
 1398سمی ایران سال معه حسابداران رجا  مدیرههیأت صورتجلسات  

 

 تاریخو شماره مصوبات مذاکرات و  ردیف 

 صورتجلسه  
مرکز در ظرفیت  وجود سه ساالنه جامعه با توجه به عدم پیرو جلسات قبل در خصوص اجاره محل برگزاری مجمع عمومی ساالنه و  -1 1

ار و قرارداد اجاره منعقد و مدیر امور اجرایی اقدامات را اعمال شگاه نیرو برگزهای رازی، مقرر گردید که مجمع در محل پژوههمایش

 ند.نمای

الخصوص حسابداران رسمی خارج از لیاعضاء ع حداکثریبه منظور مشارکت  جامعه موضوع برگزاری انتخابات الکترونیکی مجامع -2

بندی های انجام شده و جمعس از بحث و بررسیبیان نمودند. پتهران در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را پیرامون موضوع 

 های الزم در این خصوص انجام پذیرد.نظر حّضار مقرر گردید بررسی

های انتظامی و جدول تنبیهات انضباطی بازنگری شده در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را اجرایی هیأت نامهآیینموضوع  -3

که  منسجمهای انجام شده قرار شد که موارد مزبور در قالب یک ساختار دند. پس از بحث و بررسیهادی ارایه نموپیرامون اصالحات پیشن

بندی گردد و پس از طرح در ای، قوانین و مقررات مرتبط و ..... بوده جمعداردهای حسابرسی، آیین رفتار حرفهدر برگیرنده کلیه استان

  د.امعه ارایه گردعالی جمدیره به شورایجلسات هیأت

نجام شده های ادر جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی 1398الزحمه ارائه خدمات حسابرسی سال نرخ مبنای تعیین حقاعالم موضوع  -4

 موجود تعیین و اعالم گردد. شرایط و های اعالمی بر اساس بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعیقرار شد که نرخ

118/6-20/1/98 

برسی را در جلسه مطرح نمودند. در ادامه هر یک از حّضار نظرات خود را پیرامون موزه حسابداری و حسا وم تأسیسلوی لزآقای ع -1 2

ز طرق مقتضی از کلیه اعضای جامعه ا قرار شد که ، ضمن موافقت با موضوعبندی نظرات. پس از جمعکردندموضوع بیان 

ارائه تا  جامعهبه  دارنددر اختیار  را تاریخی مربوط ات و مستنداتنچه اطالعا چناردد تگدرخواست اول حرفه  نسلالخصوص اعضای علی

 .در موزه نگهداری شود

در ادامه هر یک از حّضار  تأسیس یک مؤسسه خیریه برای اعضای حسابداران رسمی را در جلسه مطرح نمودند.  موضوعآقای علوی  -2

قرار شد مدیر امور اجرایی قت با موضوع، ی انجام شده ضمن موافهاررسیحث و بس از ب. پکردندنظرات خود را پیرامون موضوع بیان 

119/6-27/1/98 



 نمایند. در جلسات آتی ارایه را و نتایج اقدمات الزم را اعمال

در جلسه  28/12/1397/هـ مورخ 56713هـ/ت176818ها به شماره نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکموضوع آئین -3

بندی نظرات قرار شد که در این خصوص با ن بیان نمودند. پس از جمعخود را در خصوص مفاد آنظرات  ز حّضارهر یک امطرح و 

همچنین در  سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار به منظور آمادگی همکاری در پیشبرد موضوعات مشترک مکاتبه گردد

 عالی جامعه ارائه گردد.به شورای شده که قبالً تهیه  برسیسات حساندی مؤسبطبقه دستورالعملنامه مزبور آیین 13راستای ماده 

بندی گان کشور در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند. پس از جمعزدموضوع کمک به سیل -4

سایر استانها  و ی استان گلستانیون لایر برایلم 650ارزش  مقادیری بههای دریافتی مواد غذایی تهیه و نظرات قرار شد از محل کمک

 ارسال گردد.

ای به منظور برگزای مراسم سوگند حسابداران رسمی جدید، مجموعه قوانین و مقررات جامعه و آئین رفتار حرفهتوجه به نیاز به کتاب با  -5

 نسخه چاپ شود. 500قرار شد که از هر یک از عناوین فوق 

و  1398ی مراسم دید و بازدید نوروزی سال می شاغل در استان اصفهان به منظور برگزارضای حسابدار رسهای اعبا توجه به درخواست -6

 برگزار گردد. در شهر اصفهان مدیره با ایشانقرار شد که روز دوشنبه جلسه هیأت اندیشیهم 

 11با اداره ثبت، اجرایی نمودن ماده آنالین جامعه  پیگیری ثبت اساسنامه جامعه، ارتباطها از جمله مابین با اداره ثبت شرکت موضوعات فی -7

عیت موارد از آخرین وض گزارشیهکارهای افزایش ضمانت و تقویت حسابرسی و ... در جلسه مطرح و آقایان رزاق و بیرانوند نامه راآیین

رسی و نتایج در جلسات در یک کمیته برقرار شد که موضوعات و مسائل مرتبط  های انجام شدهمزبور ارایه نمودند. پس از بحث و بررسی

قرار شد که قرارداد  ،ؤثر آقای موحد در خصوص موارد فوق و سایر موضوعات ارجاعیوجه به پیگیری مآتی ارایه گردد. همچنین با ت

 یکسال تمدید گردد. برای مدت ایشان

مؤسسات حسابرسی استان  در حسابداران رسمی شاغلاز جمعی با حضور  مدیره جامعه حسابداران رسمیجلسه هیأت 22/01/1398در مورخ  3

برگزار  هتل کوثر اصفهاناندیشی و تبادل نظر پیرامون مباحث جاری حرفه در محل هم  دید و بازدید نوروزی و به منظور خراسان رضوی

 گردید.

ایشان  موفقیت و سالمتی نمودند و گی حّضار آرزویتبریک سال نو برای همعالی ضمن قیان ریاست محترم شورایدر ابتدا آقای صاد -1

 در سال گذشته بیان نمودند. شدهمطالبی در خصوص برخی از امور انجام 

آقای علوی به برخی در ادامه نمودند.  آرزوی سالمتی و توفیقبرای حّضار  آمدگویی و تبریک سال نو،مدیره ضمن خوشاعضای هیأت -2
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پیگیری های حسابرسی، کیفیت حسابرسی، نرخ ارتقاء راهکارهاینامه آیینیب تصو ته از جملهاز کارهای انجام شده در سال گذش

نامه کارگروه انتخاب قانون مالیاتهای مستقیم، پیگیری اجرای صحیح و مناسب آیین 272ماده  2حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره 

پیگیری از اداره سات حسابرسی، از ظرفیت مؤس ترناسبتفاده مجهت اس یحسابرس برای شرکتهای دولتی و ارائه راهکارهای پیشنهاد

 بیان نمودند.  مطالبی یتقویت حسابرس ضمانت و نامه راهکارهای افزایشآیین ثبت جهت اجرایی نمودن

 بیان نمودند: مطالبی زیر موضوعاتدر ادامه حضار در جلسه در خصوص  -3

 اداری. های غیربررسی مشکل دفاتر مؤسسات حسابرسی در مکان -3-1

 ای مؤسسات حسابرسی.کارکنان حرفه آموزشی و آزمونت موضوعا -3-2

 پس از استماع نظرات حّضار آقای علوی به سؤاالت مطروحه پاسخ دادند. -4

الین، کالسهای از جمله برگزاری کالسهای آموزشی آنالین، آفتوسعه موضوعات آموزشی و آزمون در ادامه آقای بیرانوند در خصوص  -5

و  استانها با امکان مشروطی برخی مقطع در هر سال در مراکز 4الی  3رگزاری آزمون در همچنین ب استانها وراکز حضوری برای م

 ای و ... مطالبی بیان نمودند.بیمه مسئولیت حرفه موضوع

حسابرسی استان سات مؤس در می شاغلحسابداران رساز جمعی مدیره جامعه حسابداران رسمی با حضور جلسه هیأت 02/02/1398در مورخ  4

 برگزار گردید. هتل کوثر اصفهاناندیشی و تبادل نظر پیرامون مباحث جاری حرفه در محل هم  دید و بازدید نوروزی و به منظور اصفهان

ز به برخی اعلوی آقای در ادامه نمودند.  آرزوی سالمتی و توفیقبرای حّضار  آمدگویی و تبریک سال نو،مدیره ضمن خوشاعضای هیأت -2

های حسابرسی، تکمیل ساختمان کیفیت حسابرسی، نرخ ارتقاء راهکارهای  نامهآیینتصویب  در سال گذشته از جملهکارهای انجام شده 

نامه قانون مالیاتهای مستقیم، پیگیری اجرای صحیح و مناسب آیین 272ماده  2پیگیری حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره میرداماد، 

تر از ظرفیت مؤسسات حسابرسی، ده مناسببرای شرکتهای دولتی و ارائه راهکارهای پیشنهاد جهت استفا انتخاب حسابرس کارگروه 

 یک مؤسسه خیریه و ایجاد ی، تصمیم برایتقویت حسابرس ضمانت و نامه راهکارهای افزایشآیین پیگیری از اداره ثبت جهت اجرایی نمودن

 نمودند.  انبی برای اعضاء، را شرکت تعاونی

 بیان نمودند: مطالبی زیر موضوعاتادامه حضار در جلسه در خصوص  رد  -3
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 .تغییر در ساختار کنترل کیفیت و زمانبندی و نحوه اجرای آن و همچنین تغییر بر روند نگاه شکلی به محتوایی -3-1

خ پایه تعیین نرکنی و شالزحمه خدمات جهت جلوگیری از نرختدوین یک مدل در جامعه در خصوص تعیین نرخ پایه حق -3-2

 ای.دمات حرفهخ

 ای(.شکنی و گزارشات غیر حرفهورود ارکان جامعه به تغییرات حسابرس ) از جمله تغییرات ناشی از نرخ  -3-3

 ای در پذیرش کار و گزارشگری در برخی مؤسسات حسابرسی.عدم رعایت آئین رفتار حرفه -3-4

 ولتی. عدم رعایت مصوبات کارگروه انتخاب حسابرس شرکتهای د -3-5

 های موجود با شعب تأمین اجتماعی.جامعه از مؤسسات در خصوص چالشحمایت  بررسی و -3-6

 هایی که دارای تعداد باالی حسابدار رسمی هستند.امکان برگزاری مجامع در محل استان -3-7

 .توسط جامعهمؤسسات حسابرسی  های حسابرسیپیگیری جعل گزارش -3-8

 های مجازیموزشرقراری آای و بهان حرفبندی کارکنبررسی تناسب سؤاالت آزمون رده  -3-9

 پس از استماع نظرات حّضار آقای علوی به سؤاالت مطروحه پاسخ دادند. -4

کیفیت، در خصوص برخی سؤاالت مطرح شده و کارهای در جریان از جمله اصالح ساختارهای کنترلدر ادامه آقایان رزاق و بیرانوند  -5

 نمودند. ای و ... مطالبی بیانیمه مسئولیت حرفهوعات آموزشی، بسحر و پردیس، توسعه موض هایتوسعه سامانه

های کوتاه مدت، میان مدت و جهت هر یک از موضوعات مطروحه حاضرین در جلسه به صورت برنامه یمقرر شد راهکارهای عملیات -6

 .شود عملیاتی با توجه به چارچوب قوانین و مقررات موجود جامعه و در صورت امکان بلند مدت تدوین و

ار نظرات خود را تعیین صالحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان در جلسه مطرح و هر یک از حضّ  بازنگری شده  نامهآئین -1 5

و  نامه مزبور اعمال ار شد که نقطه نظرات مطرح شده در آییننظرات، قربندی های انجام شده و جمعبیان نمودند. پس از بحث و بررسی

 ارایه گردد. ت در جلسات آتیپس از اصالحا

ی انجام شده اصالحات پیشنهادی که در هادستورالعمل بازنگری شده ادغام مؤسسات حسابرسی در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی -2

 ود.عالی ارایه شه شورایقرار گرفت و مقرر شد که جهت تصویب برد تصویب ت حسابرسی منظور گردیده مواکارگروه مؤسس

های مشمول حسابرسی عملیاتی طبق برنامه ششم توسعه و استفاده از ظرفیت مؤسسات تی در خصوص شرکتوند توضیحاآقای بیران -3
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ر این خصوص با مدیران ر شد که دهای انجام شده قراارایه نمودند. پس از بحث و بررسی ،جهت ارایه خدمات مزبور حسابرسی

 های مشمول مکاتبه گردد.شرکت

موافقت گردید و مقرر شد که یک  به مناسبت روز معلم و تشکر از اساتید مرکز آموزش جامعه انوند مبنی بر تقدیرآقای بیر خواستبا در -4

 ایشان ارسال گردد. یک کتاب برایتقدیر به همراه لوح 

محمد آقای سیدشد که قرار  بندی نظرات حّضارپس از جمع ه آیفک در جلسه مطرح وی جامعه بموضوع معرفی نمایندگان آموزش -5

 رابط آموزش معرفی شوند. سلیمانی به عنوانو آقای ارباب وان مدیر آموزشباقرآبادی به عن

نونی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، اقناظرین  حسابرسان توسط تعیین شده برای آقای علوی در خصوص تکالیف -1 6

نمودند.  مطالبی بیانبهادار در خصوص گزارشگری موارد عدم رعایت قوانین و مقرارت مرتبط،  ن بورس و اوراقبیمه مرکزی و سازما

های دولتی مطرح کی، بیمه و شرکتنات امور بهای انجام شده قرار شد که به منظور وحدت رویه موضوع با معاونپس از بحث و بررسی

 تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

ها در جلسه مطرح و آقای رزاق توضیحاتی بیان ازمان تأمین اجتماعی و اداره ثبت شرکتهمکاری با سموضوع نحوه بل یرو جلسات قپ -2

 ایه گردد.نمودند و قرار شد که موضوعات در اسرع وقت پیگیری و نتایج در جلسات آتی ار

با های انجام شده و بررسی ز بحثپس ا سه مطرح وهای سحر، جام و پردیس با شرکت هوشمند روش پردیس در جلموضوع قرارداد سامانه -3

 های فوق به مبلغ ماهانه هشتصد میلیون لایر موافقت گردید.انعقاد قرارداد جهت سامانه

مورد تصویب قرار  های انجام شده پس از بحث و بررسی رح ومطر جلسه تخصصی دهای کارگروه  1397گزارش سه ماهه چهارم سال  -4

 عالی ارایه شود.ورایارش مزبور به شقرار شد که گز و گرفت

های انجام شده مورد تصویب قرار های تخصصی توسط آقای بیرانوند در جلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسیمصوبات کارگروه  -5

د موارد رآورهای اجرایی( و درج بوال دستگاه کنندگان، موضوع سامانه سادا )سامانه امگرفت و قرار شد که ضمن ارسال پاسخ به سؤال

 بالغ گردد.عمومی برای کلیه اعضاء را دارند اهای حسابرسی که جنبه یت در گزارشریف با اهمتح

123/6  -  17/2/98 

هت قرار شد جمورد تصویب قرار گرفت و  1397اسفندماه  29مدیره برای سال مالی منتهی به صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت -1 7

 لی نظارت قرار گیرد.اختیار هیأت عاهای الزم در انجام بررسی

خصوص کارگروه انتخاب حسابرس مطالبی بیان نمودند و  قرار شد که مصوبات آن در خصوص انتخاب حسابرس و آقای علوی در  -2

 گردد. سابرسی ابالغسسات حمؤ به مصوبات کارگروه خارج از  ،همچنین ممنوعیت پذیرش سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی
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 خصوص تکالیف تعیین شده در خصوص ضوابط رسیدگی و گزارشگریبانک مرکزی در  18/02/1398رخ مو 47300/98ره نامه شما -3

بندی نظرات قرار شد که ضمن بررسی در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمع حسابرسان بانکی

نیز در خصوص هماهنگی الزم با مان حسابرسی،  با بانک مرکزی کمیته فنی ساز و استانداردها و هماهنگی با رگروه فنیموضوع در کا

 مکاتبه گردد. ایدر ارتباط با موضوعات فنی و حرفهجامعه حسابداران رسمی ایران 

مور های مستقیم از سازمان الیاتقانون ما 132در خصوص استعالم ابهامات ماده  30/10/1396مورخ  194656/96موضوع نامه شماره  -4

 گردد. رسانیاطالعبه کلیه مؤسسات  از سازمان امور مالیاتی که نامه مزبور به همراه پاسخ دریافتی و مقرر شدجلسه مطرح  مالیاتی در

های قبلی به منظور بررسی نیاز و مذاکرات ین اقداماتکی و همچنآقای علوی گزارشی در خصوص جلسه با حسابرسان مستقل شبکه بان -1 8

. پس از بحث یرامون موضوع بیان نمودندارائه کردند در ادامه هر یک از حّضار نظرات خود را پک مرکزی از حسابرسان مستقل نظارتی بان

وانین و مقررات در قالب یک وارد عدم رعایت قم ن بررسیکه در آ)ها اساسنامه نمونه بانک 101به ماده  عنایتهای انجام شده و با و بررسی

مورد به  25ای در قالب ی نامهنظر بانک مرکزی که اخیراً ط ، بررسی موارد مدّ (شده است بینیپیشحسابرسان مستقل رش جداگانه از گزا

مورد  ،تهیه و ارایه گردد ستقلم سابرسانتوسط ح به صورت جداگانه و ها ابالغ گردیده، بایستی در قالب یک گزارش خاصحسابرسان بانک

ها و مله دستورالعملاز ج همچنین مقرر گردید ساز و کارهای الزمعالی جامعه ارایه گردد. ضوع به شورایقرار شد که مو موافقت واقع شد و

 م شود.مرکزی اعالتهیه و به حسابرسان و بانک  ها با هماهنگی کمیته فنی سازمان حسابرسی به منظور وحدت رویهلیستچک

وص حسابرسی ها در خصها و شهرداریریزی سازمان دهیاریرکل برنامهبا مدی 31/02/1398آقای بیرانوند گزارشی از جلسه مورخ  -2

بررسی و نتایج در جلسات آتی های انجام شده قرار شد که موضوعات ها و مسایل و مشکالت آنها ارایه نمودند. پس از بحث و بررسیدهیاری

 دد.ایه گرار

خدمات و ای بر داخلی و عملیاتی و همچنین لزوم نظارت حرفهرگروه حسابرسی آقای بیرانوند گزارشی از موضوعات مطروحه در کا -3

ای ضمن موافقت با تدوین دستورالعمل نظارت حرفه های انجام شده ه نمودند. پس از بحث و بررسیگزارشات حسابرسی داخلی و عملیاتی ارای

 ،استانداردهاتدوین  تهیه و ر از جملهبومزخدمات انجام قرار شد که ساختارهای الزم جهت  اخلی و عملیاتیحسابرسی دجهت خدمات 

 گردد.اقدام و نتیجه در جلسات آتی ارایه  ی الزم هادستورالعمل

الزم به ذکر  جلسه مطرح شد.در ء ضاای شرکت مزبور جهت اعبیمه ده از خدماتستفاظور ابه من ت انجام شده با مدیرعامل بیمه آسیامذاکرا -4

رداد و های انجام شده قراپس از بحث و بررسیح ارایه گردیده است. اعضاء جامعه مشتمل بر دو طرن تکمیلی درما سالجاری بیمهاینکه در 

و قرار شد که موضوع به اعضای جامعه  ئید قرار گرفتمورد تا لیبقی مایندگه تکمیل درمان با نجهت بیم های پیشنهادی شرکت بیمه آسیاطرح
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، دازانعمر و پسزی، سوهای مسئولیت، آتشهای ارائه شده از جمله بیمهپیشنهادسایر  بررسی بهگردید نسبت  همچنین مقرر رسانی گردد.طالعا

 زم معمول گردد.ل اقدامات الدنه و شخص ثالث اتومبیب
شاغل در سازمان حسابرسی  نفر از اعضاء 3عالی جامعه و آخرین وضعیت نام کنندگان کاندیدای انتخابات آتی شورایاز تعداد  ثبتآقای علوی  -1 9

نام رئیس به ثبتا توجه نمودند. همچنین ب گزارشی ارایه اقتصاد و دارایینهایی برای وزیر محترم امور و ارسال اسامی جهت تعیین صالحیت 

و  مور اقتصادبا وزیر ا ظامیرئیس هیـأت عالی انت هیأت عالی انتظامی و دو نفر از اعضای هیأت بدوی انتظامی مقرر شد که در خصوص

گیری مطرح و پی عالی جامعه در جلسات آتی شورای موضوع هیأت بدوی انتظامی البدلمعرفی اعضاء علی  و در خصوص مکاتبه گردد دارایی

 دد.گر

 یان نمودند. پسجامعه در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را ب عالیشورای موضوع مشارکت حداکثری اعضاء در انتخابات آتی -2

 هاهای کاندیدابرنامه گردهمایی جهت ارایه جامعهمرداد ماه در محل ساختمان  28الی  26های بندی نظر حّضار مقرر شد که در تاریخاز جمع

  .گرفته شود در نظر

، نظرات حقوقی خذا و های مربوطهکارگروه  در نویس الیحه شفافیت در جلسه مطرح و مقرر شد که ضمن بررسی موضوعموضوع پیش -3

 در جلسات آتی طرح و بررسی گردد. در این خصوص بندی شده پیشنهادات جمع

های مربوطه بررسی جلسه مطرح و قرار شد که در کارگروه مت، در وان عدالت اداری در خصوص پاداش مزایای پایان خدموضوع مصوبه دی -4

 گردد. طرح و بررسیو نتیجه در جلسات آتی 

لتی در جلسه مطرح و قرار شد که واحد آموزش نسبت به های دونجام حسابرسی عملیاتی شرکتحسابرسی جهت ا موضوع آموزش مؤسسات -5

 های الزم اقدام نمایند.رقراری آموزشب

ها، بندی نظرات حّضار و کارگروه نتخاب حسابرسان از دیدگاه صاحبکاران در جلسه مطرح و قرار شد پس از اخذ و جمعارهای اموضوع معی -6

 ی ارائه گردد.یج در جلسات آتنتا

آوری رئوس مطالب مورد نیاز اعضاء به منظور آموزش فنمقرر شد جهت اهم  آوری اطالعات مطرح و آقای رزاق گزارشی از کارگروه فن -7

لیاتی العات یک دوره آموزش آزمایشی توسط اعضاء کارگروه با مؤسسه آموزشی سماتک برقرار و پس از تعیین دقیق رئوس مطالب عماط

مرکز آموزش حسابداران رسمی های اجرایی نحوه اجرای رئوس مطالب مزبور و نحوه اجرای آن، جهت اجرایی شدن به چارچوب منطبق با

 )ماحر( ارجاع شود.

، ردیده که در کارگروه قوانین و مقررات بررسی گ 1397بودجه سال  و نامه ششم توسعه و برنامهبرهای قوانین و مقررات لیستچکرر شد قم -8

 حسابرسی و شاغلین انفرادی ابالغ گردد. ؤسساتایت به کلیه مع و رعجهت اطال
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 جلد موافقت گردید. 2000یراژ برای حسابرسان مستقل با ت COSO  2013 خلی اهای دبا چاپ کتاب کنترل -9

10 
 برگزار گردید. 1397ملکرد سال در خصوص حسابرسی ع عالی نظارت و کارشناسان هیأت مدیره مشترک هیأتجلسه  -1

 مدیره برایمالی و گزارش عملکرد هیأت هایصورتحسابرسی  در خصوص هیأت عالی نظارت نکاتی و کارشناسان ءاعضا در ابتدا -2

 بیان نمودند. 1397سال 

های انجام رسیرپس از بحث و ب در خصوص موضوعات مطرح شده بیان نمودند. هاییپاسخمدیره و مدیر امور اجرایی عضاء هیأتادر ادامه  -3

 1397برای سال  مدیره و گزارش عملکرد هیأت های مالیتصور ،هااصالحات پیشنهادی هیأت عالی نظارت در خصوص حسابشد که  شده مقرر

 در اسرع وقت اعمال و نسبت به اخذ گزارش نهایی اقدامات الزم معمول گردد.

127/6  -27/3/98 

و دسترسی به مرکز آموزش حسابداران ویت آن و پرداخت حق عض IFRS BOX رسی به سایت ستند مبنی بر دنورابا درخواست آقای بی -1 11

 موافقت گردید. )ماحر(

ای ارجاع آراء هیأت داوری توسط برخی از اعضاء در جلسه مطرح و قرار شد که این موارد به کارگروه آیین رفتار حرفه تمکینموضوع عدم  -2

 شوند.

عالی، در جلسه مطرح و پس از تخابات آتی شورایان خصوصدر  تبلیغاتنظور حسابداران رسمی به م ایهاز گروه  برخیاست موضوع درخو -3

دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای  12های انجام شده مقرر گردید در راستای تبصره ماده بحث و بررسی

 بررسی گردد.و ت آتی طرح جلسادر  عالی، ضوابطی تعیین تاشورای

 هیأت انتظامی  عالی، مقرر شد که موضوع انتخاب اعضایهیأت بدوی انتظامی در انتخابات آتی شورایضای ر از اعنام دو نفبا توجه به ثبت -4

 عالی جامعه ارایه گردد.به شورای بدوی دوم 
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ی و انتخابات اعضای مع عمومه نحوه برگزاری مجه بالعمل مربوطتوردس 12پیرو جلسه قبل ضوابط پیشنهادی تبصره ماده  -1 12

های انجام شده مقرر عالی در جلسه مطرح  هر یک از حّضار نظرات خود را پیرامون آن بیان نمودند. پس از بحث و بررسیشورای

 عالی ارائه گردد.شورایشد نظرات پیشنهادی حّضار اعمال و موضوع در جلسات آتی 

بندی فعاالن با ساز و کار ثبت و استفاده از اطالعات صورتهای مالی در رتبه آشنایی برگزاری همایشبر  بنیآقای رزاق مست خوابا در -2

شنبه مورخ در روز سه جهت مدیران عامل مؤسسات حسابرسی سمت اقتصادی با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت
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 موافقت گردید.، 18/04/1398

ن نمودند. در ادامه هر یک از حّضار نظرات خود را پیرامون موضوع لبی بیاها مطارسی تعاونیسابخصوص نحوه حدر وی آقای عل -3

با مسئولین ذیربط در وزارت  مدلی متناسب با فعالیت آنانبندی نظرات حّضار مقرر گردید به منظور تدوین . پس از جمعکردندبیان 

 ای برگزار گردد.تعاون جلسه

شکنی بر کیفیت گزارشگری شکنی در ایران و تأثیر نرخدالیل نرخ ،نتعیین آحسابرسی و مبنای  حمهالزقپژوهشی ح موضوع طرح -4

 های آن به جلسات آتی موکول گردید.مالی در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را بیان نمودند، که ادامه بررسی
سات حسابرسی را در جلسه مطرح ها و مؤسه انتخاب حسابرس توسط برخی شرکتورارگتمکین مصوبات کآقای بیرانوند موضوع عدم  -1 13

بندی نظرات حّضار قرار شد که موضوعات در کارگروه نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمعنمودند. در ادامه هر یک از حّضار 

مجمع عمومی عادی بطور  ،هاتوسط شرکت توبار رعایت مصمنظوبه  که گردد پیشنهادخاص  طور گردد و به بررسیطرح و  مذکور

  شود.و حسابرس منتخب کارگروه تعیین آنها برگزار  العاده فوق

آقای علوی موضوع مراسم روز حسابدار سال جاری را در جلسه مطرح نمودند. در ادامه ایشان نکاتی در خصوص استفاده کامل از  -2

که مدیر  ت امور اقتصادی و دارایی را مطرح نمودند. بدین منظور قرار شدراوز وزیر و معاونینهای موجود از جمله دعوت از ظرفیت

 امور اجرایی نسبت به رزرو سالن پژوهشگاه وزارت نیرو اقدامات الزم را اعمال نمایند.

د را وخت اک از حّضار نظرموضوع واحد آموزشی در جلسه مطرح و آقای بیرانوند توضیحاتی در این خصوص ارایه نمودند. سپس هر ی -3

 سازمانیهای موجود درون و برون مندی از ظرفیتبندی نظرات قرار شد به منظور بهره در این ارتباط بیان نمودند. پس از جمع 

های و همچنین کالسای آنان با محوریت نیازهای حسابداران رسمی و پرسنل حرفه های آموزشی ریزی موضوعات و کالسبرنامه

 ها و مؤسسات نیز برقرار گردد.نندگان از جمله شرکتکستابرای سایر درخوآموزشی 

ها در خصوص صورتهای مالی دریافت کنندگان تسهیالت را در جلسه مطرح و قرار آقای بیرانوند موضوع عدم استعالم برخی از بانک -4

 گردد.ی ارسال ها تهیه و به بانک مرکزماهه سال جاری به تفکیک بانک 4شد که آمار سال قبل و 

در برسی ساحدر خصوص مشکالت رسمی نفر از حسابداران  20با حضور محل جامعه  زار شده دربرگ وبینار بیرانوند گزارشی از یقاآ -5

 ایه نمودند.ار یچیده پهای کمتر بنگاه 

 2000اژ ریت رلب یک کتاب دقاجام اصالحات مجموعه در از انبا توجه به اتمام فرآیند بازنگری دستورالعمل حسابرسی قرار شد که پس  -6

 نسخه چاپ گردد.

انجام ظور جامعه به من طتوس  ACCA شده  ترجمه دستورالعمل حسابرسی دسترسی بهمبنی بر دی( ی )آقای اسن حسابرسزمادرخواست سا -7

ی اقآ هو مقرر شد ک یدافقت گردنداردهای ایران مواستاا جامعه در قالب تطبیق دستورالعمل حسابرسی مزبور بکار مشترک بین سازمان و 

رسی سازمان حساب مستقر در ند با کمیتهنمودا بررسی ر العمل این دستورنداردها که قبالً نی و استامیته کارشناسی فاعضای ک وبیرانوند 

 مشارکت نمایند.
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رر شد که مدیر امور و مقدر جلسه مطرح  06/06/1398ساالنه جامعه در تاریخ پیرو جلسات قبل موضوع برگزاری مجامع ساالنه و سه -1 14

رتیبات و اقدامات الزم از جمله چاپ برگه اخذ رأی، لیست حسابداران رسمی، کادر اجرایی را با هماهنگی هیأت عالی نظارت جرایی تا

 اعمال نمایند.

 ابات انتخخصوص برگزاری  درا صفهان و مشهد رهای از جمله اآقای علوی درخواست برخی از حسابداران رسمی شاغل در استان -2

عالی را در جلسه دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای 8راستای ماده  در هادر استان ساالنهسه

نظور م بهنظرات قرار شد بندی مطرح نمودند و در ادامه هر یک از حّضار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از جمع

عالی طرح گردد. همچنین پیرو جلسات قبل مقرر شد که آتی شورای ساتوع در جلحداکثری اعضاء موض ارکتحضور و مش

 انتخابات الکترونیکی صورت پذیرد. بابت برگزاری های الزم کارشناسی

های اعالم ی عملیاتی شرکترسابخصوص الزام حس های دولتی درآقای علوی موضوع صورتجلسه کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکت -3

 مقرر شد با آقای معمارنژاد مکاتبه گردد.در جلسه مطرح نمودند.  را حسابرسیسسات حسابرسی عضو جامعه و سازمان توسط مؤ شده 

ی با برگزاری وبینار )همایش آنالین( توسط واحد آموزش برای موضوعات آموزشی از جمله تغییرات در استانداردهای حسابداری برا -4

 بارسی موافقت گردید.ای مؤسسات حسضا و پرسنل حرفهاع
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عالی جامعه از وزارت امور اقتصادی و شرایط در انتخابات شورایین های انجام شده بابت اخذ لیست واجدآقای علوی گزارشی از پیگیری -1 15

در روزنامه دنیای اقتصاد  از وزارت امور اقتصادی و دارایی یسالار شده  نهایی تایید ستلیدر این ارتباط مقرر گردید  دارایی ارائه نمودند.

 رسانی شود.و سایت جامعه اطالع

مردادماه، با توجه به مصادف  28الی  26های در محل ساختمان میردادماد در تاریخ هاهای کاندیداپیرو جلسات قبل مبنی بر ارایه برنامه -2

تغییر یافت. مقرر شهریورماه  4الی  2های تاریخ به مراسم  ت عید غدیر خم، موعد برگزاریمرداد به مناسب 29ی یلعطیام با تا این بودن

 رسانی شود.گردید که موضوع به نحو مناسب به اعضای جامعه اطالع

سات ها و مؤسن در بانکراایضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی  ها،رسیدگی به بخشنامهسات قبل، راهنمایی کلی پیرو جل -3

و ها به مؤسسات حسابرسی که حسابرس مستقل بانک موضوع حسابرسی و قرارداد مربوط مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید

 گردد. رسانیاطالع نظارتی بانک مرکزیو همچنین معاونت  هستندمؤسسات اعتباری 

آذرماه هجری شمسی هر سال به  15به عدم امکان ثبت روز  با توجه ار در تقویم بدسام شده بابت روز حهای انجاو پیگیریبل پیرو جلسات ق -4

دانشمند ایرانی  والدتخرداد به عنوان روز حسابدار که مقارن با  25عنوان روز حسابدار، آقای علوی از پیگیری جدید جهت ثبت روز 

134/6-22/5/98 



ن و یکی از بزرگترین ریاضیدانان و لمی ایرااز مفاخر برجسته عو ر داوزجانی که حسابعباس بابن اسماعیل ابنابوالوفامحمدابن یحیی آقای

الیه الکتاب فی ما یحتاجمنجمان اسالمی است. گزارشی ارایه نمودند و مقرر شد که ضمن بررسی ابعاد زندگی شخصی و علمی ایشان کتاب 

 د.ردگ مرکز آموزش جامعه، ترجمه و منتشرنیز توسط  الحسابمن علم مال و غیرهم و الع

 12ده های تبلیغاتی که در راستای ماضوابط تبلیغات گروه  دید کهعالی جامعه مقرر گریغات انتخابات شورایتبلبه شروع با توجه  -5

 رسانی گردد.عالی رسیده به اعضاء اطالععالی جامعه به تصویب شوراییدستورالعمل برگزاری انتخابات شورا
16 

بیان  جامعه ساالنهمع عمومی ساالنه و سهاهای الزم جهت برگزاری جلسه مجریزی و هماهنگی امهدر ابتدا آقای علوی توضیحاتی در خصوص برن

ندی بمعهای انجام شده و جپس از بحث و بررسینمودند. در ادامه آقایان میرفندرسکی و برزگر مطالبی در ارتباط با امور انجام شده ارائه کردند. 

 سات قرار شد:به منظور برگزاری مناسب جلنظر حّضار 

سایت جامعه، پیامک و سایر  ، دررأیونگی اخذ مکان، زمان، چگ به اعضاء در خصوصرسانی مناسب آقای صداقت نسبت به اطالع -1

 طریق مقتضی اقدام نمایند.

های رأی ش برگه و همچنین شمار دهندگاناحراز هویت رأی ،هلیاونام ای جهت ثبتهای رایانهآقای ستاری نسبت به استقرار مناسب سیستم  -2

 اقدام نمایند.

، پذیرایی، هماهنگی با مسئولین پژوهشگاه نیرو، نصب بنر و سایر امور بانیپشتیهای تیم میرفندرسکی و برزگر در خصوص تعیین  انآقای -3

 الزم اقدام نمایند.

136/98  -5/6/98 

های انتظامی، اساسنامه جامعه و نامه اجرایی هیأتز جمله آئینو در جریان ا قبلی وضوعات بررسی شدهق و بیرانوند گزارشی از مزار آقایان -1 17

 مورد بندی تا حسبجمع معوقه های حسابرسی ارائه نمودند. قرار شد که موضوعاتمؤسسات، دستورالعمل ادغام مؤسسات حسابرسی و دستورالعمل

 ورت پذیرد.ص زماقدامات ال

وسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نامه همکاری فی مابین جامعه و مرکز تمموضوع تفاه -2

ره، دیمبندی نظرات مقرر شد که در جلسات آتی هیأتهای انجام شده و جمعنظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از بحث و بررسی

 ایر امور ارجاعی نیز بررسی شود.د روش پردیس دعوت تا ضمن بررسی موضوع سمدیریت شرکت هوشمن

137/6  -  11/6/98 



افزار، فرآیندهای توسعه مدّ نظر جامعه های سحر، پردیس و جام از جمله تأمین سختپیرو جلسات قبل برخی از مسایل و مشکالت سامانه -1 18

در جریان و امور  هایپروژه ر خصوص زاهدی مطالبی د در ادامه آقایمطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را بیان نمودند. لسه در ج

قرار شد که پس از برگزاری جلسه با مدیرعامل شرکت داده پردازی ایران در خصوص  نظرات بندیپس از جمعانجام شده بیان نمودند. 

همچنین طبق گیری شود. های دیگر از جمله استفاده از رایانش ابری )اجاره فضای مجازی( تصمیم روش افزار و یا اتخاذتأمین سخت

 اندازی گردد.زش و امور اعضاء راه های جدید آموسامانه 1398توضیحات آقای زاهدی قرار شد تا دهم مهرماه 

یکی و جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص تبدیل نامه همکاری بین مرکز توسعه تجارت الکترونپیرو جلسات قبل موضوع تفاهم  -2

ز بحث و های کمی در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را بیان نمودند. پس ابه داده اطالعات صورتهای مالی حسابرسی شده 

های الزم قرار شد که هماهنگی د، گیر صورتتوسط جامعه  نامه،تفاهم  7موضوع ماده  هاهای انجام شده مقرر گردید بازیافت هزینهبررسی

 با مرکز مذکور صورت پذیرد.

هد رستان قم برگزار خواجاری در شهمهرماه سال  4و  3های در تاریخ که ایران همایش حسابداری فدهمینه موضوع ،جلسات قبلپیرو  -3

های با توجه به درخواست بیان نمودند واتی در خصوص موضوعات مطروحه در همایش و آقای علوی توضیح ، در جلسه مطرحشد

رسانی اطالع به نحو مناسب ، موضوعو اعضای جامعهارکان حضور  ضمن اتی مقرر شد کهذده همایش و در راستای وظایف برگزار کنن

درصدی در همایش جهت فروش ارایه گردد و به منظور  50شی با تخفیف احد آموزطریق و د کتاب مازاد ازرر گردیهمچنین مق گردد.

تهیه و در همایش به صورت  آموزشی قبلی لبدی از برخی مطاعدد سی 1000حر( تعداد حسابداران رسمی )مامرکز آموزش  معرفی

 کنندگان اهداء گردد.ن به شرکترایگا

 

139/6-  26/6/98 

19 
های کاربردی جهت ای گزارشگری و استخراج گزارشافزارهافزارهای موجود در جامعه و چگونگی استفاده از نرمآقای پویان در خصوص نرم -1

درخواست دیتاهای مورد گردید مقرر  ظرات خو را پیرامون موضوع بیان نمودند. در ادامهمطالبی ارایه نمودند و هر یک از حّضار ن استفاده در جامعه

افزارهای حسابداری،  زشی از جمله آشنایی با مبانی کامپیوتر تا نرمو دور آمو افزارهای سحر، پردیس و جام کتباً از آقای زاهدی، انجام شودنیاز از نرم

 کلیه اعضای جامعه و پرسنل مؤسسات حسابرسی برگزار گردد.... برای  و کاویداده ،بانک اطالعاتی

ار دست دوم از مفاد این تلقی کطرح و به دلیل  در خصوص بازرسی دفاتر قانونی،مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی  با نامهتفاهم انعقاد موضوع -2

140/6-2/7/98 



 نعقد شوداجتماعی م نامه با سازمان تأمینصورت متقاضی بودن تفاهم نامه مقرر شد درتفاهم

پس از پیرو جلسات قبل موضوع انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی در جلسه مطرح و آقایان علوی و رزاق توضیحاتی ارایه نمودند.  -1 20

ی بندهای مشخصی برای طبقهشاخص های مشمولبه منظور انتخاب حسابرس متناسب با شرکت های انجام شده قرار شد کهبحث و بررسی

به کارگروه پیشنهاد  های الزم در جلسات آتی ارایه تا پس از انجام بررسی شرکتهای دولتی و همچنین برای مؤسسات حسابرسی تعیین و

 گردد.

مان بورس و اوراق بهادار در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نظرات ستورالعمل بازنگری مؤسسات حسابرسی معتمد سازنویس دپیش -2

ضوع بیان نمودند. با توجه به تغییرات انجام شده از جمله عدم تغییرات ساختار کمیته پذیرش و نظارت و حذف نمایندگان خود را پیرامون مو

 امعه طرح گردد.عالی جموضوع در اولین جلسه شورایرار شد که جامعه در دستورالعمل مزبور، ق

زمان حسابرسی در جلسه مطرح و آقای علوی توضیحاتی گزارش توجیهی ضرورت اصالح ساختار حسابرسی مستقل تهیه شده توسط سا -3

در ا توجه به مطالب ارایه شده ب د.در این خصوص ارایه نمودند. در ادامه هر یک از حّضار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان کردن

 صادی و  دارایی ارسال گردد.وزیر امور اقت نظرات جامعه برای، قرار شد که باشدمیهای موجود خالف واقعیتبر هک گزارش مزبور

نشریه علمی و پژوهشی توسط جامعه را در جلسه مطرح و هر یک از  بر انتشار آقای علوی موضوع درخواست اعضای جامعه مبنی -4

 عالی جامعه ارایه گردد.به شورای ورمزب بندی نظرات مقرر شد که پیشنهادّضار نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمعح

در جلسات آتی شود و آتی طرح و بررسی های تخصصی در جلسه کارگروه  1398ماهه دوم سال  6گزارش فعالیت  قرار شد که -5

 ردد.گ طرح نیز عالی جامعهشورای

141/6  -  16/7/98 

 ای جهت هدبیر هیأت دولت در خصوص مصوبه کمیسیون اقتصاد مبنی بر طراحی و اجرای سامان 22/02/1398مورخ  19017/55574نامه شماره  -1 21

ای با د جلسه ای دولتی در جلسه مطرح و آقایان علوی و رزاق توضیحاتی در این خصوص ارایه نمودند و قرار شهبرای شرکت انتخاب حسابرس

بندی حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، جامعه، سازمان بورس، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و شرکت هوشمند روش پردیس برگزار و پس از جمع

 اقدام شود.نظرات نسبت به طراحی سامانه مزبور نقطه

های اقتصادی مشمول بند ها و بنگاهکامل مالی کلیه شرکتموضوع فراخوان عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم ارائه اطالعات  -2

 گردد.ابالغ  اعضای شاغل جامعهوع به کلیه های کلی اصل چهل و چهار در جلسه مطرح و قرار شد که موض( قانون اجرایی سیاست6( ماده )5)

در خصوص امکان شرکت  اند،زمون مزبور شرکت ننمودهکه تاکنون در آابرسی ای حسبندی کارکنان حرفهدرخواست برخی از متقاضیان آزمون رتبه -3

یک از حّضار نظرات خود را بیان در جلسه مطرح و هر  (های سرپرست و سرپرست ارشد حسابرسیرده باالتر از حسابرس ارشد ) هایرده در 

نامه سقف که سوابق و شرایط آنها مطابق با آیین که کلیه داوطلبان دیدمقرر گر آنان حمایت از  راستای نمودند. پس از بحث و بررسی انجام شده و در 

لیکن در خصوص آن دسته از متقاضیان که های آزمون بوده امکان حضور در آزمون برای ایشان فراهم گردد. مجاز ارائه خدمات تخصصی و اطالعیه 

142/6  -23/7/98 



 .تواند در آزمون شرکت نمایندمی ت از آزمون،مقرر در اطالعیه دعو با شرایط صرفاً یک دوره ،در مؤسسات حسابرسی مشغول به فعالیت هستند
در جلسه مطرح  نویس اساسنامه مرکزپیش و مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی موضوع تأسیس یک شخصیت حقوقی مستقل برای -1 22

نظرات مطرح شده های انجام شده قرار شد نقطهبحث و بررسیو هر یک از حّضار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از 

 عالی ارائه گردد.و به شورایدر اساسنامه مزبور اعمال 

 عالی ارائه گردد.به شورایقرار شد پس از بررسی اعضاء انداز جامعه در جلسه مطرح و سند چشم  نویسموضوع پیش -2

های موجود به منظور محل ت خود را در راستای استفاده حداکثری از ظرفیتموضوع ساختمانهای جامعه در جلسه مطرح و حّضار نظرا -3

طراحی و متخصصان نظر مشاوران  ار شد، مدیر امور اجرایی نسبت به اخذاداری جامعه و مرکز آموزش بیان نمودند. در این ارتباط قر

خصوص خرید  دیگر در هایگزینهایشان نمایند. همچنین  های الزم جهت تجهیز دو ساختمان اقدام در خصوص نحوه استفاده و برآورد هزینه

 رایه نمایند.بررسی و گزارش آن را در جلسات آتی ا اختمانهای موجود با یک ساختمان جدید با شرایط مدّ نظر راو فروش یا تهاتر س

143/6-  29/7/98 

مدیره سازمان بورس که در آن عالی جامعه با هیأته ریاست شورایکه به همرا 04/08/1398آقای علوی در خصوص جلسه مورخ  -1 23

ی کمیته مزبور با اعضای جامعه، نویس دستورالعمل حسابرسان معتمد سازمان بورس، رفتارهای اعضامواضع جامعه در خصوص پیش

خصوص کیفیت گزارشهای ان بورس نیز در ممدیره سازهیأت نقطه نظرات همچنین و تعامل طرفین  ،حسابرسیت گزارشات کیفی

های انتظامی جامعه، پاسخگویی جامعه به مکاتبات سازمان های بازار سرمایه، آراء انتظامی صادره توسط هیأتحسابرسی، حساسیت

نمودند.  در ادامه هر یک از حّضار نظرات خود را پیرامون موضوعات مطروحه بیان .گزارشی ارایه نمودند است مطرح گردیده بورس 

همچنین به  و مکاتبات سازمان بورس در اسرع وقت پاسخ داده شود ایدر راستای تعامل مناسب و حرفه بندی نظرات قرار شدجمعپس از 

 اخذ باهای آموزشی مستمر های حسابرسی کالسس در حوزه های حسابرسی و رعایت مقررات سازمان بورمنظور افزایش کیفیت گزارش

 گردد. برگزارمان بورس نقطه نظرات ساز

های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص معاون امور بانکی بیمه و شرکت 01/08/1398مورخ  152834/62نامه شماره  -2

در امانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان پلتفرم معرفی شده سازی و اجرای سامانه صورتهای مالی که سمرجع و متولی پیاده 

 استعالم گردد. انه مذکورسامار شد که نحوه دسترسی و استفاده از جلسه مطرح و قر

پیشکسوتان که شاغل در  از نفر 15 هکح و قرار شد راز پیشکسوتان حرفه در مراسم روز حسابدار در جلسه مط قدردانیموضوع  -3

 تقدیر گردد.اند ات حسابرسی و یا در ارکان جامعه فعالیت داشتهمؤسس

144/6  -  12/8/98 

 20/8/98  -1/7اعضاء تعیین  ای و آقای مهدی بیرانوند به عنوان مدیر امورنظارت حرفه  امور مدیره آقای بابک پوربهرامی به عنوان مدیربا عنایت به سوابق اعضای هیأت -1 24



آوری و اطالعات ومی و سایت، فصلنامه، فن ، روابط عمامور اجراییابط مدیریت آموزش و تحقیقات باشند و مدیریت شدند. همچنین مقرر شد آقای بیرانوند ر

 های انتظامی زیر نظر آقای پوربهرامی فعالیت نمایند.زیر نظر دبیرکل و دبیرخانه هیأت

          مؤسسات حسابرسی، -3آموزش و کارآموزی،  -2و استانداردها، فنی  -1های الف: های تخصصی مقرر شد کارگروهدر ارتباط با فعالیتهای کارگروه -2

  فساد،  مبارزه با پولشویی و -2کیفیت، کنترل -1ب: هایمالیاتی و کارگروه -5مقررات و  ن وقوانی -4

به ترتیب به ریاست آقایان بیرانوند و  آوری و اطالعاتفن -6و  ایرفتار حرفه آئین -5 ر و فرهنگ حسابدهی،توسعه کسب و کا -4بورس و بانک  -3

 پوربهرامی برگزار گردد.

یدمحمد علوی اساسنامه کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، افتتاح حسابهای بانکی و برداشت از آنها با امضاء ثابت آقای س 44جرای مفاد ماده مقرر شد در ا -3

مدیریت  ایحرفهوند و بابک پوربهرامی( صورت پذیرد. همچنین مقرر شد امضای مکاتبات مدیره )آقایان مهدی بیران)دبیرکل( و یکی از اعضاء هیأت

ات اداری با امضاء مدیره و امضاء سایر مکاتبای و مدیریت امور اعضاء در چارچوب وظایف حوزه مربوط، توسط اعضاء موظف ذیربط هیأتنظارت حرفه

 دبیرکل صورت پذیرد.
شرط حسابدار رسمی بودن برای مدیران مسئول کار حذف  سازمان حسابرسی مبنی بر 25/12/1397مورخ  9726300شماره موضوع نامه  -1 25

ً مورد موافقت  حسابرسی آن سازمان جهت درخواست پذیرش به عنوان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح گردیده و نهایتا

به تعارض آشکار مصوبه مرتبط با توجه مطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را بیان نمودند. با  عالی بورس قرار گرفته در جلسهشورای

 و پیگیری قوانین و مقررات جامعه مقرر شد که اعتراض جامعه به وزیر امور اقتصادی و دارایی، و سایر نهادهای نظارتی مربوط نیز ارسال

 شود.

توسط موسسات  ای تعاونیهرکتمور حسابرسی وزارت تعاون در ارتباط با انجام حسابرسی شآقای بیرانوند گزارشی از جلسه با مدیران ا -2

های حسابداری و حسابرسی و دستورالعمل نمونه قراردادها ، تدوین به منظورالزم حرفه ای  های ارایه نمودند. قرار شد که همکاری  حسابرسی

 صورت گیرد. خانه ر مجموعه آن وزارتواحدهای زی و همچنین خدمات آموزشی جهت انجام حسابرسی

جلسه با آقای قاسمی دبیر کمیته پذیرش و نظارت بر حسابرسان معتمد در خصوص مباحث آموزشی ارایه نمودند. قرار  شی ازآقای بیرانوند گزار -3

و بورس سازمان  مقرراتو انبن قو های آموزشی درحوزه قوانین و مقررات سازمان بورس در ارتباط با وظایف نظارتی، آشنایی باشد که کالس

سازمان بورس با همکاری  ،های حسابرسی و همچنین فرآیند پذیرش مؤسسات در سازمان بورسته پذیرش در گزارشکمیاستخراجی ایراد موارد 

 برگزار گردد.

مطرح و آقای بیرانوند  های اعضاء در جلسههیأت عالی نظارت در خصوص پرونده  13/08/1398ن مورخ   هـ 285/98موضوع نامه شماره  -4

 های دیجیتالی ارایه نمودند.پرونده  در سامانه سحر و از جمله بهبود سیستم امور اعضال انجام توضیحاتی در خصوص اقدامات در حا
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با  گزارشگری افزایش سرمایه( و رسیدگیو  طرح توجیهی )تهیه سرمایهافزایش با موضوعخواست آقای بیرانوند مبنی برچاپ کتاب با در -5

 .موافقت گردیدجلد  2000تیراژ

 بابت سی و وزارت دارایی و جامعه، بیمه مرکزی، سازمان حسابربا نمایندگان بانک مرکزی از جلسه برگزار شده آقای پوربهرامی گزارشی -6

آقای زاهدی در  و مقرر شد طراحی سامانه توسط ارایه نمودند انتخاب حسابرسی و بازرسی قانونی برای شرکت های دولتیسامانه  طراحی

 زمان صورت گیرد. ترینکوتاه 

فاصله بین تئوری تا عمل در "با عنوان  06/12/1397مورخ  5929/3/97دانشگاه الزهراء مبنی بر تمدید مدت قرارداد شماره  با درخواست -7

کالت ایجاد شده جهت مجری طرح با توجه به مش 31/02/1399ریخ تا تا "های مفقود شده در آموزش دانشگاه ایرانرشته حسابداری و سرفصل

 و قرار شد که موضوع به صورت کبتی به ایشان ابالغ گردد. ، موافقت گردیدخانم مشایخ

های اجرایی در محل وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص حسابرسی صورتهای مالی دستگاه 1398/ 24/9آقای بیرانوند گزارشی از جلسه مورخ  -1 26

 مودند.ارایه ن

نام کنندگان ارائه نمودند. قرار شد که پس از ای بیرانوند گزارشی از تعداد ثبتها آقبابت عضویت در کارگروه  از اعضاء جامعهپیرو فراخوان  -2

 عالی قرار گیرد.ها در اختیار شورایآمار و اطالعات جهت تایید صالحیت اعضای کارگروه  ،بندیدسته

کیفیت و وضعیت سال قبل مؤسسات ارایه نمودند. قرار شد که کنترلهای صورت گرفته بابت امتیاز بندیعگزارشی از جم پوربهرامیآقای  -3

 رسانی گردد.به سازمان بورس موضوع در سایت جامعه اطالع امتیاز موسسات معتمدضمن اعالم 

قت آنان رسانی و موافبه کلیه مؤسسات اطالع لسه مطرح و قرار شد که موضوعنامه منعقده با سازمان تأمین اجتماعی در جتفاهم  موضوع -4

 به سازمان تأمین اجتماعی اخذ شود. فهرست جهت اعالم 

که در  عالینظرخواهی از اعضای جامعه بابت دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس بر اساس مصوبه شورای موضوع -5

اهی از طریق اتوماسیون اداری قرار شد که نظر خوورد از طرف اعضاء بازخمطرح و با توجه به عدم  در جلسه سایت جامعه منتشر شده 

 صورت پذیرد.

جلسات قبل موضوع بررسی شرایط برخی از اعضای جامعه جهت شرکت در مؤسسات حسابرسی که حقوق و مزایای آنان طبق  پیرو -6

ان نمودند. ّضار نظرات خود را پیرامون موضوع بیه در جلسه مطرح و هر یک از حای نبودهای حقوق و دستمزد متناسب با رده حرفهلیست

کارگروه آیین رفتار  ه بهاشخاص و مؤسسات مربوطبه دلیل عدم رعایت قوانین ومقررات های انجام شده قرار شد پس از بحث و بررسی

 .ارجاع گردنند ایحرفه
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ابک ای متشکل از آقایان بدر قالب کمیتهکیفیت و وضعیت، قرار شد که موضوع های کنترللیستتوجه به ضرورت بازنگری چک -7

 ضل نیکوکار و فرزاد سنندجی پیگیری شود.احمدی، ابوالفپوربهرامی، مهدی بیرانوند، منصور شمس

قرر شد که نسبت به معرفی و تمدید احکام ، مهای حل اختالف مالیاتی استان تهرانبا توجه به انقضاء احکام نمایندگان جامعه در هیأت -8

 اقدام گردد. نمایندگان
که امور اداری در جلسه مطرح و قرار شد  "انداز اصالح ساختار حرفه حسابرسی در ایرانچشم"با عنوان  10/1398/ 23برنامه همایش روز دوشنبه  -1 27

 ابای حسابرسی رفهاقدامات الزم در این خصوص را اعمال نمایند. همچنین مقرر شد که مطالب تهیه شده در خصوص اصالح ساختار ح

 ی ی حسابرسی مستقل، بازخواناصالح ساختار حرفه"با عنوان  در یک جلد کتاب ات مطروحه از طرف سازمان حسابرسیموضوع توجه به

کنندگان در همایش اعطاء گردد و مابقی جهت جلد چاپ و در روز همایش به شرکت 2000در  "های سازمان حسابرسیانتقادی دیدگاه 

 سات حسابرسی ارسال گردد.رسمی شاغل در مؤسحسابداران 

قبلی جهت های اعالم شده آقای علوی گزارشی از جلسه برگزار شده با آقای مسیحی معاونت درآمدهای سازمان امور مالیاتی ارایه نمودند. همچنین نصاب -2

نامه موضوع بند در ویژه موضوع و مقرر شدیاتی قرار گرفته قانون مالیاتهای مستقیم مورد پذیرش سازمان امور مال 272ماده مطابق الزام به حسابرسی 

 رسانی گردد.زیر اطالع 3

به منظور همچنین یک روزنامه کثیراالنتشار و  ی رسمی واساسنامه جامعه مبنی بر انتشار اسامی حسابداران رسمی در روزنامه 58در رعایت ماده  -3

معرفی جامعه قرار شد که ضمن چاپ و انتشار و ابل ارایه توسط آنان خدمات ق ان رسمی،، حسابدارفهرست مؤسسات حسابرسیمناسب رسانی اطالع

 گردد.و منتشر ماه چاپ پایان دینامه در روزنامه دنیای اقتصاد نیز تا در یک ویژهموارد مذکور در روزنامه رسمی،  اعضاء اسامی

 عالی جامعه نیز ارایه گردد. تی شورای شد که در جلسات آها در جلسه قرائت و قرار کارگروه 1398گزارش سه ماهه سوم سال  -4

نتخاب ا پیوستها به شرح انجام شده اعضای کارگروه بندیهای تخصصی در جلسه مطرح و پس از جمععضویت در کارگروه متقاضیانفهرست  -5

های دوره قبل یک جلسه  ضای کارگروهدانی از زحمات اعگردیدند و قرار شد که دبیرکل نسبت به صدور احکام آنان اقدام نماید. همچنین به منظور قدر

 گردد.و به نحو مناسب از ایشان تقدیر برگزار 

ی علوی توضیحاتی در این خصوص بیان نمودند. قرار شد هر یک از اعضاء های عملیاتی دوره هفتم در جلسه مطرح و آقانویس برنامهپیش -6

 عالی قرار گیرد.ختیار شورایبندی و در اجمع نظرات خود را اعمال تا در جلسات آتیضمن بررسی 

می س شورای اسالمجل هاوهشژلعات اقتصادی مرکز پر مطاسرپرست دفت 08/10/1398مورخ  82-10212/1320نامه شماره  -7

جه در وه بورس و بانک بررسی و نتیشد که موضوع در کارگرار ری اسالمی در جلسه مطرح و قرجمهودرخصوص طرح بانکداری 
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 آتی ارائه گردد. جلسات

و بهمن ماه که یک  دهای حسابداری در دی ماه دارنیش آنالین با موضوع تغییرات استاهماو دی اربا درخواست آقای بیرانوند مبنی بر برگز -8

 ید.قت گردفموا ،قتصاد برگزار خواهد شدی ازنامه دنیامورد با همکاری رو
های مزبور منطبق با اهداف  مدیره دوره هفتم در جلسه مطرح و هر یک از حّضار نظرات خود را بیان نمودند. قرار شد که برنامه أتهی های عملیاتی پیشنهادی برنامه -1 28

 در جلسات آتی طرح و بررسی گردد. ها بازنگری وراهبردی با ذکر شاخص 

بندی نظر حّضار قرار شد که  ار نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمع حضّ های تخصصی دوره هفتم در جلسه مطرح و هر یک از های پیشنهادی کارگروهبرنامه -2

 و بررسی گردد.  در جلسات آتی طرح و مدیره بازنگریهای عملیاتی هیأتهای مزبور با توجه به برنامه برنامه

 ارائه گردد. ه عالی جامعمورد تصویب قرار گرفت و قرار شد که در جلسات آتی به شورای  1399بودجه پیشنهادی سال  -3

مدیره هر دو  هیأت  ات مدیره در جلسه مطرح و قرار شد که جلسهیأت 20/08/1398مورخ  1/7صورتجلسه شماره  6مدیره پیرو بند موضوع برگزاری جلسات هیأت  -4

 برگزار گردد. 12الی  10فته یکبار در روزهای دوشنبه ساعت ه

بندی نکات کلیدی در کارگروه آیین رفتار  قرار شد که ضمن جمع  1398ابتدای سال ای حسابداران رسمی از فه اخالق و رفتار حر با توجه به الزامی شدن مفاد آیین -5

جابجایی پرسنل و ... به صورت مکتوب به اعضای جامعه   و اعضاء  استعالم جمله نامه استعالم حسابرس جانشین، نامهاز  پرکاربرد ای، موضوعات حرفه 

 گردد.رسانی اطالع 
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 اعمال نمایند. ،حسب مورد  توجه به حساسیت موضوع با را الزممراقبتی بهداشتی و  ،پیشگیرانه اقداماتان مدیرکلیه توجه به شیوع بیماری کرونا مقرر شد که  با .1 29

  قرار شد تعداد  جام شدههای ان ه به درخواست توج همچنین با ر شود،منتش نسخه چاپ و 2000مالیاتی که توسط آقای باتقوا تهیه شده قرار شد در  جاری کتاب مباحث .2

 های دستورالعمل حسابرسی بنگاه کوچک، متوسط و بزرگ چاپ گردد.  نسخه از کتاب  500

  و  طریق سایت  د که ازقرار ش بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ های حسابرسی به درخواست مؤسسات حسابرسی مبنی بر دسترسی به فایل کتابهای دستورالعمل  بنا .3

 گیرد.  در اختیار متقاضیان قرارجهت استفاده  عیهای اجتماسایر شبکه 
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 تدابیر و اقدامات الزم به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا جلسه تشکیل و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت: پیرو جلسات قبل مبنی بر انجام  .1 30

جامعه   اداری مکاران در فضایهاز  مربوطه،انجام وظایف و امور جهت ضروری نیاز  به تناسب ،جامعههای با صالحدید هر یک از مدیران قسمت  -1-1

   دور کاری استفاده شود. به صورت همکاران مابقی  استفاده گردد و

جه به شرایط حساس کنونی تو با صاحبکاران انجام انبارگردانی پایان سالنظارت و یا موضوع درخواست برخی از مؤسسات حسابرسی در خصوص عدم  -1-2

 در جلسه مطرح و قرار شد که یک رهنمود در این خصوص تدوین و ابالغ گردد.

ای، قرار شد تا برگشت شرایط  های حرفه جامعه جهت انجام نظارت کنترل کیفیت  با توجه به شرایط کنونی و عدم همکاری مؤسسات حسابرسی با همکاران -1-3

 رتی معلق گردد. نظاای بازدیده ،به حالت عادی
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