اطالعيه

«آگهي دعوت به شرکت در آزمون براي انتخاب حسابدار رسمي سال »0011
هيـات تشخيـص صالحيـت حسابـداران رسمـي در اجراي مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصالح به عنوان
حسابدار رسمي  ،مصوب سال  2731و آيين نامه ‘‘ تعيين صـالحيـت حسـابـداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان ’’ موضوع تصـويـب نـامه شمـاره
5409ت  / 27839هـ مورخ  2730/3/17و اصالحيه هاي بعدي آن از داوطلبان واجد شرايط زير براي شركت در آزمون حسابدار رسمي
دعوت به عمل مي آورد.
الف ) شرايط داوطلبان :
 -2تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .
 -1نداشتن سابقه محكوميت موثركيفري .
 -7حسن شهرت به رعايت موازين شرعي و اجتماعي و عدم اعتياد به مواد مخدر .
 -0نداشتن سوابق سوء حرفه اي  ،مالي و اداري .
 -9داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ( ليسانس ) از دانشگاههاي مورد تائيد وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري در رشته حسابداري يا رشته هاي
مشابه يا مـدارك حرفه اي شناخته شده از مجامع معتبر بين المللي .
تبصره  : 0منظور از رشته هاي مشابه رشته هايي هستند كه با تاييد هيات تشخيص صالحيت حسابداران رسمي  ،حداقل  28واحد از دروس آنها ،
حسابداري  ،حسابرسي و مديريت مالي باشد .
تبصره  : 2مجامع حرفه اي بين المللي مورد پذيرش عبارت است از  :انجمن حسابداران خبره انگلستان و ويلز( )ICAEWانجمـن حسـابداران رسـمي انگلسـتان ( )ACCAانجمـن
حسابداران رسمي آمريكا ( )AICPAو انجمن حسابداران خبره حرفه اي  -كانادا ( )CPA Canadaو انجمن حسابداران خبره استراليا و نيوزيلند ( )CA_ANZو انجمـن حسـابداران
رسمي استراليا ( ، )CPA.Australiaپذيرش مدارك عضويت در مجامع حرفه اي به منظور جايگزيني مدرك تحصيلي كارشناسي حسابداري يا رشته هـاي مشـابه منـو بـه طـرح
موضوع در هيات تشخيص صالحيت حسابداران رسمي و اتخاذ تصميم در مورد آن است .

تبصره  : 3مدارك تحصيلي معادل مورد پذيرش نمي باشد .

 -6داشتن حداقل شش سال سابقه كار تمام وقت حسابرسي بعد از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي مرتبط ( ليسانس ) كه حداقل دو سال آن در داخل
كشور باشد ( اشخاصي كه سابقه كار حسابرسي آنان حداقل سه سال باشد  ،در صورتيكه به تشخيص هيات تشخيص صالحيت حسابداران رسمي داراي
تجارب مفيدي در امور حسابداري  ،خدمات مالي  ،طراحي سيستم  ،مديريت مالي  ،تدريس حسابداري و حسابرسي در دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي و ساير تجارب مفيد باشند  ،هر دو سال سابقه كار تمام وقت آنان در امور فوق مي تواند معادل يكسال سابقه كار حسابرسي مورد قبول قرار گيرد )
تبصره  : 0در مواردي كه مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) متقاضــي غير مرتبط باشد  ،امـا مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا
دكتري مرتبط باشد  ،سوابـق كار مفيد از تــاريخ اخذ اولين مـدرك تحصيلي مرتبط مالك عمـل خواهد بود  .به هرحال پذيرش مدارك تحصيلي باالتر
از كارشناسي ( ليسانس ) منو به گذراندن حداقل  28واحد دروس حسابداري  ،حسابرسي و مديريت مالي در طول دوره هاي تحصيلي يادشده است .
تبصره  : 2داوطلباني كه حداقل  7سال بصورت تمام وقت سابقه كار حسابرسي بعد از اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ( ليسانس ) در سازمان حسابرسي يا
نزد موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران دارا هستند و همچنين ساير داوطلباني كه تجارب مفيد آنها در امور ياد شده در اين
بند حداقل به مدت  6سال باشد ،به شر دارا بودن ساير شرايط  ،مي توانند در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي  ،كمبود سابقه كار خود را
تكميل نمايند .
 -3داشتن گواهي انجام و يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي در زمان صلح .
 -0ب ) مدارك مورد نياز جهت ثبت نام و شرکت در آزمون:
ب) مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

 -2تصوير عكس  7× 0متقاضي با فرمت  jpgبا حداكثر حجم  294KBو سايز عكس بزرگتر از  744*044و كوچكتر از  144*744نباشد.
 -1براي قسمت هاي تصوير كارت ملي  ،كارت پايان خدمت يا معافيت و تصوير شناسنامه از فرمت هاي مجاز  bmp ،و  jpgو  pdfاستفاده كنيد.
 -7تصوير مدارك تحصيلي مرتبط در مقاطع كارشناسي و باالتر به تاييد مراجع رسمي كشور و يا مدرك عضويت در مجامع حرفه اي بين المللي .
 -0فايل ريز نمرات تائيد شده درخصوص رشته هاي مشابه با حداكثر حجم 2MB
 -9فايل تصويرگواهي سابقه كارحسابرسي تمام وقت باذكرنداشتن سوابق سوءحرفه اي ،مالي و اداري با حداكثر حجم 2MB
 -6فايل گواهي سابقه پرداخت حق بيمه از سامانه تامين اجتماعي با ذكر رمز ورود به سامانه با حداكثر حجم 2MB
 -3فايل تصوير پشت و روي گواهي انجام و يا معافيت دائم از خدمت وظيفه عمومي در مورد آقايان با حداكثر حجم 2MB
 -8پرداخت اينترنتي به مبلغ  2 ، 000 ، 000ريال
 -9فرمت هاي مجاز براي بارگزاري jpg,bmp,docx,pdfمي باشند.

 -2ب ) مدارك مورد نياز پس از قبولي در آزمون :
-2
-1
-7
-0

گواهي عدم سوء پيشينه به تاييد مراجع مربوطه .
گواهي حسن عملكرد و سابقه كار حسابرسي حداقل به مدت  7سال تمام وقت از سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران
رسمي ايران حسب مورد .
گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر .
تاييديه مدرك تحصيلي يا مدارك حرفه اي مربو از مرجع ذيربط .

ج ) نكات مهم :
 -2سوابق حسابرسي با شرايط زير پذيرفته مي شود :
 )2-2اشتغال تمام وقت به عنوان حسابرس در سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران .
 )2-1درج نوع كار متقاضي ( با قيد تمام وقت يا پاره وقت ) در طول خدمت و آخرين سمت وي  ،سوابق بيمه از جمله حوزه پرداخت حق بيمه و شماره
بيمه شده  ،در گواهي اشتغال طبق فرم نمونه مشتمل بر اطالعات كامل ياد شده در موارد استثنايي كه حسب مقررات مربو

 ،شاغل تمام وقت

مشمول بيمه نبوده است  ،درج سوابق پرداخت ماليات حقوق متقاضي در گواهي اشتغال الزامي مي باشد  .گواهي اشتغال صرفاً طبق فرم نمونه
پيوست مورد پذيرش مي باشد .
 ) 2-7سوابق كار حسابرسي در سال  2782و بعداز آن صرفاً نزد سازمان حسابرسي ياموسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با ارائه
گواهي پرداخت حق بيمه و يا ارائه گواهي پرداخت ماليات برحقوق مورد قبول است.
 -1درخصوص سابقه كار تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارسال تصوير احكام عضويت هيات علمي تمام وقت در گروه حسابداري
الزامي است .
 -7سوابق كاري از نظر تاريخ كاركرد نبايد بطور همزمان با سوابق تجربي ديگر باشد .
 -0داوطلبان مشرو كه طبق ضوابط مربو مجاز به شركت در آزمون مي باشند  ،بايد نسبت به ثبت نام اينترنتي اقدام نمايند .
 -9كليه متقاضيان با توجه به شرايط داوطلبان موضوع بند الف اطالعيه  ،شرعاً و قانوناً عهده دار ثبت اطالعات صحيح بوده و مسئوليت هرگونه موارد
خالف واقع و كتمان حقايق به عهده متقاضيان مي باشد .

د ) آزمون :

 -2آزمون در نيمه اول بهمن ماه سال  2044برگزار مي شود .هرگونه تغيير در زمان و نحوه برگزاري آزمون تابع مصوبات و دستورالعمل هاي ستاد
مقابله با كرونا ( استان تهران ) مي باشد.
 -1تاريخ دريافت كارت شركت در آزمون و محل برگزاري آزمون متعاقباً اعالم خواهد شد .
 -7آزمون شامل مهارتهاي حسابداري  ،حسابرسي  ،قانون مالياتها و قوانين تجاري  ،مالي  ،محاسباتي و ساير قوانين مرتبط است .
 -0آزمون به صورت تشريحي و چند گزينه اي (تستي) خواهد بود  .سوال هاي حسابداري و حسابرسي حسب مورد  ،با استانداردهاي حسابداري و
حسابرسي ايران (مصوب سازمان حسابرسي) مغايرتي نخواهد داشت و در سطحي خواهد بود كه مهارت هاي حرفه اي متقاضيان براي امضاي گزارشهاي
حسابرس مستقل و بازرس قانوني احراز شود .
 -9هر پاسخ درست تستي يك نمره و هر پاسخ نادرست 1
 3نمره منفي خواهد داشت .

 -6نصاب الزم براي قبولي داوطلبان در آزمون بشرح زير است .
 ) 6-2كسب  94%نمره سوال هاي گزينه اي (تستي) هر درس .
 ) 6-1كسب  94%نمره سوال هاي تشريحي هر درس .
-7پاسخنامه تشریحی هر درس در صورتی تصحیح می گردد که نمره تست آن درس به حد نصاب قبولی رسیده باشد.
 -8کلیه داوطلبان مشروط تک درس سنوات  7997و قبل از آن  ،می بایستی حداکثر ظرف دو آزمون سالهای  7000و  7007نمره قبولی درس
مربوطه را کسب نمایند و در صورت عدم موفقیت می بایستی همه دروس را آزمون دهند .
 -9كليه داوطلبان مشرو سنوات  2758و  2755مي بايستي حداكثر ظرف پنج سال متوالي نمره قبولي ساير درس يا دروس را كسب نمايند  .در غير
اينصورت مي بايستي همه دروس را آزمون دهند .
 -70کلیه داوطلبان که از سال جاری درس یا دروسی نمره قبولی را کسب نمایند می بایستی حداکثر ظرف پنج سال متوالی نسبت به بقیه
دروس حد نصاب قبولی را کسب نمایند و در صورت عدم موفقیت از سال ششم به بعد باید همه دروس را آزمون دهند .
-22دارندگان مدارك دكتري حسابداري يا مدارك حرفه اي بين المللي مورد تائيد هيات تشخيص صالحيت حسابداران رسمي  ،ازآزمون مهارت هاي
حسابداري و حسابرسي معاف خواهند بود .

و ) مهلت ثبت نام و مراحل الزم براي ثبت درخواست:
 -2كليه داوطلبان واجد شرايط بايستي نسبت به ثبت درخواست شركت در آزمون براي انتخاب حسابدار رسمي ،حداكثر تا تاريخ  2044/49/23و تنها از
طريق سايت سامانه تشخيص صالحيت حرفه اي حسابداران رسمي به نشاني اينترنتي «««  »»» tsh.mefa.irاقدام نمايند.
 -1هر كاربر موظف است براي ثبت درخواست خود  ،از طريق امكانات در نظر گرفته شده در صفحه اصلي سايت به ترتيب مراحل ذيل اقدام نمايد :
-1-2انتخاب دكمه «ثبت نام»  ،جهت دريافت نام كاربري و كلمه عبور (از شماره همراه و ايميل معتبر و شخصي استفاده شده و از حروف اضافه www
در ثبت ايميل خودداري گردد)
 1-1فع ال سازي حساب كاربري از طريق ارسال پيامك به شماره ثبت شده در مرحله ثبت نام اوليه امكان پذير مي باشد.
-1-7پس از تاييد تلفن همراه  ،در قسمت اطالعات تكميلي اقدام به كامل كردن اطالعات خود به صورت درست نماييد.
-1-0تكميل اطالعات تحصيلي
-1-9در صورت داشتن مدارك حرفهاي تكميل قسمت اطالعات حرفه اي
 -1-6تكميل اطالعات سوابق غير مديريتي در قسمت اطالعات سوابق كاري و ثبت سوابق مديريتي در سمت مديركل يا باالتر در قسمت اطالعات سوابق
كاري دستگاههاي اجرايي
-1-3بعد از ثبت اطالعات فوق الذكر  ،به قسمت بررسي اطالعات ثبت شده هدايت مي شويد.
 -1-8در انتها از صحت وارد شدن درست اطالعات خود اطمينان حاصل فرماييد.
 -1-5جهت اتمام مراحل ثبت نام و ارسال به مركز تشخيص صالحيت حرفه اي گزينه تاييد نهايي و پرداخت اينترنتي را انتخاب نماييد .
-1-24در صورت خطا و عدم پرداخت الكترونيكي با ورود مجدد ب ه قسمت ثبت نام و رسيدن به پرداخت اينترنتي ميتوانيد پرداخت اينترنتي را انجام
دهيد( .همچنين در صورت بروز مشكل در هر كدام از مراحل ثبت نام مي توانيد در قسمت تماس با ما با شماره هاي قرار داده شده تماس بگيريد).
 -7راهنماي كمك در روش ثبت نام  ،از بخش «راهنمای کاربران» در صفحه اصلي سايت قابل دسترسي است.
يادآوري :
 -2جهت تسريع در فرآيند ثبت نام  ،پيش از آغاز روند ثبت اطالعات  ،تصاوير مدارك مورد نياز (ذكر شده در بند ب) را در فرمت مناسب تهيه
فرماييد(فرمت مناسب تصوير عكس  Jpg , 7× 0با حداكثر حجم  294KBبوده و فرمت مناسب ساير فايلها يكي از انواع,Pdf ,Docx , jpg ,bmpبا
حداكثر حجم  2MBميباشد) .
 -1به زمان اعالم شده دقت فرمائيد .امكان ثبت درخواست  ،تنها در مهلت مقرر  ،براي متقاضيان فراهم خواهد بود.
 -7پرداخت وجه پس از ثبت درخواست و انتخاب دروس انجام گرفته و پس از واريز  ،اين مبلغ قابل استرداد نمي باشد.

 -0سوال هاي آزمون از استانداردهايي است كه تا پايان سال 2755الزم اال جرا بوده است .
 -9سوال هاي مربو به قانون ماليات ها  ،قوانين تجاري  ،مالي  ،محاسباتي و ساير قوانين مرتبط كه در سال  2044الزم االجرا مي باشند  ،مبناي آزمون
قرار مي گيرد .
هيات تشخيص صالحيت حسابداران رسمي

بسمه تعالي

( گواهي سابقه کار در موسسات حسابرسي )
هيات تشخيص صالحيت حسابداران رسمي

بدينوسيله گواهي مي شود خانم  /آقاي  ................................به شماره شناسنامه ...................................................
صادره از  .............................فرزند  .............................با كد ملي  .................................از تاريخ ...........................................................
تــا تــاريخ .........................در ايــن موسســه بــه صــورت تمــام وقــت در قســمت حسابرســي  /خــدمات مــالي
و  .........................................مشـــغول بكـــار بـــوده و آخـــرين ســـمت ايشـــان .......................................در قســـمت
 ......................................مـــي باشـــد ضـــمن ًا حـــق بيمـــه نـــامبرده بـــه شـــماره بـــه شـــعبه .............................
سازمان تامين اجتماعي تحت كد كارگاهي  ..................................پرداخت شده است .

مهر و امضا ء
صاحب امضاء مجاز موسسه

يادآوري :اين گواهي مي بايستي در سربرگ موسسه و بصورت كامل مطابق فرم نمونه تهيه شود.

