
  اطالعیه

                   »1396سال  براي انتخاب حسابدار رسمی آزمون شرکت در آگهی دعوت به«

هیـات تشخیـص صالحیـت حسابـداران رسمـی در اجراي مـاده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه اي حسابداران ذیصالح به عنوان 

اره ـامه شمـب نـویـموضوع تص’’ داران رسمی و چگونگی انتخاب آنان ـابـت حسـالحیـتعیین ص‘ ‘و آیین نامه  1372حسابدار رسمی ، مصوب سال 

  از داوطلبان واجد شرایط زیر براي شرکت در آزمون حسابدار رسمی دعوت ن و اصالحیه هاي بعدي آ 23/7/1374هـ مورخ /  13875ت 9045

  . آورد به عمل می

  :شرایط داوطلبان ) الف 

  .لت جمهوري اسالمی ایران و وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تابعیت دو - 1

  . نداشتن سابقه محکومیت موثرکیفري  - 2

  . حسن شهرت به رعایت موازین شرعی و اجتماعی و عدم اعتیاد به مواد مخدر  - 3

  .نداشتن سوابق سوء حرفه اي ، مالی و اداري  - 4

از دانشگاههاي مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري در رشته حسابداري یا رشته هاي ) لیسانس ( اسی داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشن - 5

  .ین المللی از مجامع معتبر بمشابه یا مـدارك حرفه اي شناخته شده 

واحد از دروس آنها ،  18حداقل  ، با تایید هیات تشخیص صالحیت حسابداران رسمی منظور از رشته هاي مشابه رشته هایی هستند که : 1تبصره 

  .حسابداري ، حسابرسی و مدیریت مالی باشد 

انجمن حسابداران رسمی ) ICAEW( انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز : مجامع حرفه اي بین المللی مورد پذیرش عبارت است از  : 2تبصره 

، پذیرش مدارك عضویت در سایر مجامع حرفه اي )  CGA( انجمن حسابداران کانادا )  AICPA(و انجمن حسابداران رسمی آمریکا )  ACCA(انگلستان 

طرح به منظور برخورداري از معافیت آزمونهاي حسابداري و حسابرسی یا جایگزینی مدرك تحصیلی کارشناسی حسابداري یا رشته هاي مشابه منوط به 

  0م در مورد آن استو اتخاذ تصمی حسابداران رسمی موضوع در هیات تشخیص صالحیت

  . دمدارك تحصیلی معادل مورد پذیرش نمی باش:  3تبصره 

  



  

که حداقل دو سال آن در داخل ) لیسانس (  مرتبط داشتن حداقل شش سال سابقه کار تمام وقت حسابرسی بعد از اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی - 6

داراي  حسابداران رسمی صالحیتتشخیص  ، در صورتیکه به تشخیص هیاتشد حداقل سه سال بااشخاصی که سابقه کار حسابرسی آنان ( کشور باشد 

تدریس حسابداري و حسابرسی در دانشگاهها و موسسات آموزش  ،تجارب مفیدي در امور حسابداري ، خدمات مالی ، طراحی سیستم ، مدیریت مالی 

   ) امور فوق می تواند معادل یکسال سابقه کار حسابرسی مورد قبول قرار گیرد سال سابقه کار تمام وقت آنان در هر دوو سایر تجارب مفید باشند ،  عالی

یا ) فوق لیسانس(متقاضــی غیر مرتبط باشد ، امـا مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد ) لیسانس ( در مواردي که مدرك تحصیلی کارشناسی  : 1تبصره 

رحال پذیرش مدارك تحصیلی باالتر ه به. مالك عمـل خواهد بود مرتبط   مـدرك تحصیلیدکتري مرتبط باشد ، سوابـق کار مفید از تــاریخ اخذ اولین 

  0 است ی یادشدهتحصیلدوره هاي واحد دروس حسابداري ، حسابرسی و مدیریت مالی در طول  18منوط به گذراندن حداقل ) لیسانس ( از کارشناسی 

در سازمان حسابرسی یا ) لیسانس ( بقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی تمام وقت سابصورت سال  3داوطلبانی که حداقل : 2تبصره 

  و همچنین سایر داوطلبانی که تجارب مفید آنها در امور یاد شده در این دارا هستند  ایران حسابداران رسمیموسسات حسابرسی عضو جامعه نزد 

خود را  کمبود سابقه کار ، یر شرایط ، می توانند در آزمون شرکت نمایند و در صورت قبولیبه شرط دارا بودن سا سال باشد، 6بند حداقل به مدت 

  .تکمیل نمایند 

   :شرکت در آزمون ثبت نام ومدارك مورد نیاز جهت ) ب  - 1

 MB 5با حداکثر حجم  صفحات شناسنامه تمامتصویر  zipفایل  - 1

  MB 5با حداکثر حجم پشت و روي کارت ملی تصویر zipفایل  - 2

پیکسل  200×300پیکسل و حداقل  300×400و اندازه عکس اسکن شده حداکثر  KB 150با حداکثر حجم   Jpgبا فرمت  متقاضی 3× 4 تصویر عکس - 3

  .باشد 

 . مدرك عضویت در مجامع حرفه اي بین المللی یا وو باالتر به تایید مراجع رسمی کشور  کارشناسیتحصیلی مرتبط در مقاطع  ركاتصویر مد - 4

  MB 5با حداکثر حجم درخصوص رشته هاي مشابه ریز نمرات تائید شده  zipل فای  - 5

 MB 5با حداکثر حجم ، مالی و اداري باذکرنداشتن سوابق سوءحرفه اي تمام وقت گواهی سابقه کارحسابرسیتصویر zipفایل  - 6

  MB 5با حداکثر حجم  و یا پرداخت مالیات بر حقوقاز سامانه تامین اجتماعی  بیمه سابقه پرداخت حق zipفایل  - 7

  MB 5با حداکثر حجم از خدمت وظیفه عمومی در مورد آقایان دائم گواهی انجام و یا معافیتپشت و روي تصویر  zipفایل  - 8

 ریال 1،  200،  000خت  اینترنتی  وجه آزمون به مبلغ پردا - 9



  :آزمون قبولی در مدارك مورد نیاز پس از  )ب  - 2

  .مراجع مربوطه  گواهی عدم سوء پیشینه به تایید - 1

موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران سازمان حسابرسی یا از  تمام وقتسال  3و سابقه کار حسابرسی حداقل به مدت  گواهی حسن عملکرد - 2

 . حسب مورد رسمی ایران

 . گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر  - 3

  .از مرجع ذیربط  مربوط تاییدیه مدرك تحصیلی یا مدارك حرفه اي - 4

  :کات مهم  ن) ج 

  :سوابق حسابرسی با شرایط زیر پذیرفته می شود  - 1

  . عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  موسسات حسابرسی در سازمان حسابرسی یااشتغال تمام وقت به عنوان حسابرس ) 1- 1

بیمه از جمله حوزه پرداخت حق بیمه و شماره در طول خدمت و آخرین سمت وي ، سوابق ) با قید تمام وقت یا پاره وقت ( درج نوع کار متقاضی ) 1- 2

 موارد استثنایی که حسب مقررات مربوط ، شاغل تمام وقت درطبق فرم نمونه مشتمل بر اطالعات کامل یاد شده بیمه شده ، در گواهی اشتغال 

گواهی اشتغال صرفاً طبق فرم نمونه  .مشمول بیمه نبوده است ، درج سوابق پرداخت مالیات حقوق متقاضی در گواهی اشتغال الزامی می باشد 

  .پیوست مورد پذیرش می باشد 

با ارائه  ایران داران رسمیحساب د سازمان حسابرسی یاموسسات حسابرسی عضو جامعهو بعداز آن صرفاً نز 1381سوابق کار حسابرسی در سال )  1- 3

  .پرداخت مالیات برحقوق مورد قبول استگواهی پرداخت حق بیمه و یا ارائه گواهی 

  درخصوص سابقه کار تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارسال تصویر احکام عضویت هیات علمی تمام وقت در گروه حسابداري  - 2

  .الزامی است 

  .ریخ کارکرد نباید بطور همزمان با سوابق تجربی دیگر باشد سوابق کاري از نظر تا - 3

  .نمایند  اقدام ثبت نام اینترنتی، باید نسبت به داوطلبان مشروط که طبق ضوابط مربوط مجاز به شرکت در آزمون می باشند  - 4

ه دار ثبت اطالعات صحیح بوده و مسئولیت هرگونه موارد کلیه متقاضیان با توجه به شرایط داوطلبان موضوع بند الف اطالعیه ، شرعاً و قانوناً عهد- 5

  .خالف واقع و کتمان حقایق به عهده متقاضیان می باشد 



 

  : آزمون) د 

  .شود  برگزار می 6139سال  ذر ماهآ نیمه اولآزمون در  - 1

   .و محل برگزاري آزمون متعاقباً اعالم خواهد شد شرکت در آزمون تاریخ دریافت کارت  - 2

  .است  ی و سایر قوانین مرتبطمحاسباتي ، مالی ، قوانین تجار حسابداري ، حسابرسی ، قانون مالیاتها و هايمهارتزمون شامل آ - 3

با استانداردهاي حسابداري و ، حسابداري و حسابرسی حسب مورد  هاي سوال. خواهد بود  )تستی(گزینه اي  چندبه صورت تشریحی و  آزمون - 4

متقاضیان براي امضاي گزارشهاي حرفه اي  هاي مهارتکه  بود مغایرتی نخواهد داشت و در سطحی خواهد) ب سازمان حسابرسیمصو( ایرانحسابرسی 

   .و بازرس قانونی احراز شود مستقل حسابرس 

هر پاسخ درست تستی یک نمره و هر پاسخ نادرست  - 5
3
   .نمره منفی خواهد داشت  1

  .راي قبولی داوطلبان در آزمون بشرح زیر است نصاب الزم ب - 6

  .هر درس  )تستی(گزینه اي وال هاي نمره س  60%کسب )  6- 1

  .  تشریحی هر درس  وال هاينمره س 60%کسب )  6- 2

توالی مدو دوره  حداکثر در می تواند  فوق قبول شده باشد ، 6مطابق بند  ، از آزمونهاي مقرر حداقل یک درس چنانچه داوطلب در -7

و در صورت عدم موفقیت از  .دهد  آزمون ، را که نمره آن به حد نصاب قبولی نرسیده است یا دروسی رسدنموده و فقط  شرکتدیگر 

  .دوره سوم به بعد باید همه دروس را آزمون دهد 

  .باشد به حد نصاب قبولی رسیده پاسخنامه تشریحی هر درس در صورتی تصحیح می گردد که نمره تست آن درس -8

 مهارت هاي ، ازآزمون تشخیص صالحیت حسابداران رسمی دارندگان مدارك دکتري حسابداري یا مدارك حرفه اي بین المللی مورد تائید هیات - 9

  . ی معاف خواهند بود حسابداري و حسابرس

  : و مراحل الزم براي ثبت درخواست ثبت نام مهلت) و 

تنها از و  15/05/6139تا تاریخ  حداکثر، حسابدار رسمیانتخاب  براي به ثبت درخواست شرکت در آزموننسبت کلیه داوطلبان واجد شرایط بایستی  - 1

  .اقدام نمایند»»»   tsh.mefa.gov.ir ««« به نشانی اینترنتیحسابداران رسمی سایت سامانه تشخیص صالحیت حرفه اي طریق 

 :ات در نظر گرفته شده در صفحه اصلی سایت به ترتیب مراحل ذیل اقدام نماید هر کاربر موظف است براي ثبت درخواست خود ، از طریق امکان - 2



  .، جهت دریافت نام کاربري و کلمه عبور » عضویت در سایت«انتخاب دکمه -2- 1

  .کلمه عبور و ورود متقاضی به کارتابل خود با نام کاربري و ) از طریق لینک ارسال شده به پست الکترونیکی(فعالسازي حساب کاربري  -  2- 2

  .در صفحه اصلی و تکمیل اطالعات اصلی » مشاهده ، تکمیل یا اصالح پروفایل«ورود به بخش -2- 3

  .تکمیل اطالعات تحصیلی -2- 4

  .اي تکمیل قسمت اطالعات حرفه اي  در صورت داشتن مدارك حرفه-2- 5

  .تکمیل اطالعات سوابق کاري -2- 6

  .در صفحه اصلی »  خواست جدیدثبت در «انتخاب دروس آزمون ، از بخش -2- 7

  . انتخاب دکمه اتمام کار و ارسال به مرحله بعدجهت پرداخت الکترونیکی و دریافت رسید دیجیتالی-2- 8

  . جهت اتمام مراحل ثبت نام و ارسال به مرکز تشخیص صالحیت حرفه اي مجدداً روي دکمه اتمام کار و ارسال به مرحله بعد کلیک شود  -2- 9

رت خطا و عدم پرداخت الکترونیکی با ورود مجدد به سامانه ، براي پرداخت می بایست ابتدا  پوشه کارتابل را انتخاب و سپس روي در صو-10-2

  .بار کلیک کرده تا عملیات پرداخت فعال شود 2مشخصات کاربر 

  .در صفحه اصلی سایت قابل دسترسی است» راهنماي کاربران«راهنماي روش عضویت در سایت ، تکمیل پروفایل و ثبت درخواست ، از بخش  - 3
  

  : یادآوري 

  را در فرمت مناسب ) ذکر شده در بند ب(جهت تسریع در فرآیند ثبت نام ، پیش از آغاز روند ثبت اطالعات ، تصاویر مدارك مورد نیاز  - 1

پیکسل و حداقل  300×400داکثر و اندازه عکس اسکن شده ح KB 150با حداکثر حجم Jpg   3× 4مناسب تصویر عکس  فرمت(تهیه فرمایید

  . )اشدب می MB 5با حداکثر حجم  Jpg ,Pdf ,Zip ,Docx یکی از انواع ها فایلو فرمت مناسب سایر  پیکسل باشد 200×300

  .براي متقاضیان فراهم خواهد بود ، مهلت مقرر، تنها در  امکان ثبت درخواست. به زمان اعالم شده دقت فرمائید - 2

 .بت درخواست و انتخاب دروس انجام گرفته و پس از واریز ، این مبلغ قابل استرداد نمی باشدپس از ثوجه پرداخت  - 3

 . بوده استالزم اال جرا  1395آزمون از استانداردهایی است که تا پایان سال سوال هاي - 4

باشند ، مبناي آزمون الزم االجرا می  1396ر سال سوال هاي مربوط به قانون مالیات ها ، قوانین تجاري ، مالی ، محاسباتی و سایر قوانین مرتبط که د - 5

 .د قرار می گیر

  هیات تشخیص صالحیت حسابداران رسمی 


