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1 97/01/20 

در هتل  19/01/1397آقاي علوي ضمن تبریک سال نو و آرزوي سالمتی براي حضار، گزارشی از مراسم دید و بازدید نوروزي که در مورخ  -
 استقالل برگزار شده بود ارایه نمودند. 

هاي انجام شده در خصوص حق عضویت آیفک گزارشی ارائه نمودند که طبق ایمیل دریافتی، جامعه از پیگیريآقاي علوي از مکاتبات و  -
اي هاي بازنگري، ترجمه و چاپ کتاب آیین رفتار حرفهمعاف گردیده و قرار شد کلیه هزینه 2018و  2017هاي  پرداخت حق عضویت سال

 از محل ذخیره حق عضویت تهاتر گردد. 
جلسات قبل آقاي علوي گزارشی از موارد مطروحه در جلسه با مدیران سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمودند که در این خصوص آقاي پیرو  -

ها،  بندي اطالعات بر حسب استانبیرانوند لیست اطالعات مورد درخواست سازمان تأمین اجتماعی را ارائه نمودند و قرار شد پس از دسته
 زمان تأمین اجتماعی ارسال شود.لیست مزبور براي سا

هاي انجام شده و به منظور تهیه و ارایه آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت واحد مالی و اداري جامعه ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی -
و گزارش فعالیت تا هاي مالی  در موعد مقرر در اساسنامه، قرار شد که صورت 1396مدیره سال هاي مالی و گزارش فعالیت هیأت صورت

 عالی نظارت ارایه شود. تهیه و به هیأت 1397پایان فروردین ماه سال 
هاي دریافتی بازنگري گردیده در جلسه مطرح بندي مؤسسات حسابرسی که بر اساس نظر خواهینامه طبقهپیرو جلسات قبل موضوع آیین -

عالی هاي انجام شده قرار شد موضوع به شوراينمودند. پس از بحث و بررسینامه مزبور ارایه و هر یک از حضار نظرات خود را خصوص آیین
 ارایه شود.

اساسنامه بازنگري شده جامعه که اصالحات الزم توسط کمیته تدوین اصالح اساسنامه اعمال گردیده در جلسه مطرح و هر یک از اعضا  -
عالی ارایه هاي انجام شده قرار شد موضوع به شورايبحث و بررسینظرات خود را در خصوص اصالحات پیشنهادي اعالم نمودند. پس از 

 شود.
 اي بازنگري شده ارایه نمودند. پیرو جلسات قبل، آقاي رزاق گزارشی از جلسات و اقدامات انجام شده در خصوص آیین رفتار حرفه -
 .العمل ریسک ارایه نمودند پیرو جلسات قبل، آقاي رزاق گزارشی از جلسات و اقدامات انجام شده در خصوص دستور -
 آقاي رزاق پیرو جلسات قبلی گزارشی از جلسات و اقدامات انجام شده در خصوص بازنگري دستورالعمل حسابرسی ارایه نمودند.   -
ینکه آقاي بیرانوند پیرو جلسات قبلی گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص ترجمه دستورالعمل حسابرسی ارایه نمودند. با توجه به ا -

هاي دریافتی در اختیار کمیته کارشناسی فنی و استانداردها قرار اي ترجمهترجمه مزبور انجام شده قرار شد به صورت مرحله %30حدود 
 گیرد.



 کنندگان که در آن برخی از شرکت 10/12/1396اي مورخ بندي کارکنان حرفهکنندگان در آزمون رتبهآقاي بیرانوند از وضعیت نتایج شرکت -

باشد، ها کمتر از حد نصاب تعیین شده می در چند درس نصاب الزم براي قبولی در آزمون را کسب نموده، لیکن در سایر دروس نمره آن

پس از ، اي متقاضیان هاي حرفه هاي امتحانی و به منظور تقویت و کمک به ارتقاء مهارت گزارشی ارایه نمودند. با توجه به حجم باالي سرفصل

واند حداکثر در سه دوره بتهاي انجام شده قرار شد که منبعد، چنانچه داوطلب در حداقل یک درس، از آزمون قبول شده باشد  رسیبحث و بر

متوالی شرکت نموده و فقط درس یا دروسی را که نمره آن به حد نصاب قبولی نرسیده است، آزمون دهد و در صورت عدم موفقیت از دوره 

 دروس را آزمون بدهد.چهارم به بعد باید همه 

ماده  5هاي دریافتی در خصوص اطالعات قابل انتشار موضوع تبصره  موضوع استعالم به عمل آمده از معاونت حقوقی ریاست جمهوري و پاسخ -

حث و اساسنامه جامعه، توسط آقاي بیرانوند در جلسه مطرح و هر یک از اعضاء نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از ب 27

عالی جامعه قرار گیرد و در خصوص ارسال اطالعات از طریق سامانه پردیس هاي انجام شده قرار شد که موضوع در دستور کار شورايبررسی

 بینی گردد.مقرر گردید متن تدوین شده توسط آقاي دکتر نوروزي، به شرکت هوشمند روش پردیس ارایه تا در سامانه پردیس پیش

هاي انجام شده قرار شد که شکایات ي رزاق در خصوص رسیدگی به شکایات در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسیمتن پیشنهادي آقا -

باشد، پس از بررسی در نفع مشخص، موضوعات مربوط و قابل بررسی و مستند می دریافتی که متکی به مدارك و مستندات کافی، داراي ذي

 دبیرخانه جامعه ثبت و پیگیري گردد.

نامه حسابرسی داخلی که در کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی تهیه گردیده، گزارشی  لسات قبلی آقاي بیرانوند در خصوص پرسشپیرو ج -

هاي انجام شده قرار شد که پرسشنامه مزبور جهت مؤسسات حسابرسی و سازمان بورس و بانک مرکزي (به  ارایه نمودند. پس از بحث و بررسی

 هاي زیر مجموعه) ارسال گردد. ها و شرکت منظور ارسال به بانک

د. حضّار نظرات خود را پیرامون هاي تخصصی توسط آقایان رزاق و بیرانوند ارائه گردیکارگروه 1396گزارش فعالیت سه ماهه چهارم سال  -

عالی جامعه نیز ارائه مزبور به شوراي هاي  هاي انجام شده قرار شد که گزارشبرخی از بندهاي گزارشات ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی

 شود.

نامه کارگروه انتخاب حسابرس گزارشی ارائه نمودند. هر یک از حضّار نیز نظرات آقاي علوي از جلسه برگزار شده درخصوص بازنگري آیین   - 97/01/28 2
نامه مزبور استخراج و به صورت هاي انجام شده قرار شد که کلیه ایرادات آیینخود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از بحث و بررسی



 کتبی اعالم گردد.

هاي انجام شده قرار شد نسبت به ارسال بارزه با فساد در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسینامه دبیرخانه قانون ارتقاء سالمت اداري و م -
 .گرددپاسخ اقدام 

ار نظرات خود را بیان نمودند، پس از بحث و درجلسه مطرح و هریک از حضّ 1397اي در سه ماهه اول سال موضوع برگزاري همایش حرفه -
 ،تعیین موضوع اي پس ازحرفه هايدر جلسات آتی پیشنهاد، تا با توجه به اولویت ءنظر اعضا هاي انجام شده قرار شد موضوعات مدبررسی

 .صورت پذیرداقدامات اجرایی بعدي 
که مؤسسات به عنوان جبران  برخی از مبالغ دریافتیمدیر امور اجرایی موضوع دریافت حق عضویت متغیر از مؤسسات حسابرسی بابت  -

نمایند را درجلسه مطرح نمودند هریک از حضار شامل حق مأموریت، ایاب ذهاب و ...) از صاحبکاران دریافت میهاي خود (بخشی از هزینه
نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند پس از بحث و بررسی انجام شده و جمع بندي نظرات، قرار شد که حق عضویت متغیر بر اساس 

 یافت گردد.اي منعقده، محاسبه و درقراردادهاي حرفه
ریزي هاي سحر و پردیس ارائه نمودند با توجه به برخی از مشکالت موجود و لزوم برنامهآقایان رزاق و بیرانوند گزارشی از کارکرد سامانه -

مندي مناسب از خدمات شرکت هوشمند هاي آتی و همچنین بهرههاي مزبور در سالجهت ساختار مناسب واحد آي تی و راهبري سامانه
پردیس، قرار شد که به منظور بررسی ابعاد موضوع و رفع برخی از مشکالت موجود یک جلسه با مدیران شرکت هوشمند روش  روش

 پردیس برگزار گردد.

اي مطالبی بیان نمودند سپس هریک از حضار نظرات خود را در این آقاي علوي در خصوص ضرورت حضور فعال جامعه در موضوعات حرفه  -
اي با خصوص بیان نمودند پس از جمع بندي نظرات حضار قرار شد که در هریک از شمارگان مجله حسابدار رسمی یک میزگرد حرفه

 ی از اعضاي هیات مدیره برگزار و موضوعات مهم طرح و بررسی شود.اي و یکحضور صاحب نظران حرفه

رسانی و نتایج جهت اطالع اعضاء اطالع با توجه به تحوالت اخیر نرخ ارز، قرار شد که موضوع در کارگروه فنی و استانداردها طرح و بررسی -
 شود.

پس از  .ار نظرات خود را در این خصوص بیان نمودندز حضّپیشنهاد آقاي رزاق درخصوص تعیین ضوابط آموزشی در جلسه مطرح و هریک ا -
 اطالع رسانی گردد.  مزبور اضافه و جهت اطالع اعضاء هاينظر به پیشنهاد موضوعات مد سایر هاي انجام شده قرار شد کهبحث و بررسی

هاي مربوطه قرار شد که چک لیست رسیدگی به با توجه به تغییرات انجام شده در قوانین و مقررات مالیاتی و لزوم بازنگري در چک لیست  -
 دفاتر قانونی و سرفصل مالیات در کارگروه مالیاتی طرح و بررسی شود.



پیشنهاد آقاي علوي درخصوص حق الزحمه حسابرسی در جلسه مطرح و قرار شد هریک از اعضاي هیأت مدیره نیز    -
 عالی جامعه ارائه گردد.شورايخود را ارائه تا جمع بندي نهایی آن به هاي پیشنهاد

3 97/02/04 

هاي دولتی در جلسه مطرح و هر یک از حضّار  نامه کارگروه انتخاب حسابرس براي شرکتپیرو جلسات قبل موضوع آیین -

 هايهاي انجام شده قرار شد که کلیه ایرادات و پیشنهادنظرات و پیشنهادهاي خود را ارایه نمودند. پس از بحث و بررسی

بندي و در قالب یک نامه مشترك به امضاي دبیرکل جامعه و ریاست هیأت عالی نظارت تنظیم و براي جناب مربوطه جمع

 بوشهري ارسال گردد.آقاي ندیمی

هاي انجام شده قرار پیرو جلسات قبل در ارتباط با قانون مبارزه با فساد و  ارتقاء نظام سالمت اداري، پس از بحث و بررسی -

گیري از کارشناسان حقوقی و ایجاد امکان دسترسی سامانه پردیس به دبیرخانه من بررسی ابعاد موضوع با بهرهشد که ض

 د.شومربوطه، نسبت به ارسال پاسخ اقدام 

هاي انجام شده هاي اخذ شده از سامانه پردیس توسط آقاي بیرانوند ارایه گردید. پس از بحث و بررسیگزارشی از استعالم -

ها و مؤسسات مالی و اعتباري تهیه و براي بانک مرکزي  هاي اخذ شده به تفکیک بانکگزارش از کلیه استعالم یک شدقرار

 ارسال شود.

نامه وصول حق آقاي بیرانوند از وضعیت کتاب در دست بررسی جهت چاپ، گزارشی ارایه نمودند. با توجه به مفاد آیین -

ي حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی قرار شد که هر یک از عضویت و لزوم ارسال کتب به صورت رایگان برا

 نسخه چاپ و توزیع گردد. 1500کتب به تعداد 

 

4 97/02/10 
مسائل مربوط به سامانه هاي جام و  در خصوصدر جلسه هیئت مدیره با حضور مدیریت شرکت هوشمند روش پردیس  -

  پردیس بحث و تبادل نظر گردید . 
  



5 97/02/18 

مابین در جهت آقاي علوي گزارشی از جلسات برگزار شده با نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در خصوص همکاري فی -
مابین مقرر شد یک هاي انجام شده و به منظور ایجاد تعامل فیاهداف نظارتی و شفافیت ارایه نمودند. پس از بحث و بررسی

 نامه همکاري منعقد گردد.تفاهم
ایت از کاالي ایرانی که موجب رشد کلی اقتصاد، افزایش تولید و ... خواهد شد، قرار شد که در ساختار ستادي در راستاي حم -

جامعه از کاال و خدمات ایرانی استفاده گردد. همچنین در جهت حمایت از حرفه حسابداري و حسابرسی و مؤسسات 
 گردد.رسانی ی اطالعحسابرسی به عنوان خدمت داخلی، یک بیانیه تهیه و از طرق مقتض

هاي اقتصادي و فنی ایران در جلسه مطرح و قرار شد که موضوع در گذاري و کمکموضوع گزارش مورد نیاز سازمان سرمایه -
 کارگروه فنی و استانداردها طرح و بررسی شود.

ارایه نمودند.  1396هاي فصل زمستان هاي حق عضویتآقاي میرفندرسکی گزارشی از آخرین وضعیت مالی و میزان وصولی -
حداکثر تا تاریخ  1396مدیره سال هاي مالی و گزارش فعالیت هیأت هاي انجام شده قرار شد که صورتپس از بحث و بررسی

 هاي الزم به هیأت عالی نظارت ارایه شود.نهایی و جهت انجام بررسی 31/02/1397
کارگروه مشترك مؤسسات حسابرسی و کنترل کیفیت  بندي مؤسسات حسابرسی که درنامه طبقهگزارشی از موضوع آیین -

رائه بندي مؤسسات مخالفت نمودند، توسط آقاي رزاق اطرح شده بود و اکثریت اعضاي حاضر در جلسه مزبور با موضوع طبقه
گیري نهایی به بندي نظرات حضّار، مقرر شد موضوع جهت تصمیمهاي انجام شده و جمعگردید. پس از بحث و بررسی

 عالی جامعه ارائه گردد.ايشور
بندي نظرات حضّار قرار شد که شده در جلسه مطرح و پس از بررسی و جمعموضوع حق عضویت اعضاي تعلیقی و فوت -

 عالی جامعه ارایه گردد:گیري نهایی به شورايزیر جهت تصمیم هايپیشنهاد
 اعضاي جامعه در دوران تعلیق عضویت، فاقد حق رأي در مجامع باشند. -
 از اعضاي تعلیقی در دوران تعلیق، حق عضویت دریافت نشود. -
 حق عضویت معوق اعضاي فوت شده، بخشوده شود. -

. پس از بحث و شدهاي مالی و اداري جامعه مطالبی بیان افزار یکپارچه جهت سیستمیک نرماستفاده از در خصوص ضرورت  -

افزار و مبلغ پرداختی جامعه، در التفاوت بهاي نرمرداد منعقد گردد و ما بههاي انجام شده قرار شد که با شرکت نوسا قرابررسی

 مجله حسابداران رسمی براي شرکت مزبور تبلیغات انجام شود.



آقاي میرفندرسکی گزارشی از قراردادهاي بیمه تکمیلی سال قبل ارایه نمودند. با توجه به اظهارات ایشان و عدم رضایت    -

کارکنان آنان از عملکرد نماینده فعلی، قرار شد که قرارداد بیمه تکمیلی مؤسسات با شرکت بیمه آسیا ادامه برخی از مؤسسات و 

 یابد. لیکن با یک نماینده دیگر قرارداد همکاري منعقد گردد و مدیر امور اجرایی اقدامات الزم را در این خصوص اعمال نمایند.

ها در جلسه مطرح و آقاي بیرانوند  دیس با نسخ ارسالی مشتریان به بانکعدم تطبیق در سامانه پر هاي موضوع گزارش -

بندي نظرات حضّار ها و مؤسسات مالی و اعتباري بیان نمودند. پس از جمع توضیحاتی در خصوص سوابق مکاتباتی موضوع با بانک

 قرار شد که در این خصوص با معاونت نظارتی بانک مرکزي مکاتبه گردد.
 

6 97/02/31 

هاي اجتماعی و به آقاي علوي فرا رسیدن ماه مبارك رمضان را به حضّار  تبریک گفتند. همچنین در راستاي مسئولیت   -

 میلیون ریال به مؤسسات خیریه کمک شود. 50مناسبت ماه رمضان قرار شد که مبلغ 

قانون  272ماده  2مالیاتی موضوع تبصره آقاي علوي گزارشی از جلسه برگزار شده در سازمان امور مالیاتی بابت حسابرسی  -

هاي مستقیم توسط مؤسسات حسابرسی ارائه نمودند. هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون مزایا و معایب موضوع  مالیات

که  هاي انجام شده قرار شد کیفیت و ... بیان نمودند. پس از بحث و بررسیالزحمه، کنترلهاي اجرایی، حقنامهاز جمله آیین

 موضوع در کارگروه مالیاتی طرح و بررسی شود.

جامعه ارائه  1396مدیره سال هاي مالی و گزارش فعالیت هیأت آقاي میرفندرسکی گزارشی از آخرین وضعیت مالی، صورت -

، در راستاي مقررات جامعه 31/02/1397هاي انجام شده قرار شد تا پایان وقت اداري مورخ نمودند. پس از بحث و بررسی

 هاي الزم به هیأت عالی نظارت ارایه گردد.مدیره جهت انجام بررسیهاي مالی و گزارش فعالیت هیأت صورت

بورس و کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد  با توجه به استعفاي آقاي مصطفی جهانبانی از عضویت در -

اوراق بهادار، موضوع انتخاب عضو جایگزین در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند. و در نهایت آقاي 



کاشی از این بابت انتخاب شدند. همچنین به منظور تعامل با سازمان بورس و اوراق بهادار و اطمینان فاطمیسیدمحمدرضا بنی

اي قرار شد که یک جلسه با اعضاي کمیته مزبور برگزار مربوط و همچنین حمایت از همکاران حرفهاز رعایت قوانین و مقررات 

 شود.

عالی جامعه نامه ریاست محترم هیأت عالی نظارت در جلسه مطرح و قرار شد که موضوع در قالب یک پیشنهاد به شوراي -

 ارایه گردد.

قرار شد با و  ارایه نمودند یت شرکت هوشمند روش پردیس گزارشآقاي رزاق از مکاتبات و جلسات برگزار شده با مدیری -

 شرکت مزبور جهت ادامه همکاري مذاکره گردد.
 

7 97/03/08 

آقاي میرفندرسکی از اقدامات رفاهی و اجتماعی در جریان براي اعضاء، گزارشی ارایه نمودند. ایشان همچنین در خصوص   -

جهت استفاده اعضاي جامعه مطالبی ارائه نمودند. هر یک از حضّار نظارت خود را بازدید از یک قطعه زمین در شمال کشور 

هاي انجام شده قرار شد موضوعات در قالب پیرامون برقراري امکانات رفاهی و اجتماعی بیان نمودند. پس از بحث و بررسی

ر این خصوص اعمال و نتایج آن را در بینی و مدیر امور اجرایی بررسی و اقدامات الزم را دیک تعاونی چند منظوره پیش

 جلسات آتی ارایه نمایند.

قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان جامعه و مؤسسات حسابرسی با شرکت بیمه آسیا  (نمایندگی خانم محبی) مورد تصویب قرار  -

در این خصوص با  گرفت. با توجه به درخواست اعضاء مبنی بر یک مدل با مزایاي باالتر، قرار شد که مدیر امور اجرایی

اي قرار شد مندي بیشتر اعضا و استفاده از مزایاي تمرکز خدمات بیمهنمایندگی مزبور مذاکره نماید. همچنین به منظور بهره

اي و ...)  با شرکت هاي مورد نیاز (از جمله بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو، حوادث، مسئولیت حرفهکه کلیه قراردادهاي بیمه

 هاي مذکور منعقد گردد و مدیر امور اجرایی اقدامات الزم را در اسرع وقت اعمال نمایند.نمایندگیبیمه آسیا و 



گزارشی ارایه نمودند. با توجه به  1396آقاي میرفندرسکی از روند وضعیت مالی و اداري و همچنین روند حسابرسی سال  -

در محل جامعه و در صورت عدم حد  16/04/1397اریخ توضیحات ارایه شده قرار شد که مجمع عمومی نوبت اول و دوم در ت

هاي صدا و سیما برگزار گردد و مدیر امور اجرایی اقدامات و در مرکز همایش 27/04/1397نصاب الزم نوبت سوم در تاریخ 

 هاي الزم را به عمل آورند.هماهنگی

صنایع خاص و حساس قرار شد که واحد هاي حسابرسی اي گزارشپیرو مذاکرات قبلی به منظور بررسی و نظارت حرفه -

ها، ها، دهیاريها، شهرداريها، بیمههاي مالی صنایع خاص و حساس از جمله بانک اي گزارش و صورتنظارت حرفه

هاي انجام ها و نهادهاي عمومی و ... را توسط کارشناسان متخصص مورد ارزیابی و بررسی قرار دهند و نتایج بررسیدانشگاه

 گیري مقتضی ارایه نمایند.ت تصمیمشده را جه

. با توجه به مشکالت ، قرار گردیدشکنی توسط مؤسسات حسابرسی در جلسه مطرح سنجی پایش نرخموضوع بررسی امکان -
 شکنی انجام و گزارش آن در جلسات آتی ارایه گردد.هاي الزم در خصوص نرخشد بررسی

هاي انجام شده قرار شد که آقاي علوي با پس از بحث و بررسی مطرح شد ، هاي سحر و پردیس گزارشی از وضعیت سامانه -
 مدیریت شرکت مزبور مذاکره نمایند.

ها به سامانه سحر مطرح و آقایان رزاق و بیرانوند گزارشی از جلسات برگزار شده ارایه  موضوع دسترسی اداره ثبت شرکت -
ها، دسترسی  امکان دسترسی جامعه به سامانه اداره ثبت شرکتهاي انجام شده در صورت نمودند. پس از بحث و بررسی

 سامانه سحر به آن اداره برقرار شود.

شنبه مورخ هفته اول مهرماه و ترجیحاً روز پنج اي مؤسسات حسابرسی دربندي کارکنان حرفهمقرر گردید آزمون رتبه -
 برگزار گردد. 05/07/1397

کارشناسان واحد نظارتی بانک مرکزي در خصوص سامانه پردیس گزارشی ارایه  آقاي بیرانوند از جلسه برگزار شده  با  -
نمودند. با توجه به درخواست ایشان قرار شد که دموي سامانه مزبور توسط شرکت هوشمند روش پردیس در ماه جاري در 

 محل بانک مرکزي، جهت آشنایی بیشتر کارشناسان آنان ارایه شود.

ي براي مرکز آموزش حسابداران رسمی در جلسه مطرح و آقاي بیرانوند گزارشی از اسامی موضوع تعیین یک نام اختصار -



مرکز آموزش "که اختصار  "ماحر"بندي نظر حضّار نام ارایه شده در کارگروه آموزش ارایه نمودند. پس از جمع
 است انتخاب گردید و قرار شد که یک لوگوي مناسب نیز طراحی شود. "حسابداران رسمی

اي آنان ي بیرانوند از جلسات و مذاکرات انجام شده در خصوص برقراري آموزش مجازي براي اعضاي جامعه و پرسنل حرفهآقا -
بندي نظر حضّار قرار شد که در این خصوص گزارشی ارایه نمودند. هر یک از حضّار نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمع

 تر در اولویت قرار گیرد.عات با اهمیتضمن استفاده مؤثر از اساتید با تجربه موضو

 التدریس به مدرسین مرکز آموزش و تحقیقات جامعه مورد تصویب قرار گرفت.دستورالعمل پرداخت حق -

 آقاي رزاق گزارشی از آخرین وضعیت بازنگري دستورالعمل حسابرسی ارایه نمودند.  -

 

8 97/03/21 

هاي مالی و گزارش  اداري ارایه نمودند. همچنین در خصوص بررسی صورتآقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت مالی و   -
، قرار شد که در اسرع وقت کلیه اطالعات و مستندات مورد درخواست در اختیار هیأت 1396مدیره جامعه در سال فعالیت هیأت

 عالی نظارت قرار گیرد.
هاي انجام انتظامی، در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی گیري آقاي بهروز وقتی از عضویت در هیأت عالیموضوع اعالم کناره -

جایگزین  اعضاءبه عنوان  کوپاییگلزار، غالمرضا سالمی و احمد عبائی، علی ظریفمحمدهادي افشاري انشده قرار شد که آقای
 عالی جامعه پیشنهاد گردد.هیأت عالی انتظامی به شوراي

ري مؤسسات حسابرسی با مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی در جلسه مطرح موضوع نامه هیأت عالی نظارت در خصوص همکا -
شد که مسائل و مشکالت مربوطه بندي نظرات، قرار و هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از جمع

 د.براي آقاي کرباسیان عضو هیأت امنا سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پیگیري شو اينامه طی
قوانین و مقررات مرتبط با جامعه حسابداران رسمی ایران و اعضاي آن قرار شد که یک کمیته  کلیهبه منظور آگاهی از  -

کارشناسی متشکل از حسابداران رسمی و کارشناسان حقوقی به منظور تنقیح قوانین و مقررات مربوطه تشکیل گردد. همچنین 
 ز در این راستا صورت پذیرد.نی اي دنیابا جوامع حرفهمطالعات تطبیقی 

نامه پیشنهادي نظام راهبري شرکتی که مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارایی بوده ارایه آقاي علوي گزارشی از تهیه آیین -
 نامه مزبور جهت وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال گردد.نمودند و قرار شد که آیین



 

9 97/03/22 
شرکت هوشمند روش اي با مدیریت هاي سحر و پردیس، جلسهپیرو مذاکرات، مکاتبات و جلسات قبلی در خصوص سامانه -

 تشکیل گردید. 22/03/1397در تاریخ  پردیس 
 

10 28/03/97  
 گردید.تشکیل  1396مدیره با هیأت عالی نظارت به منظور بررسی عملکرد سال جلسه مشترك هیأت 28/03/1397در مورخ   -

گزارش  02/04/1397با توجه به آگهی برگزاري مجمع عمومی جامعه در نوبت اول و دوم مقرر شد حداکثر تا روز شنبه   -

 حسابرسی جامعه از سوي هیأت عالی نظارت صادر گردد.
 

 



 1397صورتجلسه هیأت مدیره سه ماهه دوم سال 

 موضوع تاریخ جلسه ردیف

1 97/04/04 

 .عالی نظارت دریافت و مورد بررسی قرار گرفت نامه هیأت نویس گزارش حسابرسی جامعه طبقپیش  -

در خصوص سؤال فنی مؤسسات در خصوص مسـائل ارزي اتفـاق افتـاده مقـرر شـد از طریـق کمیتـه فنـی و          -

العاده مسائل نوسانات ارزي و آثـار آن در گزارشـگري مـالی و حسابرسـی مطـرح و      استانداردها به صورت فوق

 رسانی شود.نتایج سریع ابالغ و اطالع
 

2 97/04/12 

مدیره جامعه و اعضاء و کارشناسان هیأت محترم عالی نظارت جلسه مشترك هیأت 12/04/1397در تاریخ   -
 .مورد بحث و بررسی قرار گرفتمربوطه هاي داخلی جامعه تشکیل و موارد پیرامون نظام کنترل

به منظور بهبود خدمات ارایه شده و پیگیري برخی شکایات، مدیر امور اجرایی مکلف  -
استقرار سیستم ضبط مکالمات تلفنی با رعایت قوانین و مقررات  گردید که نسبت به

هاي داخلی کارکنان مربوطه اقدام نماید. همچنین در این راستا قرار شد که شماره تلفن
رسانی جامعه به همراه شرح وظایف آنان جهت پاسخگویی مناسب در سایت جامعه اطالع

 شود.
 
  

مراسم و جلسات برگزار شده، مقرر گردید که یک دستگاه دوربین به منظور تصویر برداري مناسب از  -
 هاي مراسم به نحو مناسب بایگانی گردد.ها و فیلمبرداري مناسب خریداري گردد و آرشیو عکسعکس

آذر رئیس کل دیوان محاسبات و مباحث با جناب آقاي عادل 11/04/1397آقاي علوي از جلسه مورخ  -
اي خصوص ضرورت وجود ارتباط سازمان یافته و مستمر در امور فنی و حرفه مطروحه در جلسه مذکور، در

و تشکیل یک کارگروه مشترك جهت ارتقاء تعامالت فی مابین جامعه و دیوان محاسبات، گزارشی ارایه 
 نمودند.

در خصوص پرونده آقاي گرکانی  11/04/1397آقاي میرفندرسکی گزارشی از حضور در جلسه دادگاه مورخ  -
 یه نمودند و قرار شد تا حصول نتیجه پیگیري الزم صورت پذیرد.ارا

گران در خصوص برقراري بیمه در محل سندیکاي بیمه 10/04/1397آقاي بیرانوند گزارشی از جلسه مورخ  -
هاي انجام شده و پیرو اي براي حسابرسان مستقل ارایه نمودند. پس از بحث و بررسیمسئولیت حرفه

 قبلی، قرار شد موضوع پیگیري گردد.مکاتبات و جلسات 
آقاي بیرانوند از جلسه مشترك کارگروه فنی و استانداردهاي جامعه و کمیته فنی سازمان حسابرسی مورخ  -

هاي انجام شده در خصوص تحوالت ارزي اخیر، گزارشی ارایه نمودند. پس از بحث و بررسی 11/04/1397
شد موضوع مجدداً در کارگروه فنی و استاندارد مورد  هاي اعضاء، مقرربه دلیل حساسیت و درخواست

 بررسی قرار گیرد.



هاي هاي کلی و برنامهپیرو نامه دبیرکل جامعه به ریاست سازمان حسابرسی و به منظور اجراي برخی سیاست -
 اي به خصوص سازمان حسابرسی، قرارعالی در زمینه تعامل و همکاري با نهادهاي حرفهراهبري مصوب شوراي

شد که پس از اخذ نظر موافق ریاست سازمان حسابرسی، آقایان رزاق و بیرانوند به عنوان نمایندگان جامعه در 
 هاي تخصصی سازمان معرفی شوند.کمیته

 

3 16/04/97  

آقاي بیرانوند پیرو جلسات قبل گزارشی در خصوص جلسات برگزار شده بابت موضوع تسعیر ارز ارائه  -
مورخ  218قرار شد نظر کارگروه فنی و استانداردها طبق صورتجلسه شماره نمودند. که در نهایت 

 رسانی شود.جهت آگاهی اعضاء اطالع 13/04/1397
در جلسه مطرح  هر یک از حضّار نظرات  1396موضوع اعالم فهرست درآمد مؤسسات حسابرسی در سال  -

تر، قرار اي مناسباعمال نظارت حرفهبندي نظرات و به منظور خود را پیرامون بیان نمودند. پس از جمع
 شد که تغییرات غیرعادي درآمد برخی مؤسسات حسابرسی بررسی و نتیجه در جلسات آتی ارایه گردد.

هاي تخصصی توسط آقایان رزاق و بیرانوند ارائه گردید. کارگروه 1397گزارش فعالیت سه ماهه اول سال  -
 هاي انجام شده قرار شد که گزارشدند. پس از بحث و بررسیحضّار نظرات خود را برخی از موارد بیان نمو

 عالی ارائه گردد.مزبور ، به شوراي
موضوع اعالم لیست دریافت کنندگان ارز توسط بانک مرکزي و سایر مراجع در جلسه مطرح گردید و قرار  -

ها و دستگاهبندي براي اند تهیه و پس از جمعشد گزارشی در خصوص شرکتهایی که حسابرسی نشده
 مراجع اجرایی و نظارتی ارسال گردد.

موضوع بررسی تنقیح قوانین و مقررات جامعه توسط کمیته منتخب در جلسه مطرح شد. پس از بحث و  -
 هاي الزم صورت پذیرد.هاي انجام شده قرار شد در خصوص مبلغ پیشنهادي بررسی بررسی

نمایندگی و دفتر مؤسسات حسابرسی هستند ارایه نمودند.  هایی که فاقد شعب، آقاي بیرانوند گزارشی از استان -
نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی و همچنین آیین 28ماده  5مقرر شد جهت حصول اطمینان از رعایت تبصره 

 شناسایی دفاتر و شعب مؤسسات حسابرسی، اطالعات به نحو مناسب از مؤسسات حسابرسی اخذ گردد.
هاي حسابرسی متقاضیان خارجی  م بانکی بانک مرکزي در خصوص اصالت گزارشنامه اداره ارزیابی سالمت نظا -

 ها بررسی و پاسخ آن ارسال شود.در جلسه مطرح و مقرر شد که موضوع از طریق کارگروه
ها، قوانین و مقررات جامعه و همچنین قوانین و مقررات به منظور آگاهی اعضا از برخی از ضوابط و دستورالعمل -

قرار شد که موضوعات از طریق  0شود،رسانی میغی توسط سایر مراجع که در سایت جامعه اطالعمرتبط و ابال
 اتوماسیون اداري نیز به کلیه مؤسسات حسابرسی ارسال گردد.

  
 

4 97/04/25 

صورتجلسه شماره  3موضوع برقراري اطالعات تفصیلی مؤسسات حسابرسی بر اساس ضوابط تعیین شده در بند   -
هاي انجام شده قرار شد در صورت عالی در جلسه طرح و پس از بحث و بررسیشوراي 05/12/1388مورخ  47/3

درخواست کتبی مؤسسات اطالعات تفصیلی مؤسسات حسابرسی در سایت جامعه درج گردد همچنین تمهیدات 
هاي دولتی نیز منظور  رکتنامه اصالحی کارگروه انتخاب حسابرس شالزم به منظور درج اطالعات مورد نیاز در آیین



 شود.
نامه نحوه انتخاب حسابرس مستقل بندي مؤسسات حسابرسی با مفاد آئیننامه طبقهنویس آئینموضوع انطباق پیش -

هاي انجام شده مقرر شد هاي دولتی، در جلسه مطرح  و پس از بحث و بررسی و بازرس قانونی براي شرکت
 نامه اصالحی نحوه انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی براي شرکتآییناصالحات و تغییرات انجام شده در 

بندي مؤسسات حسابرسی نیز لحاظ شود و پس از اعمال اصالحات به نامه طبقهنویس آیینهاي دولتی، در پیش
 عالی ارایه گردد.شوراي

ؤسسات حسابرسی گزارشی ارایه اي مآقاي بیرانوند درخصوص دوره آموزشی براي حسابداران رسمی و پرسنل حرفه -
هاي آموزشی براي حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات مستقر  نمودند. همچنین در خصوص برقراري کالس

هاي انجام شده قرار شد که به منظور ها به غیر از تهران نیز مطالبی بیان نمودند. پس از بحث و بررسی شهرستان
هاي آموزشی  اي براي حسابداران رسمی و پرسنل آنان کالسرت دورهاي مستمر، به صورعایت ضوابط آموزش حرفه

 برقرار شود.
ها به منظور پیگیري جامعه جهت حذف معافیت براي بیرانوند درخواست برخی از اعضاي جامعه و کارگروه آقاي -

ابقی از مکاتبات دارندگان مدارك دکتر در آزمون حسابدار رسمی را در جلسه مطرح نمودند. در ادامه آقاي علوي سو
و مذاکرات انجام شده با هیأت تشخیص و پیگیري موضوع بیان نمودند که متأسفانه با درخواست جامعه مبنی بر 

 حذف معافیت دارندگان مدرك دکترا، موافقت نگردیده است.
بررسی  اي که در کارگروه آموزشی طرح وهاي حرفهآقاي بیرانوند فهرست عناوین آموزشی براي هر یک از رده -

هاي انجام شده قرار شد که موضوع به کلیه مؤسسات جهت اجراء ابالغ گردیده را ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی
 گردد.

 آقاي بیرانوند در خصوص دوره متقاضیان ورود به حرفه حسابرسی، گزارشی ارایه نمودند -
هاي آموزشی در بداري و حسابرسی سرفصلاي جامعه حساآقاي بیرانوند گزارشی از موضوع تطبیق نیازهاي حرفه -

بندي، هاي انجام شده قرار شد که پس از جمعها و مراکز آموزش عالی ارایه نمودند. پس از بحث و بررسیدانشگاه
 موضوع در نشستی با مسئوالن مرتبط در وزارت آموزش عالی طرح و پیگیري گردد.

تخاب حسابرس در جلسه مطرح و آقایان علوي و کارگروه ان 27/12/1396موضوع مفاد صورتجلسه مورخ  -
بندي نظرات، قرار شد که با توجه به ابهامات صارمی مطالبی در این خصوص بیان نمودند. پس از جمعلطفعلیان

برخی از مفاد صورتجلسه، یک نامه مشترك با امضاي رئیس هیأت عالی نظارت و دبیرکل جامعه تنظیم و براي 
 ه و شرکتهاي دولتی وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال شود.معاون امور بانکی، بیم

آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت پروژه میرداماد ارائه نمودند. قرار شد که در پایان هر ماه گزارشی از پیشرفت  -
وربین مدار تر قرار شد سیستم دهاي داخلی مناسبمدیره ارائه نمایند. همچنین به منظور اعمال کنترلکار به هیأت
 نصب گردد. در محل پروژه بسته تهیه و

نامه مالی و معامالتی را به روز نامه، قرار شد که مدیر امور اجرایی آیینپیرو جلسات قبل در خصوص بازنگري آیین -
 رسانی نموده و در جلسات آتی ارایه نمایند.

 

در محل دیوان محاسبات با رئیس کل و معاونین دیوان گزارشی ارایه  30/04/1397آقاي علوي از جلسه مورخ   - 97/05/01 5
نامه آموزشی با دیوان محاسبات منعقد مشترك در حوزه آموزشی یک تفاهم نمودند. قرار شد در خصوص همکاري



 گردد و مسایل مشترك آموزشی طرح و اجرا گردد.
با توجه به درخواست مرکز آموزش مالی ایران گزارشی ارایه نمودند.  رئیس جدید رفهآقاي علوي از جلسه معا -

ص مسایل آموزشی را دارند. پس از  تمایل به همکاري با جامعه در خصو که سازمان بورس و مرکز آموزش مالی ایران
 نامه آموزشی با مرکز مزبور منعقد گردد.بندي نظر حضّار قرار شد که یک تفاهمجمع

وضوع بررسی گزارشگري تسعیر ارز و رسیدگی به ارز رسمی استفاده شده در جلسه مطرح شد. با توجه به طرح و م -
 بحث موضوع در کارگروه فنی و استانداردها قرار شد که موضوع به کلیه مؤسسات حسابرسی ابالغ گردد.

بداران در جلسه طرح و در ادامه مدیره موضوع شرکت در کنگره جهانی حساعالی و هیأتپیرو جلسات قبل شوراي -
هاي قبلی ارائه نمودند همچنین برآوردي از میزان مخارج براي هر نفر در آقاي علوي توضیحاتی در خصوص کنگره

بندي نظرات قرار شد که دو نفر از اعضاي جامعه جهت شرکت جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از جمع
 شوند. عالی پیشنهاددر کنگره به شوراي

به منظور هماهنگی در امور اجرایی و بهبود در خدمات ارایه شده قرار شد که جلسات ماهیانه با حضور مسئوالن  -
 واحدهاي سازمانی برگزار گردد.

آقاي بیرانوند درخواست برخی از مؤسسات حسابرسی مبنی بر آموزش رده سرپرستان و سرپرستان ارشد و  -
اي را در جلسه مطرح نمودند. هر یک از حضّار هاي حرفهسات و یا انجمنحسابداران رسمی شاغل در محل مؤس

که مؤسسات  بندي نظرات حضّار قرار شد در صورتینظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از جمع
هاي آموزشی باشند، ساعات آموزش آنان، براي  هاي الزم براي برگزاري کالسدرخواست کننده داراي ظرفیت

 هاي مذکور مورد پذیرش قرار گیرد.هرد
هاي حسابرسی مردود و عدم اظهار نظر که بابت اخذ تسهیالت و شرکت در مناقصه  موضوع تائید اصالت گزارش -

گردد در جلسه مطرح و مقرر شد که موضوع در جلسات برگزار شده با ها درخواست می حساب ها و ذي توسط بانک
 دد.مسئوالن مربوطه طرح و پیگیري گر

 

6 97/05/15 

 3آقاي علوي گزارشی از حضور در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد هیأت دولت در خصوص پیشنهاد اصالح تبصره   -
اساسنامه جامعه ارایه نمودند که طبق اظهارات ایشان با پیشنهاد جامعه مبنی بر حذف عبارت ثبت درآمد  25ماده 

 است.کارشناسی در دفاتر مؤسسات، موافقت گردیده 

نامه حسابرسی مالیاتی مؤدیان توسط مؤسسات حسابرسی نامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تفاهم -
هاي تخصصی نامه با اخذ نظرات کارگروهدر جلسه مطرح و مقرر شد اطالعات مورد نیاز جهت عملیاتی شدن تفاهم

 در اسرع وقت ارائه شود. مربوط

به وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی در خصوص  30/04/1397نامه مورخ  آقاي علوي گزارشی از پیگیري -
گزارشگري نوسانات اخیر ارزي و نظرات کمیته فنی سازمان حسابرسی، ارایه نمودند. طبق اظهارات ایشان بنا بر 

ان بورس، دستور وزیر محترم مقرر گردیده که در یک جلسه مشترك فی مابین نمایندگان وزارتخانه، جامعه، سازم
 سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی موضوع گزارشگري نوسانات اخیر ارزي بررسی گردد.

نامه دبیر کارگروه انتخاب حسابرس در خصوص درخواست اطالعات مؤسسات حسابرسی در جلسه مطرح و قرار شد  -
در جلسات کارگروه فرعی انتخاب که اطالعات مزبور تهیه و ارسال گردد. همچنین آقاي رزاق به نمایندگی جامعه 



 هاي دولتی، شرکت نمایند. حسابرس براي شرکت

مدیره قرار گرفت و قرار شد جهت تصویب نهایی به نامه مالی و معامالتی مورد تایید هیأتاصالحات پیشنهادي آیین -
 عالی جامعه ارایه شود.شوراي

کنندگان در هاي الزم جهت قبولی شرکتها و نصابدورهبندي نظر حضّار در خصوص پیرو مذاکرات قبلی و جمع -
به شرح ذیل اصالح  20/01/1397مورخ  72/6صورتجلسه شماره  11اي مفاد بند بندي کارکنان حرفهآزمون رتبه

 گردد.می
قبول شده باشد، هاي تعیین شده قبلی، ا نصابمطـابق ب راهاي مقرر  چنانچه داوطلب حداقل یک درس، از آزمون

تواند حداکثر در آزمون دو دوره آینده شرکت نموده و فقط درس یا دروسی را که نمره آن به حد نصاب قبولی  یم
نرسیده است امتحان دهد. بدیهی اسـت ایـن معافیـت فقـط مربوط به دو دوره بعد بوده و در صورت عدم موفقیـت 

هاي پس از بحث و بررسی .دروس را امتحان دهند کنندگان همه از دوره سـوم بـه بعـد بایـد ماننـد سـایر شرکت
با اعمال تغییرات صورت گرفته  05/07/1397اي مورخ بندي کارکنان حرفهانجام شده قرار شد آگهی آزمون رتبه

 رسانی شود. جهت ثبت نام متقاضیان اطالع
رح گردید. هر یک از حضّار موضوع برگزاري آزمون براي متقاضیان غیر از کارکنان مؤسسات حسابرسی در جلسه مط -

ه در آذرماه هر سال یک نوبت بندي نظر حضّار قرار شد کنظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از جمع
بندي براي متقاضیانی که داراي سوابق حسابرسی هستند و در حال حاضر در مشاغلی غیر از مؤسسات آزمون رتبه

 .حسابرسی مشغول هستند، برگزار گردد
نامه برقراري در محل بیمه مرکزي در خصوص آیین 09/05/1397آقاي بیرانوند گزارشی از حضور در جلسه مورخ  -

 اي براي حسابرسان مستقل ارایه نمودند و مقرر شد موضوع با جدیت پیگیري شود.بیمه مسئولیت حرفه
وقت در به صورت مشاور و یا حضور تماموقت آقاي بیرانوند درخواست برخی از اعضاي غیرشاغل مبنی بر حضور پاره -

هاي غیر از مدیر حسابرسی (از جمله مدیر آموزش، مدیرمالی، ...) مطرح نمودند که در مؤسسات حسابرسی در سمت
هاي انجام شده، با ارتباط ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. پس از بحث و بررسی

در  "شاغل"یرشاغل با مؤسسات حسابرسی موافقت نشد. همچنین قرار شد پیشنهاد حذف کلمه وقت اعضاي غپاره
عالی جامعه ارایه اساسنامه جامعه به شوراي 28نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده آیین 16صدر ماده 

 گردد. 
 

7 97/05/22 

نفر از حسابداران رسمی شاغل در  55با حضور مدیره جامعه حسابداران رسمی جلسه هیأت 22/05/1397در مورخ   -
اندیشی و تبادل نظر پیرامون مباحث جاري حرفه در محل هتل مؤسسات حسابرسی استان اصفهان به منظور هم

 کوثر اصفهان برگزار گردید.

 

8 97/05/29 

مدیره جامعه با حضور اعضاي کمیته پذیرش و نظارت بر جلسه مشترك هیأت 29/05/1397در مورخ   -

 تشکیل گردید.جهت بحث و تبائل نظر پیرامون مشکالت مطروحه مؤسسات حسابرسی معتمد بورس 

 
 



9 97/06/05 

هاي پیشنهادي مدلنامه فی مابین جامعه با سازمان امور مالیاتی، آقاي بیرانوند در راستاي تفاهم  -
قانون  272ماده  2الزحمه و قرارداد حسابرسی مالیاتی جهت اجراي حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره حق

الزحمه و قراردادها هاي حقبندي حضّار قرار شد مدلهاي مستقیم را ارایه نمودند. پس از جمع مالیات
ت پاسخ آنان در جلسات آتی مجدداً مورد اي ارسال و پس از دریافنظران حرفه براي چند نفر از صاحب

 بررسی قرار گیرد.
قراردادهاي استفاده از اماکن ورزشی براي مؤسسات حسابرسی و اعضاء و همکاران جامعه با شرکت راهیان  -

سالمت مورد تائید قرار گرفت و قرار شد که موضوع در سایت جامعه و اتوماسیون اداري جهت آگاهی اعضاء 
 .رسانی شوداطالع

هاي صورت گرفته در کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی قرار شد که متن راهنماي با توجه به بررسی -
 بکارگیري استانداردهاي حسابرسی داخلی ترجمه گردد.

اي و همچنین تبلیغات رسانی مناسب اخبار و وقایع جامعه و رویدادهاي مرتبط حرفهبه منظور اطالع -
عه حسابداران رسمی و خدمات قابل ارایه توسط اعضاء و مؤسسات مناسب به منظور شناسایی جام

 حسابرسی، قرار شد که یک فرد مناسب جهت روابط عمومی به همکاري دعوت شود.
 

10 97/06/12 

در محل  11:00رأس ساعت  12/06/1397مدیره با شوراي مدیران جامعه در مورخ ولین نشست مشترك هیأتا  -

 جامعه تشکیل گردید.

 

11 97/06/18 

نفر از حسابداران رسمی  21مدیره جامعه حسابداران رسمی با حضور جلسه هیأت 18/06/1397در مورخ   -
اندیشی و تبادل نظر پیرامون مباحث جاري شاغل در مؤسسات حسابرسی شمال غرب کشور به منظور هم

 المللی تبریز برگزار گردید.هاي بینحرفه در محل مرکز همایش
 

12 97/06/26 

بندي نظرات حضّار قرار نظر حقوقی در ارتباط با مکاتبات اداري در جلسه مطرح و پس از جمع ،پیرو جلسات قبل -
 نظر حقوقی صورت پذیرد. مقررات و طبق شد که مکاتبات اداري بر اساس

انتظامی و سایر آئین نامه هاي اجرایی ارایه  هايهیأتآقاي رزاق گزارشی از پیشرفت کار اصالح آئین نامه اجرایی   -
هاي نامهدر خصوص سایر آیین اساسنامه 13در راستاي ماده  مزبورنامه بندي آییننمودند. قرار شد ضمن جمع

 لسات آتی ارائه گردد.جصورت پذیرد و گزارش آن در  بازنگري نیز مرتبط
لیاتی قبل از صدور گزارش را مطرح نمودند قرار شد که به آقاي رزاق ضرورت دسترسی اعضاي جامعه به سوابق ما  -

.اي با سازمان امور مالیاتی یک جلسه مشترك با مدیران مربوطه برگزار گرددمنظور ارتباط و تعامل حرفه  

 پیرو جلسات قبل، قرارداد تنقیح قوانین جامعه مورد تایید قرار گرفت و قرار شد موضوع با اولویت پیگیري و عملیاتی-
 مدیره قرار گیرد. بندي در اختیار هیأت شود و گزارش پیشرفت کار طبق زمان



 
 



 1397سال  سومصورتجلسه هیأت مدیره سه ماهه 

 موضوع تاریخ جلسه ردیف

1 97/07/02 

در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات  تشخیص صالحیت مشاوران خدمات مدیریتی دستورالعمل  -

بندي نظر حضّار قرار شد که به منظور استثناء نمودن حسابداران خود را بیان نمودند. پس از جمع

 مدیره ارائه گردد.رسمی، موضوع در کارگروه قوانین و مقررات طرح و بررسی و نتیجه جلسات در هیأت

 25ماده3اقتصادي هیأت دولت به منظور بررسی تبصره آقاي علوي گزارشی از حضور در کمیسیون  -

 اساسنامه ارائه نمودند.

قانون برگزاري مناقصات در جلسه مطرح و قرار شد  29ماده  "ج"نامه دیوان محاسبات در خصوص بند  -

 عالی جامعه ارائه شود.که جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شوراي

پرسنل مؤسسات  1397رار شد در آزمون آذر ماه سال مدیره، قهیأت 15/5/1397پیرو صورتجلسه مورخ  -

بندي در این خصوص کالس آموزشی هاي رتبهنیز حضور یابند و به منظور آمادگی متقاضیان در آزمون

 متناسب اطالع رسانی و برگزار شود.

در محل هتل استقالل  17/9/1397طبق روال سنوات قبل قرار شد که مراسم روز حسابدار در مورخ  -

زار گردد و مدیر امور اجرائی و مسئول اداري کلیه اقدامات الزم  به منظور برگزاري هر چه بهتر مراسم برگ

 را اعمال نمایند.

 هاي مالی میان آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضیعت امور مالی جامعه ارائه نمودند قرار شد که صورت -

هاي الزم و اخذ تهیه و جهت انجام بررسی 30/8/1397حداکثر تا تاریخ  31/06/1397اي منتهی به دوره

 گزارش حسابرسی، به هیأت عالی نظارت تقدیم شود.

حضور در جلسات  وآقاي علوي گزارشی از پیگیري انجام شده جهت عضویت جامعه در اتاق بازرگانی  -

 شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی مالی ایران ارائه نمودند.
ت یک تیزر به منظور شناسایی مرکز آموزش حسابداران رسمی با پیشنهاد آقاي بیرانوند جهت ساخ -

 (ماحر) موافقت گردید.
پیرو مذاکرات جلسات قبل مبنی بر ترجمه دستورالعمل و راهنمایی بکارگیري استانداردهاي حسابرسی،  -

 مقرر گردید جهت ترجمه دستورالعمل مزبور با آقاي معززي قرارداد منعقد گردد.
هاي تخصصی در جلسه مطرح و مورد تایید قرار گرفت و قرار کارگروه 1397ل گزارش سه ماهه دوم سا -

ها قبل از ابالغ در عالی ارائه شود. همچنین مقرر گردید مصوبات کارگروهشد که گزارش مزبور به شوراي



 مدیره طرح و بررسی گردد.هیأت
 

 

2 97/07/09 
در محل  10:00رأس ساعت  09/07/1397مدیره با شوراي مدیران جامعه در مورخ نشست مشترك هیأت دومین -

 جامعه تشکیل گردید.

 

3 97/07/16 

نفر از حسابداران  25مدیره جامعه حسابداران رسمی با حضور جلسه هیأت 16/07/1397در مورخ   -
پیرامون مباحث جاري حرفه در محل مرکز اندیشی و تبادل نظر رسمی شاغل در شیراز به منظور هم

 المللی تبریز برگزار گردید.هاي بینهمایش
 

4 97/07/23 

مبلغ  در ارتباط با سررسید اولین قسط تسهیالت دریافتی از بانک انصار، مقرر شد شرایط پرداخت قسط مزبور به  - 
 گردد.ریال توسط امور مالی جامعه به نحوي مناسب فراهم  4ر619ر500ر000

در هتل استقالل تهران  1397ر09ر17مقرر شد طبق روال سنوات قبل، مراسم بزرگداشت روز حسابدار در تاریخ  -
 نفر اقدام نماید. 400و مدیر امور اجرایی نسبت به رزو و انعقاد قرارداد براي تعداد  برگزار

بودن  بر به هزینه توجه مدیره در ارتباط با تخصیص بهینه منابع جامعه به مصارف و با أتیهي هااستیسنظر به -
مدیره جامعه از شرکت در کنگره مزبور انصراف  أتیهشرکت در کنگره جهانی حسابداران در شهر سیدنی استرالیا، 

 .شرکت نمایند (IFAC)ک فرد به نمایندگی جامعه در شوراي عالی ایفشد جناب دکتر سعید جمشیدي داده و مقرر
حسابرسی  مؤسساتعالی و با توجه به الزام توسط شوراي "راهکارهاي افزایش کیفیت حسابرسی"پیرو تصویب  -

شکنی، مقرر گردید ضمن حسابرسی و نرخ الزحمهحقمبنی بر ممنوعیت شرکت در مناقصات و کاهش  عضو
متخلف شناسایی و مطابق مقررات  مؤسساتکنترل کیفیت بر روند قراردادهاي منعقده،  کنترل مستمر واحد

 آید. عملبرخورد قانونی با آنها به
ي مجلس از جامعه بابت ارائه نظرات کارشناسی در خصوص الیحه قانون هاپژوهشبر اساس درخواست مرکز  -

وفادار،  ی، سیدمحمد علوي، محمد حجی، عباستجارت آقایان محمد شریعتی، غالمحسین دوانی، غالمرضا سالم
اعضاي کمیته بازنگري  عنوانبهدان)  فرد و احسان شمس (حقوقنوروزي (حقوقدان)، سعید جمشیدي حسین

 ماه موضوع را بررسی و گزارش نمایند. قانون تجارت انتخاب شدند و مقرر شد درخواست شود ظرف مدت سه
ي هاکارگروهدر جلسه قرائت گردید و مقررشد گزارش  اينظارت حرفهواحد ي هاکارگروه ماههسهگزارش  -

 مدیره ارائه شود.أتیهجلسه آتی  امور اعضاء در واحد
کیفیت و وضعیت مؤسسات حسابرسی ارائه نمودند. پس از بحث و آقاي رزاق گزارشی از بررسی کنترل -

جامعه  عضوحسابرسی  مؤسسات 1396ضعیت سال قرر گردید امتیاز کنترل کیفیت و وهاي انجام گرفته، مبررسی
بورس و اوراق  با سازمانمرتبط  و نامهحسابداران رسمی ایران تا پایان هفته جاري در سایت جامعه بارگذاري 

 بهادار به این سازمان ارسال گردد.
 

 



5 97/07/30 

قرائت گردید. پـس از بحـث و   هاي تخصصی واحد امور اعضا در جلسه کارگروه 1397گزارش سه ماهه دوم سال  -
عـالی  هاي صورت گرفته گزارش مزبور مورد تائید قرار گرفت و قرار شـد کـه گـزارش مـذکور در شـوراي     بررسی

اصـالحیه   241جامعه نیز ارایه گردد. همچنین مقرر شد مصوبات کارگروه قوانین و مقـررات در خصـوص مـاده    
 سات حسابرسی ابالغ گردد.قانون تجارت به منظور اطالع و اجرا به کلیه مؤس

نامه مشترك بـا دیـوان   و پیرو تفاهم 17/07/1397نامه شماره دیوان محاسبات در خصوص جلسه مشترك مورخ  -
هـر یـک از اعضـاء     محاسبات در جلسه مطرح و قرار شد به منظـور عملیـاتی نمـودن موضـوعات مـورد تفـاهم      

 اقدام نمایند.مدیره و مدیر آموزش نسبت به پیگیري امور مرتبط هیأت

آقاي علوي گزارشی از جلسات برگزار شده با مدیران سازمان تأمین اجتمـاعی در خصـوص پیگیـري حسابرسـی      -
 اي، اخذ مفاصاحساب قراردادهاي حسابرسی و ... ارائه نمودند.بیمه

نامـه سـال   ویژهاساسنامه جامعه مبنی بر انتشار اسامی حسابداران رسمی مقرر شد در  58در راستاي رعایت ماده  -
هاي مؤسسات حسابرسی در جهت اهداف نظـارت و شـفافیت و ... بـه نحـو مناسـب      ها و ظرفیت ویژگی 1397
 رسانی گردد.اطالع

هـا، عملیـات سـاخت پـروژه     آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت منابع و مصارف، پیگیري وصول حق عضویت -
، اقـدامات انجـام شـده جهـت مراسـم روز      1398جـه سـال   اي، بودهاي مالی میـان دوره  میرداماد، تهیه صورت

 حسابدار و ... ارائه نمودند.

هاي حسابرسی صادره توسط اعضاي جامعه موارد عدم رعایت قـانون تجـارت   با توجه به اینکه در برخی از گزارش -
انین و مقـررات  رسانی رعایت در ارتبـاط بـا قـو   اي به منظور اطالعگردد، قرار شد که مدیر نظارت حرفهدرج نمی

 اي حسـابداران ذي قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه 4آئین نامه اجرایی تبصره  4ماده "الخصوص علی
 لیه اعضاء ابالغ نمایند.به ک" صالح به عنوان حسابدار رسمی

موضـوع   هاي آموزشی در جریان ارائه نمودند. همچنین قـرار شـد   آقاي بیرانوند گزارشی از واحد آموزش و کالس -
اي از طریق انعقاد قرارداد با خـانم مشـایخ مـدیر گـروه     هاي آموزشی دانشگاهی با نیازهاي حرفهتطبیق سرفصل

 حسابداري دانشگاه الزهراء انجام و گزارش آن در جلسات آتی ارائه گردد.

ه دستورالعمل اي و ترجمنامه بیمه مسئولیت حرفهآقاي بیرانوند گزارشی از امور در جریان از جمله، آیین -

 حسابرسی ارائه نمودند.

هاي انجام آقاي میرفندرسکی گزارشی از پیگیري پرونده آقاي گرکانی ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی -

 شده قرار شد که آقاي میرفندرسکی به عنوان نماینده جامعه جهت حلّ و فصل معرفی گردد.
اي، راهنمایی بندي کارکنان حرفهاالت آزمون رتبهبا پیشنهاد آقاي بیرانوند جهت چاپ کتب، مجموعه سؤ -

، کتاب زبان تخصصی حسابرسی، شناسایی درآمد در استانداردهاي  30استاندارد حسابداري شماره 



هاي جامعه و قوانین و مقررات در خصوص ادغام هاي کارگروه، پرسش و پاسخIFRSحسابداري ایران و 
 و تملیک منتشر شود. 

 
 

6 97/08/14 

نامه سازمان بورس و اوراق بهادار به مؤسسات حسابرسی توسط آقاي رزاق در جلسه قرائت گردید. پس از   -
 هاي انجام شده قرار شد که پس از اخذ نظر مشاور حقوقی پاسخ نامه مزبور تهیه و ارایه گردد.بحث و بررسی

سسـات دیگـر، توسـط آقـاي     موضوع فسخ برخی کارهاي در جریان مؤسسات حسابرسی و پذیرش آنها توسط مؤ -
گونـه مـوارد در سـامانه     هاي انجام شده قرار شد که در اینعلوي در جلسه مطرح گردید. پس از بحث و بررسی
بینی و پس از بررسی و حصول اطمینـان از رعایـت ضـوابط    سحر محدودیت الزم بابت انعقاد قرارداد جدید پیش

ه جایگزین فراهم گردد. همچنین مقرر شد موضـوع بـه صـورت    اي، امکان انعقاد قرارداد جدید براي مؤسسحرفه
 اطالعیه به اطالع مؤسسات حسابرسی رسانده شود.

هاي مکرر شرکاي مؤسسات حسابرسی مبنـی بـر دسترسـی شـرکاء بـه اتوماسـیون اداري، در       موضوع درخواست -
اخـذ نظـر مشـاور حقـوقی،     بندي نظرات  قرار شد که پس از جلسه مطرح و مورد بررسی واقع شد. پس از جمع

 مدیره آن، فراهم گردد.دسترسی براي مؤسسه و هیأت

در جلسه مطرح و آقاي بیرانوند در این خصـوص   ها موضوع تقبل زیان انباشته توسط سهامداران/ شرکاي شرکت -
 مطلبی بیان نمودند. در ادامه هر یک از حضّار نظـرات خـود را پیرامـون موضـوع ذکـر کردنـد. پـس از بحـث و        

هاي قوانین و مقررات، فنی و اسـتانداردها طـرح و نتیجـه    هاي انجام شده قرار شد که موضوع در کارگروهبررسی
 در جلسات آتی ارایه گردد.

 مؤسسـه خـود  هاي آموزشی مرکز آموزش جامعه، مبنی بر معرفی  اساتید کالس برخی برخی انتقادها از به ظرن -
هـاي آموزشـی بـه     ز اعضاي کاندیـداهاي شـوراي دوره قبـل، در کـالس    و انجام کارهاي تبلیغاتی، مقرر گردید ا

شود.نعنوان مدرس استفاده 

با توجه به تغییرات ایجاد شده در قانون بازار سرمایه و به منظور اطالع اعضـاي جامعـه از تغییـرات مزبـور، قـرار       -
شد که یک دوره آموزشی برگزار گردد.

بنـدي  ه بازنگري بررسی و نهایی شده در جلسه مطرح و پس از جمعاساسنامه بازنگري شده جامعه که در کمیت -
عالی جامعه ارایه گردد.نظرات حضّار قرار شد که در شوراي

هـاي  موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر ممنوعیت اعضاي جامعه مشاوران رسمی مالیـاتی در هیـأت   -
بنـدي نظـرات،   نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمع حل اختالف مالیاتی، در جلسه مطرح و هر یک از حضّار

هـاي حـل اخـتالف    قرار شد که اعضاي جامعه که عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی نیـز هسـتند بـه هیـأت    
هاي حل اختالف مالیاتی نیـز بـا سـازمان    اعضاي قبلی معرفی شده به هیأت در خصوصمالیاتی معرفی نشوند و 

امور مالیاتی مکاتبه گردد.

لزوم تعاریفی جـامع از   دستورالعمل حسابرسی بازنگري شده و همچنین تعاریفآقاي رزاق گزارشی در خصوص  -
خود را بیان نمودند. پـس از   هاي کوچک، متوسط و بزرگ ارائه نمودند. در ادامه هر یک از حضّار نظرات شرکت

همچنـین   هـا  در تعریف شـرکت سازمان بورس  معیارهايهاي انجام شده قرار شد که با توجه به بحث و بررسی
مصـادیق بـه طـور    "  و ... غیرانتفاعی غیر دولتی، عمومی ،نهادهاي اقتصادي از جمله "واحدهاي گزارش  شرایط



گردد.تعریف مشخصی 

در خصـوص حسابرسـی    مؤسسـات حسابرسـی   گانوجیهی با شـرکاي نماینـد  اري جلسه تبرگز موضوع -
برگـزار   مؤسسـات حسابرسـی متقاضـی   قرار شد که یک جلسه مشترك بـا   اي در جلسه مطرح وبیمه

گردد.

 

7 97/08/22 

نظرات حضّار در خصوص بندي نقطههاي برگزار شده ارائه نمودند. پس از جمعآقاي بیرانوند گزارشی از کارگروه -
کنندگان، موضوع تسعیر ارز که جنبه عمومی دارد رسانی به سؤالقرار شد ضمن اطالع ات مطرح شده،موضوع

 گردد. بالغا به تمامی مؤسسات نیز

پس از بحث و  نویس قرارداد ارائه شده توسط شرکت هوشمند روش پردیس در جلسه مطرحموضوع پیش -
که یک جلسه با مدیریت شرکت مزبور و با حضور آقاي بندي نظر حضّار مقرر شد بررسی انجام شده و جمع

 گیري شود.صادقیان برگزار تا نسبت به موضوعات مربوطه تصمیم

8 97/08/30 
نفر از حسابداران رسمی  14مدیره جامعه حسابداران رسمی با حضور جلسه هیأت 30/08/1397در مورخ  -

 مباحث جاري حرفه برگزار گردید. اندیشی و تبادل نظر پیرامونشاغل در ساري به منظور هم
 

9 97/09/05 

  برگزار شد. 10:30جلسه با مدیران مؤسسه حسابرسی ودجا رأس ساعت  -
مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزي در خصوص مکاتبه بـا مؤسسـات حسابرسـی بابـت عـدم       29/08/1397نامه مورخ  -

اي در گزارش حسابرسی و ارسال طی نامه جداگانه به بیمـه مرکـزي در جلسـه    رعایت مقررات بیمه عدم درج موارد
گـذاري در حـوزه حسابرسـی و گزارشـگري بـا      که مقـررات  مطرح و سپس بحث و بررسی انجام شده، با توجه به این

 جامعه است، قرار شد در این خصوص با ریاست بیمه مرکزي مکاتبه گردد.

10 97/09/13 

مدیره جامعه با مدیریت شرکت ي مشترکی که با حضور رئیس شورا و هیأتپیرو جلسات قبل قرار شد که در جلسه -
 قرار گیرد.و نتیجه گیري هوشمند روش پردیس برگزار خواهد شد، موضوعات مورد بررسی 

ـ  - س از بحـث  پیرو مذاکرات قبلی موضوع تأسیس یک شرکت تعاونی جهت حسابداران رسمی در جلسه مطرح و پ
 .تهاي انجام شده موارد زیر مورد تأیید قرار گرفو بررسی

مطرح و پس از  IFACهاي مدیره و کمیتهموضوع معرفی نامزدهایی از ایران جهت عضویت در هیأت -
فرد با توجه به سوابق قبلی ایشان به عنوان هاي انجام شده مقرر شد آقاي سعید جمشیديبحث و بررسی

 نامزد از ایران معرفی گردد.
موضوع اداي سوگند و تعهد نامه حسابداران رسمی جدید در جلسه مطرح و قرار شد منبعد مراسم اداي  -

مدیره در محل جامعه صورت پذیرد. همچنین به حضور هیأت سوگند حسابداران رسمی در جامعه و با
اي و منظور اطالع ایشان از قوانین و مقررات مقرر گردید که ضمن ارایه یک نسخه از آیین رفتار حرفه

 مجموعه قوانین و مقررات جامعه، اقرارنامه تهیه شده نیز توسط آنان امضاء گردد.

هاي انجام سی بازنگري شده ارایه نمودند. پس از بحث و بررسیآقاي رزاق گزارشی از دستورالعمل حسابر -
 هاي بزرگ به شرح زیر تعیین گردید: شده مصادیق شرکت



اي چنانچه برآورد نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفهآیین 9با توجه به ماده  -الف
 ساعت باشد یا 1500ساعات کار حسابرسی باالتر از 

سالیانه واحد مورد گزارش بر اساس دفاتر صورتهاي مالی/ اظهارنامه میزان درآمد  -ب
 نفر باشد. 50میلیارد ریال و تعداد کارکنان آن بیش از  300مالیاتی، بیش از 

مقرر گردید دستورالعمل حسابرسی جدید بازنگري شده جامعه پس از ویراستاري به صورت کتاب چاپ و  -
 بین اعضاء توزیع گردد.

اي که از با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی با مجموعه مقررات آیین رفتار حرفه  -
االجراست، قرار شد که کتاب مزبور نیز تا پایان سال چاپ و بین اعضاء به بعد الزم 01/01/1398تاریخ 

 توزیع گردد.

قبلی واحدهاي رسیدگی شده توسط  الزحمه قراردادهايپیرو مذاکرات قبلی مبنی بر درج مبالغ حق -
سال قبل در سامانه سحر درج گردد. همچنین مقرر  3الزحمه مؤسسات حسابرسی، قرار شد که مبالغ حق

صادره سنوات قبل براي مؤسسات  هاي  شد که پس از انعقاد قرارداد امکان دسترسی به گزارش
 حسابرسی نیز در سامانه سحر فراهم گردد.

اي و دستورالعمل حسابرسی بازنگري شده، آشنایی اعضاي جامعه با آیین رفتار حرفهبا توجه به ضرورت  -
 هاي آموزشی نماید.قرار شد که واحد آموزش از طرق مقتضی اقدام به برگزاري دوره

 

11 97/09/19 

 مدیرهعالی جامعه، هیأتاي با حضور ریاست شورايپیرو جلسات قبل و به منظور رفع برخی مشکالت جلسه -
 جامعه و مدیریت شرکت هوشمند روش پردیس برگزار گردید.

نامـه تشـخیص صـالحیت    آقاي علوي در خصوص مذاکرات و مکاتبات انجام شده با آقاي اکرمی بابت بازنگري در آئین -
هاي انجام شده قرار شـد کـه یـک کمیتـه بـه صـورت       حسابداران رسمی مطالبی ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی

به هیأت تشـخیص صـالحیت ارائـه گـردد. پـس از       ها نامه مزبور را بازنگري و سپس پیشنهادجامعه آئینمستقل در 
احمدي و دکتر یداله مکرمـی بـه   بندي نظرات آقایان مهدي بیرانوند، مهدي شلیه، مهدي سوادلو، منصور شمسجمع

 عنوان اعضاي کمیته مزبور تعیین گردیدند.

 

12 97/09/20 
مؤسسین  الدینکرمهاشم خواجهو  رضا اسدي، سعید قادري، سیروس همامیآقایان جلسه با حضور آقایان  -

 با تأسیس مؤسسه موافقت گردید.  .جامعه تشکیل شد مدیرههیأتمؤسسه حسابرسی در شرف تأسیس و 
 

13 97/09/27 
حسابدار تقدیر و تشکر نمودند و مدیره از زحمات همکاران واحد حسابداري به مناسبت هفته اعضاي هیأت -

 یک لوح تقدیر به هر یک تقدیم گردید.
هاي حسابرسی ارایه آوري اطالعات در خصوص مستندسازي پروندهآقاي رزاق گزارشی از کارگروه فن -

 نمودند. قرار شد که موضوع به مؤسسات حسابرسی ابالغ گردد.



روش پردیس در جلسه مطرح و مورد بررسی  نویس قرارداد شرکت هوشمندپیرو جلسات قبل موضوع پیش -
هاي انجام شده قرار شد که اصالحات مد نظر هر یک از اعضاء در قرارداد قرار گرفت. پس از بحث و بررسی

 مزبور منظور و براي شرکت مذکور ارسال گردد.
حضّار نویس دستورالعمل بازنگري شده مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در جلسه مطرح و هر یک از پیش -

نظرات خود را در خصوص دستورالعمل مزبور بیان نمودند. همچنین آقاي علوي مطالبی در خصوص 
مدیره سازمان بورس و مکاتبات انجام شده در این خصوص بیان نمودند. پس از جلسات برگزار شده با هیأت

سی بررسی و نتایج بندي نظر حضّار قرار شد که موضوع در کارگروه کنترل کیفیت و مؤسسات حسابرجمع
 در جلسات آتی ارایه گردد.

به منظور آشنایی مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی با مجموعه مقررات سازمان بورس و همچنین  -
آمادگی در جلسات پذیرش مؤسسات به عنوان مؤسسات معتمد بورس، قرار شد یک دوره آموزشی توسط 

یته پذیرش تسلط دارند، برقرار و تمام موضوعات مطرح اساتیدي که به ساز و کارهاي سازمان بورس و کم
 گردد.

 
 



 1397سال  چهارمصورتجلسه هیأت مدیره سه ماهه 

 موضوع تاریخ جلسه ردیف

1 97/10/04 

آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت مالی و اداري جامعه، از جمله منابع و مصارف، پروژه در حال   - 
ارائه و ...  31/06/1397ماهه منتهی به  6هاي مالی  هاي وصولی، صورتعضویت ساخت میرداماد، حق

 نمودند.
هاي مربوطه هاي برگزار شده توسط آقایان رزاق و بیرانوند ارائه گردید و قرار شد که پاسخگزارش کارگروه  -

 کنندگان ابالغ گردد.به درخواست
هاي بانکی در جلسه مطرح و هر یک از حضّار هاي پاسخگویی استعالمموضوع بازیافت بخشی از هزینه  -

وضوع در بندي نظر حضّار قرار شد مهاي انجام شده و جمعنمودند. پس از بحث و بررسینظرات خود را بیان 
 عالی عمل گردد.عالی مطرح و بر اساس نظر شورايشوراي

 حسابرسی بانک هاي  هاي مالی و گزارش هاي هیأت عالی نظارت در خصوص بررسی صورتموضوع نامه  -
بورس در جلسه مطرح و آقاي رزاق توضیحاتی در این خصوص ها، موضوعات ارسالی از سازمان ها و بیمه

 مطرح نمودند. 
نویس اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت ایران در جلسه مطرح و آقاي علوي در این خصوص پیش  -

هاي مربوطه بررسی و نتایج در مطالبی بیان نمودند پس از بررسی انجام شده قرار شد که موضوع در کارگروه
 ت آتی ارایه گردد.جلسا

ارائه نمودند. قرار شد که  29/09/1397اي مورخ بندي کارکنان حرفهآقاي بیرانوند گزارشی از آزمون رده  -
 هاي فروردین، مرداد و آذر برگزار گردد.در ماه 1398هاي سال  آزمون

را بیان نمودند. پس از ها در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظارت خود الزحمه کارگروهدستورالعمل حق  -
عالی جامعه ارائه هاي انجام شده دستورالعمل مزبور مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد به شورايبحث و بررسی

 گردد.

2 97/10/11 

وضوع انتشار اسامی حسابداران رسمی در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیراالنتشار در رعایت م -
هاي دنیاي اقتصاد، مطرح و پیشنهادهاي اخذ شده از روزنامهاساسنامه جامعه در جلسه  58ماده 

بندي نظر حضّار مقرر اطالعات و همشهري در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از جمع
ها، شد که اسامی حسابداران رسمی به همراه موضوعاتی از جمله تاریخچه جامعه، کارگروه

، مرکز آموزش و ... به منظور معرفی مناسب و هاي عمومی جامعهمؤسسات حسابرسی، سامانه
نامه در روزنامه اطالعات منتشر جامعه و مؤسسات حسابرسی و خدمات قابل ارایه، در قالب یک ویژه

 گردد.
موضوعات مطرح شده در کارگروه فنی و استانداردها توسط آقاي بیرانوند در جلسه مطرح و پس از  -

ید مصوبات مزبور قرار شد که پاسخ سؤاالت به درخواست هاي انجام شده ضمن تائبحث و بررسی
کنندگان ابالغ شود. همچنین موضوع تقبل زیان انباشته که جنبه عمومی دارد به کلیه مؤسسات 

 حسابرسی ابالغ گردد.
پیرو جلسات قبل مبنی بر چاپ و انتشار کتب و مجالت، قرار شد با تسریع در عملیات اجرایی کتب  -

اي، دستورالعمل حسابرسی بازنگري شده، مجموعه قوانین جمله آیین رفتار حرفه در جریان چاپ از
 1500بندي هر یک در ها و سؤاالت آزمون رتبهآپو مقررات، مصوبات کارگروه، آشنایی با استارت

 نسخه چاپ و توزیع گردد.



حیت حسابداران نامه هیأت تشخیص صالآقاي بیرانوند گزارشی از اولین جلسه کمیته بازنگري آئین-
رسمی ارایه نمودند و در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون موضوع بیان نمودند. قرار شد که 

 مدیره بررسی تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.بندي پیشنهادهاي کمیته، موضوع در هیأتپس از جمع
ید کردند. با توجه به توضیحات پیمانکار در ادامه حضّار از پروژه ساختمان در حال ساخت میرداماد بازد-

 در این خصوص قرار شد که تا اواسط بهمن ماه سال جاري عملیات ساخت تکمیل گردد.
 

 

3 97/10/18 

  
آقایان رزاق و بیرانوند توضیحاتی در خصوص جلسات برگزار شده با نمایندگان دیوان  -

هاي انجام نمودند. پس از بحث و بررسینامه فی مابین ارایه محاسبات در ارتباط با تفاهم
شده قرار شد که آقایان سیدمحمد باقرآبادي و بابک پوربهرامی به عنوان اعضاء کمیته 

 مشترك تعیین تا نسبت به تسریع در امور اجرایی اقدام گردد.
اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی و تفاسیر  17آقاي بیرانوند توضیحاتی در خصوص ماده  -

اي ارایه نمودند. هاي متعدد حسابداران رسمی از امضاي اول و دوم گزارشات حرفهو برداشت
در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را در این خصوص بیان نمودند. پس از بحث و 

چنین هاي انجام شده قرار شد که موضوع در کارگروه قوانین و مقررات مطرح و همبررسی
 در جلسات آتی ارایه گردد.نظر مشاور حقوقی اخذ و نتیجه 

موضوع چاپ و نشر مجله حسابدار رسمی به صورت الکترونیکی در جهت حفظ محیط  -
بندي ها توسط آقاي رزاق در جلسه مطرح و پس از جمعجویی در هزینهزیست و صرفه

بندي نظرات دریافتی از مؤسسات حسابرسی نظرات حضّار قرار شد که پس از مکاتبه و جمع
 گیري گردد.وص تصمیمدر این خص

هاي مالی اساسی به همراه صفحه استاندارد با پیشنهاد آقاي رزاق در خصوص امضاء صورت -
هاي مالی و هاي مالی با عنایت به توضیحات ایشان در خصوص موارد جعل صورتصورت

ها در قبال ها از مسئولیتمدیره برخی از شرکتهمچنین عدم آگاهی اعضاء هیأت
 لی، موافقت گردید و مقرر شد موضوع به کلیه مؤسسات حسابرسی ابالغ گردد.هاي ماصورت

آقاي بیرانوند گزارشی از موضوعات مطروحه در کارگروه فنی و استانداردها ارایه نمودند.  -
چنین ایشان نظر اعضاي کارگروه در خصوص برخی سؤاالت طرح شده توسط مؤسسات هم

پذیر پاسخگویی به آنها به سهولت امکان ه نبوده وکه به علت سادگی قابل طرح در کارگرو
هاي انجام شده قرار شد که پیشنهاد است را مطرح نمودند. پس از بحث و بررسی

متشکل از  "یک کمیته سه نفره"در کارگروه طرح و بررسی شود.  به شرح زیر مدیرههیأت



صل شده نسبت به طرح رئیس، یکی ازاعضاء و دبیر کارگروه ایجاد و ضمن بررسی سؤاالت وا
کمیته  در کارگروه، اعضاي یند و در صورت عدم طرحایا عدم طرح آنها در کارگروه اقدام نم

 نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.
 

4 97/10/24 

نامه رئیس هیأت عالی نظارت، اعضاي هیأت بدوي انتظامی در جلسه حاضر و در خصوص  وپیر -

بندي نظر حضّار قرار شد که به موارد مطروحه در نامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت. پس از جمع

گیري از کارشناسان مجرب موارد افتراق نظرات کارگروه و هیأت منظور بهبود امور، ضمن بهره

بندي و یک جلسه مشترك با حضور اعضاي کارگروه کنترل کیفیت و هیأت می جمعبدوي انتظا

 بدوي انتظامی برگزار تا موضوعات مورد بررسی قرار گیرد.

پیرو جلسات آقاي بیرانوند گزارشی از مذاکرات و جلسات برگزار شده در خصوص بیمه مسئولیت  -
 ابالغ شود. اي ارائه نمودند. مقرر شد پس از تعدیل به مؤسساتحرفه

آقاي بیرانوند گزارشی در خصوص بازنگري دستورالعمل چگونگی ادغام مؤسسات حسابرسی ارایه  -
 نمودند. قرار شد که دستورالعمل مزبور در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.

 

5 97/11/02 

ادامه هر یک از آقاي علوي گزارشی از جلسه برگزار شده با رئیس کل بانک مرکزي ارایه نمودند. در  -
بندي نظرات قرار شد حضّار نظرات خود را پیرامون موضوعات مطرح شده بیان نمودند. پس از جمع

 اي با بانک مرکزي مکاتبه گردد.که مسایل و مشکالت حرفه
اقدم آقاي علوي گزارشی از جلسه برگزار شده در محل جامعه با حضور جناب آقاي نصیري -

 ارائه نمودند. کمیسیون اقتصادي دولتدبیر
آقاي علوي گزارشی از جلسات برگزار شده با برخی نمایندگان وزارتخانه در خصوص مسایل و  -

مشکالت حرفه حسابداري و حسابرسی ارایه نمودند. به منظور پیگیري موضوعات مطروحه، مقرر 
 شد که با وزیر محترم امور اقتصادي و دارایی مکاتبه، گردد.

هاي سحر، پردیس و جام در جلسه مطرح و هر یک از حضّار امانهپیرو جلسات قبل موضوع س -
بندي حضّار قرار شد که یک جلسه با مدیریت شرکت نظرات خود را بیان نمودند. پس از جمع

عالی جامعه برگزار و نسبت به بررسی موضوعات فی هوشمند روش پردیس با حضور رئیس شوراي
 گیري شود.مابین تصمیم

ارایه نمودند.  1398نویس بودجه تهیه شده براي سال مالی گزارشی از پیش آقاي میرفندرسکی -
 بودجه نهایی ارایه گردد. 10/11/1397هاي انجام شده مقرر شد تا تاریخ پس از بحث و بررسی

اي و آقاي بیرانوند گزارشی از مذاکرات و جلسات برگزار شده در خصوص بیمه مسئولیت حرفه -
همچنین پیشنهاد شرکت بیمه ما را ارائه نمودند. در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون 



هاي انجام شده قرار شد که موضوع به مؤسسات موضوع ارایه کردند. پس از بحث و بررسی
 ی ابالغ گردد.حسابرس

پیرو جلسات قبل آقاي بیرانوند موضوع بازنگري در اساسنامه مؤسسات حسابرسی را مطرح نمودند.  -
در ادامه هر یک از حضّار نظرات خود را پیرامون اصالحات پیشنهادي بیان نمودند. پس از 

 عالی ارایه گردد.بندي نظر حضّار، مقرر شد جهت تصویب نهایی به شورايجمع
بیرانوند گزارشی از موضوعات مطروحه در کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی و همچنین آقاي  -

تهیه و تدوین چک لیست راهبري شرکت و پرسشنامه ارزیابی کلی فرآیند مدیریت ریسک ارایه 
ها به همراه راهنماي به کارگیري  بندي نظرات قرار شد که این چک لیستنمودند. پس از جمع

 رسانی گردد.سابرسی داخلی به مؤسسات حسابرسی اطالعاستانداردهاي ح
 

آقاي رزاق گزارشی از جلسه برگزار شده با نمایندگان مؤسسات حسابرسی در خصوص حسابرسی  -
 اي ارائه نمودند. قرار شد که در این خصوص با سازمان تأمین اجتماعی مکاتبه گردد.بیمه
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گیري و تعیین تکلیف روابط فی مابین با شرکت هوشمند روش پیرو جلسات قبل مبنی بر تصمیم -

 عالی و آقاي زاهدي تشکیل گردید. پردیس، جلسه با حضور جناب آقایان صادقیان ریاست شوراي
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سال آتی (به شرح طرح پیشنهادي جناب آقاي علوي جهت برگزاري مجمع عمومی ساالنه و سه ساالنه در -  
هاي انجام پیوست) در جلسه مطرح و هر یک از حضّار نظرات خود را مطرح نمودند. پس از بحث و بررسی

 بندي نظرات حضّار طرح مزبور مورد تائید قرار گرفت.شده و جمع
ارائه  IFACهاي انجام شده در خصوص حق عضویت آقاي علوي گزارشی از مکاتبات و پیگیري -

باشد و نمودند که در نهایت طبق ایمیل دریافتی اعالم گردید که جامعه فاقد بدهی حق عضویت می
هاي سنوات قبل از این بابت با هماهنگی هیأت عالی  قرار شد که امور مالی نسبت به اصالح حساب

 نظارت اقدام نماید.
نمودند. ضمن تائید مصوبات مزبور و آقاي بیرانوند گزارشی از کارگروه فنی و استانداردها ارائه  -

 کنندگان مقرر گردید موارد زیر جهت اطالع اعضاء به آنها ابالغ گردد: ارسال پاسخ به سؤال
هاي توضیحی همراه واحد تجاري هاي مالی اساسی و یادداشت کلیه صفحات صورت •

 بایستی به مهر مخصوص مؤسسه مهمور شود.
هاي مالی اساسی توسط  ه همراه صورتهاي مالی ب امضاء صفحه فهرست صورت •

 دار واحدهاي مورد رسیدگی.مدیره یا ارکان صالحیتهیأت
پیرو جلسات آقاي بیرانوند گزارشی از مذاکرات و جلسات برگزار شده در خصوص بیمه مسئولیت  -

 اي ارائه نمودند. مقرر شد پس از تعدیل پیشنهاد شرکت، موضوع به مؤسسات ابالغ شود.حرفه
گزارشی در خصوص بازنگري دستورالعمل چگونگی ادغام مؤسسات حسابرسی ارایه بیرانوند آقاي  -



 نمودند. قرار شد که دستورالعمل مزبور در جلسات آتی مورد بررسی قرار گیرد.
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هاي مختلف مورد نویس دستورالعمل بورس که در چند نوبت در کارگروهمقرر شد که موضوع پیش -
 بندي و براي سازمان بورس ارسال گردد.گرفته، جمعبررسی قرار 

اي و تخصصی در جلسه مطرح و هر یک از کنندگان گزارش خدمات حرفهموضوع مسئولیت امضاء -
بندي نظرات، مقرر جمعهاي انجام شده و حضّار نظرات خود را بیان نمودند. پس از بحث و بررسی

کننده هاي مدیر مسئول کار و شریک بررسیمسئولیتشد که یک متن به منظور تبیین وظایف و 
 تنظیم و در جلسات آتی ارائه تا تصمیمات مقتضی صورت پذیرد.

ساالنه در سال آتی در جلسه مطرح و ضمن تایید تاریخ  موضوع برگزاري مجمع ساالنه و سه -
 . موضوع به شوراي عالی پیشنهاد شودجهت برگزاري مجمع قرار  06/06/1398

، قرار شد که موضوع 01/01/1398اي بازنگري شده از االجراء شدن آیین رفتار حرفهه به الزمبا توج -
 به صورت مکتوب به کلیه مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادي ابالغ گردد.

موضوع پروژه ساختمان میرداماد در جلسه مطرح و آقایان علوي و میرفندرسکی توضیحاتی در  -
ارایه نمودند. با توجه به مصادف شدن اتمام پروژه با تعطیالت عید  خصوص پیشرفت فیزیکی پروژه

تمدید   1398نوروز قرار شد که قراردادهاي آقاي کشانی و پیمانکار پروژه تا پایان فروردین ماه 
 گردد. 
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 هاي دولتینامه کارگروه انتخاب حسابرس براي شرکتآقاي علوي گزارشی از جلسه اصالح آیین -

 ارائه نمودند.
ها و همچنین هاي بیمه و بانکهاي شرکتآقاي رزاق گزارشی در خصوص بررسی گزارش -

 اي را ارایه نمودند.دستورالعمل حسابرسی و سایر امور در جریان واحد نظارت حرفه
بندي کارکنان آقاي بیرانوند گزارشی از وضعیت واحد آموزش ارایه نمودند و مقرر گردید آزمون رتبه -

رسانی نام با شرایط قبلی نیز اطالعبرگزار و اطالعیه مربوط به ثبت 29/01/1398اي در تاریخ حرفه
 گردد. در ادامه ایشان گزارشی از امور در جریان واحد امور اعضاء ارایه کردند.

 آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت امور مالی جامعه و پروژه ساختمان میرداماد ارایه نمودند. -
ي بیرانوند گزارشی از کارگروه حسابرسی داخلی و عملیاتی ارایه نمودند و قرار شد که موضوع آقا -

بررسی و موانع توسعه حسابرسی داخلی و راهکارهاي پیشنهادي در مجله حسابدار رسمی و سایر 
 طرق مقتضی منتشر شود.

رائه نمودند. قرار شد که هاي انتظامی انامه اجرایی هیأتآقاي رزاق گزارشی از جلسات بررسی آیین -
 عالی طرح شود.موضوع در شوراي
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مابین جامعه با سازمان ثبت در جلسه مطرح و  پیرو جلسات قبل موضوع تبادل الکترونیکی اطالعات فی -

مابین نمایندگان جامعه با سازمان ثبت اقدامات الزم جهت مقرر شد بر اساص صورتجلسه تنظیمی فی
 ارتباط به عمل آید.برقراري 



آقاي میرفندرسکی گزارشی از وضعیت مالی و اداري، منابع و مصارف و وضعیت ساختمان میرداماد ارایه  -
 نمودند. 

آقاي بیرانوند گزارشی از موضوعات مطروحه در کارگروه فنی و استانداردها ارایه نمودند. ضمن تایید  -
 رخواست کنندگان ارسال گردد.مصوبات مزبور مقرر گردید که پاسخ سؤاالت براي د

و ضمن تائید برنامه همایش  حپیرو جلسات قبل موضوع برگزاري همایش در دانشگاه الزهراء در جلسه مطر -
 رسانی گردد. مقرر گردید جهت مشارکت حداکثري موضوع به کلیه مؤسسات حسابرسی اطالع

حسابرسی پس از ارسال در سامانه سحر توسط مؤسسات  هاي  پیرو جلسات قبل موضوع اصالحات گزارش -
حضّار نظرات خود را بیان نمودند، با توجه به نظر کارگروه فنی و  حسابرسی در جلسه مطرح و هر یک از

بندي نظر حضّار، انجام تغییرات پس از ارسال هاي انجام شده و جمعپس از بحث و بررسی استانداردها و
 پذیر نبوده و مقرر گردید موضوع به کلیه مؤسسات حسابرسی ابالغ گردد.امکان ها در سامانه سحرگزارش

موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه مطرح و قرار شد ضمن بررسی و تطبیق با قانون  -
 قبلی نسبت به طرح موضوع در کارگروه مربوطه اقدام گردد.

ها در جلسه مطرح و هر یک از اعضاء نظرات خود را بیان نمودند. نامه کارگروه فنی و استانداردموضوع آیین -
نامه مزبور در کارگروه مربوطه طرح و بررسی و نتیجه در هاي انجام شده قرار شد آئینپس از بحث و بررسی

 جلسات آتی ارایه گردد.
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جلسه مطرح و هر یک از اي و تخصصی در کنندگان گزارش خدمات حرفهموضوع مسئولیت امضاء -

بندي نظرات، مقرر جمعهاي انجام شده و حضّار نظرات خود را بیان نمودند. پس از بحث و بررسی
کننده هاي مدیر مسئول کار و شریک بررسیشد که یک متن به منظور تبیین وظایف و مسئولیت

 تنظیم و در جلسات آتی ارائه تا تصمیمات مقتضی صورت پذیرد.
ساالنه در سال آتی در جلسه مطرح و ضمن تایید تاریخ  رگزاري مجمع ساالنه و سهموضوع ب -

قرار شد مرکز همایش پژوهشگاه نیرو به شوراي عالی پیشنهاد جهت برگزاري مجمع  06/06/1398
 . شود
، قرار شد که موضوع 01/01/1398اي بازنگري شده از االجراء شدن آیین رفتار حرفهبا توجه به الزم -

 به صورت مکتوب به کلیه مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادي ابالغ گردد.
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