
 

 1140های حسابرسی سال حداقل نرخ رتبه

 جامعه حسابداران رسمی ایران

 

 

 لایر -هر ساعت نرخ  ایرتبه حرفه ردیف

 816ر400 کمک حسابرس 1

 1ر224ر600 حسابرس 2

 2ر449ر200 حسابرس ارشد 3

 3ر673ر800 سرپرست حسابرسی 4

 4ر898ر400 سرپرست ارشد حسابرسی 5

 6ر531ر200 اول مدیر حسابرسی 6

 8ر164ر000 مدیر حسابرسی دوم 7

های مالی سالیانه ی صورتالزحمه حسابرسحداقل حق

 میلیون لایر 195مبلغ 

الز مه  اایه  مهتماس  رابر ه  نامه  رو  عییهین   ( آیین7( و )5های مزبور در اجرای مفاد مواد )* نرخ

نامه  ( آیین10) و( 9و نیز مفهاد مهواد )و وزیر عیان، کار و رفاه اجتماع  مصوب وزیر امور اقتصادی و دارای  

ای اعضای جامی  مصوب وزیر امور اقتصهادی و دارایه  مسا هو  و  قف مجاز ارای  متماس عخصص  و  رف 

 عییین شته ا ت. 

 



 

 1400های حسابرسی سال حداقل نرخ رتبه

 جامعه حسابداران رسمی ایران

 

 

 ایر   -هر ساعت نرخ  ای رتبه حرفه ردیف 

 520ر000 کمک حسابرس 1

 780ر000 حسابرس 2

 1ر560ر000 حسابرس ارشد 3

 2ر340ر000 سرپرست حسابرسی 4

 3ر120ر000 سرپرست ارشد حسابرسی 5

 4ر160ر000 مدیر حسابرسی 6

 5ر200ر000 شریک حسابرسی 7

 میلیون ایر   140های مالی سالیانه مبلغ  الزحمه حسابرسی صورت حداقل حق 

الز مههر یایههر تههسمار   ابر هه  نامههر روت یییههین   ( آیین7( و )5های مزبور در اجرای مفاد مواد )* نرخ

نامر  قف مجاز ارایر تسمار یخصص  و ( آیین10( و )9مصوب وزیر امور اقتصادی و دارای  و نیز مفاد مواد )

 ین شسه ا ت. ای اعضای جامیر مصوب وزیر امور اقتصادی و دارای  محا بر و ییی رفر

 

 



 

 3991های حسابرسی سال حداقل نرخ رتبه

 جامعه حسابداران رسمی ایران

 

 ایر -هر ساعت  نرخ ای رتبه حرفه ردیف 

 306ر840 کمک حسابرس 1

 460ر200 حسابرس 2

 920ر520 حسابرس ارشد 3

 1ر380ر720 سرپرست حسابرسی 4

 1ر841ر040 سرپرست ارشد حسابرسی 5

 2ر454ر720 مدیر حسابرسی 6

   3ر068ر400 ک حسابرسیشری 7

 میلیون ایر   83های مالی سالیانه مبلغ  الزحمه حسابرسی صورت حداقل حق 

الز مههر یایههر تههسمار   ابر هه  نامههر روت یییههین   ( آیین7( و )5مواد )های مزبور در اجرای مفاد  نرخ*  

نامر  قف مجاز ارایر تسمار یخصص  و آیین(  10( و )9مصوب وزیر امور اقتصادی و دارای  و نیز مفاد مواد )

 ای اعضای جامیر مصوب وزیر امور اقتصادی و دارای  محا بر و یییین شسه ا ت.  رفر
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