
 اطالعيه

                  «9318سال  تراي انتخاب حساتذار رسوي آزهوى شرکت در آگهي دعوت ته»

ّيـبت تطريـع غالحيـت حسبثـساضاى ضسوـي زض اجطاي هـبزُ ٍاحسُ لبًَى استفبزُ اظ ذسهبت ترػػي ٍ حطفِ اي حسبثساضاى شيػالح ثِ ػٌَاى 

بضُ ـبهِ ضوـت ًـَيـهَضَع تػ’’ ساضاى ضسوي ٍ چگًَگي اًتربة آًبى ـبثـت حسـالحيـتؼييي غ‘ ‘ٍ آييي ًبهِ  1372حسبثساض ضسوي ، هػَة سبل 

 اظ زاٍعلجبى ٍاجس ضطايظ ظيط ثطاي ضطوت زض آظهَى حسبثساض ضسوي زػَت ى ٍ اغالحيِ ّبي ثؼسي آ 23/7/1374/ ّـ هَضخ  13875ت 9045

 آٍضز.  ثِ ػول هي

 الف ( شرايط داوطلثاى :
 لت جوَْضي اسالهي ايطاى ٍ ٍفبزاضي ثِ لبًَى اسبسي جوَْضي اسالهي ايطاى .تبثؼيت زٍ -1

 ًساضتي سبثمِ هحىَهيت هَثطويفطي .  -2

 حسي ضْطت ثِ ضػبيت هَاظيي ضطػي ٍ اجتوبػي ٍ ػسم اػتيبز ثِ هَاز هرسض .  -3

 ًساضتي سَاثك سَء حطفِ اي ، هبلي ٍ ازاضي . -4

بسي ) ليسبًس ( اظ زاًطگبّْبي هَضز تبئيس ٍظاضت ػلَم ، تحميمبت ٍ فٌبٍضي زض ضضتِ حسبثساضي يب ضضتِ ّبي زاضتي هسضن تحػيلي حسالل وبضضٌ -5

 يي الوللي .اظ هجبهغ هؼتجط ثهطبثِ يب هـساضن حطفِ اي ضٌبذتِ ضسُ 

ٍاحس اظ زضٍس آًْب ،  18حسالل  ، ثب تبييس ّيبت تطريع غالحيت حسبثساضاى ضسوي هٌظَض اظ ضضتِ ّبي هطبثِ ضضتِ ّبيي ّستٌس وِ : 9تثصره 

 حسبثساضي ، حسبثطسي ٍ هسيطيت هبلي ثبضس .

( اًجوي حسبثساضاى ضسوي ICAEWهجبهغ حطفِ اي ثيي الوللي هَضز پصيطش ػجبضت است اظ : اًجوي حسبثساضاى ذجطُ اًگلستبى ٍ ٍيلع )  : 2تثصره 

( ، پصيطش هساضن ػضَيت زض سبيط هجبهغ حطفِ اي  CGAاًجوي حسبثساضاى وبًبزا ) (  AICPA( ٍ اًجوي حسبثساضاى ضسوي آهطيىب ) ACCAاًگلستبى )

عطح ثِ هٌظَض ثطذَضزاضي اظ هؼبفيت آظهًَْبي حسبثساضي ٍ حسبثطسي يب جبيگعيٌي هسضن تحػيلي وبضضٌبسي حسبثساضي يب ضضتِ ّبي هطبثِ هٌَط ثِ 

 0ن زض هَضز آى استٍ اتربش تػوي حسبثساضاى ضسوي هَضَع زض ّيبت تطريع غالحيت

 . سهساضن تحػيلي هؼبزل هَضز پصيطش ًوي ثبض:  3تثصره 

 



) ليسبًس ( وِ حسالل زٍ سبل آى زض زاذل  هطتجظ زاضتي حسالل ضص سبل سبثمِ وبض توبم ٍلت حسبثطسي ثؼس اظ اذص هسضن تحػيلي وبضضٌبسي -6

زاضاي  حسبثساضاى ضسوي غالحيتتطريع  ، زض غَضتيىِ ثِ تطريع ّيبتس حسالل سِ سبل ثبضوطَض ثبضس ) اضربغي وِ سبثمِ وبض حسبثطسي آًبى 

تسضيس حسبثساضي ٍ حسبثطسي زض زاًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش  ،تجبضة هفيسي زض اهَض حسبثساضي ، ذسهبت هبلي ، عطاحي سيستن ، هسيطيت هبلي 

  ( اهَض فَق هي تَاًس هؼبزل يىسبل سبثمِ وبض حسبثطسي هَضز لجَل لطاض گيطزسبل سبثمِ وبض توبم ٍلت آًبى زض  ّط زٍٍ سبيط تجبضة هفيس ثبضٌس ،  ػبلي

زض هَاضزي وِ هسضن تحػيلي وبضضٌبسي ) ليسبًس ( هتمبضــي غيط هطتجظ ثبضس ، اهـب هسضن تحػيلي وبضضٌبسي اضضس )فَق ليسبًس( يب  : 9تثصره 

طحبل پصيطش هساضن تحػيلي ثبالتط ّ هالن ػوـل ذَاّس ثَز . ثِهطتجظ   ـسضن تحػيليزوتطي هطتجظ ثبضس ، سَاثـك وبض هفيس اظ تــبضيد اذص اٍليي ه

 0 است ي يبزضسُتحػيلزٍضُ ّبي ٍاحس زضٍس حسبثساضي ، حسبثطسي ٍ هسيطيت هبلي زض عَل  18اظ وبضضٌبسي ) ليسبًس ( هٌَط ثِ گصضاًسى حسالل 

زض سبظهبى حسبثطسي يب مِ وبض حسبثطسي ثؼس اظ اذص هسضن تحػيلي وبضضٌبسي ) ليسبًس ( توبم ٍلت سبثثػَضت سبل  3زاٍعلجبًي وِ حسالل : 2تثصره 

 ٍ ّوچٌيي سبيط زاٍعلجبًي وِ تجبضة هفيس آًْب زض اهَض يبز ضسُ زض ايي زاضا ّستٌس  ايطاى حسبثساضاى ضسويهَسسبت حسبثطسي ػضَ جبهؼِ ًعز 

ذَز ضا  ووجَز سبثمِ وبض ، ط ضطايظ ، هي تَاًٌس زض آظهَى ضطوت ًوبيٌس ٍ زض غَضت لجَليثِ ضطط زاضا ثَزى سبي سبل ثبضس، 6ثٌس حسالل ثِ هست 

 تىويل ًوبيٌس .

 . زاضتي گَاّي اًجبم ٍ يب هؼبفيت زائن اظ ذسهت ٍظيفِ ػوَهي زض ظهبى غلح -7

  شرکت در آزهوى: ثثت نام وب ( هذارك هورد نياز جهت  -9
 ب( مذارک مورد نیاز جهت ثثت نام :

 ًجبضس. 200*300ٍ وَچىتط اظ  300*400ٍ سبيع ػىس ثعضگتط اظ  KB 150ثب حساوثط حجن jpg  ثب فطهت هتمبضي 3× 4 ػَيط ػىست -1

 .استفبزُ وٌيس bmp ٍ jpg ٍ pdf فطهت ّبي هجبظ ،  ثطاي لسوت ّبي تػَيط وبضت هلي ، وبضت پبيبى ذسهت يب هؼبفيت ٍ تػَيط ضٌبسٌبهِ اظ -2

 . هسضن ػضَيت زض هجبهغ حطفِ اي ثيي الوللي يب ٍٍ ثبالتط ثِ تبييس هطاجغ ضسوي وطَض  وبضضٌبسيجظ زض همبعغ تحػيلي هطت ضناتػَيط هس -3

 MB 1زضذػَظ ضضتِ ّبي هطبثِ ثب حساوثط حجنضيع ًوطات تبئيس ضسُ فبيل   -4

 MB 1ساوثط حجنثبشوطًساضتي سَاثك سَءحطفِ اي، هبلي ٍ ازاضي ثب ح توبم ٍلت گَاّي سبثمِ وبضحسبثطسيفبيل تػَيط -5

 MB 1ثب حساوثط حجن پطزاذت حك ثيوِ اظ سبهبًِ تبهيي اجتوبػي ثب شوط ضهع ٍضٍز ثِ سبهبًِگَاّي سبثمِ فبيل  -6

 MB 1ثب حساوثط حجن اظ ذسهت ٍظيفِ ػوَهي زض هَضز آلبيبى زائن گَاّي اًجبم ٍ يب هؼبفيتپطت ٍ ضٍي تػَيط فبيل  -7

 يبلض 1،  500،  000پطزاذت ايٌتطًتي ثِ هجلغ  -8

 هي ثبضٌس. jpg,bmp,docx,pdf فطهت ّبي هجبظ ثطاي ثبضگعاضي -9



 آزهوى :قثولي در هذارك هورد نياز پس از  ب ( -2

 گَاّي ػسم سَء پيطيٌِ ثِ تبييس هطاجغ هطثَعِ . -1
بهؼِ حسبثساضاى هَسسبت حسبثطسي ػضَ جسبظهبى حسبثطسي يب اظ  توبم ٍلتسبل  3ٍ سبثمِ وبض حسبثطسي حسالل ثِ هست  گَاّي حسي ػولىطز -2

 . حست هَضز ضسوي ايطاى

 گَاّي ػسم اػتيبز ثِ هَاز هرسض .  -3

 اظ هطجغ شيطثظ . هطثَط تبييسيِ هسضن تحػيلي يب هساضن حطفِ اي -4

 ج ( نكات ههن  :
 سَاثك حسبثطسي ثب ضطايظ ظيط پصيطفتِ هي ضَز : -1

 ػضَ جبهؼِ حسبثساضاى ضسوي ايطاى .  حسبثطسي هَسسبت زض سبظهبى حسبثطسي يب( اضتغبل توبم ٍلت ثِ ػٌَاى حسبثطس 1-1

بضُ ( زضج ًَع وبض هتمبضي ) ثب ليس توبم ٍلت يب پبضُ ٍلت ( زض عَل ذسهت ٍ آذطيي سوت ٍي ، سَاثك ثيوِ اظ جولِ حَظُ پطزاذت حك ثيوِ ٍ ضو2-1

ستثٌبيي وِ حست همطضات هطثَط ، ضبغل توبم ٍلت هَاضز ا زضعجك فطم ًوًَِ هطتول ثط اعالػبت وبهل يبز ضسُ ثيوِ ضسُ ، زض گَاّي اضتغبل 

گَاّي اضتغبل غطفبً عجك فطم ًوًَِ  هطوَل ثيوِ ًجَزُ است ، زضج سَاثك پطزاذت هبليبت حمَق هتمبضي زض گَاّي اضتغبل العاهي هي ثبضس .

 پيَست هَضز پصيطش هي ثبضس .

ثب اضائِ  ايطاى حسبثساضاى ضسوي هبى حسبثطسي يبهَسسبت حسبثطسي ػضَ جبهؼِز سبظٍ ثؼساظ آى غطفبً ًع 1381( سَاثك وبض حسبثطسي زض سبل  3-1

 پطزاذت هبليبت ثطحمَق هَضز لجَل است.گَاّي پطزاذت حك ثيوِ ٍ يب اضائِ گَاّي 

 ثساضي زضذػَظ سبثمِ وبض تسضيس زض زاًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي اضسبل تػَيط احىبم ػضَيت ّيبت ػلوي توبم ٍلت زض گطٍُ حسب -2

 العاهي است .

 سَاثك وبضي اظ ًظط تبضيد وبضوطز ًجبيس ثغَض ّوعهبى ثب سَاثك تجطثي زيگط ثبضس . -3

 ًوبيٌس . السام ثجت ًبم ايٌتطًتي، ثبيس ًسجت ثِ زاٍعلجبى هططٍط وِ عجك ضَاثظ هطثَط هجبظ ثِ ضطوت زض آظهَى هي ثبضٌس  -4

لجبى هَضَع ثٌس الف اعالػيِ ، ضطػبً ٍ لبًًَبً ػْسُ زاض ثجت اعالػبت غحيح ثَزُ ٍ هسئَليت ّطگًَِ هَاضز وليِ هتمبضيبى ثب تَجِ ثِ ضطايظ زاٍع-5

 ذالف ٍالغ ٍ وتوبى حمبيك ثِ ػْسُ هتمبضيبى هي ثبضس .



 : د ( آزهوى

 ضَز . ثطگعاض هي 8139سبل  شض هبُآ نيوه اولآظهَى زض  -1

  ل ثطگعاضي آظهَى هتؼبلجبً اػالم ذَاّس ضس .ٍ هحضطوت زض آظهَى تبضيد زضيبفت وبضت  -2

 است . ي ٍ سبيط لَاًيي هطتجظهحبسجبتي ، هبلي ، لَاًيي تجبض حسبثساضي ، حسبثطسي ، لبًَى هبليبتْب ٍ ْبيهْبضتآظهَى ضبهل  -3

ثب استبًساضزّبي حسبثساضي ٍ ، حسبثساضي ٍ حسبثطسي حست هَضز  ّبي ذَاّس ثَز . سَال گعيٌِ اي )تستي( چٌسثِ غَضت تططيحي ٍ  آظهَى -4

هتمبضيبى ثطاي اهضبي گعاضضْبي حطفِ اي  ّبي هْبضتوِ  ثَز هغبيطتي ًرَاّس زاضت ٍ زض سغحي ذَاّس)هػَة سبظهبى حسبثطسي(  ايطاىحسبثطسي 

  ٍ ثبظضس لبًًَي احطاظ ضَز .هستمل حسبثطس 

ّط پبسد زضست تستي يه ًوطُ ٍ ّط پبسد ًبزضست  -5
3
  ًوطُ هٌفي ذَاّس زاضت . 1

 ًػبة الظم ثطاي لجَلي زاٍعلجبى زض آظهَى ثططح ظيط است . -6

 ّط زضس . (تستيگعيٌِ اي )َال ّبي ًوطُ س  60( وست % 1-6

 تططيحي ّط زضس .   َال ّبيًوطُ س 60( وست % 2-6

متوالي دو دوره  حذاكثر در مي توانذ  ق قثول شذه تاشذ ،فو 6مطاتق تنذ  ، از آزمونهاي مقرر حذاقل یک درس چنانچه داوطلة در -7

و در صورت عذم موفقیت از  دهذ . آزمون ، را كه نمره آن ته حذ نصاب قثولي نرسیذه است یا دروسي رسدنموده و فقط  شركتدیگر 

 دوره سوم ته تعذ تایذ همه دروس را آزمون دهذ .

 ته حذ نصاب قثولي رسیذه تاشذ. گردد كه نمره تست آن درس پاسخنامه تشریحي هر درس در صورتي تصحیح مي -8

 هْبضت ّبي ، اظآظهَى تطريع غالحيت حسبثساضاى ضسوي زاضًسگبى هساضن زوتطي حسبثساضي يب هساضن حطفِ اي ثيي الوللي هَضز تبئيس ّيبت -9

 ي هؼبف ذَاٌّس ثَز . حسبثساضي ٍ حسبثطس

 : درخواستو هراحل الزم تراي ثثت  ثثت نام ( ههلتو 

تٌْب اظ ٍ  15/05/8139تب تبضيد  حساوثط، حسبثساض ضسوياًتربة  ثطاي ًسجت ثِ ثجت زضذَاست ضطوت زض آظهَىوليِ زاٍعلجبى ٍاجس ضطايظ ثبيستي  -1

 .السام ًوبيٌس«««   mefa.ir2tsh. »»» ثِ ًطبًي ايٌتطًتيحسبثساضاى ضسوي سبيت سبهبًِ تطريع غالحيت حطفِ اي عطيك 

 َظف است ثطاي ثجت زضذَاست ذَز ، اظ عطيك اهىبًبت زض ًظط گطفتِ ضسُ زض غفحِ اغلي سبيت ثِ تطتيت هطاحل شيل السام ًوبيس :ّط وبضثط ه -2

 wwwايويل هؼتجط ٍ ضرػي استفبزُ ضسُ ٍ اظ حطٍف اضبفِ  ضوبضُ ّوطاُ ٍ  ، جْت زضيبفت ًبم وبضثطي ٍ ولوِ ػجَض )اظ« ثثت نام»اًتربة زووِ -1-2

 (ايويل ذَززاضي گطزززض ثجت   



  اظ عطيك اضسبل پيبهه ثِ ضوبضُ ثجت ضسُ زض هطحلِ ثجت ًبم اٍليِ اهىبى پصيط هي ثبضس.فؼبل سبظي حسبة وبضثطي   2-2

 پس اظ تبييس تلفي ّوطاُ ، زض لسوت اعالػبت تىويلي السام ثِ وبهل وطزى اعالػبت ذَز ثِ غَضت زضست ًوبييس.-3-2

 ي تىويل اعالػبت تحػيل-4-2

 اي تىويل لسوت اعالػبت حطفِ اي  زض غَضت زاضتي هساضن حطفِ-5-2

تىويل اعالػبت سَاثك غيط هسيطيتي زض لسوت اعالػبت سَاثك وبضي ٍ ثجت سَاثك هسيطيتي زض سوت هسيطول يب ثبالتط زض لسوت اعالػبت سَاثك -6-2

 وبضي زستگبّْبي اجطايي

 .ثطضسي اعالػبت ثجت ضسُ ّسايت هي ضَيس ثِ لسوت ثؼس اظ ثجت اعالػبت فَق الصوط ،-7-2

 زض اًتْب اظ غحت ٍاضز ضسى زضست اعالػبت ذَز اعويٌبى حبغل فطهبييس. -8-2

 .  گعيٌِ تبييس ًْبيي ٍ پطزاذت ايٌتطًتي ضا اًتربة ًوبييسجْت اتوبم هطاحل ثجت ًبم ٍ اضسبل ثِ هطوع تطريع غالحيت حطفِ اي  -9-2

لسوت ثجت ًبم ٍ ضسيسى ثِ پطزاذت ايٌتطًتي هيتَاًيس پطزاذت ايٌتطًتي ضا اًجبم ذت الىتطًٍيىي ثب ٍضٍز هجسز ثِ زض غَضت ذغب ٍ ػسم پطزا-10-2

 )ّوچٌيي زض غَضت ثطٍظ هطىل زض ّط وسام اظ هطاحل ثجت ًبم هي تَاًيس زض لسوت توبس ثب هب ثب ضوبضُ ّبي لطاض زازُ ضسُ توبس ثگيطيس.( .زّيس

 زض غفحِ اغلي سبيت لبثل زستطسي است.« راهنماي كارتران»، اظ ثرص ًبم  ثجتضٍش  ضاٌّوبي ووه زض -3
 

 : يادآوري 
جْت تسطيغ زض فطآيٌس ثجت ًبم ، پيص اظ آغبظ ضًٍس ثجت اعالػبت ، تػبٍيط هساضن هَضز ًيبظ )شوط ضسُ زض ثٌس ة( ضا زض فطهت هٌبست تْيِ  -1
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