني نرم افزارهاي مورد استفاده  ITبررسي گزارش مسئول  -2

 نمايند. اعمالالزم را از طريق ارجاع به كارشناسي  تمهيداتسند راهبردي جامعه مقرر گرديد مدير امور اعضاء بازنگري در خصوص  - 3

 مقرر گرديد وضور در خارج از كشور حسابداران رسمي مطرح حدرخصوص شوراي عالي،  15/12/1380مورخ  27ه جلسه شمار 1-5بازنگري مصوبه  -4
  تحت عنوان پيشنهاد هيات مديره به شورا ارائه نمايند. رامدير نظارت حرفه اي جهت بازنگري مصوبه مزبور اقدامات الزم 

  د.ناقدام نمايمقرر گرديد مدير امور اعضاء  طرح و مون رتبه بندي كاركنان موسسات حسابرسيپيشنهاد اصالح از - 5
 .درخصوص نرخ حق الزحمه خدمات حرفه اي بيمه اي موافقت گرديد ،سازمان تامين اجتماعي 27/01/1400مورخ  14-0521نامه شماره با  -6

  .30/12/1399براي سال مالي منتهي به  جامعه صورتهاي ماليتصويب  -7

  .30/12/1399براي سال مالي منتهي به جامعه گزارش فعاليت هيأت مديره تصويب  -8

 .30/12/1399براي سال مالي منتهي به جامعه تاييديه مديران  تصويب  -9

  .جامعه 1400تغييرات مدنظر وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به بودجه سال اعمال  - 10
 
 

  ماه ارديبهشت
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

  نمايند.  قدامات الزم را مبذولا موارد مزبوراي جهت تكميل مدير امور اعضاء و مدير امور نظارت حرفهمقرر گرديد در ارتباط با پروژه هاي در جريان  -1  3

 نمايند. انجاماقدامات الزم را بابت اعضاي شاغل خارج از كشور، مقرر گرديد دبيركل  اعمال مقرراتدر خصوص طرح  -2

 اي موافقت گرديد.استخدام يك نفر كارشناس آموزش در امور اعضاء و يك نفر حسابرس در واحد نظارت حرفه با مجوز - 3

هاي اطالعاتي جامعه مقرر شد مدير امور اعضاء به نمايندگي از مابين جامعه با شركت هوشمند پرديس در ارتباط با سامانهدرخصوص همكاري في -4
 نمايند.مذاكره  شركت مزبورهيأت مديره با 

 ، پروپوزال خود را ارايه و مقرر گرديد:مزبوردر خصوص طرح پيشنهادي مشاوره پروژه، ، راهبردي جامعهارتباط با بازنگري سند  در - 5

نظران حرفه تشكيل و جلسات  اي مركب از دو نفر از اعضاي هيأت مديره جامعه يك نفر از اعضاي شوراي عالي جامعه و دو نفر از صاحبكميته -5-1
 برگزار گردد.

  موافقت گرديد. مزبوربا انعقاد قرارداد مشاوره، با كارشناس  -5-2

نويس بازنگري شده پيشنهادي را ارايه و مقرر گرديد در جلسات ، مدير امور اعضاء پيشاي مستمر اعضاي جامعهآموزش حرفهدر خصوص ضوابط  -6
 گيري شود.آتي تصميم

 ارايه نمودند. ،نحوه چگونگي قرارداد و گزارش در ارتباط باير امور اعضاء توضيحاتي در خصوص اجراي تفاهم نامه با وزارت تعاون مد -7

  عالي ارايه شود.و مقرر شد موضوع به شوراي تهيهتوسط مدير امور نظارت حرفه اي  1399اي سال گزارش نظارت حرفه -8

  خرداد ماه
  

شهر (بيلبورد) و آگهي  هاي مجازي، سطحهاي مالي، در شبكهمستقل صورتطرح شكايت حقوقي عليه تبليغ كنندگان ارايه خدمات حسابرسي  -1  4
 مقرر گرديد اقدامات حقوقي از طريق وكيل جامعه انجام گردد.  و طرح ،در روزنامه

  تير ماه
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

 و مقرر شد در جلسه بعدي شورا ارايه شود. تهيههاي تخصصي كارگروه 1400گزارش فعاليت سه ماهه اول سال  -2

امور اعضاء از طريق كارگروه مدير مقرر گرديد  ودبيركل توضيحاتي ارايه  ،دار كل كشور با موضوع رتبه بندي حسابرسانخزانهدرخصوص نامه  - 3
 تخصصي موضوع را پيگيري و سپس به هيأت مديره ارايه نمايند.

و  ا تهيه و به هيأت مديرهرآقاي زاهدي مدل مربوطه  امور اعضاء با هماهنگيمقرر گرديد مديرهاي بانكي، در ارتباط با مدل بازيافت هزينه استعالم -4
 .نمايندعالي ارايه شوراي

 گرديد.با تشكيل كميته تخصصي حسابرسي داخلي زيرمجموعه كارگروه فني و استانداردها موافقت  - 5

 . عالي ارجاع شودبه شوراي تصويب مقرر شد جهت هاي تخصصي در جلسه طرح و نامه اجرايي چگونگي رسيدگي در كارگروهطرح آيين -6

 .به شوراي عالي ارجاع شودتصويب مقرر شد جهت طرح جدول بازنگري شده تنبيهات انضباطي در جلسه طرح و  -7

 . به شوراي عالي ارجاع شودتصويب مقرر شد جهت طرح اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسي بازنگري شده، در جلسه طرح و  -8

هاي ها و دستورالعملالغ چك ليستيرغم مكاتبات صورت پذيرفته با مركز اطالعات مالي و عدم ابهاي مبارزه با پولشويي، علدرخصوص چك ليست -9
  سيدگي به مؤسسات اعالم گردد. رهاي پيشنهادي مزبور جهت تسهيل مربوطه تاكنون مقرر گرديد چك ليست

  
  )هامريت همادا(

  

 ذول فرمايند.الزم را مب تمهيدات مدير امور اعضا، مقرر گرديد مؤسسات ايحرفه بندي كاركنانطرح برگزاري آزمون رتبه در ارتباط با -1  5

كل وصول  مدير 05/05/1400مورخ  3262/1400نامه شماره  ،ايطرح آخرين مذاكرات با سازمان تأمين اجتماعي بابت حسابرسي بيمهدر ارتباط با  -2
 مقرر شد:ترم هيأت عالي نظارت جامعه، است محري 06/05/1400مورخ  184حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي و نامه شماره 

شود، نوع كار دست دوم نبوده ليكن از الزحمه كه از طريق سازمان تأمين اجتماعي به مؤسسات ارجاع مينوع كار و پرداخت حق با در ارتباط  -2-1
  .شودمشاور حقوقي جامعه نيز استعالم 

  مرداد ماه
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

  ند.ارايه چارچوب گزارشگري و فرمت يكنواخت اقدامات الزم را به عمل آورجهت طريق كارگروه فني و استانداردها،  مدير امور اعضاء از  -2-2
درصد  60الزحمه ساعتي، حداقل كارهاي مزبور از طرف سازمان تأمين اجتماعي به مؤسسات رتبه الف و ب جامعه ارجاع و در ارتباط با نرخ حق-2-3

  شود).ر هر سال از طرف جامعه حسابداران رسمي اعالم ميدرصد سربار خواهد بود. (توضيحاٌ: نرخ پايه د 20نرخ پايه به عالوه 
اي ف و رفتار حرفهآيين اخال 210-19كارگروه فني و استانداردها در ارتباط با مفاد بند  31/06/1399مورخ  4موضوع جمله آخر، مصوبه شماره  - 3

در  ر كلدبيطرح و سپس  "باشد.ط جامعه، بالمانع ميلذا حسابرسي مجدد به شرح ياد شده پس از بررسي و صدور مجوز توس"حسابداران رسمي، 
 ،باشنددر اين مورد خاص جامعه هيچ مجوزي در اجراي حسابرسي مجدد به جهت اينكه طبق مقررات مجاز نمي ،ارتباط با اين موضوع اظهار نمودند

 صادر نخواهد نمود.

 :مقرر گرديدشود، و گزارش براي يك سال صادر ميها نيز دها كه در برخي مواقع براي آندر ارتباط با حسابرسان منتخب شوراي شهر و شهرداري  -4

انتخاب  وني مربوطمبادي قانبايد از طريق  ضوابطها طبق هاي تابعه شهرداريهاي تابعه و شركتها، سازمانحسابرس منتخب براي شهرداري  -4-1
از طريق دبيركل به  مواردرديد باشند. لذا مقرر گنمي خارج ضوابط مزبوروند و مؤسسات حسابرسي مجاز به پذيرش حسابرسي و بازرس قانوني ش

 مؤسسات اطالع رساني شود.

هاي الزم را پيگيريامور اعضاء جهت احصا جلسات، د اقتصادي طرح و مقرر گرديد مدير نامه مدير كل پيشگيري ستاد هماهنگي مبارزه با مفاس - 5
 مبذول فرمايند.

اي راهكارهاي قانوني جهت رفع مشكالت مؤسسات مقرر شد از طريق مشاور بيمه هاي آموزشيي در ارتباط با هزينهاضوابط بيمهدر خصوص  -6
 پيگيري و انجام گردد.

مورخ  269396/99نامه شماره اجتماعي و تفاهمهاي وزارت تعاون كار و رفاه مدير كل دفتر تعاوني 09/05/1400مورخ  79721نامه شماره  -7
و مقرر گرديد در ارتباط با مدل اجراي كار و تهيه طرح هاي تعاوني، هاي حسابرسي و رسيدگي از شركتها و هزينهدر خصوص روش 27/10/1399

  
  )هام دادرم همادا(
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

 ،امور اعضاءها) زير نظر مديرحسابرسي تعاوني( ها در كميته فرعي مربوطهدستورالعمل جهت گزارشگري اعم از توافقي و......، ساز و كارها و روش
  و همجنين از ضوابط نرخ گذاري جامعه نيز مستثني شود.بررسي 

 همچنين ها و جامعه حسابداران رسمي مورد تصويب قرار گرفت.ها و دهياريازمان شهرداريسريزي و بودجه نامه فيمابين دفتر برنامهمفاد تفاهم -8
هت جكميته فرعي  وارجاع به كميته فني  جهت تدوين اردمقرر گرديد تهيه تيپ قرارداد واحد، شيوه گزارشگري و نحوه اجراي كار و ساير مو

 بررسي نحوه اجراي كار زير نظر مدير امور اعضاء برقرار  شود.

 نامه بازنگري شده مركز داوري جامعه مورد تصويب قرار گرفت.آيين -9

 از در خصوص تهيه چك ليست وظايف و تكاليف اشخاص حقيقي و حقوقي عضو جامعه كه قبالٌ به امور اعضاء ارجاع شده بود مجدداٌمقرر گرديد  - 10
 طريق امور ا عضاء احصاء و به هيأت مديره ارايه گردد.

داري و حسابرسي ام حسابگزارشي از آخرين وضعيت و پيگيري طرح جامع نظدبيركل هاي تخصصي نهاد ناظر، درخصوص طرح آخرين نشست -11
 .ارايه نمودند

ديس مقرر گرديد مدير محترم امور اعضاء موضوع را با مديريت شركت هوشمند پر 1400در ارتباط با طرح اصالح شماره عضويت اعضاء در سال  -12
 پيگيري و نتايج را به هيأت مديره اعالم نمايند.

اي، توسط مدير امور اعضاء و ت آموزشي جامعه، گزارشي از جلسه با مشاور بيمهدرخصوص طرح رعايت مقررات تأمين اجتماعي در ارايه خدما -13
 گرديد.مسئول امور مالي ارايه 

 د بحث و بررسي قرار گرفت. مورطرح درخواست مؤسسات آموزشي جهت همكاري با جامعه در ارتباط با آموزش اعضاء  -14

گروه آيين جامعه مقرر گرديد كه موضوع به كار 1399ي منتهي به اسفندماه هاي مالگزارش هيأت عالي نظارت در مورد صورت 5درخصوص بند  -15
  عالم شود.ااي ارجاع و  نظر تخصصي از كارگروه مزبور اخذ و اخالق و رفتار حرفه

  
  )هام دادرم همادا(
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

يد به جهت تاي ،مشاور ارايه و مقرر گرديد پس از كسب نظر كميته تخصصي برنامه راهبردي توسط ،طرح نهايي سند راهبردي بازنگري شدهنمايه  -1  6
 شوراي عالي جامعه ارجاع گردد.

مراحل گزارشي از  "هاي كشورها وزارت كشور بابت حسابرسي دهياريها و دهياريان شهردارينامه با سازمتفاهم"نويسدرخصوص طرح پيش -2
 اعضاء ارايه گرديد.توسط مدير امور  انجام شده

 كل به مؤسسات ابالغ گردد.مقرر گرديد ضوابط از جانب دبيرهاي آموزشي مؤسسات حسابرسي، هزينهاي در ارتباط با ضوابط بيمه - 3

دو  ر بارقمي و شروع آن براي سال مزبو 6و مقرر گرديد طبق روال قبلي كد عضويت  1400در ارتباط با طرح اصالح شماره عضويت اعضاء در سال  -4
 صفر انجام پذيرد.

اعمال  ،ضوابطمقرر گرديد در صورت عدم رعايت و درخصوص آخرين وضعيت مؤسسات كمتر از سه شريك، مدير امور اعضاء توضيحاتي ارايه  - 5
 مقررات شود.

صوبه م 5با موضوع اقامت خارج از كشور شركاي مؤسسات، هريك از اعضاء نقطه نظرات خود را ابراز و مقرر گرديد در راستاي بند  در ارتباط -6
اعمال مقررات  ،اي موارد را پيگيري و پس از احراز عدم رعايت مصوبه مزبورنظارت حرفه شوراي عالي، مدير 1399 /16/04مورخ  19/7جلسه 
 .شود

 هاي واحد آموزش، مدير امور اعضاء گزارشي از كارهاي انجام شده و جلسات برگزار شده با اركان راهبردي آموزشي جامعهطرح برنامه ادر ارتباط ب -7
 موارد به شرح زير مقرر گرديد.و  را ارايه

 اي.هاي حرفهتهيه تقويم آموزشي و سرفصلهاي مصوب آموزشي به تفكيك رده -7-1

  .1400نيمه دوم آبان ماه بندي در برگزاري آزمون رده -7-2
 .ايبندي كاركنان حرفهكنندگان در آزمون رتبهساعته جهت آمادگي شركت 5الي  3رايگان وبينار  -7-3

  شهريور ماه
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

اه موافقت م، با همكاري اتاق بازرگاني ايران طبق سنوات قبل در آبان "سومين رويداد مشاوره كسب و كارها"با برگزاري وبينار مشترك با موضوع  -8
 گرديد.

 ارايه نمايد. را موارد مزبورشناسي ادغام و داليل و آسيب هاي صورت گرفته و برگشت ازگرديد مدير امور اعضاء گزارشي از وضعيت ادغاممقرر  -9

ماره شهاي تعاوني، و نامه هاي حسابرسي و رسيدگي از شركتها و هزينهبا موضوع روش 27/01/1399مورخ  269396/99نامه شماره با تفاهم - 10
 معاونت امور تعاون مطرح و در ارتباط با بند يك نامه مزبور به شرح زير موافقت گرديد: 16/06/1400مورخ  102242

درصد مبلغ  70ل مبلغ قرارداد معادل حداقوافقي و رسيدگي به منابع و مخارج، هاي تهاي مالي، اجراي روشدر ارتباط با حسابرسي صورت -10-1
 غ گردد.اعالمي آن جامعه تعيين و به اعضاء ابال

 در ارتباط با مدل اجراي كار و تهيه دستورالعمل جهت گزارشگري اعم از روشهاي توافقي و... اقدام گردد. -10-2

 "ها و اعتبارات دولتينحوه مصرف كمك"و تهيه گزارش  "هاي توافقياجراي روش"در ارتباط با رسيدگي به موارد خاص از طريق قرارداد  -10-3
  طبق توافق طرفين قرارداد.

  .نمايددر اين زمينه همكاري  جامعهبا توجه به مكاتبات مؤسسات مقرر گرديد ابالغيه حداقل نرخ خدمات حسابرسي، در خصوص  -11

  
  )هام رويرهش همادا(
  

رون ها به اشخاص بسامانهخدماتي كه بابت  مقرر گرديد با توجه به ،شركت هوشمند روش پرديس با طرح چگونگي ادامه قرارداددر ارتباط با  -1  7
 ظايف خود را طبق روال انجام دهد.وشود اطمينان حاصل گردد كه شركت مزبور سازماني داده مي

هاي اطالعاتي، مقرر گرديد مجوز كاربري سامانه پرديس و جام صرفاٌ براساس نامه ذيحساب سطوح دسترسي ذينفعان به سامانه در ارتباط با -2
 .ذيردصورت پها هاي دولتي و واحد اعتبارات بانكسازمان

از مؤسساتي رستي ، فهمبني بر اينكه اي گزارشيمدير امور نظارت حرفه مقرر گرديد هيأت مديره، 22/06/1400مورخ  49 طبق بند يك جلسه شماره - 3
هيچ  هاي انجام شده اطمينان حاصل گرديد كهبودند ارايه نمايند. در اين خصوص پس از بررسياز هياتهاي انتظامي كه داراي حكم عدم پذيرش 

 پذيرش نگرديده است. بور، به علت بسته بودن سامانه سحر،كار جديدي، توسط مؤسسات مز

  مهرماه
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

 عالي ارجاع گردد.طرح ايفاي تكاليف هيأت مديره، مقرر گرديد موارد مهم در اسرع وقت تهيه و به شوراي در خصوص -4

 عالي ارايه گردد.و مقرر شد در جلسه آتي شوراي تهيههاي تخصصي، گزارش فعاليت سه ماهه دوم كارگروه - 5

 عالي ارايه شود.شوراي بهمقرر گرديد و اي بازنگري شده، تصويب ضوابط آموزش حرفه -6

 موافقت گرديد.تعدادي از اعضا در موسسات با درخواست شراكت  -7

يه مقرر شد به شوراي عالي ارا وتهيه رت حرفه اي توسط مدير نظا، ضوابط حضور حسابداران رسمي شاغل در خارج از كشوربازنگري شده طرح  -8
 گردد.

معرفي احدي از حسابداران رسمي جهت عضويت "رئيس شوراي اسالمي محمدشهر با موضوع  14/07/1400مورخ  990/1400در خصوص نامه شماره  -9
 .نمايدت عضويت در كارگروه مزبور معرفي جه امور اعضا نفر واجد شرايط رامقرر گرديد  ، طرح ودر كارگروه حسابرسي جهت انتخاب حسابرس

 ها مورد تصويب قرار گرفت.نامه و چك ليست حسابرسي دهيارينسخه نهايي تفاهم - 10

 درخصوص هماهنگي مراسم روز حسابدار موارد به شرح زير مصوب گرديد: -11

هاي تصويب مي واجد شرايط براساس شاخصو معرفي حسابداران رسبرگزاري روز حسابدار به طور مشترك با وزارت امور اقتصادي و دارايي  -11-1
 شده.

  .معتبرهاي مشاركت در برگزاري روز حسابدار با دانشگاه -11-2
 14نامه اجرايي ماده آيينو  ينحوه اجراي تكاليف قانوني مندرج در قانون اصالح"در خصوص وظايف جامعه به عنوان متولي نظارت، با موضوع  -12

ارائه شرح ذيل  بهاي در ارتباط با جلسات برگزار شده در مركز اطالعات مالي توضيحاتي مدير نظارت حرفه "الحاقي قانون مبارزه با پولشويي
 :نمودند

اه اندازي راز طريق برقراري ارتباط مقرر گرديد جهت ، در ارتباط با استفاده از اتوماسيون اداري جهت فرآيندهاي قانوني مبارزه با پولشويي -12-1
 د.اي اقدامات الزم به عمل آيآوري، توسط مدير امور نظارت حرفهاتوماسيون با رعايت الزامات حفاظتي و امنيتي شبكه با همكاري واحد فن

  
  )هام رهم همادا(
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

دو ماده  و تبصره يك و 158ماده  قانون اصالحي و 4ماده  3تبصره  طبق مبارزه با پولشويي ات انضباطي براي عدم رعايت قانونبيني مقررپيش -12-2
روميت از اي از خدمت مربوط يا محي حسب مورد به دو تا پنج سال انقضمتخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضاي"مزبور، مبني بر اينكه 

 ."همان شغل محكم خواهد شد

هاي مالي رتاستعالم بر خط و بدون محدوديت صو جامعه حسابداران رسمي ايران مكلف است امكان، آيين نامه اجرايي 30طبق ماده  -12-3
قرار .... براي اشخاص مشمول فراهم كند. در اين خصوص مقرر گرديد اطالعات مربوطه از طريق سامانه جام اعالم و برحسابرسي شده و ضمايم 

 گردد.

  اصالح قرارداد نمونه حسابرسي بابت الزاامات قانوني مبارزه با پولشويي.  -12-4
 به وقت تهران. 18) ساعت 2021اكتبر  20( 1400مهرماه  28اي در تاريخ به مناسبت روز اخالق حرفه ،ايوبينار اخالق حرفهاطالع رساني  -13

طي روزهاي گذشته در دو جلسه برگزاري در  اظهار نمودنددبيركل  "طرح اصالح ماده واحده و طرح جامع حسابداري و حسابرسي"در خصوص  -14
 شود.پس از انجام مراحل نهايي جهت تصويب به صحن علني مجلس ارجاع ميو تفاق مشاور جامعه شركت كميسيون اقتصادي مجلس به ا

ها در خصوص رسيدگي و اظهارنظر به ريسك چهارگانه، طرح شده از جانب مؤسسه مفيدراهبر مقرر گرديد موارد در كارگروه فني و استاندارد -15
 بررسي واعالم نتيجه گردد.

رديد گمقرر دستورالعمل  3، با توجه به عدم حد نصاب الزم در جلسات اول و دوم و با رعايت ماده جامعه ي جلسه مجمع عموميدر خصوص برگزار -16
 برگزار گردد. 18/08/1400، در تاريخ نوبت سوم

 ديد.هاي حسابرسي جامعه موافقت گربا انعقاد قرارداد پژوهشي با اعضاء هيأت تحريريه فصلنامه پژوهش -17

قانون برنامه پنج ساله، ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با موضوع انعكاس حقوق و مزاياي  29ماده در خصوص  -18
ماده مزبور  2چنين وظايف حسابرسان در اجراي تبصره هاي مشمول و همناخالص پرداختي به مديران و درج در سامانه اطالعاتي توسط شركت

  
  )هام رهم همادا(
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

بندي نهايي به مقامات مقرر گرديد موارد پيگيري و پس از جمع ودبيركل توضيحاتي ارايه  21/07/1400مورخ  293299/400 موضوع نامه شماره
 قضايي ارسال گردد.

مقرر  وارائه نمايند، توضيحاتي مدير امور اعضاء در خصوص مشكالت در ارتباط با حسابداران رسمي كه از هيأت انتظامي حكم تعليق دريافت مي -19
 گرديد افراد مذكور در زمان تعليق بايد از مؤسسه خارج شوند.

 غ پيشنهادي امور اعضابا مبالاي و كالس آمادگي كاركنان مؤسسات عضو جامعه هاي حرفهبندي ردهبا هزينه ثبت نام هر فرد در آزمون رتبه -20
 موافقت گرديد.

 موافقت گرديد. آيين نامه ماليرعايت با خريد نرم افزار آموزشي ايده پيشنهادي امور اعضاء با  -21

اعالم ررسي و نتايج ب مربوطهها به صورت وكالتي، مقرر گرديد مورد توسط مدير امور اعضاء در كارگروه هاي مالي شركتدر خصوص امضاء صورت -22
 گردد.

مانه سحر و پرديس توسط حسابداران رسمي بارگذاري گزارشات در سا وها به دليل عدم تاييد قراردادها با توجه به مشكالت بسياري از شركت -23
بي اعم از شريك و تحت استخدام در زمان خروج از مؤسسات، مقرر گرديد در زمان خروج شركاء و حسابداران رسمي تحت استخدام تاييديه كت

زبور توسط مدير گرديد مورد مچنين مقرر از مؤسسات مبني بر تسويه حساب سيستمي قبل از خروج از طريق مؤسسات به جامعه ارايه گردد. هم
  رساني گردد.امور اعضاء اطالع

  
  )هام رهم همادا(
  

8  
  

 .گرديد موافقت، "پيشگيري و مقابله با فساد، پولشويي و تأمين مالي تروريسم"با تغيير نام كارگروه مبارزه با پولشويي و فساد به كارگروه  -1

 ود. شموارد بررسي و مقرر گرديد از طريق مدير نظارت حرفه اي اطالع رساني با موضوع طرح بازنگري ساختار مبارزه با پولشويي در جامعه،  -2

) 14نامه اجرايي ماده () آيين37دستورالعمل نحوه تشكيل و ساماندهي واحد مبارزه با پولشويي در مؤسسات حسابرسي موضوع ماده (" مفادبا  - 3
 موافقت گرديد. "قانون مبارزه با پولشويي

  آبان ماه
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

جامعه حسابداران رسمي ايران مكلف است امكان "انون مبارزه با پولشويي ق) اصالحيه 14نامه اجرايي موضوع ماده (ين) آي30طبق مفاد ماده ( -4
هاي هاي بازرس قانوني و ساير گزارشهاي حسابرسي، گزارشهاي مالي حسابرسي شده و ضمائم گزارشاستعالم برخط و بدون محدوديت صورت

سامانه "اي موضوع را در كارگروه مدير امور نظارت حرفه مقرر گرديد در اين ارتباط "اشخاص مشمول فراهم كند. هاي مالي را برايمنضم به صورت
 طرح و پيگيري نمايد. "جام

موافقت  ،) آن به عنوان متولي نظارت14نامه اجرايي ماده (طبق اصالحيه قانون و آيين ،اي در سايت جامعهاختصاص بخش جداگانهدر خصوص  - 5
از طريق مؤسسات و ساير مكاتبات مربوطه مقرر گرديد  چنين با توجه به محرمانه بودن اطالعات در ارتباط با گزارش معامالت مشكوك. همگرديد

 باشد. جامعه دبيرخانه مبارزه با پولشويي به طور جداگانه و محرمانه راه اندازي و دسترسي آن در اختيار مسئول مبارزه با پولشويي

زمان  مبني بر عضاء توضيحاتيمدير امور ا اي مؤسسات حسابرسيكاركنان حرفه بنديطرح مراحل و زمانبندي برگزاري آزمون رتبه ادر ارتباط ب -6
 ارايه نمودند. شود.مدارك و مستندات پس از قبولي در آزمون بررسي و سپس گواهي صادر مي اينكه وثبت نام برگزاري، هزينه 

 به تصويب رسيد. و، بررسي مؤسسات حسابرسي بندياي رتبهنامهطرح آيين -7

 گرديد. موافقت ه قرارداد شركت هوشمند روش پرديسطرح الحاقي با -8

كالت موجود در به مش مبني بر اينكه به دليلدبيركل توضيحاتي  "عالي) دستورالعمل برگزاري انتخابات شوراي8طرح بازنگري ماده ("در ارتباط با -9
ي عالي در ضمن انصراف از آن با هماهنگي هيأت عالي نظارت و در صورت عدم تعارض با ساير مقررات، انتخابات شورا اي انتخابات الكترونيكي،اجر

 پنج شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز با انجام رعايت كليه مقررات انجام گردد.

اي هجرايي جهت هماهنگي و برگزاري با هيأت عالي نظارت جلسمقرر گرديد عوامل امور ا 1400آبان  18درخصوص برگزاري جلسه مجمع در تاريخ  - 10
 برگزار نمايند.

 نامه مالي موافقت گرديد.با تجهيز اداري دو طبقه از ساختمان ميرداماد با رعايت مقررات آيين -11

 انداز جامعه موافقت گرديد.با موضوع سند چشم مشاوربا تمديد قرارداد  -12

  
  )هام نابآ همادا(
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

 براساس گزارش واحد امور اعضاء موافقت گرديد. در موسساتتعدادي از اعضا با درخواست شراكت  -13

 براساس گزارش واحد امور اعضاء موافقت گرديد.سيس مؤسسه كارآزما مشاور دانا با تا -14

با خريد  ونحوه عملكرد و توليد محتوا و خريد تجهيزات در فاز اوليه توضيحاتي ارايه  با درخصوص طرح فعاليت روابط عمومي، دبيركل در ارتباط -15
 نامه مالي موافقت گرديد.لوازم و تجهيزات مورد نياز، با رعايت آيين

كه از نفرات تاييد  قاي معصوم ضميريآ ،شاهي در هيأت انتظامي بدوي آقاي عربي مزرعه انتخابترميم كارگروه بورس، بانك و بيمه، با توجه به  -16
  باشند به عنوان عضو جايگزين انتخاب گرديد.از قبل مي شورا صالحيت شده

 ارجاع به هيأت عالي نظارت.و  ، 1400شهريور ماه  31اهه منتهي به م اي براي دوره ششدورههاي مالي ميانصورتتصويب  -17

مقرر گرديد طرح مزبور در كارگروه  وسرمايه و كشور در ابتدا دبيركل توضيحاتي ارائه  نويس مديريت تعارض منافع بازاردر خصوص طرح پيش -18
 اي ارجاع و نظرخواهي گردد.قوانين و مقررات و آيين اخالق و رفتار حرفه

 .ارجاع گرديدعالي عان پس از طرح و بررسي به شوراينامه اجرايي پاسخگويي و رسيدگي به درخواست مراجنويس آيينطرح پيش -19

هاي مدير امور اعضاء توضيحاتي مبني بر هماهنگي 1400آبان ماه  27ي در تاريخ اي مؤسسات حسابرسبندي كاركنان حرفهدرخصوص آزمون رده -20
 و تشريفات انجام كار، ارايه نمودند.  به عمل آمده با حوزه امتحاني

اي توضيحاتي ارايه و سپس مقرر گرديد و براساس ساعات لزحمه بررسي كنندگان كنترل كيفيت مدير امور نظارت حرفهاحق افزايش در خصوص -21
  اي اعمال گردد.رآمد با نظر مدير امور نظارت حرفههاي كوچك، متوسط و بزرگ و دهاي شركتكار واقعي با رعايت نصاب و شاخص

  
  )هام نابآ همادا(
  

، شركت كنندگانهاي قيمت تبادل نظر و با توجه به پيشنهاد پس از بحث و آوري اطالعات،نهايي پيشنهادهاي حوزه فن، با موضوع بررسي در ارتباط -1  9
 قرارداد منعقد گردد. نسبت به كليه موارددرصد مبلغ پيشنهادي  30مقرر گرديد با 

امور اعضاء از خدمات كارشناسي و مشاوره در  ديد مديرمقرر گر وهاي اطالعاتي، دبيركل توضيحاتي ارايه در خصوص طرح امنيت شبكه و سامانه -2
  گيري شود.اين حوزه از افراد مجرب دعوت و پس از تاييد ايشان نسبت به انعقاد قرارداد تصميم

  آذرماه
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

دم ع جهت شراكت در مؤسسات، پس از ارايه توضيحات مدير امور اعضاء و بررسي سوابق با توجه به احدي از اعضادر ارتباط با طرح درخواست  - 3
 با درخواست ايشان موافقت نگرديد. ،احراز شرايط طبق ضوابط جامعه

 موافقت گرديد. ،با كمك به موسسات خيريه طبق روال سنوات قبل و بودجه تخصيص يافته -4

عضاي امك به انفر از اعضاي جامعه به عنوان هيات تسويه، مقرر گرديد از طريق ارسال پي 5در خصوص درخواست بيمارستان مهرگان بابت معرفي  - 5
 كشي انتخاب و معرفي شوند.متقاضيان شناسايي و از طريق قرعه ،غيرشاغل

نفر از اعضاي شاغل جامعه جهت عضويت در كميته حسابرسي مقرر گرديد  2درخصوص درخواست شركت پتروشيمي مسجد سليمان بابت معرفي  -6
 شوند. كشي انتخاب و معرفيي و از طريق قرعهابتدا از طريق ارسال پيامك به اعضاي شاغل شريك، متقاضيان شناساي

  ردد،. آذرماه، مقرر گرديد مراسم ترجيحاٌ در ساختمان ميرداماد به طور مجازي برگزار گ 15درخصوص مراسم بزرگداشت روز حسابدار در تاريخ  -7
الي موافقت مان ميرداماد با رعايت آيين نامه مبا خريد هدايا جهت روز حسابدار و تجهيزات جهت روابط عمومي جامعه و پارتيشن بندي اداري ساخت -8

 گرديد.

باشد در سامانه مزبور ثبت نام و شناسايي هاي مجازي جامعه با شماره تلفن همراه كه به نام جامعه حسابداران رسمي ميمقرر گرديد كليه شبكه -9
 گردد.

 ارجاع گرديد.عالي آخرين نسخه سند راهبردي جامعه پس از تاييد هيأت مديره به شوراي - 10

 گزارش واحد امور اعضاء موافقت گرديد. برخي از اعضا در موسسات براساسبا درخواست شراكت  -11

و برگزاري  1400يماه داعالم و همچنين مقرر گرديد اطالعيه ثبت نام آزمون رده هاي حرفه اي در هفته اول  بندي كاركناننتيجه آزمون رتبه  -12
 .1400بهمن  14در امتحان

  عالي جامعه ارسال گردد.گيري به شورايو مقرر گرديد جهت تصميم تهيه "طرح مدل بازيافت هزينه سامانه استعالم" -13
 گيري به شوراي عالي جامعه ارسال گردد.مقرر گرديد جهت تصميم، تهيه و "الزحمه حسابرسيحقطرح بازنگري دستورالعمل "  -14

  
  )هام رذآ همادا(
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

 گيري به شوراي عالي جامعه ارسال گردد.مقرر گرديد جهت تصميم تهيه و "طرح آخرين نسخه بازنگري شده جدول تنبيهات انضباطي" -15

مقرر گرديد پيشنهاد هيأت مديره جهت  "اي حسابداران رسميآيين اخالق و رفتار حرفه 290-147طرح پيشنهاد اصالح بند " در خصوص -16
 گردد. ارايهعالي گيري به شورايتصميم

 گردد. ارجاع به شوراي عالينامه ماموريت، طرح بازنگري آيين -17

ي مزبور به هاموافقتنامه ودر اين خصوص دبيركل توضيحاتي ارايه  طرح و موافقتنامه سامانه جام با شركت سپهر، شركت برهان و پارس كيان -18
 تصويب رسيد.

 مولفه شخص بدرصد پشت جلد  30پرداخت  تصويب و با، هاي حسابرسيبا فعاليت ر ارتباطكتاب قوانين و مقررات تأمين اجتماعي دانتشار -19
 موافقت گرديد.

به  لزوم رعايت كامل ضوابط و مقررات جامعه را"رياست محترم هيأت عالي نظارت با موضوع  1400آذرماه  29مورخ  291درخصوص نامه شماره  -20
  ن اخالق و رفتار طرح و بررسي گردد.مقرر گرديد مورد در كارگروه آيي "اركان شركت تعاوني

  
  )هام رذآ همادا(
  

انديشي و تبادل نظر پيرامون جلسه هيأت مديره جامعه حسابداران رسمي با حضور تعدادي از مديران عامل مؤسسات حسابرسي به منظور هم -1  10
 مباحث جاري حرفه در محل ساختمان ميرداماد برگزار گرديد.

ها و هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و موافقت آنجلسات برگزار شده با معاونت امور شركت توضيحاتي در ارتباط بادبيركل  -2
 265597/99) موافقت نامه 7جهت عملياتي شدن موضوع يك بند به ماده ( ، مقرر شدارائه و هاي سامانه جامعالي جامعه با بازيافت هزينهشوراي

 آوري هوشمند روش پرديس اضافه گردد.شركت مهندسي فنعه و فيمابين جام 05/09/1399ورخ م

 عالي ارايه گردد.هاي تخصصي، موارد مطرح و مقرر شد در جلسه آتي شورايدر ارتباط با گزارش فعاليت سه ماهه سوم سالجاري كارگروه - 3

 د.موافقت گردي "ري و پروفايل اعضاء و مؤسساتگيي فروش سامانه يكپارچه آزمون، آموزش، رأ"قرارداد شركت داتام سيستم ويستا با موضوع  -4

  ردد.گشده كنترل وضعيت و كيفيت ارائه شده توسط امور نظارت حرفه اي تاييد و مقرر شد به شوراي عالي جامعه ارجاع  بازنگريچك ليست هاي  - 5

  دي ماه
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

 سابداري رسمي و مؤسسات حسابرسي تحتدستورالعمل نحوه تشكيل و ساماندهي واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در جامعه ح -6
 و مقرر شد پس از اصالح نهايي به مركز اطالعات مالي ارسال گردد. طرح نظارت

 نامه دنياي اقتصاد موافقت گرديد.با چاپ اسامي مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي در قالب ويژه -7

ه استفاده ر آن طبق نظر مشاور مقرر شد از استوديوهاي موجود به صورت اجارامكان ساخت استوديو دعدم با توجه به معماري ساختمان ميرداماد و  -8
 شود.

باشند و اعضايي كه تعليق و هنوز دو مؤسسه فعال مي و شريك، مؤسساتي كه ادغام شده، مدير امور اعضاء در ارتباط با مؤسسات با دمقرر گرديد -9
 اند ليكن در مؤسسات مشغول به كار هستند، گزارشي تهيه نمايند.شده

  در مؤسسه اهميت نگر براساس گزارش واحد امور اعضاء موافقت گرديد. احدي از اعضاءبا درخواست شراكت  - 10

  
  )هام يد همادا(
  

ل نظر پس از بحث و تباد و ارايهتوضيحاتي مدير امور اعضا  حسابرسي دو شريك و تعليقي و ادغاميدر ارتباط با گزارش آخرين وضعيت مؤسسات  -1  11
 :زير مصوب گرديدموارد به شرح 

  جهت انجام ساير تشريفات پيگيري گردد.ه به هيأت انتظامي ارجاع گرديده، مؤسساتي دو شريك، كه از جانب كارگروه مربوط -
 پس از طرح در كارگروه به هيأت انتظامي ارجاع شوند. ماه) خاتمه يافته،نان (شش مؤسساتي دو شريك،كه مهلت مقرر آ -

 اند، اقدامات الزم صورت پذيرد.جهت كنترل و نظارت مستمر بر مؤسساتي كه حكم عدم پذيرش كار گرفته -

سمي و فعاليت تغيير و از عنوان حسابدار ر، موضوع قوقي قبلي همچنان باقي مانده استدر ارتباط با مؤسسات ادغام شده در صورتيكه شخصيت ح  -
  ليف شود.ماه موضوعات مزبور تعيين تك 3چنين ظرف مدت كارهاي مرتبط استفاده نگردد. هم

  اند مجدداٌ مكاتبه و در صورت عدم پاسخگويي موارد در كارگروه مربوطه طرح گردد.مؤسساتي كه به مكاتبات درخصوص موارد مذكور پاسخ نداده  -
  درخصوص اعضاء فوت شده كه تاكنون در ارتباط با خروج آنان تعيين تكليف نشده است مجدداٌ مكابته صورت پذيرد.  -
  اند جهت خروج از مؤسسه و تغيير وضعيت به غيرشاغل اقدامات الزم صورت پذيرد.درخصوص اعضاء كه باالي يك سال تعليق شده  -

  بهمن ماه
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

 موافقت گرديد.مندروش پرديس، نامه با شركت هوشطرح الحاقيه مالي توافقبا  -2

موافقت  1400پايان سال  زاكتب قبل يحاتي ارايه و با تصويب چاپ اول تعدادي از دبيركل توضهاي در دست انتشار، با وضعيت كتابدر ارتباط  - 3
 گرديد.

ه و با قرارداد مزبور و ليست تجهيزات اتي ارايآوري اطالعات، دبيركل توضيحدر ارتباط با طرح قرارداد شركت آسان پرداز با موضوع مديريت فن -4
 مورد نياز در فاز اول موافقت گرديد.

 ارايه دهند. ،، طرح و مقرر شد هريك از مديران اطالعات خود را قبل از پايان بهمن ماه جهت تدوين بودجه1401طرح ضوابط بودجه سال  - 5

نامه اجرايي مبارزه با پولشويي وتامين مالي وضوع مفاد آيينطرح پيشنهاد تعهدات واحدهاي مورد رسيدگي در قراردادهاي حسابرسي، م" -6
 مقرر گرديد بندهاي يك تا چهار پيشنهادي جهت درج در مفاد قرارداد به مؤسسات و شاغلين انفرادي اعالم گردد. طرح و، "تروريسم

 منصوب شدند. 1400همن ماه با پيشنهاد مدير امور اعضاء، آقاي سيدعلي حسيني به مديريت آموزش جامعه از تاريخ اول ب -7

 ايه گردد.و مقرر گرديد پاسخ الزم ارطرح دبيركل  توسط 02/11/1400مورخ  5355/1/240االنبياء(ص) به شماره موضوع نامه قرارگاه سازندگي خاتم -8

 با مبلغ باقي مانده بودجه پيشنهادي امور خيريه جهت كمك به مؤسسه محك موافقت گرديد. -9

ها و الزحمه قرارداد حسابرسي مقرر گرديد براساس افزايش شاخص وزارت كار و با رعايت كيفيت در رسيدگينرخ حقدر ارتباط با افزايش  - 10
 هاي الزم را انجام دهند.بينياي، مؤسسات پيشتمهيدات الزم جهت حفظ نيروي كار حرفه

مقرر گرديد با مديران عامل مؤسسات جهت عدم رعايت ضوابط اعالم  واي مدير امور اعضاء توضيحاتي ارايه هاي حرفهدر ارتباط با آزمون رده -11
اي جهت اصالح سابقه هاي حرفهاي در ارتباط با ردهنامه سقف مجاز ارايه خدمات تخصصي و حرفهچنين مقرر گرديد آيينشده مكاتبه شود. هم

 مورد بازنگري قرار گيرد. ...و 

  
 )هام نمهب همادا(
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

بيماري كرونا ارائه  با توجه به مشكالت اي توضيحاتيبازديدهاي نظارتي، مدير امور نظارت حرفهدر ارتباط با گزارش آخرين وضعيت و نتايج  -12
امه ريزي برن  1401با اولويت موسسات معتمد بورس جهت سه ماهه اول سال  1400چنين مقرر گرديد جهت برنامه ريزي و ارزيابي سال نمودند. هم 

 شود.

نامه و اينكه در ارتباط ، دبيركل توضيحاتي در ارتباط با محتواي تفاهم"ي با دانشگاه فردوسي مشهدنامه همكارتمديد طرح تفاهم"در خصوص  -13
هاي اي در ارتباط با مشكالت و چالشو مقرر شد كه امور اعضاء و نظارت حرفهي مشترك تعريف شود ابراز نمودند هابا مشاغل جامعه پروژه

 دو طرفه در قالب پروپوزال و پروژه تعريف نمايندموجود در حوزه خود مواردي را جهت همكاري 

اي توضيحاتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي، مدير نظارت حرفه 05/11/1400در خصوص جلسه كميته تخصصي كارگروه انتخاب حسابرس مورخ  -14
ؤسسات رتبه الف و ب، تنزل رتبه ميفيت و وضعيت هاي ساالنه كنترل كمبني بر اينكه، در جلسه مزبور اطالعات و تكاليفي به شرح، اعالم ارزيابي

و عدم رعايت مصوبات كارگروه از جانب مؤسسات حسابرسي و ال قبل، اسامي مؤسسات معتمد بورس، سوابق انتظامي مؤسسات نسبت به س
اند از فهرست مؤسسات ننموده چنين در جلسه مزبور  مطرح گرديد كه به مؤسساتي كه مصوبات كارگروه را رعايتها درخواست گرديد. همشركت

جاري، در صورت عدم وند، كه به دليل مخالفت نمايندگان جامعه مقرر گرديد پس از اعالم به مؤسسات در سالشهاي دولتي حذف منتخب شركت
 حذف شوند. 1402رعايت از فهرست سال 

ور در ختمان ميرداماد منتقل شوند و فضاي اداري واحد مزبدر خصوص استفاده مطلوب از ساختمان ميرداماد مقرر شد واحد امور اعضاء به سا -15
 اي قرار گيرد.ساختمان سپهبد قرني در اختيار امور نظارت حرفه

بحث و تبادل نظر به جهت  ، دبيركل توضيحاتي ارايه و پس ازي مؤسسات حسابرسيابندي كاركنان حرفهطرح باز نگري طبقهدر خصوص موضوع  -16
نامه سقف مجاز ارايه خدمات ) آيين12اي و جهت سهولت شرايط با در نظر گرفتن مدارك تحصيلي معتبر، ماده (ن حرفهجلوگيري از خروج كاركنا

 عالي ارسال گردد.اي اصالح و مقرر گرديد جهت تاييد به شورايتخصصي و حرفه

 گردد.رساني ررسي و به روزبمور اعضاء مدير ا مقرر گرديد، موضوع توسط طرح و، "هاي مالي نمونه مؤسسات حسابرسيصورت"موضوع   -17

  
 )هام نمهب همادا(
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

اي چك ليست مزبور را جهت هماهنگي با چك ليست مقرر گرديد مدير امور نظارت حرفه طرح و "چك ليست رعايت مقررات جامعه "موضوع   -18
  نمايد.رساني كنترل وضعيت بررسي و به روز 

 ساز و كار و تمهيدات IT، مقرر گرديد مدير امور اعضاء با هماهنگي واحد "طرح الكترونيكي شدن مجوزهاي كسب و كار"موضوع  در خصوص -1  12
 الزم در اين ارتباط را فراهم نمايد.

 عالي مقرر گرديد:تعيين زمان و مكان برگزاري جلسه مجمع عمومي ساالنه و سه ساالنه، موارد به شرح زير جهت پيشنهاد به شوراي در خصوص -2

 . 1401شهريور ماه  23زمان: چهارشنبه  -

 مكان: تهران، خراسان رضوي و اصفهان. -

 تماعي مقرر گرديد با رعايت مقررات، اعمال گردد.هاي جديد مالياتي و تأمين اجدر خصوص طرح بخشنامه - 3

ارتباط با تعداد قبولي كامل و مشروط ارايه و مقرر گرديد ر دبندي كاركنان مؤسسات، مدير امور اعضاء توضيحاتي در خصوص نتايج آزمون رده -4
 نتايج اطالع رساني شود.

مدير امور اعضاء گزارشي  ،نتخاب حسابرس و بازرس قانوني از طريق اعضاء جامعهاها با موضوع شده با اداره ثبت شركتدر ارتباط با جلسات برگزار - 5
 شدن مذاكرات از طريق ايشان پيگيري شود. از جلسات برگزار شده ارايه و مقرر گرديد تا نهايي

هاي مجازي مقرر گرديد ضمن برآورد مبلغ اقدامات الزم صورت هاي مخابراتي و پهناي باند جهت برگزاري كالسدر ارتباط با ايجاد زير ساخت -6
 پذيرد.

اي توضيحاتي ارايه و مقرر گرديد با رت حرفهظامدير امور ن ها جهت دريافت نامه مديريت از مؤسسات،در ارتباط با درخواست برخي از شركت -7
، مؤسسات و كنترل كيفيت بررسي هاي فني و استانداردهاها، بيمه و... مدل معقولي توسط كارگروههاي صنايع حساس، بانكملحوظ داشتن شركت

 و اعالم نظر شود.

 نه جام موافقت گرديد.منوط به تعيين تكليف در سامابندي اعتباري پايا، امه شركت رتبهبا موافقت ن -8

  اسفند ماه
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  1400در سال  حسابداران رسمي ايران خالصه صورتجلسات هيات مديره جامعه  رديف
  مذاكرات و مصوبات

  ماه

اي مؤسسات اط با حسابداري جهت تقويت كاركنان حرفههاي آموزش در ارتباي، مقرر گرديد كالسهاي حرفهدر خصوص اعالم نتايج آزمون رده -9
 ريزي و برگزار گردد.برنامه

سابرسي قرار گرفته و گزارش آن صادر شده اي مورد حهاي مالي دو شركت توسط مؤسسهصورت"سازمان بورس، با موضوع  در ارتباط با گزارش - 10
. حقيقي عضو حقوقي هيأت هط هيأت مديره تاييد نشده و صرفاٌ به تاييد وكيل اعضاي حقيقي و وكيل نمايندهاي مالي دو شركت توسكه صورت

شوراي حقوقي جامعه ارجاع  هت بررسي ابعاد حقوقي بهجكنترل كيفيت مقرر گرديد  در كارگروه پس از طرح ، كه مورد"مديره رسيده است
 ه از طريق جامعه اطالع رساني شود.يب هيأت مديره رسيد و مقرر شد كجلسه شوراي حقوقي پس از طرح به تصوگردد. در اين خصوص صورت

  

  
  )هام دنفسا همادا(
  

 


