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 مقدمه
 

 دی 25 چهارشنبه، روز در پیش، روز نوزده و ماه سه و سال هفت
 دبیرکل جایگاه در که شد من نصیب بدیل بی افتخار این ،1392

 انجمن عزیزمان، میهن ای حرفه نهادهای ارجمندترین از یکی
آیم  نائلم ای گرانمایه اعضای خدمتگزاری به ایران، خبره حسابداران

 تاثیرگذارترین و زارترینخدمتگ ترین، فرهیخته زمره در که
 لحظات یکایک کوچکتان برادر این برای. هستند وطنم کارشناسان

 بودم، خدمتتان در که گذشته روز هفتصد و دوهزار به قریب این
 عزیزان شما یکایک از بابت، این از. بود مباهات مایه دمادم

 مشفقانه انتقادهای و ها، راهنمایی ها، پشتیبانی با که سپاسگزارم
 فراهم من خطاتر کم و تر پرتوان خدمتگزاری برای را شرایط خود،

 آوردید.
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 آموزگاری و دانم؛ می تاریخ آموز دانش همواره را خود من
 در ثبت هدف با رو، این از. ندارم سراغ تاریخ از داناتر و دلسوزتر

 انجمن و حسابداری، شریف حرفه ایران، عزیزم وطن تاریخ
 جزئیات تفصیلی گفتگویاین  قالب در تهگذش یکماه طی عزیزمان،

 همگی کمک با انجمن در مسئولیتم دوره در که اقداماتی یکایک
 خدمتگزار کارکنان و عالی، شورای گرانمایه اعضای عزیزان، شما

 .ام کرده بازگو را رسید انجام به دبیرخانه
 

 شنبه، سه روز در رو، پیش قرن سال نخستین در که ما عزیز انجمن
 خواهد جشن را خود تاسیس سالروز پنجاهمین ،1401 سفندا دوم

 نماینده قامت در گذشته، نشیب و فراز پر دهه پنج طی گرفت،
 و تاثیرگذار ارزشمند، مشارکتی حرفه، خصوصی بخش در شاغالن
 تردید بی. است داشته عزیزمان میهن حسابداری توسعه در ماندگار

 چنبره در اینچنین شتهگذ قرن یک طی ایران اقتصادی ساختار اگر
 نتیجه در اگر و نبود، گرفتار عمومی و دولتی حکومتی، نهادهای

 توسعه مسیر گذشته، دهه پنج طی ای حرفه نهادهای استضعاف
 بود، نشده کشانده زدگی دانشگاه بیراهه به کشور حسابداری

 جمله از خصوصی، بخش از برآمده ای حرفه نهادهای تاثیرگذاری
 این با. بود این از بیش مراتب به ایران، خبره نحسابدارا انجمن
 قرن نیم به قریب طی ما عزیز انجمن در شده انجام اقدامات حال،

 زده دانشگاه و زده دولتی ساختار این ناهموار بستر در که گذشته
 است. بوده تصور از فراتر کوچکتان برادر این زعم به شده، حاصل
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 گواهینامه معرفی و طراحی با تاسیس بدو در هم ما، عزیز انجمن
 در هم ،(انجمن اعضای نخستین) خبره حسابدار ای حرفه صالحیت

 شرکای) مستقل حسابداران فهرست نخستین انتشار با 1364 بهمن
 با 1380 سال در هم ،(خصوصی بخش حسابرسی موسسات در شاغل

 ایران، رسمی حسابداران جامعه اندازی راه در تاثیرگذار مشارکت
 های گواهینامه معرفی و جدید اساسنامه تصویب با 1393 تیر در هم

 حسابدار خبره، مالی حسابدار خبره، مستقل حسابدار ای حرفه صالحیت

 آن، از پس هم و خبره، داخلی حسابرس و خبره مالی مدیر خبره، مدیریت
 توسعه پیشگام دیگر، ای حرفه صالحیت های گواهینامه طراحی با

 ماموریت این کنار در. است بوده ایران داریحساب در ایگری حرفه
 انتشار راه از فعالیتش پربار دوران طی انجمن اصلی، کارکرد و

 حسابداران تخصصی نشریه ترین پاینده و نخستین ،حسابدار مستمر
 مانند بی نقشی تخصصی، سمینار چهل از بیش برگزاری نیز و ایران،

 ایران حسابداری حرفه در نوین مفاهیم طرح و روز دانش انتقال در
 این ،(PACTانجمن ) آموزش مرکز سرانجام، و. است کرده ایفا

 انجمن موفق تجربه از پس که ایران حسابداری حرفه درخشان نگین
 و 1360 دهه دو طی ای حرفه آموزشی های دوره برگزاری در

 مستقل حقوقی شخصیت یک هیات در 1382 سال در نهایتا ،1370
 پشتیبانی و هدایت تحت گذشته دهه دو یط شد؛ اندازی راه
 و درخشان بسیار ای کارنامه عزیزان شما همگی و انجمن جانبه همه

 شریف اهالی به ای حرفه آموزش خدمات ارائه در باورها از فراتر
 .است داشته ایران حسابداری حرفه
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 توسط که ماندگار و تاثیرگذار ارزشمند، دستاوردهای این مجموعه
 حاصل زده دانشگاه و زده دولتی ساختار این ناهموار سترب در انجمن

 بوده چسبناک ای توده در کردن پرواز همچون ای معجزه است، شده
 عزیز انجمن در حرفه خدمتگزاران و شیفتگان از جمعی همت به که
 است. شده حاصل ما
 

 بیقرار اکنون هم از جانی با ،تغییر تغییرناپذیرِ سنت حکم به که امروز
 اجرایی امورکه  خرسندم ،ممعشوق ترک از ناگزیر انجمن، یبرا

 سیدمحمد آقای جناب ،عضای گرامیا از یکی دستان به انجمن
ای  حرفه آرزوی بزرگتریناز آنجا که . است شده سپرده ،باقرآبادی

 و حسابداران جایگاه پیش از بیش ارتقای اعضای انجمنما  جملگی
 خدمات ارائه برای شرایط بیشتر چه هر شدن فراهم و جامعه در حرفه

 عزیز این که باورمندم ،است عموم به ای حرفه حسابداران ارزشمند
 بهمن نیز  .داشت خواهد مبذول راه این در دارد، توان در آنچه هر

 از آنچه هر باشد، نیاز که زمان هر تا انجمن اعضای از یکی عنوان
 یکایک میدوارما. کرد نخواهم فروگذار راه این در برآید دستانم

 در را عضو گرامی این همصدا و همدل جملگی نیز گرانمایگان شما
 یکایک آرزوی آن موفق رساندن انجام به که مسئولیت این ایفای

 فرمایید. یاری توان تمام با و وجود تمام با ماست،
 

 قاسمی محسن
 ایران خبره حسابداران انجمن عضو

 1400 اردیبهشت 12 یکشنبه،
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 فهرست
 

 فحهص 
 5 مقدمه
 11 گفتگو

 185 ها (: مقاله1پیوست )
 197 (: یادداشتها2پیوست )
 201 ها(: کتاب3پیوست )
 202 گوهاگفت(: 4پیوست )
 208 میزگردها(: 5پیوست )

 210 سخنرانیها(: 6) پیوست
 211 حسابداری متقاطع ماتکل جدول(: 7) پیوست

 213 مستند (: فیلمهای8پیوست )
 218 (: ویدئوها9پیوست )
 219 (: پادکستها10پیوست )

ایگری  (: مطالب مربوط به ترویج حرفه11وست )پی
 در حسابداری ایران

222 

 226 اجتماعی های شبکه و شخصی (: وبگاه12پیوست )
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 گفتگو
 
 
 
 
 

 
 

سالم عرض  گفتگواین  گرامی خوانندگانمن هم خدمت شما و 
دوارم . امی1گویم عزیزان تبریک می اینو  کنم. سال نو را به شما می

سپاسگزارم.  گفتگود. از شما هم برای انجام این همگی تندرست باشی
دبیرکل انجمن  به عنوان 1392هستم. از دی  محسن قاسمی

)نشریه انجمن(  مجله حسابدار مدیر اجراییو حسابداران خبره ایران 
هم با حفظ  1397از اردیبهشت  .ام حسابداران عزیز بودهدر خدمت 

 ، سردبیری مجله حسابدار هم به من واگذار شد.دبیرکل انجمن سمت

                                                           
 .ن حسابداران خبره ایران انجام شددر محل انجم 1400این گفتگو فروردین  -1

گویم. سپاسگزارم که  سالم آقای دکتر. سال نو را به شما تبریک می
دعوت من را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. لطفا در آغاز 

متر با شما آشنا هستند معرفی خودتان را برای افرادی که ک
 بفرمایید.

 



 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 12 - 

در  2عید غدیر آن سال، مصادف با 1356 آذر 9روز چهارشنبه، 
که مادرم اینطور  ( متولد شدم.محله امامزاده عبداهلل )غرب تهران

مشکلی پیش منتهی به تولد من کند، در ساعات پایانی  تعریف می
بود. مادرم این نگران خفگی جنین شده  ایشانکه پزشک  بود آمده

    کند اگر من زنده به دنیا بیایم،  جا نذر می، همانشوند میرا که 
 ، محسن بگذارد.)س( شده حضرت زهرا سقطنام من را به نیت فرزند 

در دومین فرزند و پسر بزرگ خانواده هستم. به جز برادرم که من 
   تحصیل کرد، یسانس دانشگاه تهران( ل مهندسی مکانیک )فوقرشته 

و االن هم در یک شرکت معتبر در استرالیا در همین زمینه کار 
     من و سه خواهرم در رشته حسابداری تحصیل کردیم.  ،کند می

.  ]خنده[ هستیم یشود گفت خانواده حسابدارپرور یاز این نظر م
المللی امام  در دانشگاه بینیک خواهرم تا مقطع دکتری حسابداری 

در ( Financeلیسانس مالی ) و خواهر دیگرم تا مقطع فوق خمینی
 ادامه تحصیل دادند.  دانشگاه عالمه طباطبایی

 
در مدارس همان محله را )نظام قدیم(  مقطع راهنماییاول سال تا 

بین اسالمی خیابان جمهوری  همراه خانواده به به بعدا،گذراندم. 
ان بهارستان نقل مکان کردیم. به این چهارراه مخبرالدوله و مید

راهنمایی را در مدرسه بهبهانی )محله سرچشمه(  مقطعمابقی ترتیب، 
نمونه مردمی شهید باهنر )انتهای کوچه  مدرسهو دبیرستان را در 

پیش از انقالب به عنوان دبیرستان  مدرسهآن  ممتاز( گذراندم.
جزو و دانشگاه ملی )شهید بهشتی فعلی( تاسیس شده بود 

                                                           
 .ق.هـ1397 ذیحجه 18 -2
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در آن آن سال که من دبیرستانهای ممتاز منطقه دوازده و تهران بود. 
آباد نقل مکان  به محله یوسفما خانواده نویسی کردم،  نام دبیرستان

 مسیراینکه  با ،تمام چهار سال دبیرستان را. ولی من همچنان کردیم
 دبیرستان گذراندم.  هماندر رفت و آمدم خیلی طوالنی شده بود، 

 
 

 
در دوران  . به همین دلیل،جنگ بودنسل ما نسل کودکان دوران 

یکاره دوست داری چ»: پرسیدید از هر ده پسری که می ما کودکی
من هم از این قاعده  «خلبان!»دادند:  تعداد زیادی پاسخ می «ی؟بش

مستثنی نبودم. چون در دوران کودکی ما خلبانان قهرمانان ملی 
ولی آن زمان چون ما در دل جنگ  بودند. البته همیشه هستند.

کردیم. فیلم سینمایی بسیار زیبای  بودیم، این را بیشتر ادراک می
یاد ساموئل خاچیکیان هم که انصافا همه ما را  زندهساخته  عقابها

ولی چند  هوایی کرده بود.اصطالح  بهتحت تاثیر قرار داده بود و 
آن کشتی شدم. مند به کار روی  که گذشت، من به شدت عالقه سال

پسرعمویم بود که حدود م ترین و نزدیکترین دوست صمیمی ،زمان
ساکن ای  آنان خانوادهیک سال از من کوچکتر بود. در همسایگی 

وانده بود و در بود که پسرشان مهندسی دریا )دریانوردی( خ
کرد. از زمانی که  شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کار می

بودم که مدام در حال سفر در دریاها و  من درباره او شنیده
اقیانوسهاست، و تقریبا همه بنادر جهان را دیده است، با تمام وجود 

در شد که اینطور  دوست داشتم من هم این زندگی را انتخاب کنم.
 فیزیک را انتخاب کردم، و تمام چهار و رشته ریاضی مقطع متوسطه

 در دوران کودکی دوست داشتید چکاره بشوید؟
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در همان گذراندم.  در آن رشتهسال دبیرستان را به عشق پذیرش 
       رشته همان هم دردر کنکور سراسری  شرکتاولین سال 

شدم.  پذیرفتهدریانوردی چابهار دانشگاه  دریانوردی - مهندسی دریا
 اسالمی جمهوری کشتیرانی دانشجویان این رشته بورسیه شرکت

بودند. از این رو، پس از پذیرش اولیه باید آزمایشهای  ایران
هم را نیروی انسانی آن شرکت متنوع های  گزینش ومفصل پزشکی 

ای درگیر آن  . حدود دو هفتهگذاشتیم پشت سر میبا موفقیت 
. ولی در نقطه گذراندمو همه آنها را با موفقیت  بودمگزینش مراحل 
در رهن باید تا فالن تاریخ یک وثیقه ملکی  شدبه ما اعالم پایانی 

خدمت آن شرکت هستیم آن و تا زمانی که در  ؛آن شرکت بگذاریم
ملک باید در وثیقه بماند. آن زمان منزل پدری من در رهن بانک 

حاضر نبود  آشنایان هم طبیعی بود که هیچ کس بود. در اقوام و
شد که در اینطور  .چنین مدت طوالنی ملکش را در رهن بگذارد

از  قدمی رسیدن به بزرگترین آرزوی زندگیم در یک کمال ناباوری
 ماندم.آن باز

 
افسرده شده بودم. دیگر برایم  تقریبابرای چندین ماه بعد از آن، 

    . کنمای در دانشگاه تحصیل  در چه رشته نداشت چندان تفاوت
خواهر بزرگترم که ( 1374)از قضای روزگار در همان سال ولی 

و دیپلم تجربی داشت، تصمیم گرفت در کارمند قوه قضائیه بود، 
ش این بود که ا یهدر کنکور شرکت کند. قصد اولگروه علوم انسانی 

پذیرفته شود. ولی بعد از در رشته حقوق یکی از دانشگاههای تهران 
 آنها رشته حسابداری دانشگاههای تهران را هم انتخاب کرده بود.
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در رشته حسابداری دانشگاه عالمه همان سال شد که اینطور 
اری و مدیریت نسبتا و چون دانشکده حسابد ؛طباطبایی پذیرفته شد

شد، من به  به منزل ما نزدیک بود، عصرها که کالسش تمام می
این اولین مواجهه من با . میامدیمرفتم و با هم به منزل  دنبالش می

کتابهای هم از روی کنجکاوی رشته حسابداری بود. هر از گاهی 
. مدامیجالب  به نظرمکردم و مطالب آن  حسابداری او را تورق می

های ریاضی و فیزیک در  که بچه حال و هواییدر اثر  همچنانولی 
های مهندسی  در یکی از رشته خواستم می هنوزمن  ،آن قرار دارند

( 1375، آن سال )ی روزگارولی باز از قضاادامه تحصیل بدهم. 
این امکان را پیدا کردند که ها هگروهمه برای اولین بار داوطلبان 

در انتخاب هم را بازرگانی و اقتصاد  های حسابداری، مدیریت رشته
در گروه فنی و اینکه  شد که من بااینطور  رشته انتخاب کنند.

بعد این امکان را پیدا کردم مهندسی در کنکور شرکت کرده بودم، 
 ژی(متالوو عمدتا شیمی، پتروشیمی، های مهندسی ) از رشته

تخاب های حسابداری و مدیریت دانشگاههای تهران را هم ان رشته
رشته حسابداری دانشگاه عالمه همان من هم در اینکه  جالب. کنم

 خواهرمدانشگاهی  و با یک سال اختالف هم ،طباطبایی پذیرفته شدم
 شدم. این هم از آن بازیهای جالب روزگار است. 

 
همان سال من دو رشته مهندسی مکانیک و مهندسی عمران البته 

بعد از یک  انتخاب کرده بودم.لی )ع( را هم دانشگاه افسری امام ع
، نتیجه آن دانشگاه تحصیل در دانشکده حسابداری و مدیریتترم 

شدگان اولیه هر دو رشته بودم.  من جزو پذیرفته ، وهم اعالم شد
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و فیزیک های ریاضی  بچهچون عرض کردم، قبال هم طور که همان
من هم تصمیم گرفتم آن سال شدن هستند،  عمدتا در فضای مهندس

    روم و در رشته مهندسی عمران دانشگاه افسری تحصیل کنم. ب
اتمام شدن نداشتم. ولی شنیده بودم که بعد از  ای به نظامی البته عالقه

تعهدم را بازخرید کنم و از ارتش تحصیل این امکان وجود دارد که 
اقدامات اولیه را انجام دادم و برای به هر حال، بیرون بیایم. 

         باز یک اتفاق جالب پیش آمد. آنجا  تم.رفنهایی گزینش 
 ابتداداد، همان  افسر ارشدی که کار مصاحبه با داوطلبان را انجام می

ام را باز کرد، متوجه شد من دانشجوی حسابداری  که پرونده
   با تعجب پرسید: . به همین دلیل عالمه طباطبایی هستمدانشگاه 

چون دوست دارم مهندس »گفتم:  «چرا میخوای بیایی ارتش؟»
اینجا در درجه اول نظامی میشی. سی سال هم »خندید و گفت:  «بشم!
ولی من شنیدم »در پاسخش گفتم:  «خدمت کنی. در لباس نظامباید 

 «اصال اینطور نیست!»خندید و گفت:  «بخرم. تونم خدمتم رو که می
          ام را به سمتم گرفت و گفت:  و با تحکمی دوستانه پرونده

باید به  ،میخوای بیاییاینجا برو همون حسابداری رو بخون. اگه »
گوید،  میمن هم که دیدم اینطور  «داشته باشی.عالقه کار نظامی 

 پرونده را گرفتم و بیرون آمدم. 
 
 
 
 
 

خالل ام به حسابداری را هم در  کامال درست است. دلیل عالقهبله. 
   باید بگویم،  این سوال ولی در پاسخدهم.  توضیح می گفتگو ینا

فکر  چون شدید؟ مند عالقه حسابداری به زمان چه از دارید یاد به
 .دارید عالقه رشته این به خیلی شما کنم می
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 آنکامال به حسابداری برایم جدی شد و  ،از ترم دوم دانشگاه
یک ترم طول کشید تا این عالقه در من به  حاال چرامند شدم.  عالقه

دلیلش این بود که آن زمان یک رویه عجیبی در  ؛وجود بیاید
را از ترم  1اصول حسابداریطبق آن،  ،دانشکده ما حاکم بود که

متوجه نشدم. هیچوقت  دلیلش رامن توانستیم انتخاب کنیم.  م میدو
یک سری دروس عمومی و پایه داشتیم که فقط به هر حال، ترم اول 

ولی تقریبا از  کردند. ای به حسابداری در ما ایجاد نمی طبیعتا عالقه
به طور جدی به  1همان جلسات اول کالس اصول حسابداری

ش از آن تصور دقیقی از حسابداری پی مند شدم. حسابداری عالقه
ای و هوشمندانه جناب  تدریس بسیار حرفهاثر نداشتم. ولی در 

 (حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستریآقای قاسم محبی )
مند شدیم.  به این رشته عالقه در همان جلسات اول ماتقریبا همه 

آقای محبی که امیدوارم هر جا هستند سالمت و موفق باشند، 
 خاللایشان در . برای تدریس اصول حسابداری داشت ش جالبیرو

های حسابداری و تهیه ثبتانجام تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و 
ریز چارچوب مفهومی گزارشگری مالی گصورتهای مالی، مدام به 

. این به داد ری را از این منظر توضیح میو دلیل انجام هر کا زد می
ش اولیه حسابداری است. من خودم برای آموز روشنظرم بهترین 

. دنبال کردمسرتاسر دوران تدریسم در دانشگاه این رویه را هم در 
عشق  ایشان جرقه درس در کالسهای بدواًشد که اینطور  به هر حال،

زنده و همچنان در وجودم  ،افتادو عالقه به حسابداری در جانم 
م که با یه بودمند شد آن سال طوری به حسابداری عالقه مانده است.

اندازی انجمن  دو، سه نفر از دوستان دیگر به طور جدی به فکر راه
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. حتی با علمی دانشجویی حسابداری در آن دانشکده افتاده بودیم
الگوبرداری از انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خواجه 

برادر همسر یکی از دوستان عضو آن بود( نصیرالدین طوسی )که 
یم. ولی در ه بودهم برای انجمن تهیه کردرا ای  نامهنویس اساس پیش

 نرسید. مناسب انجام این کار به فرجام ،گیر و دار کارهای اداری
 
 
 
 
 

سسه که با عنوان موعالمه طباطبایی هم قبل از انقالب، دانشگاه 
و هم در تمام سالهای پس از انقالب کرد،  عالی بازرگانی فعالیت می

های دانشگاهی حسابداری در ایران بوده  قطبیکی از  امروز،تا به 
م افراد فرهیخته و از یاز این رو، اغلب استادانی که ما داشتاست. 

ولی خب مسلما من افتخار حسابداری ایران بودند. بنامان 
دانشجویی نزد همه این عزیزان را نداشتم. در بین استادانی که 

عالوه بر جناب  توانم ، میافتخار دانشجویی نزد آنان را داشتم
 را نزد ایشان آموختم، 2و 1آقای قاسم محبی که اصول حسابداری

 2و 1یلم صالحی یاد کنم که دروس میانهیاد دکتر شهریار د از زنده
در شکل هم یاد  ایشان گذراندم. انصافا کالسهای آن زنده نزدرا 

 بود.مفید تاثیرگذار و بسیار  گرفتن شخصیت حسابداری ما
را نزد جناب آقای دکتر محمدقسیم عثمانی  1فتهحسابداری پیشر

اری دانشگاه گذراندم که آن زمان از دانشجویان دکتری حسابد
هم آن سالها در دانشکده  2حسابداری پیشرفته. عالمه طباطبایی بود

ما سرقفلی استاد بزرگوار و فرهیخته جناب آقای دکتر محسن 

 فرد نام لیسانس مقطع در شما بر تاثیرگذار استادان دیگر از
 کنید؟ ذکر یددار دوست را دیگری
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ارشگری مالی طینت بود که همواره از استادان برجسته گز خوش
این  مو یکی از افتخارات من در دوران دانشجویی اند، تلفیقی بوده

گیر بودند  در نمره دادن سخت که بسیار که موفق شدم از ایشان بود
اصول  .بخش بود ! و این همیشه برایم لذتبگیرم 20نمره 

کیهان مهام را با استاد بزرگوار جناب آقای دکتر  1حسابرسی
اری دانشگاه دکتری حسابد دانشجویم آن زمان ایشان هگذراندم. 

را نزد استاد بزرگوار جناب  2اصول حسابرسی .عالمه طباطبایی بود
صنعتی دروس حسابداری آقای دکتر یحیی حساس یگانه گذارندم. 

را هم به ترتیب نزد استادان بزرگوار  3و 2و 1)حسابداری بها( 
دعلی اکباتانی و دکتر محماصل،  دکتر موسی بزرگ انآقای انجناب

اصل هم از  آن زمان دکتر بزرگسیروس گوهری گذراندم. 
همزمان  .دانشجویان دکتری حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی بود

 ACCAدرباره . من اولین بار بود ACCAدر حال گذراندن دوره هم 
ه به این فهرست االن ک سر کالس درس و از زبان ایشان شنیدم.

که این عزیزان آن زمان در  جالب استبرایم  مکن اسامی نگاه می
دادند. البته شخصا همین  به ما آموزش میمقطع لیسانس حسابداری 

اصول  دانم. به عنوان مثال، اهمیت تدریس را درست میرویه 
اهمیت تدریس به مراتب بیشتر از در مقطع لیسانس  1حسابداری

زیربنای چراکه پایه و  تئوری حسابداری در دوره دکتری است.
در پی انفجار دهد. ولی به هر حال،  را شکل می انفکری حسابدار

 ،لیسانس و دکتری حسابداری های فوق تحصیالت تکمیلی در دوره
ای در دانشگاههای ما شکل گرفت که دانشجویان  به مرور رویه

 محروم شدند. ممتازلیسانس از آموزش استادان کارکشته و 
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 دقیق نیست!در این ارتباط های من  ها و گفته وشتهنقل قولتان از ن
خیلی وقتها دلیل دلخوری خیلی از عزیزان از من به خاطر همین نقل 

من هر جا درباره تحصیالت تکمیلی قولهای نادقیق است. 
ام که  ام، موضوع را به این شکل طرح کرده حسابداری گفته و نوشته

حسابداری لی ادامه تحصیل دانشگاهی در مقاطع تحصیالت تکمی
ای نادرست  لیسانس و دکتری( با هدف پیشرفت در کار حرفه )فوق

با هدف پیشرفت در کار یک قید مهم وجود دارد: اینجا و بیراهه است. 

ای است که  این چیزی نیست که ادعای من باشد. این رویه. ای حرفه
در جهان یافته حسابداری  در جهان وجود دارد. در هیچ حرفه توسعه

ای از  هکنید که راه پیشرفت افراد حرفپیدا  موردی را توانید نمی
 بگذرد. محال ممکن است. من قبل از تحصیالت تکمیلی دانشگاهی

حدود ، بیایمبه عنوان دبیرکل به انجمن حسابداران خبره ایران آنکه 
و نهادهای حسابداری در جهان مطالعه ها دوسال درباره انجمن

 آشنایی با نهادهای حسابداریله مقاالت آن در سلسکردم که حاصل  می
. 3منتشر شد (1392اردیبهشت تا  1391)خرداد  در مجله حسابدار

همیشه روند حرفه  دلیل عالقه شخصی و جایگاه شغلیمبه آنهم  بعد از
بال یافته، را دن ویژه در کشورهای توسعه حسابداری در جهان، به

                                                           
 را ببینید. ها (: مقاله1پیوست ) -3

 از و قلم مخاطبان آثار شما، از از بسیاری و من دکتر آقای
 مقاطع در تحصیل ادامه که ایم شنیده و خوانده شما زبان

 شد چطور خودتان شما .است بیراهه حسابداری تکمیلی تحصیالت
  گرفتید؟ تحصیل ادامه به تصمیم
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اعتماد از حسابداری جهان توانید به شناخت من  ام. یعنی می کرده
توانند اعتماد کنند هم خودشان  کنید. حتی دوستانی که نمی

کنم،  مجددا به ضرس قاطع عرض میتوانند بروند مطالعه کنند.  می
توانید موردی را  نمیدر جهان یافته حسابداری  در هیچ حرفه توسعه

ای از تحصیالت تکمیلی  هیشرفت افراد حرفپیدا کنید که راه پ
ای  و نهادهای حرفهها انجمندر این کشورها  بگذرد. دانشگاهی

های  همه شاخهدر حسابداری )شامل آخر را  وسط و حرف اول و
تنها راهی که در این کشورها  به همین دلیل، زنند. می (تخصصی آن

ف های تخصصی مختل زمینه برای ورود و پیشرفت افراد در
 ای است؛ نه دانشگاهی. مسیر حرفه وجود دارد، از حسابداری

 
 المنافع )ولز، اسکاتلند، ایرلند، در انگلستان و کشورهای مشترک

نقطه  از همانای  پرورش حسابداران حرفهسترالیا، کانادا، هند،...( ا
مند به ورود  ای است. یعنی افراد عالقه حرفهانجمنهای  از مسیرآغاز 

های  بداری، پس از دیپلم دبیرستان یا کالج، وارد دورهبه حرفه حسا
انجمن حسابداران چارترد هایی همچون  نزد انجمنای حسابداری  حرفه

(، ACCA) انجمن حسابداران رسمی چارترد(، ICAEW) انگلستان و ولز
شوند، و پس از  می(،... CIMA) انجمن حسابداران مدیریت چارترد

        ای،  حرفهانجمنهای  ت در اینها و عضوی گذراندن این دوره
انجمنهای  شده از سوی این ای گواهی به عنوان حسابداران حرفه

       ر کشورهای دیگر شوند. د ای وارد حرفه حسابداری می حرفه
افراد فقط مبانی حسابداری را در سطح  نیز)از جمله، امریکا( 

برای  ،بینند. سپس ی در دانشگاهها آموزش میلیسانس حسابدار

https://careers.icaew.com/how-to-become-a-chartered-accountant
https://www.accaglobal.com/hk/en/qualifications/accountancy-career.html
https://www.cimaglobal.com/Qualifications/Professional-Qualification/
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حداقل  شرایط دریافت ناچارندای  ورود به حرفه و پیشرفت حرفه
صادرکننده ای  حرفه انجمنای و عضویت در  حرفه یک گواهینامه
 در هیچ دوره تاریخیما در ایران،  را احراز کنند.آن گواهینامه 

ولی تا دلتان  .یمدر حسابداری نداشت قدرتمندای  حرفهانجمنهای 
اری در دانشگاهای ما توسعه کمی پیدا کرده بخواهد رشته حسابد

برای توسعه فردی تنها مسیر در دسترس به همین دلیل، است. 
راه تحصیالت تکمیلی دانشگاهی بوده است.  حسابداران در ایران

را ای قدرتمند  حرفهانجمنهای  توان ایجادما اینکه  البته نه
 بوده است کهطوری  ایران. بلکه شرایط کشور و اقتصاد ایم هنداشت

اینطور  ند قدرت پیدا کنند.ا هنتوانست حسابدارانای  حرفهانجمنهای 
لی دانشگاهی رشد شده است که در حسابداری ایران تحصیالت تکمی

    . این ابداً توهین به دانشگاهها نیست. است پیدا کردهسرطانی 
وقتی  ای یا هر موجود زندهعین واقعیت است. در بدن انسان 

به این عارضه  ،کنند از سلولها رشد غیرعادی پیدا می ای مجموعه
د ین رششود. در حسابداری ایران چن گفته می سرطاناصطالحا 

الت تکمیلی دانشگاهی رخ داده است. به طوری تحصیغیرعادی در 
               کند. را تهدید می حسابداری ایرانحتی حیات کل که 

 ک آموزشی دانشگاههاهمه خورایافته  در کشورهای توسعهچون 
و نهادهای حرفه  توسطترین مباحث حسابداری  حتی در نظری

مگر  های حسابداری تر از تئوری اصال نظری. شود میتامین ای  حرفه
مطرح های حسابداری  تئوریهمه مباحثی که در داریم؟ ریشه 

 (AICPAدر نشریات انجمن حسابداران رسمی امریکا )شوند  می
در هم  و مباحث دانشگاهی حسابداریها زشهمه آمو منبعاست. 
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است که و سایر نشریاتی استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
 باما چرا . هستندای  و نهادهای حرفهها محصول انجمن هاآنهمگی 
ترین  و یکی از باسابقهها ترین تمدن یکی از قدیمیاینکه 

ی برای المللی حرف سطح بیندر های جهان را داریم، ولی  حسابداری
ای قدرتمند  حرفهانجمنهای  چون نهادها و گفتن نداریم؟

تر بخواهم بگویم، چون شرایط حکمرانی  حسابداری نداریم. یا دقیق
شدن نهادها ای بوده که شرایط قدرتمند نهو شرایط اقتصادمان به گو

       . استدر ایران فراهم نشده ای حسابداری  حرفهانجمنهای  و
ی که من در تمام این سالها در هر جا که فرصت این تمام حرفی است

 ام. و نوشته ام گفته فراهم بوده است
 

اما در پاسخ سوالتان که پرسیدید چرا خودم در مقاطع تحصیالت 
 ؛داشتمضحک  و نسبتایک دلیل مشخص تکمیلی ادامه تحصیل دادم، 

تعداد قابل  !بود ویق انداختن خدمت نظام وظیفهبه تع برایو آنهم 
جهی از پسران دلیلشان برای ادامه تحصیل همین است. اساسا ما تو

 «این ستون به آن ستون فرج استاز » المثل ضرباعتقاد راسخی به 
از مقطع توانستم  میطبق روال عادی که من  یسال ]خنده[داریم! 

نظام وظیفه ، ناگهان امکان خرید خدمت شومآموخته  لیسانس دانش
حذف  را درسی چند واحدترم آخر  درلغو شد. به همین دلیل، 

تا بتوانم خودم را  ،را هم مرخصی تحصیلی گرفتم ترم بعد کردم،
 !رومبه خدمت سربازی نکه  ؛لیسانس آماده کنم برای کنکور فوق

برای  ،وجه چنین قصدی نداشتم. به همین دلیل پیش از آن به هیچ
لیسانس آن سال اصال آمادگی نداشتم.  شرکت در کنکور فوق
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آن زمان نویسی هم نکردم.  نامحتی در کنکور آن سال نابراین ب
تهران، شهید فقط دانشگاههای عالمه طباطبایی، ( 1380)سال 

و شهید چمران )اهواز(  شیراز،الزهرا، بهشتی، تربیت مدرس، 
در واحدهای علوم و تحقیقات و تهران مرکز دانشگاه آزاد اسالمی 

ظرفیت پذیرش . پذیرفتند میلیسانس حسابداری دانشجو  مقطع فوق
  کمتر از صد دانشجو در سال بود. مجموعا همه این دانشگاهها هم 

کار بسیار حسابداری لیسانس  در مقطع فوق قبولیبه همین دلیل، 
 دشوار و در نظر اغلب دانشجویان قریب به محال بود. 

 
کنم. خودم را امتحان  بخت مه بودولی به هر حال من تصمیم گرفت

کنکور  مرتبه چهار هایم همکالسی، یکی از همان سالتانه خوشبخ
از این نظر هم راهنمای خوبی  شد.لیسانس حسابداری  فوقسراسری 

را در دل ما زنده به قبولی امید  هم یم؛بود که چه منابعی را بخوان
آن سالها یک تصوری در بین دانشجویان حسابداری کرده بود. 

 ضعیف باشدش سی زبان تخصصیهر کاینکه  وجود داشت، مبنی بر
آن اینکه  جالبلیسانس موفق شود.  تواند در کنکور فوق نمی

 رتبهبا این حال زبان تخصصی را کال سفید داده بود. دوستمان 
خیلی  ماهای  ای دوره شده بود. این برای همه همکنکور چهارم 

روش خودم را برای همان با سال بعد من هم  اتفاقاامیدبخش بود. 
زبان تخصصی را سفید دادم )هیچ من هم و  ،ر آماده کردمکنکو

رتبه دوم رتبه چهارم کنکور سراسری و و من هم تستی را نزدم( 
 دانشگاه آزاد اسالمی شدم! کنکور
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یک نکته دیگر هم آن زمان وجود داشت که به نظرم قابل توجه 
قبولی در مقاطع تحصیالت تکمیلی اینکه  به دلیلآن سالها است. 

داشتن مدارک دانشگاهی مقاطع بداری بسیار دشوار بود، حسا
 کارفرمایان با؛ تحصیالت تکمیلی یک کارکرد جانبی پیدا کرده بود

حسابداری در مقطع تحصیالت تکمیلی دانستند  می بعضا اینکه
به افراد  تری )نسبت به لیسانس( افزوندانش کاربردی مهارت و 

بودن  د با توجه به دشوارکردن فرض میشود، ولی  نمی آموزش داده
آموختگان این مقاطع افراد  به این مقاطع، قاعدتا دانشافراد ورود 

متاسفانه همین کارکرد و  تری هستند؛ همین! تر و شایسته باهوش
آموختگان لیسانس  دانشسایر تا رفته موجب شد  جانبی رفته

د شایستگی خو از این قافله عقب نمانند واینکه  حسابداری هم برای
را به کارفرمایان اثبات کنند به دنبال تحصیالت تکمیلی بروند. 

رفته  طبق یک قاعده نانوشته رفتهدر بانکها و شرکتهای بزرگ   ،مثال
آموختگان دکتری  جاافتاد که صرفا از دانشغلط این رویه 

حسابداری برای انتصاب در سمت ارشدترین فرد مالی استخدام 
دار وقتی با این رویه عجیب و  حیتای صال کنند! حسابداران حرفه

دانستند تحصیالت تکمیلی  غریب مواجه شدند، با اینکه می
کند،  دانشگاهی هیچ دانش و مهارت قابل توجهی به آنان اضافه نمی

ولی برای اینکه مزیت رقابتی خود را حفظ کنند به دنبال گرفتن 
لیسانس و دکتری حسابداری رفتند. از آن طرف،  مدارک فوق

مواجه تحصیالت تکمیلی وقتی با این سیل متقاضیان هم  انشگاههاد
  شدند، سال به سال ظرفیت پذیرش خود را باالتر و باالتر بردند. 

واقعا باورنکردنی است که ما طی سالیان به همین پوچی و عبثی! 
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ایم  دراز گذشته چه منابع هنگفتی را در این دور باطل به هدر داده
و در حرفه حسابداری م در سطح ملی ه نفع مشخصی و هیچ

در صورتیکه اگر بنگاههای بزرگ اقتصادی ما  عایدمان نشده است.
 ای حرفههای  گواهینامهبه جای اهمیت دادن به مدارک دانشگاهی به 

موجب  ندتوانست دادند، به همین نسبت می بها می المللی داخلی و بین
 د.ای در کشور شو های حرفه گواهینامهاین توسعه 

 
 
 

حسابداری ایران حرفه  توسعه پایداربحث منافع ملی و  خیر. چون
و پای منافع ملی ما باید یاد بگیریم در مواردیکه است. مطرح 

صریح  میان است، تعارف را کنار بگذاریم ودر منافع عمومی 
منافع ملی دلخوری آدمها موضوعات موثر بر  ارتباط باباشیم. در 

خواهیم در هیچ  نمیهیچکدام  مااینکه  .کوچکترین اهمیتی ندارد
ای هزینه بدهیم، ولی همگی انتظار داریم همه امور اصالح  زمینه

هم شود، غیرممکن است. اگر من این حرف را نگویم، فالن دوست 
های  نگوید، آن دیگری هم نگوید، خب پس چطور قرار است رویه

تر شود، هزینه بیش اندازههر تعداد منتقدان اصالح شود. اتفاقا  غلط
حسابداری خواهیم حرفه  ما اگر میتر میاید.  پایینهر منتقد 

المللی داشته باشیم،  بینو ای توانمند  و حسابداران حرفه یافته توسعه
اگر همه حسابداران ایران هم  حتی گذرد. راه آن از دانشگاهها نمی

باز دکتری حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی داشته باشند، مثال 
ا در ایگری ر . ما باید حرفهتوسعه نخواهد یافتحرفه حسابداری ما 

 حسابداری ایران ترویج کنیم.
 

 نیستید؟ دانشگاهیان دلخوری نگران مباحث این طرح در
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در زمان تحصیل من در مقطع لیسانس چون تعداد دانشجویان و 
آموختگان حسابداری در مقایسه با امروز بسیار کمتر بود،  دانش

وقعیتهای شغلی دانشجویی در م دوراناز همان  دانشجویاناغلب 
 دانشگاهیان ، تعداد زیادی از هممثالشدند.  مناسبی مشغول به کار می

در واحدهای حسابداری شرکتهای بزرگ یا در موسسات  من
سال  پایاناز من  حسابرسی معتبر و خوشنام مشغول به کار بودند.

حدود یک سال و چند ماه به  ابتدا، (1377)تابستان  دوم دانشگاه
مشغول به سابدار در شرکت یکی از دوستان پدرم عنوان کمک ح

نامه استاد بزرگوار جناب آقای دکتر  بعدا هم با توصیهکار شدم. 
ی، به به استاد عزیزم جناب آقای دکتر عباس هشعلی پارسائیان 

تا پایان مقطع لیسانس در آن  موسسه حسابرسی بهمند رفتم، و
( 1378)سال مشغول به کار حسابرسی بودم. آن زمان موسسه 

موسسه بهمند و موسسه هشیار بهمند هر دو در قالب موسسه بهمند 
وشنام معتبر و خ جزو موسسات بزرگ، هممثل امروز  ند.فعال بود

کار کردن در این موسسه  سابقه برای من حرفه حسابداری ایران بود.
. دوستان دانم می بهمندی، و همیشه خودم را یک افتخار بزرگی است

آغاز به به تاریخ حسابداری ایران حتما مطلع هستند که،  مند عالقه

 کردن انتقاد درکه  دهند می نشان آثار شما. فرمایید می درست
مورد  آن را صراحتا که هایی زمینه از دیگر یکی. هستید صریح

بوده  ایران حسابداری حرفه کردن دولتی بحث اید قرار داده نقد
 برای اینجا در ولی. پردازیم می آن به خودش جای در که است

 زمانی چه از بفرمایید لطفا شویم، آشنا شما زندگی با بیشتر اینکه
 کردید؟ شروع را ای حرفه کار
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و یکی  ،کلید خورد 1340از دهه در ایران کار موسسات حسابرسی 
 ( موسسه حسابرسی ایرانی نخستین ،نخستین )و بنا به روایتیاز 

نژاد و  یاد حسن سجادی بود که توسط زنده حسابرسی دقیق موسسه
دار موسسه دقیق  ه بهمند میراثتاسیس شده بود. موسسشاهرخ بهنام 

در بایگانی هنوز کردم،  موسسه کار می آنزمان که من در  آن. است
و این برای من  ،های حسابرسی موسسه دقیق بود موسسه پرونده

  خیلی جالب بود.
 

تا پایان مقطع لیسانس ادامه داشت. آن زمان، اشتغال من در بهمند 
لیسانس شرکت کنم،  ر فوقخواستم با تمام توان در کنکو چون می

وقت درس  ع همکاری کردم و تمامبا موسسه قطماه  هشتحدود 
( مجددا در موسسه 1379سفند ابعد از کنکور )البته خواندم. 

همانطور تا زمانی که نتیجه کنکور اعالم شد.  .مشغول به کار شدم
ا همه و تقریبردم، آن زمان چون زبان تخصصی من که عرض ک

به دلیل محدودیت ضعیف بود، و در کنکور هم  یمها ای دوره هم
زبان تخصصی را کنار گذاشته بودم، بنابراین، زمانی از همان ابتدا 

تازه متوجه شدم که با چه چالش بزرگی کنکور بعد از قبولی در 
من در اولین انتخابم که دانشگاه عالمه طباطبایی بود،  هستم!مواجه 

دانشگاه به آن سالی بود که آن سال اولین م. ه بودپذیرفته شد
 هشت نفریگروه دو توانمندنش در  گروه حسابداریپشتوانه 

. یعنی مجموعا حسابداری پذیرش کرده بودلیسانس  دانشجوی فوق
ه ما پذیرفته شده در دانشگاشدگان آن سال  شانزده نفر از پذیرفته

از بین کنکور بود. یعنی  20تا رتبه  1در بین ما از رتبه بودند. 
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دانشگاههای دیگر را انتخاب بیست نفر اول کنکور فقط چهار نفر 
ی، استادان دروس مستعد کرده بودند. به پشتوانه چنین دانشجویان

دانشجویان چون فرضشان این بود که توانمندی هم مختلف 
باالست، همگی از منابع به زبان اصلی )انگلیسی( برای تدریس 

هر درس هم ملزم به ترجمه و برای اینکه  کردند. ضمن استفاده می
ها را بگذارید کنار ضعیف یک مقاله مرتبط بودیم. همگی این ارائه

شد که ناچار شدم برای بار دوم )و برای اینطور  بودن زبان من!
حدود شش ماه هیچ  را ترک کنم.همیشه( موسسه بهمند و حسابرسی 

 جا مشغول به کار نشدم. بخش قابل توجهی از وقت و انرژیم را
اوضاع که قدری تخصصی کردم. زبان صرف تقویت زبان عمومی و 

بکشم، یک روز بیرون توانستم گلیمم را از آب و کم کم  بهتر شد
زاده             سرکار خانم رویا مهدی ،یکی از همکاران سابق بهمند

که آن زمان در (، بهمند هشیار حسابرسی موسسه فعلی )از شرکای
اران بورس اوراق بهادار تهران )سابق( سازمان کارگز امور مالی

اطالع داد که آن سازمان از بین مشغول به کار بود، به من 
لیسانس حسابداری دانشگاههای  آموختگان فوق دانشجویان و دانش
من تا آن زمان تقریبا هیچ آشنایی با بورس کند.  تهران استخدام می

ت شغلی بسیار گفت موقعی که می ایشانولی به توصیه موکد نداشتم. 
فرایند گزینش و شدم.  سازمانمناسبی است، مشتاق استخدام در آن 

زاده هم در  خانم مهدی ل کشید.استخدام حدود یک ماه طو
 سرانجام از یکم اسفند. کرد این فرایند خیلی به من کمکگذراندن 

به عنوان کارشناس اداره نظارت بر شرکتها در آن سازمان  1380
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری آن زمان هنوز . مشغول به کار شدم

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97786.
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97786.
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 ،به همین دلیل( تصویب نشده بود. 1384)آذر  اسالمی ایران
 بهادار اوراق ورسب سیسات قانونمجموعه بازار سرمایه تحت ضوابط 

 بورس ارکان کرد. طبق آن قانون، ( فعالیت می1345)اردیبهشت 
 بهادار، هیئت اوراق پذیرش بورس، هیئت شورای: از بود عبارت
در واقع، وظایف و  بورس. کارگزاران بورس، و سازمان داوری

، شرکت بورس سازمان بورس و اوراق بهادار امروزکارکردی که 
رسانی و  ، شرکت اطالعفرابورس ایرانشرکت  ن،اوراق بهادار تهرا

خدمات بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، و شرکت 
بر عهده دارند  گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سپرده

همگی در سازمان کارگزاران  در آن زمان، ،)نظارت و عملیات(
 مان برکه آن سازهم امور نظارتی از مهمترین  یکی متمرکز بود.

ورس و اوراق سازمان ب ناشران مدیریت نظارت بر امروزعهده داشت، و 
اطالعات شرکتهای فرایند انتشار نظارت بر هادار بر عهده دارد، ب

 هم مه بودیعنی موقعیت شغلی جدیدی که وارد آن شدبود.  بورسی
بخشی بود. البته سازمان  به نوعی از جنس همان خدمات اطمینان

اظهاری چنین اینک سازمان بورس هیچگاه  همکارگزاران و 
نتشرشده تماما بر عهده مدیران اند. چون مسئولیت اطالعات م نکرده

نوعی کار  است. ولی از نظر ماهیتی به بورسیشرکتهای 
 شد.  بخشی در این اداره انجام می اطمینان

 
 

 سرگروه، سهیک مدیر،  از ساختار آن اداره بدین شکل بود که
به جز  .تشکیل شده بودو تعدادی کارمند اداری تعدادی کارشناس 

 دادید؟ در آن اداره چه کارهایی انجام می

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97786.
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97786.
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95908
https://seo.ir/Department/V6J1Y5WYORvYF02538KZQA==/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86
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حسابداری و اقتصاد داشتند، مابقی  سانسکارشناس که لی چهار ،سه
لیسانس  فوق آموخته کارشناسان آن اداره یا دانشجو یا دانش

صنایع بورسی بین  حسابداری از دانشگاههای دولتی تهران بودند.
شرکتهای هر کارشناس مسئول  ، وگروه تقسیم شده بود سهاین 

یک یا چند صنعت بود. من بالفاصله پس از بورسی فعال در 
استخدام، مسئول نظارت بر شرکتهای تولیدکننده قند و شکر شدم. 

شرکتهای تولیدکننده سیمان به آنها اضافه هم یکی، دو ماه بعد 
های لیل رونق ساخت و ساز و اجرای طرح. آن زمان به دندشد

و تقاضای روزافزون سیمان از ر در سرتاسر کشو عمرانی دولت
های دوران شرکت ترین یکی از درخشانکشورهای همسایه 

 آنبه دلیل اکثر این شرکتها هم بود. در بورس تولیدکننده سیمان 
در حال اجرای طرحهای رشد چشمگیر در مصرف داخلی و خارجی، 

افزایش سرمایه ها برنامه طرح و برای تامین مالی آن بودند؛توسعه 
داشتند. بنابراین، یکی پس از دیگری درخواست مجوز افزایش 

مسئولیت آن زمان شد.  به سازمان کارگزاران ارسال میآنها سرمایه 
ظرف شد که اینطور ها بر عهده اداره ما بود. این درخواستبررسی 

که در موقعیتی قرار گرفتم همان چند ماه اول ورودم به آن اداره 
به همین دلیل، . 4را جلب کنماعتماد مدیرمان  به سرعت توانستم

ه از تعداد گروههای آن ادارقتی و، محدود شش ماه بعد از استخدام
اینکه از بسیاری از با من هم  افزایش پیدا کرد،سه به پنج 

یکی از به عنوان ولی  ،تر بودم سابقه تر و کم سن کمکارشناسان آنجا 

                                                           
 از حسابداری لیسانس فوق آموخته بیدختی، دانش هادی آقای جناب زمان آن -4

 بود. اداره نظارت بر شرکتهای سازمان کارگزاران بهشتی، مدیر شهید دانشگاه
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 سایر سرگروهها، امیر حمزه مالمیر )معاونسرگروهها انتخاب شدم. 
(، آزاده نتهرا بهادار اوراق بورس اعضای شرکت و ناشراناسبق 

 گزارشگری و معتمد حسابرسان بر مداحی )مدیر اسبق اداره نظارت
یاد محمدرضا عقیلی، و  زنده، (سازمان بورس و اوراق بهادار مالی

جناب آقای دکتر علی صحرایی )مدیرعامل  مهدی حامدیان بودند.
از همکاران ما در آن  بورس اوراق بهادار تهران( هم آن زمان یکی

یما به مدیر اداره گزارش به عنوان کارشناس ارشد مستقو  اداره بود
از دیگر همکارانم که در ادارات دیگر آن سازمان خدمت  .داد می
مصطفی امیدقائمی )نخستین مدیرعامل  بهتوانم  میهم کردند  می

(، گذاری اهداف ، و مدیرعامل فعلی شرکت سرمایهفرابورس ایران
عاون اسبق ناشران و اعضای توسعه و معلی سنگینیان )معاون اسبق 

 بورس توسعه عباس کریمی )معاون علی(، بورس اوراق بهادار تهران
 بورس اعضای و ناشران مجید نوروزی )معاونتهران(،  بهادار اوراق
شهرام دانشور )مدیر حسابرسی داخلی بورس تهران(،  بهادار اوراق

س اوراق طوبی دهقان )مدیر امور ناشران بوراوراق بهادار تهران(، 
 اولیه بازار بر نظارت میالنی )مدیریت زاده بیک علیبهادار تهران(، 

 نظارت ادارهرئیس مهسا رادفر )و بهادار(،  اوراق و بورس سازمان
 بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار( بهادار اوراق ثبت و انتشار بر

 اشاره کنم.
 
 

 
ه داشت. آن ادام 1384 مهرماهدر آن سازمان تا وقتم  تمامخدمت 

بورس و بازار ایم بود.  دوران جزو بهترین دوران زندگی حرفه

 تا چه سالی در سازمان کارگزاران مشغول به کار بودید؟
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ان دور اندازی شده بود، و در ایران راه 1340اواخر دهه از سرمایه 
ولی بعد از انقالب به دلیل داشت.  1350درخشانی هم در دهه 

و حاکم شدن دیدگاههای شدن شرکتها و صنایع مختلف  ملی
عمال فعالیت خاصی  1360طی دهه  ورکش گرایانه بر اقتصادچپ

 ،به بعد 1368بعد از خاتمه جنگ، به مرور از سال تا اینکه نداشت. 
در دوران ریاست جمهوری  با اعمال سیاستهای تعدیالت اقتصادی

     . انجام شدبرای احیای بورس تالشهایی مجددا  مرحوم هاشمی
یت بورس مجددا فعال 1370در نیمه اول دهه ها تالش آندر اثر 

در پی سقوط قیمت سهام رونق گرفته بود. ولی در نیمه دوم آن دهه 
در سازمان آن چند سالی که من  راکد شده بود. ولیبورس مجددا 

( مخصوصا سالهایی 1380کردم )اوایل دهه  کارگزاران خدمت می
دکتر حسین عبده تبریزی به عنوان استاد بزرگوار جناب آقای که 

، ی بازار سرمایه را بر عهده گرفترهبرزاران کارگدبیرکل سازمان 
بسیاری از اینکه  ضمن .بوددوران رونق و احیای دوباره بورس 

هم و حتی ساختارهای نظارتی و عملیاتی امروزی بورس ها  رویه
ازمان آن سالها در سدر  من و همکارانمحاصل کارهایی بود که 

 دادیم.ان انجام کارگزار
 

ارشدم  نامه کارشناسی از پایان 1383 به هر حال، من چون بهمن
ای هم برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری  دفاع کردم، انگیزه

به  1384 دوم آبانو از  ؛، به ناچار از آن سازمان استعفا دادمنداشتم
البته بعد از گذراندن دوره حدود خدمت نظام وظیفه اعزام شدم. 

، وقتی در یگان روزی در پادگان بودم ماهه آموزشی که شبانه یک
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محل خدمتم در تهران مستقر شدم، مجددا این امکان برایم فراهم شد 
سازمان کارگزاران و بعدا  در به خدمتوقت  که به صورت پاره

 سازمان بورس ادامه بدهم.
 
 
 
 
 

 
اگر نیروی انتظامی خدمت کردم. مرکزی من در امور مالی ستاد 

اش  کشد. ولی خالصه جزئیات را بخواهم بگویم بحث به درازا می
که تا آخرین روزها در تالش بودم اتفاق دیگری رقم  استاین 

در کمال  ،زدم بسته بود. در نهایتبخورد. ولی به هر دری که 
سالگی و بعد از حدود هشت سال  بیست و هشتناباوری در سن 
ایم را با نمره چهار کوتاه کردم، لباس سربازی کار کردن، موه

در و  ؛معروف سربازها را روی دوشم انداختمآن کوله  پوشیدم،
        ، رفت م نخواهداز یادهیچوقت  انگیز که یک صبح بسیار غم

 حوالی حصارک کرج رفتم. نیروی انتظامی به پادگان آموزشی 
 

 دانپزشک،دن موزشی ما از حدود سی و چند پزشک،یگان آ
ی ها لیسانس رشته دامپزشک و داروساز و حدود سی و چند فوق

یگان در مجموع جو خیلی خوبی بر آن  .مختلف تشکیل شده بود
یک خاطره جالبی هم از آن روزها دارم که به نظرم . حاکم بود

برای دوستان حسابدار و اعضای انجمن خالی از لطف  شنیدنش
و ها دلخوشیدر آن فضای دلگیر پادگان یکی از آن روزها نیست. 

 فراهم برایتان امکان این زمان آن کردید؟ خدمت نیرو کدام در
 مانساز همان در وظیفه نظام انجام خدمت برای که نبود

 بگیرید؟ امریه کارگزاران
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ای نسبتا پرت از  در گوشهتفریحات چند نفری از ما این بود که 
شدیم و سیگار  ای دور هم جمع می چند دقیقهپادگان محوطه 

کشیدیم. در یکی از همان شبهای اول که هنوز کامل با یکدیگر  می
 خودمان رامختصرا شروع کردیم  آشنا نشده بودیم، هر کداممان

 ل کدام شهر هستیم و در چه رشتهاه اینکه ؛معرفی کردیمبرای بقیه 
ایم. نوبت به من که رسید و خودم را  دام دانشگاه درس خواندهو ک

مه حسابداری تو عال: »پرسیدبا تعجب ها  معرفی کردم، یکی از بچه
بابای منو باید پس حتما »گفت: « چطور؟ بله!»گفتم: « خوندی؟!

نام  ام به نام و توجهآنجا برای اولین بار بود که !« بشناسی
      «رضا گلستانی!»رهنش جلب شد: شده روی پی نوشته خانوادگی

سرش را به  «تو پسر پرویز گلستانی هستی؟!»با تعجب ازش پرسیدم: 
خیلی برایم جالب بود.  «بله!»با لبخند گفت: نشانه تایید تکان داد و 

، ولی در رشته پزشکی دانشگاه تهران تحصیل کرده بودبا اینکه رضا 
گان ما فرق داشت. بسیار پزشکان دیگر ی با همهاز زمین تا آسمان 

، از آن روزها حدود شش سال پیشمن و خاکی بود. متواضع 
استاد پدر بزرگوارش،  را نزدمقطع لیسانس  حسابداری دولتیدرس 

این خاطره را  گذرانده بودم. 5جناب آقای پرویز گلستانی عزیز
، وقتی به عنوان شبحدود دوازده سال بعد از آن داشته باشید. 

یکی از مراسم انجمن وقتی استاد انجمن آمده بودم، در دبیرکل به 

                                                           
پرویز گلستانی از اعضای برجسته انجمن حسابداران خبره ایران، عضو اسبق کارگروه  -5

است.  1360ای انجمن در اواخر دهه  آموزش انجمن و از بنیانگذاران آموزشهای حرفه
رگزاران بورس اوراق ویردی رجایی سلماسی معاون سازمان کا وی در زمان دبیرکلی اله

 داشت گرامی آیین ساالنه یازدهمیندر ،1396 آذر 26 یکشنبه، شامگاهبهادار تهران بود. 
 چهره عنوان به وی تاثیرگذار مشارکت و ماندگار خدمات عمر یک از حسابدار روز

 .(خبر کامل) شد قدردانی ایران خبره حسابداران انجمن ماندگار

https://iica.ir/news/iica-news/3507-1396-09-26
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ایشان من را مورد لطف قرار داد، این خاطره را بزرگوار را دیدم و 
از اشک شد و من را در  پر برایش تعریف کردم. ناگهان چشمانش

االن رضا چند سالی است که برای ادامه  آغوش گرفت و گفت
   .فته و دلتنگ اوستبه خارج از کشور رو گرفتن تخصص تحصیل 

 
یک سرهنگ فرهیخته بود که آموزشی ما فرمانده پادگان  زمان آن

ملی دفاع عالی خودش در حال گذراندن دوره دکتری در دانشگاه 
م رفتار با یگان ما بسیار با احترابه سفارش ایشان به همین دلیل بود. 

خیلی  در جمع ما و یک شب خیلی صمیمانه آمد خودش همد. ش می
روزی در آن پادگان  حدود سه هفته شبانه. ه ما ابراز محبت کردب

رفتیم و شنبه صبح اول وقت  بودیم. البته چهارشنبه عصر به منزل می
حدود سه هفته هم به ما مرخصی تشویقی بعد از آن، گشتیم.  برمی

درجه ستوان یکمی ، با آموزشیدر نهایت، در پایان دوره دادند. 
محل های  یگاندر مختلف تقسیم شدیم. ی هابین یگان)وظیفه( 

درجه نظامی من از شد.  خدمت هم بسیار با احترام با ما رفتار می
باالتر بود. آنان یگان محل خدمتم کادر )رسمی(  پرسنلبسیاری از 

چون باالترین درجه نظامی گفتند!  ارتشبد وظیفه می منبه شوخی به 
اد مرکزی ل خدمتم ستمح. را داشتم ندداد که به نیروهای وظیفه می
از حدود الیه شمالی اتوبان کردستان بود.  نیروی انتظامی در منتهی

بودم.  آنجاساعت شش و نیم صبح تا حدود ساعت یک بعد از ظهر 
م داخل خودرو رفتم. لباسهای شخصی می آنجابه  خودمبا خودروی 

 و در یک گوشه خلوتآمدم،  بیرون میاز ستاد بود. با لباس نظامی 
ساختمان بورس سریع به  کردم. بعدش را تعویض میاسهایم لب
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از بورس رفته رفتم. آن زمان دکتر عبده تبریزی  می)خیابان حافظ( 
ای  منطقهبورس  تاالر مدیرآبادی، که پیشتر  ح، و دکتر علی صالبود

ل به سازمان دبیرکآخرین ، به عنوان ( بود)کرج استان البرز
قبال مدیر نظارت بر  دختی هم کهآقای بی. کارگزاران آمده بود

    . ه بوددمعاون عملیاتی ایشان منصوب ش، به عنوان شرکتها بود
من هم چون مورد اعتماد ایشان بودم، قرار شد یک گروه کارشناسی 

کارهایی که ارجاع مستقل زیر نظر مستقیم ایشان تشکیل بدهم و 
وزنامه یک رم. مثال، در همان روزهای اول را انجام ده داد می

ایشان گفت  مصاحبه کند. آبادی دکتر صالحخواست با  پرمخاطب می
آنها را به د. سواالت را که فرستادند، سواالت را کتبی بفرستن

را مکتوب به ها . من پاسخاو هم برای من فرستاد .آقای بیدختی داد
به عنوان مصاحبه با دبیرکل جدید  اندکی اصالحو با  ،ن دادماایش

مدتی که گذشت دو کارشناس هم ه منتشر شد. در آن روزنام
تشکیل شد. رسما عملیاتی  معاون کارشناسی و گروه استخدام کردیم

 ای دکتر مسلم پیمانی و خانم دکتر مریم دولوآقکارشناسان گروه، 
  لیسانس بودند.  آن زمان هر دو عزیز دانشجوی فوق ، کهبودند
تیب عضو هیئت علمی بعدا ادامه تحصیل دادند و االن به ترالبته 

گروه مالی دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه شهید بهشتی هستند. 
سازمان وقت در  پارهبه صورت ترتیب  همانحدود یک سال به 

 1385در روزهای پایانی سال اینکه  تا کردم.خدمت کارگزاران 
زانوی پای چپم آسیب دید تاندون با یک خودرو، در اثر تصادف 

بعد از بهبودی نسبی هم دود دو ماه در منزل بودم. حبه ناچار و 
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چون هنوز عوارض آن تصادف ادامه داشت، دیگر تا پایان خدمت 
 برنگشتم.سازمان کارگزاران سربازی به 

 
 
 

به عنوان  1386از مرداد  خدمتم تمام شد. 1386دوم تیر خیر. 
شرکت به استخدام ( بورسی)نظارت بر شرکتهای مدیر امور ناشران 

اوراق بهادار بازار قانون بورس اوراق بهادار تهران درآمدم. 
به تصویب مجلس شورای  1384آذرماه جمهوری اسالمی ایران 

. در پی آن، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار اسالمی رسید
سازمان بورس و اوراق بهادار  ،تهران منحل شد، و از دل آن

و اقتصادی و دارایی( )سازمان دولتی زیرمجموعه وزارت امور 
آن زمان بورس اوراق بهادار تهران )شرکت سهامی عام( متولد شد. 

 که دکتر علی رحمانی به عنوان مدیرعامل مامور بود ای چند ماه
به عنوان یک شرکت  بورس اوراق بهادار تهراناندازی  تاسیس و راه

سهامی عام تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شده بود. 
. به یاد داشتلیسانس  ه فوقدر دور زمان دانشجویماز من را ان ایش

    م، ه بودشان گذراندنزدرا  پیشرفته درس مدیریت مالیآن زمان 
شان مانده در یادغول به کار بودم در سازمان کارگزاران مشو چون 

     ، آقای امیدقائمی در سازمان کارگزاران بودم. همکاران سابقم
            و هیئت مدیره شرکت بورس بود( )که آن زمان رئیس 

من را نزد ایشان  هم )که معاون دکتر رحمانی بود(، علی سنگینیان
با توجه به سابقه خدمتم در  ،تایید کرده بودند. به همین دلیل

دکتر رحمانی مدیریت نظارت بر شرکتهای سازمان کارگزاران، 

 برگشتید؟ بورس سازمان به دوباره خدمت از بعد
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بورس را مسئولیت مدیریت امور ناشران شرکت  پیشنهاد کرد
پیوستن من به اندازی کنم. قبل از  را راهاداره برعهده بگیرم و آن 

امور اعضاء )نظارت بر  و ادارات پذیرش ناشران،، شرکت بورس
اندازی شده  کارگزاران( زیرمجموعه معاونت ناشران و اعضاء راه

بودند. حدود یک ماه بعد از من هم دکتر امیر پوریانسب به عنوان 
آن سه  هدایتو مسئولیت  و اعضاء به بورس آمد اون ناشرانمع

من قبال در دوران . ه عملیاتی بورس را بر عهده گرفتادار
مقاالت هر از گاهی  یفهخدمت نظام وظدانشجویی و در دوران 

های اقتصادی خوانده  مجالت حسابداری و روزنامه ایشان را در
  ب بود. همیشه برایم متفاوت و جال ایشان نوشتاری، و سبک بودم

که متوجه شدم قرار است با ایشان کار کنم آن زمان  ،از این رو
کردم آشنایی با ایشان چنین  فکر نمیهیچوقت  ولی .خوشحال شدم

  تاثیر عمیقی بر دیدگاه من نسبت به حسابداری بگذارد.
 

 
 

اندازی سازمان بورس و شرکت بورس، قرار  آن سالهای اول راه
گذاری در سازمان بورس  ور نظارتی و ضابطهاماولیه بر این بود که 

به همین در شرکت بورس انجام شود. هم امور عملیاتی  ،انجام شود
، مدیریت پذیرشمعاونت توسعه، معاونت بازار، دلیل، خیلی زود 

به شرکت بورس  ای منطقهبورسهای مدیریت  و ،مدیریت امور اعضاء
)نظارت بر شران مدیریت امور نا انتقالفرایند واگذار شد. ولی 

سازمان نظارتی که به نوعی قدرتمندترین بازوی ( بورسیی شرکتها

 انجام بورس شرکت در سال چند آن طی که کارهایی درباره
 .بفرمایید توضیحاتی مختصرا دادید
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دچار تفسیر به رای مدیران آن زمان سازمان بورس  بود،کارگزاران 
اندازی  هنمودار سازمانی شرکت بورس رادر آنکه  شد. یعنی به رغم

مدیران ولی پای اجراء که رسید،  این اداره مصوب شده بود؛
              .ندنرفت انتقال این بخش از کارهارس زیر بار سازمان بو

تنها کاری که از مدیریت من های فراوان یدر نهایت، پس از پیگیر
نظارت بر ناشران سازمان بورس به مدیریت امور ناشران شرکت 

شده  بندی شرکتهای پذیرفته طبقهبورس واگذار شد، امور مربوط به 
بود. این در واقع نقطه شروع  ف بورسدر بازارها و تابلوهای مختل

ولی به مرور ما خودمان شروع به انجام گیری آن اداره بود.  شکل
بورس در شرکت تاثیرگذار  اقداماتکه اتفاقا جزو کردیم کارهایی 

قانون بازار اینکه  با توجه بهآن سالها د. نآی آن دوران به شمار می
ساختار بازار سرمایه در اوراق بهادار به تازگی تصویب شده بود، 

     شد.  ها احساس می گذاری تکمیلی در اغلب زمینه نیاز به ضابطه
در مدیریت امور ناشران تحت هدایت و  من و همکارانماز این رو، 

شروع به انجام مطالعه در چند زمینه دکتر پوریانسب ایی راهنم
که خروجی نهایی همه آنها پیشنهاد دستورالعملهایی کردیم مشخص 

به سازمان بورس بود که به جز یک مورد همگی آنها به تصویب 
 ند.االجراء شد الزمرسیدند و 

 
بود که ما  IRیا  Investor Relationsاولین مورد، بحث بسیار مهم 

، را برای آن استفاده کردیم گذاران روابط سرمایه برای اولین بار معادل
    .یران جا افتاداین اصطالح در ادبیات مالی او خوشبختانه االن 

از هیچکدام  آن زمان که ما مطالعه در این زمینه را آغاز کردیم، در
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وجود های منطقه غرب آسیا برای این زمینه تخصصی ضوابطی سبور
. نخستین کاری که ما انجام دادیم، ترجمه رهنمود روابط نداشت
بود که )توسط من و دکتر پوریانسب( گذاران بورس مالزی  سرمایه
. ترجمه یک کتاب 6انتشارات شرکت بورس منتشر شد توسط

پارسائیان سفارش دادیم. نهایتا، بر مبنای  هم به دکتر علی قطورتر
شده  گذاران شرکتهای پذیرفته دستورالعمل روابط سرمایهنویس  پیشمن آنها 

نهایی به  را تنظیم کردم و برای تصویب در بورس اوراق بهادار تهران
بسیاری از مسائل و مشکالتی که م. سازمان بورس ارسال کرد

سهامداران شرکتهای بورسی در تمام این سالها با آنها مواجه 
االجرای روابط  اش در نداشتن ضوابط الزم ، ریشهاند بوده

گاه از اسفانه این دستورالعمل هیچولی متگذاران بوده است.  سرمایه
وقت دلیل آن را ازمان بورس تصویب نشد. من هم هیچسوی س

 بسیاری از شخصا اعتقاد دارم اگر این اتفاق میفتادمتوجه نشدم. 
جالب اینجاست که این  شد. مسائل و مشکالت سهامداران مرتفع می

 در دسترس است.  وبگاه سازمان بورسنویس هنوز هم روی  پیش
 

 شده پذیرفته ناشران انضباطی دستورالعملنویس  دومین مورد، تنظیم پیش

بود که با الگوبرداری از ضوابط مشابه  تهران بهادار اوراق بورس در
ویب م و برای تصپیشرفته جهان تنظیم کردبورسهای شماری از 

اخذ جرایم  نویس آن پیشدر م. نهایی به سازمان بورس فرستاد
در ولی  ،شده بودی بین نقدی از متخلفان بازار اوراق بهادار هم پیش

                                                           
، رهنمود بورس مالزی، ترجمه امیر پوریانسب و گذاران در عرصه عمل روابط سرمایه -6

 1387محسن قاسمی، انتشارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 

http://www.rdis.ir/RDFiles/GuidLines/investor%20relationship.pdf
http://www.rdis.ir/RDFiles/GuidLines/investor%20relationship.pdf
http://www.rdis.ir/RDFiles/GuidLines/investor%20relationship.pdf
https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?RuleID=10177&search=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84|%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A|%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86|%D9%BE%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87|%D8%B4%D8%AF%D9%87|%D8%AF%D8%B1|%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3|%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82|%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1|%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86||
https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?RuleID=10177&search=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84|%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%8A|%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86|%D9%BE%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87|%D8%B4%D8%AF%D9%87|%D8%AF%D8%B1|%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3|%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82|%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1|%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86||
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بر آن ای  جرح و تعدیالت نسبتا گستردهویرایش نهایی حذف شد. 
نویس  پیش بانویس اعمال شد. طوری که حاصل نهایی  پیش

 خیلی فاصله داشت. من پیشنهادی
 

 یا Corporate Governanceمورد، بحث باز بسیار مهم  سومین
CG  برای آن  ری شرکتیراهببورس از معادل شرکت بود که ما در

ابتدا  من و دکتر پوریانسبهم برای این موضوع کردیم.  استفاده می
شده در بورس مالزی را  نامه راهبری شرکتی شرکتهای پذیرفته آیین

نامه که  سپس، با الگوبرداری از آن آیینترجمه و منتشر کردیم. 
مبتنی بر  دستورالعملبود، یک ( principle based) مبتنی بر اصول

شده در بورس اوراق بهادار تهران  ای شرکتهای پذیرفتهاصول بر
  تنظیم کردیم و برای تصویب نهایی به سازمان بورس فرستادیم. 

، من به نمایندگی از شرکت بورس در جلساتی که در زمانآن 
شد  تشکیل میدستورالعمل  آننهایی  تصویبسازمان بورس برای 

که به رغم آنالعمل دستور آنکردم. ولی متاسفانه  حضور پیدا می
قابلیت اجرا در بازار سرمایه ایران مبتنی بر اصول بود و به راحتی 

یک  بعد، حدود ده سالاشت، آن سالها به تصویب نرسید. د
 دستورالعمل ( با عنوانrule based) مبتنی بر قاعدهدستورالعمل 

 و تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت شرکتی حاکمیت

با اعمال تغییرات گسترده در آن ( 1397تیر  27) ایران فرابورس
که به دلیل تعارضات گسترده با سایر  ؛مصوب شدنویس اولیه،  پیش

 است. در نیامدهاجرا  به انین و مقررات تا کنون به طور کاملقو
 

https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?RuleID=30677&search=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%8A|%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A||
https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?RuleID=30677&search=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%8A|%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A||
https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?RuleID=30677&search=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D9%8A|%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A||
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داخلی بود که خوشبختانه  کنترلمطالعه در زمینه ، مورد و چهارمین
تازه چند سالی بود که از آن زمان سرانجام رسید.  خوبی به به

آرتور  های مالی بزرگ در امریکا )انرون، وردکام، رسوایی
های مطرح در سطح  از بحث یکیگذشت؛ و  میاندرسن و...( 

های  در زمینه امریکاالمللی مباحث مربوط به قانونگذاری در  بین
در مدیریت  مناز این رو، راهبری شرکتی و کنترل داخلی بود. 

چارچوب یکپارچه کنترل داخلی الگوبرداری از با امور ناشران 
COSO ، قانون ساربنز آکسلی 404بخش (SOX)،  و استاندارد
    (PCAOBهیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام ) 5شماره 

ترجمه و محمد قربانی دکتر پوریانسب  )که آن را هم من به همراه
( 7ت بورس چند بار تجدید چاپ شدکردیم و از طریق انتشارا

در بورس داخلی برای شرکتهای پذیرفته دستورالعمل کنترلهای نویس  پیش

ویب و برای تصم را تنظیم کرد اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
اردیبهشت  16این دستورالعمل م. نهایی به سازمان بورس فرستاد

به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از آن  1391
ی بورسی و فرابورسرعایت آن برای همه شرکتهای  تاریخ

 االجراست. الزم
 

تصویب این دستورالعمل ماجرای جالبی دارد که ذکر آن در اینجا 
     خالی از لطف نیست. برای خوانندگان و برای ثبت در تاریخ 

پروژه تنظیم  دوهمزمان  به طور آن زمان ما در مدیریت امور ناشران

                                                           
 که مالی گزارشگری بر حاکم داخلی کنترل حسابرسی: 5 شماره حسابرسی استاندارد -7
 محمد پوریانسب، امیر قاسمی، ، محسنشود می یکپارچه مالی های صورت حسابرسی با

 .1391، (بورس خدمات و رسانی اطالع شرکت به وابسته) قربانی، انتشارات بورس

https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?RuleID=120&search=||
https://cmr.seo.ir/FrmRule.aspx?RuleID=120&search=||
https://www.gisoom.com/book/1856654/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://www.gisoom.com/book/1856654/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/
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نویس  تنظیم پیشو راهبری شرکتی  دستورالعملنویس  پیش
بردیم. اتفاقا با توجه به  میپیش کنترل داخلی را  دستورالعمل

چون بود. دوم بحث کنترل داخلی در اولویت موضوع، ماهیت 
آن زمان بحث تقلب اینکه  تایکی از اجزای راهبری شرکتی است. 

تقلب یک سر آن  ای شد. رسانه اختالس سه هزار میلیارد تومانیموسوم به 
اوراق  یکی دو سالی بود در بورسکه  ؛در بانک صادرات ایران بود

اقتصاد وقت ، وزیر پذیرفته شد. از این رو بهادار تهران
   ای به رئیس وقت سازمان بورس  در نامه( الدین حسینی شمس)

داخلی  که سریعا در زمینه کنترلتکلیف کرد آبادی(  )علی صالح
در سازمان بورس  منچون همکاران  در بورس وضع شود. ضوابطی

در امور ما  دانستند میخانم دکتر مداحی( دکتر سیدعلی حسینی و )
 انجام دستدر این زمینه در مطالعاتی را بورس  ناشران شرکت

ارسال به سازمان بورس سریعا آن را نهایی و  من خواستندداریم، از 
وقت گذاشتم و حاصل  ، دو روزشد که من شخصا یکیاینطور  م.کن

 و ارسال کردم.نویس آن دستورالعمل تنظیم  کار را در قالب پیش
ات جزئی به تصویب اصالح با اعمالنویس  آن پیشهم نهایتا 

یکی از تاثیرات ماندگار این دستورالعمل رسید. سازمان بورس 
های حسابرسی و واحدهای حسابرسی داخلی در  اندازی کمیته راه

از ارکان اصلی راهبری شرکتهای بورسی و فرابورسی است، که 
 آیند. شرکتی به شمار می

 
 
 
 
 

 آن از و اینکه بفرمایید چرا بودید؟ بورس شرکت در سالی چه تا
 شدید؟ جدا مجموعه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3_%DB%B3_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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م اصلی جدایی دلیلشرکت بورس بودم. در  1389سال  اواسطمن تا 
شرکت  1387دکتر رحمانی سال بود.  آنجاتغییر مدیریت ارشد  هم

ا تاالنه )معاون دکتر عبدالرض ویهمزمان با  بورس را ترک کرد.
. رفتبعد  چند ماهاستعفاء داد. دکتر پوریانسب هم هم  پشتیبانی(

عمال تحت تفکر این سه عزیز نخست  هایبورس در آن سالشرکت 
مبتنی ما تفکرشان هم این بود که  حورهای اصلیم شد. رهبری می

           ،پیشرفته جهانبورسهای ها و الگوهای متداول در  بر رویه
کشورهای در حال توسعه )مثال، مالزی، بورسهای کم  یا دست

مورد نیاز بورس را تنظیم و وابط و ضها زیرساخت ،ترکیه،...(
. رهای بازار بسپاریم، و عملیات بازار را به ساز و کاتدوین کنیم

کردن  المللی بین بههم ای  نگاه ویژه دکتر رحمانی و تیم همراهش
در ما  مدیریت این عزیزانداشتند. در دوره و کارکنان آن بورس 

 سالهادر آن من  مثال، خودداشتیم. حضور فعال المللی  مجامع بین
فدراسیون در مجمع ساالنه به نمایندگی از بورس تهران دو بار 

آسیایی-سهام اروپاییبورسهای 
در استانبول(  یدوم در باکو و یاول) 8

المللی راهبری  شبکه بینیک بار هم در اجالس ساالنه شرکت کردم. 

شرکتی
ترانزیت  طورر چون به در آن سف در سئول شرکت کردم. 9

هم بازدید داشتیم، از بورس دوحه  اقامتدر دوحه  همچند ساعت 
در همه این بازدید کردیم. آنجا از بورس هم در سئول کردیم. 

هر بار به همراه چند نفر از مدیران و کارشناسان ماموریتها هم 
بار حتی یک. بودیمادارات مختلف شرکت بورس و سازمان بورس 

ل توجهی )حدود بیست، سی نفر( از کارشناسان شرکت تعداد قاب
                                                           
8 - The Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS) 
9 - International Corporate Governance Network (ICGN) 

https://feas.org/feas-general-assembly/
https://feas.org/feas-general-assembly/
https://feas.org/feas-general-assembly/
https://www.icgn.org/events
https://www.icgn.org/events
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ای به  حدود یک هفتهمدت  کوتاهبورس برای گذراندن یک دوره 
این  همراهش تیم و رحمانی دکتر. نگاه شدندبورس بمبئی اعزام 

و نگاه  ؛را ببینند جهانبود که مدیران و کارشناسان ما باید بروند و 
و تاثیرگذار هم نگاهشان درست انصافا المللی شود.  و تفکرشان بین

دیدیم از نگهبان جلوی  شدیم،وارد بورس باکو ما بود. مثال، وقتی 
آنجا )که جزو کوچکترین بورسهای منطقه هم در تا مدیرعامل 

ارتباط همگی مسلط به زبان انگلیسی هستند و خیلی راحت  است(
نظر برسد. اهمیت به  کنند. اینها شاید به زبان و به ظاهر کم برقرار می

   و در فضایش قرار نگیرند، ولی تا افراد با چشم خودشان نبینند، 
قدر گذارد. ما متاسفانه در ایران آن در عمق وجودشان تاثیر نمی

محدود شده است که خیلی از ضروریات  جهانارتباطاتمان با 
 دکتر رحمانی و تیم همراهش ایم. بدیهی را کال فراموش کرده

سال همه مدیران و کارشناسان  چنده در آن کاری کرده بودند ک
بدخواهان ولی  المللی قرار گرفته بودند. بورس در فضا و اتمسفر بین

دیدند و از همین  را چشم اسفندیار رویه و طرز فکر ایشان همین
 شروع کردند.ضربه زدن را نقطه 

 
تیم مدیریتی جدید که آمد و هدایت امور را در دست به هر حال، 

( Financeآموختگان مالی ) از دانشعمدتا عزیزان  آن، گرفت
کف دیدگاهشان بیشتر نزدیک به دیدگاه عملیاتی  بودند. از این رو،

گذاری و  برای امور ضابطهچندانی اولویت آن عزیزان بازار بود. 
بیشتر تمایل داشتند مدیران و کارشناسان نظارتی قائل نبودند. 

گیری  شند و فرایند تصمیمشرکت بورس در خدمت اهالی بازار با
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همان ماههای هایی که  آنان را تسهیل کنند. مثال، یکی از ماموریت
   اندازی میز صنایع مختلف بود.  به اداره ما واگذار شد، راهاول 

مدیران از  و ،دادیم تشکیل میصنعت سیمان را  میز، مثالبه عنوان 
فعال بودند زمینه که در این و کارشناسانی  یدکنندهی تولشرکتها

درباره مسائل و مشکالتشان  آمدند و کردیم. آنان هم می دعوت می
با آن رویه منطبق خودم را توانستم نکردند. من شخصا  صحبت می

 بورس را ترک کردم.شرکت  1389اواسط سال شد که اینطور  کنم.
 

 
   ،گذاری به کارگزاری بانک ملی ایران ابتدا به عنوان مدیر سرمایه

کارگزاری بانک صادرات ایران رفتم. به با همین عنوان  ،و سپس
االن اوضاع با روحیه من سازگار نبود. فضای آن زمان بازار ولی 

در واحدهای تحلیلگری االن عزیزانی که شده است.  بهترخیلی 
هایشان  ، بخش عمده تحلیلهستندبه فعالیت نهادهای مالی مشغول 

 ،یکال( است. ولی آن زمانمبتنی بر روشهای علمی )بنیادی و تکن
دست برقراری ارتباطات و گذاری عمدتا در پی  واحدهای سرمایه

شد که نتوانستم در آن فضا اینطور  یافتن به اطالعات نهانی بودند.
دکتر حدود یک سال در شرکت آنهم  دوام بیاورم. بعد ازهم 

تجربه بسیار آنهم  پوریانسب به عنوان معاون ایشان همکاری داشتم.
کردم، یا  های ایشان همکاری میال در برگزاری همایشخوبی بود. مث
همکاری . کردیم در زمینه ضدتقلب ترجمه میمشترکا کتابهایی را 

)معاون اسبق از طرف دکتر علی سنگینیان تا سرانجام،  خوبی بود.
مدیرعامل بورس بیرون آمده بود و شرکت از که آن زمان بورس( 

بود، به عنوان مدیر حسابرسی داخلی دعوت به شده  تامین سرمایه امین

 رفتید؟ کجا بورس از بعد

https://www.aminib.com/
https://www.aminib.com/
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که  نهاد مالیدر آن بود.  جذابیهمکاری شدم. برای من چالش 
، قرار بود واحد استگذاری ایران  اولین و بزرگترین بانک سرمایه

دهای حسابرسی داخلی را به صورت داوطلبانه و بر مبنای استاندار
این جزو و این کار را انجام دادیم.  اندازی کنیم؛ المللی راه ینب

دلپذیر  مکنم، برای کارهایی است که هر بار آن را یادآوری می
بعد به انجمن  .داشتمبا آن شرکت همکاری  1392تا دی  است.

 .دعوت شدم
 
 
 
 
 
 

با انجمن به واسطه مجله حسابدار  (لیسانس)من از دوران دانشجویی 
اولین شماره مجله حسابدار را که خودم از کیوسک ده بودم. آشنا ش

 1378شهریور ، 132شماره  وضوح به یاد دارم؛ فروشی خریدم به روزنامه
    نژاد روی جلد آن بود.  یاد حسن سجادی عکس قدی زندهبود. 

یاد بود. البته  دنامه یازدهمین سالگرد درگذشت آن زندهیادر واقع، 
کتابخانه پیش از این شماره هم مجالت حسابدار و حسابرس را در 

 1388به سال هم آشنایی نزدیکم با انجمن خواندم.  مان می دانشکده
همانطور  سردبیر مجله حسابدار شد. گردد که دکتر پوریانسب برمی

معاون امور ناشران و اعضای شرکت  آن زمان که عرض کردم، ایشان
یت امور ن تحت سرپرستی ایشان مسئولیت مدیربورس بود و م

در آن  .ناشران )نظارت بر شرکتها( شرکت بورس را بر عهده داشتم
گذاری برای ناشران بورسی، بخش قابل  سالها در راستای ضابطه

 به سرمایه بازار در کار سال دوازده حدود از بعد شد چطور
 اولین پیوستید؟ ایران خبره حسابداران انجمن به دبیرکل عنوان

 شدید؟ آشنا انجمن با چطور اصال بار

https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1378-6-132
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 تخصصیتوجهی از کارهای ما در آن مدیریت به ترجمه منابع 
را در قالب کتاب و نشریه اص پیدا کرده بود که بعضا آنها اختص

کردیم. حین انجام  منتشر می و انتشارات بورس توسط شرکت بورس
توجه آقای دکتر پوریانسب قرار این کارها ترجمه من مورد 

 . البته من هم طی آن مدت و سالهای پس از آن در زمینهگرفت
ی م. به هر حال، وقتبسیار از ایشان آموخت ترجمه متون تخصصی

مسئولیت تامین  ایشان سردبیر مجله حسابدار شد، از من خواست
های حسابداری دانستنیمطالب ستون ثابت 

را بر عهده بگیرم و برای  10
ل کنم. بعدا، مسئولیت ترجمه و ارساانتخاب، هر شماره مطلبی را 

مشاهیر حسابداریستون ثابت 
جدول کلمات متقاطع طراحی بعدتر و  9

از طرف از یک جایی به بعد هم هم به آنها اضافه شد.  11داریحساب
و ویرایش فنی و  ؛شدم انتخابمجله  ویراستار فنیایشان به عنوان 

وند از این ر حسابدار به من واگذار شد. ادبی همه مقاالت و مطالب
 طی شد. 1392تا تابستان  1388اواخر سال 

 

 
 
 

 بار خودم این موضوع را در ذهنم واکاوییک کامال درست است.
ای و حضور  به کار رسانهای که  خواستم ببینم ریشه عالقه کردم. می

پاسخ جالبی هم برای چیست. دارم در های اجتماعی  فعال در شبکه
این عالقه به سالهای خردسالی ریشه خودم پیدا کردم. متوجه شدم 

 پدرم ایفا کرده ارتباطاین در را نقش کلیدی گردد، و  برمی من

                                                           
 را ببینید. ها : مقاله1پیوست  -10
 را ببینید. قاطع حسابداری: جدول کلمات مت7پیوست -11

 است؟ درست ،دارید عالقه ای رسانه کار به خودتان هم شما



 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 50 - 

من از دوران ترین و ماندگارترین خاطرات  یرینیکی از شاست. 
به گردد که پدرم موقع برگشت  بی برمیهای جذا شنبه سهکودکی به 

ها کیهان بچهخودش مجله  با منزل
آورد، و خودش با صدای  می 12

و من  خواند؛ میخواهرم  گرمش داستانها و مطالب آن را برای من و
هایم ورق  ، یکی از سرگرمیدر طول هفته، تا آمدن شماره بعدی

آن مجله و دیدن عکسهای آن بود. بعدا هم باره  و چند زدن چندین
توانستم بخوانم، خودم به  که خودم به مدرسه رفتم، و رفته رفته می

خواندم. این عالقه به  را می آن هر زحمتی بود داستانها و مطالب
دآگاه در تمام سالهای بعدی خوانی ناخو خریدن مجله و مجله

کرد  سالها تغییر می ادامه پیدا کرد. تنها چیزی که طی اینزندگیم 
   خواندم.  خریدم و می مجالتی بود که می عنوان و موضوعفقط 

خواندنش بود. مثال، در ولی چیز ثابت همان خریدن مجله و 
ای طوالنی در سالهای نوجوانی و جوانی به دلیل عالقه   دوره

مجله هر ماه ر پیدا کرده بودم، که به طنز و کاریکاتو زیادی
طنز و کاریکاتورارزشمند 

خریدم و مطالب آن را در  را مشتاقانه می 13
دو مجله یا در دوران دانشجویی خواندم.  طول ماه بارها و بارها می

کیان
ایران فرداو  14

مجله حسابدار را  سالهاخریدم. در همان  را می 15

                                                           
 در 1335 دی از را آن کیهان مؤسسه که است ویژه کودکان ای مجله ها بچه کیهان -12

 پدیا ویکی .است کرده منتشر تهران
  به 1369 آذر از که است ایران طنز در نشریات جمله از کاریکاتور و طنز ماهنامۀ -13

 پدیا ویکیشود.  می منتشر منظم طور
 بروز از پس 1370 سال در که بود ایران در دینی روشنفکران نشریه گروهی از کیان -14

 پدیا ویکی. آمد وجود به فرهنگی کیهان مجله نویسندگان از ای عده برای مشکل
 به 1371 خرداد انتشار آن از که است مذهبی ملی جریان به نزدیک نشریه فردا ایران -15

 پدیا ویکی .شد علیجانی آغاز رضا سردبیری و سحابی اهلل عزت مدیرمسئولی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
http://kayhanbacheha.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.magiran.com/magazine/about/1860
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
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هم که  1377کردم. از زمستان  ابخانه دانشکده دنبال میدر کتهم 
حسابرسانتشار مجله 

آغاز شد، هر وقت برای خرید کتابهای  16
 هایدر تقاطع خیابانسازمان واقع سازمان حسابرسی به کتابفروشی 

م مجله را ههای جدید آن  شمارهرفتم،  ولیصر و زرتشت می
ای    مطبوعات و کار رسانهخریدم. خالصه اینکه ریشه عالقه من  می

 گردد. داشتنی دوران خردسالیم برمی های دوست به همان کیهان بچه
به های مختلف  در تمام این سالها هم در مقاطع مختلف به روش

دبستان بسیار به  در دوران داشتم. مثال،عالقه ای  انجام کار رسانه
و به مناسبتهای مختلف این  ،داشتمعالقه دیواری تنظیم روزنامه 

به همراه چند نفر از  در دوران دانشجویییا دادم.  کار را انجام می
اجتماعی با -ویی ادبییک نشریه دانشجهمکالسیهای دانشکده 

بابک وهابی   دوست عزیزمکردیم که  منتشر می ها صدای فاصله عنوان
سردبیر دار مالی خبره( )عضو خبره انجمن در شاخه تخصصی حساب

هم عنوان نشریه را  بودم. مجلهدبیر بخش اجتماعی  هم من آن بود.
 .انتخاب کرده بودم (سپهری سهراب) هاست فاصله صدای عشق شعراز 

های اجتماعی در ایران  دوره لیسانس هم چون به مرور شبکهبعد از 
کار ام به  و جهان در حال گسترش بود، من در مقاطع مختلف عالقه

های اجتماعی و در  ای را از طریق نوشتن در این شبکه رسانه
دادم. تا اینکه به همان ترتیب که  نویسی بروز می ای هم وبالگ دوره

وریانسب و مجله حسابدار آشنا شدم. البته عرض کردم، با دکتر پ

                                                           
 ای سازمان حسابرسی است. دوماهنامه حرفه حسابرس -16

http://www.hesabras.com/
http://www.hesabras.com/
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های  عالیت در شبکهطی این سالهای اخیر عالوه بر مجله حسابدار ف
 .17ام ادامه دادهزمان اجتماعی را هم هم

 
 
 

ای از من با عنوان  سابدار مقالهمجله ح 1392 شماره مرداددر 
نیازمند بازاندیشی و دگرگونی گذاری حسابداری در ایران: ضابطه

منتشر  18
گروهی از عزیزان رفت. مورد توجه اهالی حرفه قرار گشد که 

)عمدتا شاغالن در بخش خصوصی حرفه( با این مقاله موافق و 
( با این مقاله مخالف بخش دولتیگروهی دیگر )عمدتا شاغالن در 

که رهبران انجمن همواره در طول آنجا  ولی به هر حال، ازبودند. 
دانستند،  را نماینده بخش خصوصی حرفه میمختلف انجمن سالهای 
آذر  17) حسابدار روز داشت گرامی ساالنه آیین هفتمیناله در این مق
از سوی انجمن به عنوان مقاله برگزیده سال انتخاب و ( 1392

آقای دکتر سعید حدود یک ماه پس از آن، معرفی شد. 
 رای عالی انجمن( با من تماس گرفتشوفرد )رئیس وقت  جمشیدی

و نظر  تغییراتی در دبیرخانه انجمن گفتبرای ایجاد  از تصمیمشو 
من بر مبنای . تصدی پست دبیرکلی انجمن جویا شدمن را برای 

قابل احترام شناخت نسبی که طی آن چند سال با انجمن و پیشینه 
دستم بر  بودم که هر کاری از بسیار مشتاقآن پیدا کرده بودم، 

                                                           
 را ببینید. اجتماعی های شبکه و شخصی : وبگاه12پیوست  -17
مجله حسابدار،  گذاری حسابداری در ایران: نیازمند بازاندیشی و دگرگونی، ضابطه -18

 .9-3، صص 1392، مرداد 257شماره 
 

 دوازده حدود از بعد شد برگردیم به همان پرسش قبلی؛ چطور
 آمدید؟ انجمن به دبیرکل عنوان به سرمایه بازار در کار سال

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-5-257-3-9
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-9-261-8-11
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-5-257-3-9
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ن ید برای خدمت به انجمن و حرفه حسابداری انجام دهم. با ایمیا
یاد  اطمینان از رضایت زندههم حال، یک مالحظه جدی داشتم و آن

در آن این تغییر بود. انجام محمد منیری )دبیرکل وقت انجمن( از 
و هم  ،فرد این اطمینان را به من داد یهم آقای دکتر جمشید ،هنگام
اطمینان  م. نهایتایاد حضورا صحبت کرد با آن زنده ابعد خودم

 د.این تغییر رضایت دار انجام بهحاصل کردم که خود ایشان هم 
به طور رسمی به عنوان  1392شد که از روز اول بهمن اینطور 

 دبیرکل به انجمن آمدم. 
 
 

 
 

صادقانه و  یاد منیری هفده سال بود که زنده! چالش مقبولیت
 منظراز این . جایگاه به انجمن خدمت کرده بود ایندر دلسوزانه 
    انتخاب من تردید داشتند. یعنی کامال دلسوزانه  دربارهگروهی 

از من برایشان مبهم بود که آیا )نه مغرضانه( نگران انجمن بودند. 
عهده این کار برخواهم آمد یا نه. گروهی هم با دیدگاههای من، 

کسی که گفتند  داشتند. می ه، مشکلویژه بعد از نوشتن آن مقال به
سازمان حسابرسی این چنین بخش دولتی حرفه و نظراتش درباره 

های کردند ترکش . گروهی فکر میشودانجمن  است نباید دبیرکل
هم که دیگر  یگروه جرا به انجمن هم اصابت خواهد کرد؛این ما

ند از اساس تمایل نداشت عمدتا از وابستگان بخش دولتی حرفه بودند
مسئولیت امور اجرایی انجمن را بر عهده  هافردی با این دیدگاه

بگیرد. البته این گروه با توجه به فضای کلی انجمن )گرایش عمومی 

 آن با دبیرکل عنوان به انجمن به ورود بدو در که چالشی اولین
 بود؟ چه بودید مواجه
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گاه فردی متمایل به دانستند که هیچ ش خصوصی حرفه( میبه بخ
در انجمن منصوب نخواهد شد. ولی انتظار هم نداشتند بخش دولتی 

دیماه وقتی  مثال،ت را بر عهده بگیرد. کسی مثل من این مسئولی
هایم به جلسه شورای عالی انجمن آمدم،  برای ارائه برنامه 1392

یکی از عزیزان عضو شورای عالی که از مدیران سابق سازمان 
میز گذاشته بود و  حسابرسی بود، متن مقاله من را روبرویش روی

این انجمن با آمدن شما به »گفت: خطاب به من آلود  عتاب
 :از آن عزیز پرسیدم «به صالح نیست!اصال دیدگاههایی که داری 

به سازمان اینقدر  همین که در یک مقاله»گفت:  «چه دیدگاههایی؟»
لطفا از  مقاله که روبرویتان است.»گفتم:  «!حسابرسی توهین کردی

متوجه  ابعد «روی آن بخوانید و بفرمایید کجا توهین شده است؟
 نقل قولهاییو فقط از دیگران بود را نخوانده  شدم آن عزیز مقاله

الف آمدن من به انجمن یک گروه آخری هم که مخ. بودشنیده 
کردند من کامال وابسته به دکتر  ی بودند که گمان میعزیزان بودند،

ام که آقای دکتر  ام و حتی نوشته پوریانسب هستم. من همه جا گفته
. طی مدت زمان تغییر داد نسبت به حسابداریرا نگاه من پوریانسب 

از نزدیک با ایشان در ارتباط بودم )از سال من نسبتا طوالنی که 
از ایشان آموختم. از این نظر  یبسیارمطالب ( 1394تا سال  1386

ای من  ایشان تاثیرگذارترین فرد در شکل دادن شخصیت حرفه
ت تمام مددر  گویم می یقینولی به . نیستتردیدی در این اند.  بوده

مصوبات شورای های انجمن، ستحضورم در انجمن کامال مجری سیا
که ی موارد در حتیم. رئیسان شورای عالی بوددستورات و عالی، 

  .مموافق نبود سیاست، مصوبه یا دستوری خودم با
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 را داشتند.ها به انجمن گروهی این نگرانی به هر حال در بدو ورودم
به که من  (1392دیماه ل )آن سامثال، در مجمع ساالنه انجمن در 

شده بودم، یکی از استادان تازگی به عنوان دبیرکل انتخاب 
، هستمای قائل  همیشه برای ایشان احترام بسیار ویژهمن بزرگوار که 

با عتاب را بدهد، جواب سالمم اینکه  بدونرا دید، همین که من 
   «! راست میگن؟!!میگن تو نوچه پوریانسبی»: خطاب به من گفت

بود. االن که وخیم شرایط به این شکل من هاج و واج مانده بودم! 
هم کنم، خودم  گردم و خاطرات آن روزها را مرور می به عقب برمی

فضا وارد انجمن شدم. چون من چطور در آن  که کنم تعجب می
ام که بخواهم خودم را به بقیه  وقت روحیه جنگجویی نداشتههیچ

 در آن شرایط وارد انجمن شدم. حال  به هرآن سال اثبات کنم. ولی 
 

قد از من  تماماز همان اول البته در اینجا جا دارد از افرادی که 
ت شخص آقای دکتر در درجه نخس حمایت کردند هم یاد کنم.

نسبتا مخالف و ممتنع شورای عالی  که به رغم جوّفرد  جمشیدی
صریحا معارفه من در شورای عالی تنه ایستاد و حتی در جلسه  یک

انتخاب دبیرکل از اختیارات رئیس شورای عالی است  اعالم کرد که
 تاییدمنتظر اینکه  بدونبود( و اینطور  )طبق اساسنامه قبلی انجمن

یا استاد بزرگوار جناب  .شورای عالی بماند حکم من را صادر کرد
من از کار شروع به از همان ابتدای  که آقای غالمرضا سالمی

قوت قلب بود. مایه همیشه و این برای من  بودحامیان اصلی من 
و آن  ه قاعدتا از حامیان اصلی من بودآقای دکتر پوریانسب هم ک

   داد. بسیار به من انرژی و روحیه می نخستروزها و ماههای 
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   شامگاه روز دوشنبه، دقیقا تاریخ دقیقش را بخواهم بگویم، اگر 
تمام در  ن شدم، دو کار نیمهقتی وارد انجممن و! بود 1393تیر  23

باحث علمی مکه  سی و پنجمین همایش انجمنانجمن بود. یکی برگزاری 
شده  یحاماه قبل در کارگروه همایش طرمایه( آن از چند )درون

مسئولیت اجرایی همایش را بر نوان دبیرکل به عباید بود، و من 
مجمع عمومی برگزاری  ،تر مهمبه مراتب . و مسئله گرفتم میعهده 

رسیدن بود که جدید برای تصویب اساسنامه  العاده اعضای انجمن فوق
آن به یک چالش بزرگ برای جلسه به حدنصاب رسمیت یافتن 

 انجمن تبدیل شده بود.
 

 با اینکهبه خوبی برگزار کردیم.  یظرف مدت کوتاههمایش را 
بسیار  خوشبختانهولی  ،اولین تجربه من در برگزاری همایش بود

برای اولین بار امور مربوط به حتی از آب درآمد. ما  آبرومندانه
در انجمن بر عهده گرفتیم. خودمان هم نمایشگاه جنبی همایش را 

این امور توسط همکاران مرکز آموزش انجمن  ،چون پیش از آن
شد. ولی در آن مقطع من از شورای عالی خواستم این  پیگیری می
حاصل درآمد خوبی هم از آن محل . به من واگذار کنندکار را هم 

م این انجام داد در برگزاری آن همایش هم که . یک کار دیگرشد
و  )شبکه چهار( تماس گرفتم، نگاه چهارمکننده برنامه  ه با تهیهبود ک

و در ساعت  شدای از همایش تهیه  یک گزارش حدود ده دقیقه

 دبیرکل عنوان به کردید احساس بار اولین برای مقطعی چه در
 اید؟ کرده پیدا اعضاء مقبولیت اکثریت نزد

https://iica.ir/files/iica/Seminar/Reports/IICA_35th_Seminar_1393_02_10.pdf
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-3-8
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-3-8
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-3-8
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 مشاور امورمعتبر با یک شرکت  .19شدپرمخاطب آن شبکه پخش 
م و حدود یکصد خبر از برگزاری ای هم قراردادی منعقد کرد رسانه

 در مجموع،. شدمختلف منتشر  های ها و رسانه همایش در روزنامه
یک همایش بود،  انجام امور اجراییدر ام  بهاولین تجراینکه  با

 خوبی برگزار شد.  خوشبختانه به
 

انجمن چالش اصلی  آن مقطعرض کردم، که عهمانطور ولی 
العاده برای تصویب اساسنامه جدید  برگزاری مجمع عمومی فوق

 حدود بیست سالو طی  ،دبو 1372بود. اساسنامه قبلی مصوب سال 
، شرایط حرفه تغییر کرده بود. گذشته بودکه از زمان تصویب آن 

متناسب هم نیاز ضروری وجود داشت که اساسنامه انجمن  ،بنابراین
اساسنامه  8ماده بیت این تغییرات هم  با این شرایط بروز شود. شاه

ایگری در  حرفهبود انجمن  مقرر شدهجدید بود که طبق آن 
از راه برگزاری آزمونهای را های تخصصی حسابداری  نهزمی

ای عملیاتی کند.  حرفهصالحیت های  تخصصی و صدور گواهینامه
برانگیز این بود که طبق اساسنامه قبلی  چالش وکور  گرهولی 

العاده در نوبت  جلسه مجمع عمومی فوق یافتن حدنصاب رسمیت
 شمار . آن زمانحضور حداقل ده درصد از اعضای انجمن بود ،سوم

نفر  ششصد بیش ازنفر بود. یعنی  حدود شش هزاراعضای انجمن 
کردند. این در حالی بود که تا آن  باید در مجمع حضور پیدا می

                                                           
 محیط به گذار دوره در مالی و حسابداری حرفه روی پیش تحوالت سراسری سمینار -19

 اسالمی جمهوری سیمای چهار شبکه چهارم، نگاه تلویزیونی برنامه المللی، بین کار و کسب
 حضور با ایران، خبره حسابداران انجمن همایش پنجمین و سی از تصویری گزارش ایران،

 ابوالقاسم احمدی، شمس صورمن زمانی، فرزام صالحی، دیلم شهریار( الفبا ترتیب به)
 .1393 اردیبهشت 10 نفت، صنعت پژوهشگاه قاسمی، محسن و فخاریان،

https://www.aparat.com/v/y3oGF
https://www.aparat.com/v/y3oGF
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ساالنه انجمن عادی بیشترین تعدادی که در مجامع عمومی زمان 
. همان نرفته بوداز دویست و چند ده نفر فراتر  یافته بودندحضور 

حضور در انتخابات شورای عالی  عمدتاگیزه اصلیشان تعداد هم ان
که بیش از  کندمجمعی برگزار  انجمن بتوانداینکه  ،بنابراینبود. 

و انتخابات شورای عالی هم در آن حاضر شوند نفر از اعضاء  ششصد
 بود. یک چالش بزرگ  ،در میان نباشد

 
با  اتجزئیبه اینکه  من در یکی دو ماه اول حضورم در انجمن برای

آن آشنا شوم، همه مطالب مرتبط مهم فعالیتها و افراد  تاریخ انجمن،
 ،منتشر شده بود (1355از پاییز )که در مجله حسابدار را با انجمن 
برای اولین بار به بود که آنجا . کرده بودم برداری و فیشخوانده 

عمومی اعضای انجمن را به حضور در مجمع اینکه  ذهنم رسید برای
ترغیب کنیم، جشنی به مناسبت چهلمین سالگرد ثبت عاده ال فوق

 ،جشن و در کنار آن ،( برگزار کنیم1353اردیبهشت  24انجمن )
خوشبختانه با توجه به العاده را هم برگزار کنیم.  فوقعمومی مجمع 

اردیبهشت  10تجربه موفق برگزاری سی و پنجمین همایش انجمن )
را و این پیشنهاد  کرد ( شورای عالی هم به من اعتماد1393

جشن و رعایت . البته چون فرصتمان برای برگزاری 20پذیرفت
 از طرفی هم تشریفات قانونی فراخوان مجمع محدود بود، و

سان برگزار خواستیم این مراسم در اوج کار حسابداران و حسابر نمی
را برای برگزاری آن  1393 تیر 23 با دو ماه تاخیر، شود، نهایتا

                                                           
 به انجمن سالگی چهل جشن و اعضا العاده فوق عمومی مجمع برگزاری برنامه -20

 .1393تیر  16  ایران، خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه رسید، الیع شورای تصویب

https://iica.ir/news/iica-news/33-supreme-council-meetings/1557-9304162
https://iica.ir/news/iica-news/33-supreme-council-meetings/1557-9304162
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با یک سری از من طی آن مدت هم در نظر گرفتیم. جمع مراسم و م
، جمن، از جمله، اعضای مجمع موسسانافراد تاثیرگذار در تاریخ ان

و سردبیران پیشین رئیسان پیشین شورای عالی، دبیران کل پیشین، 
از  م وبودند تماس گرفتکه در قید حیات و در ایران  مجله حسابدار

از آنجا که یکی از عالیق م. کرد آنان برای حضور در مراسم دعوت
ها و مدالهای یادبود قدیمی است،  آوری سکه جمعهم شخصی من 

با به مناسبت چهلمین سالگرد ثبت انجمن یک مدال یادبود هم 
و به تعداد این طراحی کردیم خانم بیگلری  توسطپردازی من  ایده

دیم در آن روز به آنان تقتا دادیم ساخت سفارش )سی قطعه( افراد 
آن برای انجمن  هزینهاینکه  باهم را . محل برگزاری مراسم 21کنیم

هتل استقالل در  دریای نورتاالر بزرگ و مجلل ولی  ،قابل توجه بود
در آن مقطع، درخور برگزاری چنین مراسمی باشد. نظر گرفتیم که 
از موسسات  شماریحمایت مالی هم عالی انجمن  اعضای شورای

حسابرسی را جلب کردند و از این محل چیزی حدود بیست و چند 
های  برای تامین هزینهکه در آن زمان  22میلیون تومان جذب شد

خالصه همه چیز بود. و راهگشا ارزشمند  بسیاربرگزاری آن مراسم 
 داشته باشیم. ثری اعضای انجمن راحضور حداک تارا مهیا کردیم 

 
که همان اول مراسم یکی از عزیزان  .به خوبی به یاد دارمرا  شبآن 

وارد محل  به محض اینکه دا به عضویت شورای عالی هم درآمد،بع

                                                           
مجله حسابدار،  انجمن حسابداران خبره ایران، ثبت سالروز چهلمین یادبود نشان -21

 .9، ص 1393، تیر 268شماره 
پایگاه  ،انجمن سالگی چهل جشن برگزاری از حسابرسی موسسات مالی پشنیبانی -22

 .1393خرداد  26رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اطالع

https://esteghlalhotel.ir/page/Darya-e-noor
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-9
https://iica.ir/news/iica-news/33-supreme-council-meetings/1552-9303261
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خیلی بد »گفت:  ای مایوسانهبرگزاری مراسم شد، با حالت 
کی خبر نداره همچین مراسمی دارید رسانی کردید! هیش اطالع

ولی هنوز یک ساعت از  «به زور صد نفرم بیان!کنید!  برگزار می
مراسم نگذشته بود که تاالر دریای نور )که حدود هشتصد نفر  آغاز

ظرفیت دارد( کامال پر شد و با مساعدت جناب آقای دکتر 
بودند، صادقیان )رئیس انجمن( که آن زمان معاون بنیاد مستضعفان 

رایی از اعضای آماده پذی سرعت به همدو تاالر جنبی آن تاالر 
طبق آمار ما و آمار رسمی هتل قریب به هزار  شبانجمن شد. آن 

نفر از اعضای انجمن در آن مراسم حضور پیدا کردند و یکی از 
 در تاریخ انجمن رقم خورد. ها انگیزترین شب خاطره

 
آن مراسم، نه تنها اساسنامه انجمن به تصویب برگزاری در اثر 

اغلب اعضای انجمن به  دراین حس نکه ای با توجه بهرسید، بلکه 
فصلی نو در تاریخ انجمن آغاز شده است، بسیاری که  وجود آمد

مجددا به  ،با انجمن تقریبا قطع شده بود که ارتباطشان اعضااز 
شهریور  31ما در آن سال مالی )منتهی به انجمن نزدیک شدند. 

 وصولدرصد بیشتر از سال قبل حق عضویت  65حدود ( 1393
معوق و  هایحق عضویتمبلغ آن  ای از ردیم که بخش قابل مالحظهک

حق عضویت دریافتی انجمن از در آن سال مالی سنواتی بود. 
میلیون تومان  360 بیش ازبه  ،سال قبل انمیلیون توم 220حدود 

و بعد از برگزاری  تابستانهم در  یمانها. بیشتر وصولیافزایش یافت
  بود. آن مراسم
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 کنم هیچوقت حاصل شود؛ به یک فرد که گمان نمی کامل اعتماد
کردم. حتی  کامال احساس می خودماین را ولی اطمینان نسبی بله. 

تر  افرادی که به هر دلیلی همچنان با من مخالف بودند، محتاطانه
همان عزیز عضو شورای کردند. مثال،  میو کارشکنی ابراز مخالفت 

گفته بود من در آن مقاله به هایم  الی که در جلسه ارائه برنامهع
ام، در یکی از جلسات شورای عالی  سازمان حسابرسی توهین کرده

نسبت خالف واقعی به من داد که واقعا به من بعد از آن مراسم یک 
برخورد. ناخودآگاه از جلسه شورای عالی بیرون آمدم و به سمت 

من بروم. اتاقم رفتم که وسائلم را بردارم و برای همیشه از انج
         نمایشی نبود. واقعا آن حرف برایم غیرقابل تحمل بود. هم رفتارم 

 جاهمانکه آن عزیز  بودشده شورای عالی طوری  فضایولی 
من هم به جلسه برگشتم.  .و حرفش را پس گرفت عذرخواهی کرد

 . برداشت خودمتکرار نشدچنین اتفاقی هرگز هم جلسه بعد از آن 
همه از اثرات برگزاری آن مراسم باشکوه و تصویب اینها که اینست 

  اساسنامه انجمن بود.
 
 
 

 
 

البته آن بین کارکنان این پذیرش طبیعتا زودتر اتفاق افتاد. در 
مثال در دو ماه اول حضورم  .پیش آمدجزئی  چند تنشاوایل 

وقت در دفتر  امیاد منیری هم تم زنده که (1392)بهمن و اسفند 

 بعد انجمن اعضای و عالی شورای هکاینست  خودتان برداشت پس
   کردند؟ اعتماد شما به کامال مراسم آن از

 عنوان به را شما زمانی چه از چطور؟ انجمن کارکنان بین در
 پذیرفتند؟ مدیرشان
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 ،صورت گیرد تر مطمئنفرایند انتقال کارها  تا شتانجمن حضور دا
یاد را به  آن زندهبودند که  یییکی دو نفر از کارکنان هنوز در فضا

یاد به هیچ وجه نقشی در  شناختند. البته آن زنده عنوان مدیرشان می
   گویم.  این برداشت نادرست نداشت. من این را بدون تعارف می

آمیز اتفاق  مایل داشت این تغییر موفقیتبا تمام وجود تیاد  آن زنده
انجمن برایش اولویت داشت. ولی پیش از هر چیزی بیفتد. چون 

یاد را به  من آن زندهدر انج برای کارمندی که از اول استخدام
و محیط کاری دیگری را هم تجربه نکرده دیده بود،  عنوان مدیر

 یکی دوهمان  در مجموع البتهسخت بود این تغییر را بپذیرد. بود، 
تنش جزئی هم بسیار زودگذر بود و خیلی زود همه چیز روی روال 

حدود سی اینکه  من در زمان پذیرش این مسئولیت باطبیعی افتاد. 
در مجموعه  سال سابقه مدیریت دهحدود و شش ساله بودم، ولی 

چالش بزرگی انجمن با کارکنان  همکاریداشتم. بنابراین  بورس
  برایم نبود.

 

 
 

کارکنان اکثریت قریب به اتفاق غیرحسابدار بودن مهمترین چالش 
انجمن که لیسانس حسابداری و عضو انجمن  حسابداربه جز است. 

به نظرم وضعیت حسابداری ندارند. تحصیالت  ، مابقی کارکناناست
که اکثریت کارکنان چنین نهادهایی از اینست  مطلوب

مزیت اصلی در  دوضعیت آموختگان همان رشته باشند. این و دانش
ن زبان اعضای انجم وکارکنان  نخست، اینکهپی خواهد داشت. 

دلبستگی کارکنان به انجمن و که این هم کنند. دوم، مشترک پیدا می

 به نظر شما مهمترین چالش نیروی انسانی انجمن چیست؟ 
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شود.  با اهداف و اقدامات انجمن به مراتب بیشتر میآنان همدلی 
در بین سه تشکل اصلی حسابداران در نظر شخصی من اینست که 

یعنی انجمن حسابداران خبره ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، 
حسابداران خبره ایران، و انجمن حسابداری ایران، وضعیت انجمن 

در حالت، و وضعیت انجمن حسابداری ایران در بدترین ایران 
 بهترین حالت است. 

 
 
 

شود.  گیری دخیل می در این قبیل موارد خیلی مالحظات در تصمیم
کارمندی که همه مالحظات انسانی است. هم ئله مهمترین مس

 است، خانوارآور  زندگیش وابسته به اشتغال در اینجاست و نان
افراد متخصص بعضا بسیار نامناسب اشتغال که در این اوضاع آنهم 

و به صورت ، به راحتی هم در یافتن شغل با مشکل مواجه هستند
بعضی مالحظات . درباره تغییرش تصمیم گرفتشود  نمیمکانیکی 

به احتمال  ودشوار است  انتوضیح دادنشچون دیگر هم هست که 
بنابراین  خواهد شد،برداشت و دلخوری  قریب به یقین موجب سوء

که طی یکی دو سال  نکنم. ولی یک اقدام مثبت ذکردهم  ترجیح می
که دو تن از کارکنان قدیمی اینست  انجام شد،گذشته در انجمن 

جانبه  ازنشستگی شده بودند، با حمایت همهچون حائز شرایط ب
و همینطور دیگر اعضای شورای شخص جناب آقای دکتر صادقیان 

       از تامین اجتماعی پیگیری کردیم، بازنشستگی آنان را  عالی،
امسال هم یکی دیگر از کارکنان مشمول محقق شد. و سرانجام 
گزینش نیروی در آینده در چنانچه . به این ترتیب استبازنشستگی 

 شما در این زمینه اقدامی انجام ندادید؟
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به انجمن انسانی نهایت دقت مبذول شود ساختار نیروی انسانی 
 .خواهد شدمرور اصالح 

 

 
خیلی کوتاه بود. متاسفانه فرد  با دکتر جمشیدیدوران همکاریم 

ایشان در آخرین ماه چون گمان کنم به یک ماه هم نرسید. 
انجمن که . بنابراین، اولین رئیس این تغییر را انجام داد مسئولیتش
 ویبا ( 1393تا دی  1392 بهمن)ساله یک کامل یک دوره

. ناب آقای ابوالقاسم فخاریان بوداستاد بزرگوار ج ،همکاری داشتم
در انجمن  مدر همان بدو آغاز به کار فرهیختههمکاری با این استاد 

ای  برای من افتخار بزرگی بود. ایشان جزو حسابداران حرفه
سالیان درازیست . استفه حسابداری ایران المللی شاغل در حر بین

 انجمن حسابداران مدیریت چارترد انگلستانعضو پیوسته ایشان که 
(CIMA )که در یکی از  استتنها حسابدار ایرانی ، و است

 Professional) المللی حسابداران های فدراسیون بین کمیته

Accountants in Business Advisory Group)  داشته عضویت
 CIMAرابط مرکز آموزش انجمن و هم سالیان طوالنی وی . است
یک ویژگی بارز ایشان که من در آن یک سال همکاری متوجه . بود

در همان آغاز فخاریان  آقای شدم، حرکت از روی برنامه است.
      شورای عالی ارائه داد، مکتوب بهیک برنامه  دوران مسئولیتش

حرکت کنیم.  آن برنامه سال تالش کردیم در چارچوبآن و طی 
در دوران مسئولیت ایشان با همکاری جناب آقای  ،این عالوه بر

 اسبق مرکز آموزش و عضو اسبقدکتر فرزام زمانی )مدیر اجرایی 

 ؟بود چطور انجمن وقت رئیسان با تان طی این سالها رابطه

https://www.ifac.org/who-we-are/advisory-groups/professional-accountants-business-advisory-group
https://www.ifac.org/who-we-are/advisory-groups/professional-accountants-business-advisory-group
https://www.ifac.org/who-we-are/advisory-groups/professional-accountants-business-advisory-group
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و در  تدوین نیزبرنامه راهبردی سه ساله انجمن عالی(  شورای
  شورای عالی تصویب شد، که کار ارزشمندی بود.

 
م و عزیز بعد از ایشان، من مفتخر به همکاری با استاد بزرگوار

. (1394تا دی  1393 بهمن) جناب آقای هوشنگ خستوئی شدم
ذار در حرفه افراد تاثیرگاز و  های ماندگار انجمن چهرهایشان هم از 

قید  بی و عالقهدوستی  حس میهناینکه  . ضمناستحسابداری ایران 
بسیار و بخش  همیشه برای من الهامنیز  دنو شرطی که به انجمن دار

با این استاد قابل احترام بوده است. دوره یک ساله همکاری 
بسیار به من اعتماد انگیز بود. ایشان  بزرگوار برای من بسیار خاطره

کردم به نحو مطلوب  من هم متقابال همه تالشم را مبذول می .داشت
اینست  ی خستوئیویژگی بارز آقاپاسخگوی اعتماد ایشان باشم. 

. در همه ی دارد یا نهکند در انجمن سمت فرقی نمی انکه اصال برایش
 انتپد. هر زمان هر کاری از دستش یبرای انجمن م لبشقحال 

را با انجمن  اند. همیشه هم ارتباطشنهد یاید برای انجمن انجام میبرب
   بان( پایبند همانآقای خستوئی عمیقا و عمال )نه به ز د.نکن حفظ می

ر جاهای مختلف درباره آن گفته د اناست که خودش ه دهشففلس
فقط  ،انجمن و... جهه با مفاهیمی مثل وطن، مردم،. یعنی در موااست

واند با فداکاری انجام ت اد و میکاری که از دستش برمی حداکثربه 
طلبی  و کتاب و منفعت ند، و دنبال هیچ حسابک دهد فکر می
ای  چنین روحیه هم افراد هر جمعی. اگر ده درصد شخصی نیست

 جا کرد.توان جاب ند، واقعا کوهها را میداشته باش
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ترین دوره همکاری را  طوالنی ،عزیزی که طی این سالها چهارمین
چهار که  استاله صادقیان  قای دکتر رحمتبا ایشان داشتم، جناب آ

تا به  1397 بهمنو از  1396تا دی  1394 بهمندوره یک ساله )از 
به  فقطمن شخصا، نه حال( افتخار همکاری با ایشان را داشتم. 

وجود به عنوان یک حسابدار ایرانی عنوان دبیرکل انجمن، بلکه 
 همدکتر صادقیان  . آقایدانم مغتنم می در حرفه حسابداریرا  ایشان

مجموعه بنیاد شفافیت مالی در  توسعهسوابق درخشانی در زمینه 
 ؛داردبه عنوان یکی از بزرگترین سازمانهای خیریه کشور مستضعفان 

درباره آن برای ثبت در تاریخ بار مفصال جا دارد خودشان یک  که
 در زمره حسابدارانی که،. هم ایندصحبت کنبه جزئیات اقدامات 

بنگاههای اقتصادی و  ه در سطوح مدیریت ارشد بزرگترینک است
به عنوان مثال، ایشان از بدو آغاز . فعالیت داشته است عمومی ایران

    . ئت مدیره آن را بر عهده داشته استفعالیت ایرانسل ریاست هی
و توسعه آن در ایران  اسنپخرید اپلیکیشن در  که یا نقش کلیدی

 زمینه بهداشت و درماندر که شمندی داشت. یا خدمات بسیار ارز
فیلم  ملیپروژه کننده  یا نقش ایشان به عنوان تهیه. اند انجام داده
شاید به کارگردانی مجید مجیدی(  ،1394) اهلل محمد رسولسینمایی 

 های گسترده دیگری که آفرینی و نقش برای دوستان جالب باشد.
. اند داشته کشور طی سالیان دراز گذشته در سطوح ارشد مدیریت

 و ،برای ما در انجمن واقعا غنیمت بوداین سوابق مدیریتی گسترده 
عنوان مثال، در همان ماههای آغازین  آثار بسیار مثبتی داشت. به

بیش از چهل سال ما از  شورای عالی،در ریاست ایشان  اولین دوره
 دفتر)بسیار مناسب  آپارتمان اداریرها شدیم و یک نشینی  اجاره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B4)
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 فعلی انجمن( در یکی از بهترین نقاط اداری تهران )خیابان الوند
به دستور ایشان برای ریدیم. روزی که من ( خمیدان آرژانتین

حدود ششصد میلیون فقط ، آمدمامضای قولنامه خرید این آپارتمان 
گرمی ایشان یک قولنامه یک به پشتمن داشتیم. ولی منابع تومان 

میلیارد و هشتصد میلیون تومانی را امضاء کردم که باید ظرف شش 
ف روحیه ایشان بر خالکردیم.  ماه پول آن را تامین می

در روش مدیریتی ، دارند حسابداراناز بسیاری که کاری  محافظه
در مقاطع عملگرایی خیلی متهور و عملگرا هستند. این روحیه 

ساختمان  خریدنقش ایشان حتی در مختلف خیلی به ما کمک کرد. 
      جدید مرکز آموزش انجمن هم بسیار کلیدی و تاثیرگذار بود.

طی نزدیک به هشت سال گذشته کسی که  من به عنوان ،در مجموع
خدمات ایشان به ام،  مسئولیت امور اجرایی انجمن را بر عهده داشته

دانم. طی این  میو ماندگار تاثیرگذار  را بسیار ارزشمند،انجمن 
 تاثیرگذار خدمات چه ایشان که ما هبود شاهد دورادور حتیسالها، 

        دادند، ارائه رانای رسمی حسابداران جامعه در را ماندگاری و
 یک ولی. کنند صحبت آن جزئیات درباره باید جامعه دوستان که

 در ایشان اساسی نقش آن و نکنم، یادآوری آید می حیفم را مورد
   . است حسابدار روز عنوان به سال هر آذرماه پانزدهم رسمی ثبت
 نیمبتوا حسابداران ما بود غیرممکن تقریبا نبود ایشان پیگیری اگر
. کنیم رسمی ثبت کشور عمومی فرهنگ شورای در را روز این

 مناسب کنند، نمی صحبت موارد این درباره خودشان دانم می چون
 یک عنوان به من. کنم عرض را موارد این مطلع فرد عنوان به دیدم

 که جنس همان از ایران، حسابداری تاریخ به مند عالقه حسابدار
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 دانم، می حسابداران مباهات مایه ار سمیعی محمدمهدی یاد زنده
 بسیار حسابداران معدود جزو هم را صادقیان دکتر آقای جناب

 سالیان تا امیدوارم و دانم می ایران حسابداری تاریخ در تاثیرگذار
 .باشیم مند بهره حسابداری حرفه در وجودشان برکت از دراز

 
ا داشتم، با او ر و پنجمین عزیزی که طی این مدت افتخار همکاری

جناب آقای منصور شمس داشتنی  و دوست فرهیخته استاد بزرگوار،
در ( 1398تا دی  1397 بهمنکه یک دوره یک ساله ) احمدی بود

های ماندگار  ها و چهره خدمتشان بودم. ایشان هم حقیقتا جزو سرمایه
 حرفه حسابداری ایران هستند.در گذار انجمن و از افراد تاثیر

برای من افتخار بسیار  همستاد عزیز و بزرگوار همکاری با این ا
در دوره یک ساله ریاست ایشان در انجمن اتفاق بزرگی . بودبزرگی 

      کردن سریعکه در انجمن افتاد، بحث طراحی و عملیاتی 
احمدی با  بود که جناب آقای شمسگواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل 

تاسر کشور از دغدغه ایجاد شغل برای حسابداران جوان سر
و تا همیشه این کار به نام  ؛ردازی تا اجرای آن را هدایت کردپ ایده

 .23خواهد بودثبت ایشان 
 
 
 
 

                                                           
 از( انجمن رئیس) احمدی شمس منصور: انجمن ساالنه عادی عمومی مجمع در -23

 ایران خبره حسابداران انجمن سوی از «مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه» صدور تصویب
پایگاه  داد، خبر عملی های آزمون برگزاری طریق از شرایط واجد متقاضیان برای

 .1397دی  25خبره ایران،  رسانی انجمن حسابداران اطالع

رشد در انجمن هم  پذیرش اعضاروند به انجمن بعد از آمدن شما 
تری پیدا کرد. چه اقداماتی در این زمینه انجام دادید که  شتابان

 این تحول حاصل شد؟

https://iica.ir/news/iica-news/3582-1397-10-26
https://iica.ir/news/iica-news/3582-1397-10-26
https://iica.ir/news/iica-news/3582-1397-10-26
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در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه اعضای انجمن در 
 تعداد اعضای انجمن، یعنی بدو آمدن من به انجمن، 1392دیماه 

االن که حدود ود. نفر ب 5940بعد از نزدیک به چهل سال فعالیت 
گذرد، تعداد اعضای انجمن  هفت سال و چند ماه از آن تاریخ می

چند عامل در تحقق این رشد نقش نزدیک به دو برابر شده است. 
پس از  ، بالفاصلهدر همان یکی دو سال اول ،اول اینکهداشت. 

 صورت به عضویت درخواستامکان اندازی وبگاه جدید انجمن  راه
پیش از آن، متقاضیان ناچار بودند یا از . 24کردیم مفراه را آنالین

نامه عضویت و مدارک  رخواستحضوری دبا مراجعه طریق پست یا 
نامه  درخواست ،. ولی پس از آن تاریختحویل دهند خود را

 تعبیه iica.ir/membershipبه نشانی عضویت بر روی وبگاه انجمن 
ورت آنالین توانند آن را به ص میشد، و متقاضیان خیلی راحت 

 به صورتتوانند  میمدارک مورد نیاز را هم  تکمیل و ارسال کنند.
همین  .فرستندب members@iica.irالکترونیکی به ایمیل امور اعضا 

    بود. موثربسیار جمن ساده در رشد تعداد اعضای انظاهر  اقدام به
نزدیک به  خواستم در انجمن عضو شوم، آن زمان که میمن خودم 

      را تکمیل کرده بودم، سال بود که فرم عضویت کاغذی  یک
اقدام دیگر، این بود که کردم آن را پست کنم.  ولی فرصت نمی
با خودمان قرار در امور اعضا  را کوتاه کردیم. فرایند عضویت

هر کسی شرایط عضویت را دارد و مدارکش هم تکمیل گذاشتیم 
مستلزم برگزاری کار حتما عضو شود. این  یکماهاست، در کمتر از 

یک اقدام جلسات کمیته پذیرش بود که آن را هم انجام دادیم. منظم 
                                                           

رسانی انجمن  پایگاه اطالع شد، فراهم آنالین صورت به انجمن در عضویت درخواست -24
 .1394مهر  11حسابداران خبره ایران، 

https://iica.ir/membership
mailto:members@iica.ir
https://iica.ir/news/iica-news/1642-9407113
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به شورای عالی انجمن  همان سال اولدیگر این بود که تاثیرگذار 
ان رسمی ایران، با توجه به پیشنهاد دادم اعضای جامعه حسابدار

، در صورت تقاضای همه شرایط عضویت در انجمن را دارنداینکه 
فرم عضویت، مدارک هویتی و مدارک تحصیلی با ارسال فقط عضویت 

شورای عالی هم این پیشنهاد  .25انجمن درآیند یتعضو بتوانند به
را مصوب کرد، و از آن تاریخ این رویه را اعمال کردیم. قبل از 

متقاضی عضویت در آمد که حسابداران رسمی  آن، بسیار پیش می
، که وضعیت انجمن ناچار بودند در مصاحبه تخصصی شرکت کنند

نفر از  1100بیش از  خوشبختانه االن ی بود.منطق نامناسب و بی
اقدام  .هستندانجمن نیز  عضواعضای جامعه حسابداران رسمی ایران 

ه شرکت و سازمان به سازمان پیگیری شرکت ب ،دیگر تاثیرگذار
برای تشویق و ترغیب حسابداران واجد شرایط به عضویت در 

صادقیان و اله  رحمتدکتر  انآقای انجناب ،بود. در این راستاانجمن 
دکتر مهران آقایی زمانی که هر دو در بنیاد مستضعفان مسئولیت 
داشتند، صدها نفر از حسابداران واجد شرایط شاغل در شرکتهای 

کردند. و ترغیب زیرمجموعه بنیاد را به عضویت در انجمن تشویق 
ما هم در انجمن به سرعت و در کوتاهترین زمان ممکن این 

 کردیم.  درخواستها را بررسی و اقدام می
 

 هاتمام این اقدامات مثبت و تاثیرگذار که خروجی آن به رغمالبته 
ولی ، است ضای انجمن طی هفت سال گذشته بودهدو برابر شدن اع

                                                           
 ایران خبره حسابداران انجمن در ایران رسمی حسابداران جامعه اعضای عضویت -25

 .1394مهر  11رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  پایگاه اطالع شد، تسهیل

https://iica.ir/news/iica-news/33-supreme-council-meetings/1612-9312041
https://iica.ir/news/iica-news/33-supreme-council-meetings/1612-9312041
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که روزی تعداد اعضای اینست  یکی از آرزوهای منهمچنان 
در آن صورت، انجمن انجمن به بیش از یکصد هزار عضو برسد. 

ای در ایران خواهد بود و  یکی از تاثیرگذارترین تشکلهای حرفه
 صدای آن به مراتب رساتر و تاثیرگذارتر از اکنون خواهد بود.

و همیاری همه اعضای انجمن و  همکاری خواستهمحقق شدن این 
امیدوارم طلبد.  ایران را میهمه اهالی حرفه شریف حسابداری 

 چنین شود.روزی 
 

هم درباره اعضای انجمن بگویم. را نکته دیگر  سهدر اینجا جا دارد 
نکته اول اینکه انجمن تنها نهاد حسابداری ایران است که از همه 

این نظر، انجمن فراگیرترین عضو دارد. از استانهای سرتاسر کشور 
نهاد حسابداری کشور است. نکته دوم اینکه، اعضای انجمن در 

از این نظر نیز های شغلی بسیار متنوعی مشغول به کار هستند.  زمینه
       در بین تشکلهای حسابداران ایران منحصر به فرد است. انجمن 

جمن از شمار زنان عضو انطی هفت سال گذشته و نکته سوم اینکه 
 1399درصد در سال  15به حدود  1392درصد در سال  9حدود 

توفیق مناسبی برای انجمن است. رسیده است، که از این نظر هم 
صفر، و در زمان ( 1351)سال این درصد در زمان تاسیس انجمن 

 درصد بود. دوحدود  (1355)سال  انتشار اولین فهرست اعضای آن
 

 
 
 

 

 هایی ویژگی چه اساسنامه این  انجمن؛ جدید اساسنامه به برگردیم
 انجمن تاریخ در نو فصلی شروع نوانع به آن تصویب از که دارد

 ؟کنید می یاد
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آغاز فصلی نو در تاریخ جمن نه تنها تصویب اساسنامه جدید ان
فصلی نو را در تاریخ حرفه حسابداری  ،بلکه به باور من انجمن بود؛

به من درباره این موضوع در جاهای مختلف ایران آغاز کرد. 
مختصر اشاره  طوربه اینجا  در ،. از این رو26ام گفته و نوشتهدفعات 

  ر دولتی اقتصاد، به دلیل ساختاما کنم که بحث طوالنی نشود.  می
، یعنی منحرف و  مسیر وارونه، مانای و عدم توسعه نهادهای حرفه
              . 27ایم طی کردهحسابداری ایران نامتداولی را در توسعه 

ای  ، انجمنهای حرفهحال توسعهیافته و در  در کشورهای توسعه
ای را بر عهده  حسابداران حرفهپرورش و توسعه حرفه  رهبری

های  طراحی و اعطای گواهینامه نیزد. مدل پذیرفته و متداول دارن
از سوی های تخصصی مختلف  ای متنوع در زمینه حرفهصالحیت 

. در بریتانیا و کشورهای 28ای است حرفهانجمنهای  این
تر از سایر نقاط  ای بسیار برجسته حرفهانجمنهای  المنافع نقش مشترک

از  ابتدااز همان ای  اد حرفهپرورش افر جهان است. در این کشورها،
یک  همشود. در سایر کشورها  می ای انجام حرفهانجمنهای  مسیر
( برای دانشگاهها در نظر گرفته مبانیحداقلی )در حد آموزش نقش 

بخش عمده تالشها و خواسته یا ناخواسته شده است. ولی در ایران 
ک رشته به یحرفه حسابداری از یک اقدامات در این راستا بوده که 

، همین روند وارونه نتیجهدر  .شده استمحض دانشگاهی تبدیل 
ساالنه بیش از یکصد هزار جوان ایرانی از مقاطع  طی یک دهه اخیر

                                                           
 مراجعه کنید. ایران حسابداری در ایگری حرفه ترویج به مربوط مطالب(: 11) پیوستبه  -26
، را 1400محسن قاسمی، نوروز  وارونگی توسعه حسابداری در ایران،یادداشت  -27

 .لینکداین، اینستاگرامببینید. 
       ای در حسابداری: چرایی و چگونگی، گواهینامه صالحیت حرفهیادداشت  -28

 .لینکداین، اینستاگرام، را ببینید. 1400محسن قاسمی، نوروز 

https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-activity-6782283096088694784-64NH
https://www.instagram.com/p/CM-mfY1AxHc/
https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-activity-6782283096088694784-64NH
https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-activity-6782283451795050496-3p6p
https://www.instagram.com/p/CM-oLETAc2q/?igshid=55ayibq6d3po
https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-activity-6782283451795050496-3p6p
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نیز ، و هر سال اند شده آموخته دانشمختلف دانشگاهی حسابداری 
لیسانس و دکتری  آموختگان مقاطع فوق بر شمار دانشجویان و دانش

نزدیک به پنجاه . ولی بعد از گذشت ده استشحسابداری افزوده 
سال از فعالیت انجمن حسابداران خبره ایران شمار اعضای انجمن به 

های  دارندگان گواهینامهو تعداد  !رسد نمی همدوازده هزار نفر 
دارندگان از جمله، سرتاسر ایران، ای در  حرفهصالحیت 

حسابدار  حسابدار رسمی، حسابدار مستقل خبره،های  گواهینامه
کمتر از سه هزار نفر  دیریت خبره، و حسابدار مالی خبره، هنوزم

 است!
 

، اساسنامه جدید استحسابداری ایران حاکم  بردر چنین فضایی که 
و وارونگی جبران این انحراف راستای یک گام بزرگ در انجمن 

که به تصویب مجمع عمومی  ویرایش نهایی اساسنامهدر . است
ه بود شد( رسید، مقرر 1393تیر  23العاده اعضاء )مورخ  فوق

اعضای انجمن بعد از دو سال عضویت در انجمن بتوانند در یکی از 
)برای شاغالن در خدمات  حسابدار مستقل خبرههای تخصصی  شاخه

مالی خبره، حسابدار مدیریت خبره، مدیر مالی حسابدار ، حسابرسی مستقل(

  . 29شناسایی شوند عضو خبرهبه عنوان  حسابرس داخلی خبره یا خبره،
ای ایران  انجمن مدیران مالی حرفهبالفاصله پس از مجمع، متاسفانه  ولی

به طور رسمی به وزارت کشور  انجمن حسابرسان داخلی ایرانو 
حسابرس داخلی و  دیر مالی خبرهمدو عنوان شکایت کردند و نهایتا 

                                                           
تیر  23العاده   اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران، مصوب مجمع عمومی فوق -29

 .19-16، صص 1393، تیر268مجله حسابدار، شماره ،1393

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-16-19
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-16-19
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-16-19
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انجمن من شخصا برای این دو د. اسنامه حذف شاس 8از ماده  هخبر
، بزرگی بسیار لطفی کم اقدامشانولی این  قائلم.بسیاری احترام 

  بود.  تنها در حق انجمن، بلکه در حق یکایک حسابداران ایرانی نه
ما  کنیم. همگیبا یکدیگر رفتار اینطور  که ما رقبای تجاری نیستیم

ایران اقتصاد و حسابداری زده  داریم در این فضای دشوار و دولتی
 ،بنابراینکنیم.  برای اعتالی حرفه و جایگاه حسابداران فعالیت می

زیر پای اینکه  نهاستفاده کنیم.  در اختیارمانهای از تمام ظرفیتباید 
 زمان ترین خاطره من از مدت این تلخرا خالی کنیم.  یکدیگر

کنم  یادآوری میدر ذهنم آن را  هم حضورم در انجمن است. هر بار
هیچکدام  اینکه بدتر از آن شکایت،است.  آزاردهندهباز هم برایم 

کار خاصی در این هیچ دو انجمن طی هفت سال گذشته آن از 
ای را  این دو گواهینامه حرفه رفتند و اگر میزمینه انجام ندادند. 

)نه از طریق اعطای اه برگزاری آزمون دادند و از ر توسعه می
کردند، آدم دلش  دار اعطا می به افراد صالحیتضابطه(  های بیمعافیت

فرایند  به هر حال، به خاطر شکایت این دو انجمن،سوخت.  نمی
طی آن  !انجامیدبه درازا ثبت اساسنامه جدید انجمن حدود سه سال 

رت کشور )که به غلط من بارها و بارها به دفتر سیاسی وزا ،سه سال
هایی نظیر ما بر فعالیت انجمنعالوه بر احزاب و گروههای مذهبی، 

شان  جعه داشتم. ولی متاسفانه نتوانستم توجیهمرا (هم نظارت دارد
یک عنوان شغلی عام و فراگیر است و شامل مدیر  حسابدارم که کن

در ابتدا این دیدگاه در  چونشود.  مالی و حسابرس داخلی هم می
برای ثبت بدون تغییر باید ما حاکم بود که  انجمنشورای عالی 

این کار تقریبا ولی اساسنامه بجنگیم و وزارت کشور را قانع کنیم. 
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در  ،در نهایت انداخت.به تعویق های ما را  فقط برنامهو نشدنی بود، 
اعمال آن تغییرات مجوز ثبت اساسنامه را  پس از 1396سال 

با تصویب هم  همان سال درا ثبت کردیم. راساسنامه  ، وگرفتیم
برگزاری آزمونهای ضوابط  خبره عضویت شرایط احراز چگونگی نامه آیین

در  ای حرفهصالحیت های  تخصصی و نحوه اعطای گواهینامه
 1396 آذر 11 سرانجام، و ؛30شورای عالی انجمن تعیین شد

عضو واجد  241با حضور را  حسابدار مدیریت خبرهنخستین آزمون 
 آنشده نهایی  پذیرفتهسی و یک  .31کردیمشرایط انجمن برگزار 

 معرفی ویژه آییندر  1396آذر  26 شامگاه، یکشنبه،هم  آزمون

 ایران خبره حسابداران انجمن عضو خبره مدیریت حسابداران گروه نخستین
در  حسابدار روز داشت گرامی آیین ساالنه یازدهمینهمزمان با برگزاری 

عکس هنگام تقدیر . 32کردیممعرفی  تل استقاللتاالر دریای نور ه
مجله  ،1396، دی 309شماره روی جلد  هم را افرادگروهی از این 

و هم یادآور این رویداد تاریخی باشد، ، تا حسابدار درج کردیم
ضای انجمن و اهالی حرفه نشان هم اهمیت موضوع را به دیگر اع

                                                           
 نامه آیین» جزئیات: ایران خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با گفتگو در -30

 توسط( عالی شورای ،1396 فروردین 28 مصوب) «خبره عضویت شرایط احراز چگونگی
 واجد متقاضی اعضای به خبرگی عناوین اعطای دفراین آغاز/  شد تشریح انجمن دبیرکل
 .1396فروردین  29رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  پایگاه اطالع شرایط،

 حسابدار» سراسری آزمون نخستین: PACT مرکزی ساختمان محل در امروز صبح -31
 شرایط واجد داوطلب اعضاء حضور با ایران خبره حسابداران انجمن «هخبر مدیریت

 .1396آذر  11رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  پایگاه اطالع شد، برگزار
 حسابدار آزمون» نشدگا پذیرفته معرفی ویژه آیین: 1396 آذر 26 یکشنبه، شامگاه -32

 کنندگان شرکت تمامی حضور با ایران خبره حسابداران انجمن« 1396 سال خبره مدیریت
رسانی انجمن حسابداران  پایگاه اطالع شد، برگزار تهران استقالل هتل در آزمون این در

 .1396آذر  11خبره ایران، 

https://iica.ir/files/iica/rules/membership/IICA_Members_Certification_Rules_1396_01_26.pdf
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1396-10-309-7-15
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1396-10-309-7-15
https://iica.ir/news/iica-news/3507-1396-09-26
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1396-10-309
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3498-1396-09-11
https://iica.ir/news/iica-news/3498-1396-09-11
https://iica.ir/news/iica-news/3498-1396-09-11
https://iica.ir/news/iica-news/3507-1396-09-26
https://iica.ir/news/iica-news/3507-1396-09-26
https://iica.ir/news/iica-news/3507-1396-09-26
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گروه حسابداران در تاریخ حسابداری نخستین  این افراد. داده باشیم
ای  از سوی یک انجمن حرفهایشان  هستند که صالحیت حرفهایران 

یکی  روزآن ه است. ای غیر از حسابرسی مستقل گواهی شد در زمینه
ز آن سال هر بعد اما  روزهای زندگی من بود.ترین  از به یادماندنی

آزمونهای حسابدار به دلیل شیوع کرونا(  ؛1399)به جز سال سال 
یم و ا همدیریت خبره و حسابدار مالی خبره را در انجمن برگزار کرد

 مناسبی افتاده است.  ریلاین فرایند روی 
 
 
 
 

 
 
 

اتفاقا رمز موفقیت اند.  این سوال را بارها و بارها از من پرسیده ؛بله
آمیز  در حسابداری ایران و توسعه موفقیت ایگری حرفه

درست و دقیق و  ای در ایران در پاسخ دادن های حرفه گواهینامه
در تعطیالت نوروز به همین دلیل، به این سوال مهم است.  مستدل
به طور مفصل به این موضوع  ،یادداشتیک قالب در  امسال،

که  ی متعددی هم در قالب مقاالت و میزگردهاالبته قبال. 33پرداختم
. ولی در 34در مجله حسابدار داشتیم به این موضوع پرداخته بودم

                                                           
محسن  ای در حسابداری: چرایی و چگونگی، گواهینامه صالحیت حرفهیادداشت  -33

 .لینکداین، اینستاگرام، را ببینید. 1400قاسمی، نوروز 
مراجعه  ایران حسابداری در ایگری حرفه ترویج به مربوط مطالب(: 11) پیوستبه  -34

 کنید.

 ارتباط در دیگر حسابداران و انجمن اعضای که پرتکرار سوال یک
 هم شما بارها از حتما و پرسند؛ می انجمن های گواهینامه با

 اعتبار مثال، منشاء چیست؟ آنها اعتبار منشاء کهاینست  اند، پرسیده
 «دادگستری رسمی کارشناس»و  «رسمی حسابدار» های گواهینامه
   ؟های انجمن چیست منشاء اعتبار گواهینامه قانون است.

https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-activity-6782283451795050496-3p6p
https://www.instagram.com/p/CM-oLETAc2q/?igshid=55ayibq6d3po
https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-activity-6782283451795050496-3p6p
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طور که ام. همان تر تبیین کرده ع را منسجمیادداشت اخیر این موضو
 چنان از ای حرفه خدمات از ام، بعضی کرده ذکریادداشت  ایندر 

 افراد فقط که برخوردارند عمومی منافع بر باالیی حساسیت و تاثیر
 ارائه را خدمات آن توانند می( کار پروانه یا مجوز دارای) مجاز
 تخصصی های زمینه در حسابداران متنوع خدماتبین  از. کنند

 خدمات نوع این زمره در بخشی اطمینان خدمات ارائه فقط مختلف
 سوی از بخشی اطمینان خدمات کلی گروه دو ایران، در. دارند قرار

 سوی از که خدماتی نخست، :شود می ارائه ای حرفه حسابداران
 کارشناسان که خدماتی دوم، و ؛دشو می ارائه رسمی حسابداران

قانونگذار در فرایند  رو، این از. ندکن می ارائه دادگستری رسمی
ای ورود  این خدمات حرفهتشخیص صالحیت افراد مجاز به ارائه 

 کند؛ آنان نظارت میتشخیص صالحیت بر فرایند هم  کند. یعنی می
دهد. چون در  اعتبار قانونی می ای ی حرفهها هم به این گواهینامهو 

 درولی  ای پای منافع عمومی مطرح است. ارائه این خدمات حرفه
 کشورهای در نه و ایران در نه حسابداری، تخصصی های زمینه سایر

های آنها نظارت  قانونگذار بر فرایند اعطای گواهینامه دیگر،
در امریکا،  دهد. مثال، میهم نبار قانونی و به آنها اعت کند؛ مین

ر هم مانند ایران، قانونگذاه ،نیزانگلستان و سایر کشورهای جهان 
و هم به  کنند؛ نظارت می حسابدار رسمیبر فرایند اعطای گواهینامه 

دهند. ولی در هیچ کشور جهان  ها اعتبار قانونی می این گواهینامه
بر فرایند اعطای مثال ونگذار کنید که قان پیدا نمیرا ای  نمونه

 ها  به این گواهینامهو  ند؛ک نظارت  مدیریت خبرهحسابدار گواهینامه 
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سایر ای در  های حرفه سایر گواهینامه بدهد.اعتبار قانونی 
 چنین هستند.های تخصصی حسابداری هم این زمینه

 
 

 های زمینه این در ای حرفه صالحیت های گواهینامه کارکرد
 ذینفعان اعتماد جلب صرفابخشی(  مات غیراطمینان)خد تخصصی

 جای به خدمات این دریافت به نیاز هنگام ذینفعان واقع، در. است
  کنند؛ ارزیابی را داوطلب افراد ای حرفه صالحیت خودشان آنکه

کنند.  می اعتماد ای حرفه معتبر نهاد یک سوی از شده گواهی افراد به
 به جای ا یا کشورهای دیگردر امریک یک شرکت مدیران مثال،

از بین تعداد زیاد داوطلبان تصدی شغل  ان بیایند وخودشاینکه 
فرایند تشخیص یک فرد مناسب را انتخاب کنند، به حسابرس داخلی 
کنند  ( اعتماد میThe IIA) انجمن حسابرسان داخلیای  صالحیت حرفه

 گویند ما این حسابرس داخلی را از بین افرادی انتخاب و می
ای صادرشده از سوی این  کنیم که گواهینامه صالحیت حرفه می

آن شرکتها نه الزام قانونی به  ( را داشته باشند.CIAای ) انجمن حرفه
اعتبار  CIAهیچ کشوری به گواهینامه اینکه  این کار دارند، و نه

 داده است.قانونی 
 

ید بر که حتما با مهم وجود داردبسیار یک نکته ظریف و اینجا  البته
اینکه  .تمرکز کنیمای،  روی آن، مخصوصا در نهادهای حرفه

       ناظر نهادهای که دارد، وجود قانونی ظرفیت این همواره
 در بهادار اوراق و بورس سازمان پول؛ بازار در مرکزی بانک مثال،)

 چیست؟ ها گواهینامه این کارکرد پس
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 راستای درتوانند  می ،...(؛بیمه بازار در مرکزی بیمه سرمایه؛ بازار
 به را بازارها این در فعال اشخاص عمومی، افعمن از پاسداری

در ایران،  مثال،. کنند ملزم صالحیت دارای افراد خدمات از استفاده
 به ملزم مالی نهادهای در شاغل نزدیک به بیست سال است که افراد

. منظور از هستند مربوط ای حرفه صالحیت های گواهینامه داشتن
 های مشاوره ها، رمایهس تامین نهادهای مالی، کارگزاریها،

اعتباری،  های  بندی رتبه گذاری، سرمایه هایصندوق گذاری، سرمایه
هستند. این ضوابط از فعال در بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی 

دکتر عبده تبریزی در سازمان جناب آقای زمان دبیرکلی 
در سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بعدا  وضع شد؛ کارگزاران

     گری  یعنی طراح و معمار این ساختار گواهی پیدا کرد.ادامه 
(to certifyدر با ) بودتبریزی زار سرمایه ایران دکتر عبده.         

ارزش  امروز در بازار سرمایه ایراندر نتیجه استقرار این ساز و کار، 
به مراتب باالتر از مدرک  تحلیلگریای  گواهینامه صالحیت حرفه

ای جهان است. چرا این ( از بهترین دانشگاههFinanceدکتری مالی )
های ن سازمان بورس اعطای مجوز فعالیتاتفاق افتاده است؟ چو

ها  مختلف نهادهای مالی را به داشتن کارکنان دارای این گواهینامه
 در شاغل افراد مرکزی، بیمه ضوابط طبقمثال،  یاگره زده است. 

 ای حرفه صالحیت های هینامهگوا داشتن به ملزم بیمه های گینمایند
 بورس سازمان نزد شده ثبت شرکتهای سیاق، همین به .هستند مربوط

 بهادار اوراق بورس نزد شده پذیرفته شرکتهای بهادار، اوراق و
 شرکتهای بانکها، ایران، فرابورس نزد شده پذیرفته شرکتهای تهران،

 اثیراتت دارای موسسات و سازمانها شرکتها، سایر و ،... بیمه،
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 حتی و ناظر، نهادهای سوی از توان می را عمومی منافع بر گسترده
 دارای افراد تخصصی خدمات از استفاده به ملزم قانون، موجب به

 در( ای حرفه صالحیت های گواهینامه دارندگان) ای حرفه صالحیت
 توان در گام نخست می مثال،. کرد آنها مالی امور مختلف های بخش

 را خود( CFO) مالی مسئول ارشدترین که کرد ملزم راها شرکت این
 .کنند منصوب ای حرفه صالحیت های گواهینامه دارندگان بین از

ملزم به شود، حتما  یعنی کسی که معاون مالی و اداری یک بانک می
ای )حسابدار رسمی، حسابدار  یک گواهینامه صالحیت حرفهداشتن 

 از...( ار مدیریت خبره،مالی خبره، حسابدمستقل خبره، حسابدار 
به نظر من، این باشد. المللی  ای معتبر ایرانی یا بین حرفهانجمنهای 
بیفتد و وارونگی تواند  اتفاقی است که میو نیرومندترین بزرگترین 

جبران کند. یعنی حرفه حسابداری توسعه حرفه حسابداری ایران را 
 زدگی دانشگاهمسیر منحرف و وارونه فعلی، که محصول  ازایران را 
 منتقل کند. ایگری زدگی است، به مسیر درست حرفه و دولتی

 
 
 

 
حسابداری و یک جراحی بزرگ در نظام  چوناین کار به نظرم 

یعنی از کشور است، نیازمند یک عزم جمعی است. مالی گزارشگری 
خارج است.  چند انجمنیک انجمن و یک فرد و چند فرد و توان 

ا قبول دارد و باور دارد که مستقر کردن این هر کسی که این ایده ر
 عمومدر درجه نخست به نفع  ،حسابداری ایراندر ساز و کار 

(public )و در درجاتکند لی ما را تامین میاست و منافع م ، 

 تا به حال انجمن در شود؟ کار این انجام قدم پیش باید کسی چه
 شده است؟ انجام زمینه این در اقداماتی چه
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موجبات توسعه پایدار و اصولی حرفه حسابداری ایران را  یبعد
انجام  ن راستادر ای، باید هر کاری از دستش برمیاید کند میفراهم 

های مختلف کشور داریم  تاثیرگذاری در بخش انحسابدارما  دهد.
عملیاتی شدن  توانند به میهر یک در جایگاه و به حد توان خود که 

ولی به طور مشخص در انجمن حسابداران این ایده کمک کنند. 
ایده طراحی و عملیاتی کردن ساز و کار صدور  اساساخبره ایران، 

ای در راستای تحقق این ایده بود.  ای صالحیت حرفهه گواهینامه
 دارایبه استخدام افراد وقتی قرار است شرکتها ملزم  چون

شوند، باید ابتدا تعداد قابل بای  حرفه صالحیت های گواهینامه
شرکتها د که نها وجود داشته باش هاین گواهینام دارندگانقبولی 

چیزی در ایران  اینک همنه . متاسفاکننداز بین آنان انتخاب  ندبتوان
 حداقل یک گواهینامهوجود دارد که  حسابدارکمتر از سه هزار 

هم حسابدار رسمی  این افرادای دارند. اکثریت  حرفه صالحیت
هستند که بخش قابل توجهی از آنان در موسسات حسابرسی مشغول 

 کهاینست  پس اولین کاری که باید انجام شودند. هست به کار
ری این ای معتبر در کشور نسبت به ترویج حداکث حرفهانجمنهای 
ما طی سالهای اخیر کار،  اینبه موازات ها اقدام کنند.  گواهینامه

برای مذاکره با نهادهای ناظر و  از همه ظرفیتماندر انجمن 
ایم تا این ایده را بپذیرند که هر کسی  قانونگذاران استفاده کرده

ور مالی شرکتها و سازمانهای بزرگ دار مسئولیت ام تواند عهده نمی
مثال، چرا نهادهای و دارای تاثیرات گسترده بر منافع عمومی شود. 

اند و با  ههر کدام آمد )سازمان بورس، بانک مرکزی،...( ناظر
های متفاوتی از حسابرسان معتمد تنظیم معیارهای مختلف فهرست
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نظارت  های حقوقی تحتتواند شخصیت سی نمیاند و هر حسابر کرده
ولی همین نهادهای ناظر هیچ ضوابطی  آنها را حسابرسی کند؟

های حقوقی ندارند! ام مدیران ارشد مالی در آن شخصیتبرای استخد
البته خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و در حال 

را توانم جزئیات آنها  ای مالحظات نمی انجام است که به دلیل پاره
ام به همکاران  دوستانهموکد الحساب توصیه  علیکنم. ولی  ذکر

ها، و  ، بانکها، بیمهشده نزد سازمان بورس شاغل در شرکتهای ثبت
که حتما برای دریافت یک اینست  های حقوقی بزرگسایر شخصیت

داخلی یا ای معتبر  ای از یک انجمن حرفه حرفه صالحیت  گواهینامه
پس از ینده نزدیک ریزی کنند. چون در آ برنامهالمللی  بین

 نیاز خواهند داشت. این گواهینامهشدن این ایده به داشتن  عملیاتی

 
 
 

 
اساسنامه  تصویب. بعد از است یبسیار مهممورد اتفاقا حتما.  ؛بله

، 1393تیر  23العاده مورخ  فوقمجمع عمومی  درجدید انجمن 
وسط منوط به تعیین ضوابطی تاساسنامه اجرای تعداد زیادی از مواد 

شورای عالی بود. به همین دلیل، من گزارشی را تنظیم کردم، و همه 
و آن گزارش را به شورای عالی  ،این مواد اساسنامه را احصاء کردم

این گزارش مبنایی برای تهیه و تصویب انجمن ارائه کردم. 
 چگونگی نامه آییناولین مورد،  در انجمن شد. موردنیازهای  نامه آیین

 اساسنامه 34 ماده ت بود که در اجرای بند کارگروهها وظایف و تشکیل
دکتر  تاالنه، نویس آن توسط جنابان آقایان دکتر عبدالرضا پیش

جدید هم در  نامه چند آیینپس از تصویب اساسنامه جدید انجمن 
 فرمایید؟  انجمن تصویب شد. درباره آنها هم توضیح می

https://iica.ir/files/iica/rules/IICA_Committees__Rules_1394_12_10.pdf
https://iica.ir/files/iica/rules/IICA_Committees__Rules_1394_12_10.pdf
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گرشاسبی تهیه شد، و پس از بحث و  اسفندیار و فرد جمشیدی سعید
            ، 1395 فروردین 23 دوشنبه، روز جلسه درررسی نهایتا ب

. در اساسنامه قبلی انجمن، عناوین 35به تصویب شورای عالی رسید
  شده بود.  تصریحکارگروههای تخصصی انجمن در متن اساسنامه 

متناسب  تشکیل کارگروههاپذیری انجمن در  انعطاف ،به همین دلیل
ر مختلف محدود شده بود. ولی یکی از ادوانیازهای متفاوت با 

تعیین ضوابط که اینست  نکات مثبت اساسنامه جدید انجمن
شورای عالی را در اختیار  کارگروهها وظایف و تشکیل چگونگی

یعنی شورای عالی بر مبنای نیاز هر دوره زمانی  گذاشته است.
تواند کارگروههای قبلی را منحل یا کارگروههای جدیدی را  می
 اندازی کند. راه

 
های  نامه آیینیکی دیگر از  خبره عضویت شرایط احراز چگونگی نامه  آیین
نویس آن توسط من تهیه  پیشکه  است مصوب شورای عالی مهم
       مورخ جلسه در ،اساسنامه 8اجرای ماده مه در نا . این آیینشد
این در  .36به تصویب شورای عالی رسید 1396 فروردین 28

های صالحیت  گواهینامهسه اعطای  براینامه ضوابط انجمن  آیین
حسابدار مالی  و، حسابدار مدیریت خبره، حسابدار مستقل خبرهای  حرفه

                                                           
: انجمن عالی شورای در ها وهکارگر وظایف تشکیل چگونگی نامه آیین تصویب با -35

 انتشارات، همایش، پژوهش، ای، حرفه آموزش اعضاء، آزمون و پذیرش کارگروه هفت
 شد، خواهد اندازی راه انجمن در رهنمودها و مقررات و الملل، بین امور و عمومی روابط

 .1395اردیبهشت  15رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  پایگاه اطالع
 نامه آیین» جزئیات: ایران خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با گفتگو در -36

 توسط( عالی شورای ،1396 فروردین 28 مصوب) «خبره عضویت شرایط احراز چگونگی
 واجد متقاضی اعضای به برگیخ عناوین اعطای فرایند آغاز/  شد تشریح انجمن دبیرکل
 .1396فروردین  29رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  پایگاه اطالع شرایط،

https://iica.ir/files/iica/rules/membership/IICA_Members_Certification_Rules_1396_01_26.pdf
https://iica.ir/news/iica-news/2660-9502158
https://iica.ir/news/iica-news/2660-9502158
https://iica.ir/news/iica-news/2660-9502158
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01


 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 84 - 

ی هم عرض قبل شهایپرسهمانطور که در پاسخ . شدتعیین  خبره
کردن  ، دو روش اصلی برای گواهیکردم، در کشورهای مختلف

  ای وجود دارد.  حرفهانجمنهای  از سویای افراد  صالحیت حرفه
المنافع مورد  در روش اول، که در انگلستان و کشورهای مشترک

ها یک دوره آموزشی و  عمل است، متقاضیان دریافت این گواهینامه
 ، و در صورت موفقیت در این دوره، کنند می کارآموزی را طی

آیند و گواهینامه مربوط را دریافت  به عضویت آن نهاد درمی
متقاضیان ولی در روش دوم، . (ACCAعضویت در  مانند) کنند می

ی باید حائز یک حداقل شرایط تحصیلی )عمدتا لیسانس( و تجرب
مربوط  زمونباشند، تا مجاز به شرکت در آ )سابقه کار مرتبط(

و در صورت قبولی در آزمون به عضویت آن نهاد شوند؛ 
مثل عضویت کنند ) آیند و گواهینامه مربوط را دریافت می درمی

نامه هر دو  من در این آیین (.در جامعه حسابداران رسمی ایران
  . ندتصویب شدهر دو روش همزمان روش را پیشنهاد کردم، و 

های  بر برگزاری آزمون نامه، ما عالوه یعنی طبق این آیین
 کنیم، برگزار می 1396که از سال  ای های صالحیت حرفه گواهینامه

ها طراحی و  هایی را هم برای اعطای این گواهینامه توانیم دوره می
  عملیاتی کنیم.

 
نویس آن را هم من تهیه کردم،  نامه مهم دیگری که پیش آیین

پس از بحث که  است بازرسان و عالی شورای اعضای انتخاب نحوه نامه آیین
اساسنامه  35و  24و بررسی در شورای عالی نهایتا در اجرای مواد 

 (7139دی  23) انجمن اعضای ساالنه عادی عمومی مجمعبه تصویب 

https://iica.ir/files/iica/about/IICA-Council-Election-Final%20edition-1397-10-23.pdf
https://iica.ir/news/iica-news/3580-1397-10-24
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ترین  ترین و دقیق نامه یکی از جامع این آیین .37رسید
به نظرم ای ایرانی است. های انتخابات در بین تشکله نامه آیین

 تواند باشد.  برای سایر تشکلها می نیز الگوی مناسبی
 

 توسط شده تشکیل حقوقی اشخاص معرفی چگونگی نامه آییننامه بعدی  آیین

تنظیم کردم. این من هم را  آن نویس پیش ، کهاست خبره اعضای
  اساسنامه در جلسه روز یکشنبه، 10در اجرای ماده  نامه هم آیین

ویب این تص. 38، به تصویب شورای عالی رسید1398 فروردین 25
. استیکی از تحوالت بزرگ در انجمن  نقطه شروعنیز  نامه آیین

شده  شکیلفقط موسسات حسابرسی ت چون انجمن از ابتدای فعالیتش
اساسنامه  10ماده کرد. ولی طبق  را معرفی می توسط اعضای خود

نامه از این پس امکان معرفی سایر موسسات  و این آیینجدید 
اعضای خبره انجمن )حسابداران مستقل ای که توسط  خدمات حرفه

خبره، حسابداران مدیریت خبره، و حسابداران مالی خبره( تشکیل 
  اند نیز فراهم شده است. شده

 

 
 

 رشیپذ نامه نییآی، انضباط نامه نییآی، ا حرفه اخالق نامه نییآبله. 
 یمنابع انسان نامه نییآ، و مستمر یا آموزش حرفه نامه نییآ، اعضا

                                                           
 خبره حسابداران انجمن اعضای ساالنه عادی عمومی مجمع: 1397 دی 23 شامگاه -37

پایگاه  شد، برگزار تهران دانشگاه مدیریت دانشکده در نجمنا عضو 281 حضور با ایران
 .1397دی  24رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  اطالع

 اشخاص معرفی چگونگی نامه آیین: 1398 سال در عالی شورای جلسه نخستین در -38
پایگاه  رسید، تصویب به اساسنامه 10 ماده موضوع خبره اعضای توسط هشد تشکیل حقوقی
 .1398فروردین  27رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  اطالع

 ست که تا به امروز تصویب نشده باشد؟موردنیازنامه دیگری  آیین

https://iica.ir/files/1398/01/IICA_Rules_1398_01_25.pdf
https://iica.ir/files/1398/01/IICA_Rules_1398_01_25.pdf
https://iica.ir/news/iica-news/3580-1397-10-24
https://iica.ir/news/iica-news/3580-1397-10-24
https://iica.ir/news/iica-news/3589-1398-01-26
https://iica.ir/news/iica-news/3589-1398-01-26
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له مواردی هستند که طبق اساسنامه باید ضوابط آنها توسط از جم
نامه  در قالب آیین امروزولی تا به  د؛نشورای عالی تعیین شو

 اند. تصویب نشده
  
 

 
 

 
 به انجمن آمدم. 1392ز اول بهمن من اکه عرض کردم، همانطور 

در انجمن حضور همزمان با من یاد منیری  زندهتا پایان آن سال، 
   درگیر منتقل کردن کارها بودیم. بیشتر  طی آن دو ماه داشت، و

 1355که از سال  را در کنار آن، من همه مطالب مربوط به انجمن
به جزئیات با انجمن  تاخواندم  در مجله حسابدار منتشر شده بود می

بعد از خواندن آن مطالب وقتی با بزرگان انجمن صحبت آشنا شوم. 
کردم عمدتا برایشان  متشان عرض میهایی را خد کردم و داده می

رفته در دل تاریخ چهل ساله به یک سفر فشرده جالب بود. انگار من 
      بودم و تقریبا هر چه در انجمن اتفاق افتاده بود را دیده بودم. 

همایش  سی و پنجمینبرگزاری درگیر ابتدا هم  1393از ابتدای سال 

و بعد از آن بالفاصله درگیر ، (1393اردیبهشت  10) انجمن
ثبت انجمن و برگزاری مجمع عمومی  گردجشن چهلمین سالبرگزاری 

. پرداختن به این کارها تقریبا همه شدم( 1393تیر  23) العاده فوق
کار را انجام  چنددر همان ماهها با این حال،  .کرده بودوقتم را پر 

اهمیت باشد. ولی به نظرم  اهمیت یا کم دادم که شاید از نظر برخی بی
 .ندخودم بسیار اهمیت داشت

 زمان آن. شدید انجمن وارد که نخست روزهای همان به برگردیم
د کمتر درباره کنی که فکر می دادید انجام انجمن در کارهایی چه

 ؟آنها صحبت شده است

https://iica.ir/files/iica/Seminar/Reports/IICA_35th_Seminar_1393_02_10.pdf
https://iica.ir/files/iica/Seminar/Reports/IICA_35th_Seminar_1393_02_10.pdf
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-3-8
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-3-8
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در کمال تعجب و حتی  نخست،در همان روزهای  اینکه اول
نشان )لوگو( مختلف از  رم(چند ریخت )فُ متوجه شدمی ناباور

از این  یکاین بود که کدام مسوال اولینقاعدتا وجود دارد. انجمن 
معتبرترین منبع برای پاسخ از آنجا که . است یاصلریختها ریخت 

یاد مرتضی ممیز )پدر گرافیک ایران  به این سوال وبگاه رسمی زنده
همین  به آن وبگاه مراجعه کردم. ست،اان انجمن( شو آفریننده ن

 اگر بهببینید. خودتان توانید به این وبگاه مراجعه کنید و  االن می
ینید که نشان ب مراجعه کنید، می آثار/طراحی گرافیکی/نشانهقسمت 

 یاد طراحی کرده است. که آن زندهاست  انجمن چهارمین نشان
یاد  جا از قول آن زندههمان آن را همپردازی طراحی  ایدهماجرای 

جا درج شده است، معتبرترین خب مسلما ریختی که آن .39اند  نوشته
های ختریخت موجود از نشان انجمن است. بنابراین، تالش کردم ری

ی در مهر رسمی انجمن و حتحذف کنم.  نددیگر را از هر جا که بود
شده  های دِفُرمهریختآن م یکی از ای انجمن هدر سربرگه
شده( استفاده شده بود. بنابراین، دومین کاری که  )دستکاری

های انجمن را با یک طراحی سربرگبالفاصله انجام دادم این بود که 
پاکتهای بزرگ و و ، A5، و A4های سربرگ شاملجدید و یکپارچه )

و ها ین سربرگاصلی جایگز نشانبا استفاده از  متوسط و ملخی(
سومین کاری که انجام دادم هم این بود که و م. های قبلی کردپاکت

                                                           
 ساختم. مونوگرام شیوه به که بود کاری اولین ایران خبره حسابداران انجمن نشانه» - 39
 بود ممکن ساختم می که نقشی هر بود. مشکل کاری حسابداران موضوع برای طرح زیرا

 و طراحی مدتی از پس که بود این. گیرد قرار گوناگون های پردازی خیال و تفسیر مورد
 خوبی به که شده تشکیل حروفی از انجمن عنوان کلمات اول حروف کردم، مالحظه مطالعه

مرتضی ممیز  «.آمد وجود به نشانه این و آورد وجود به را جالبی ریتم تواند می
(www.momayez.ir/fa/logo) 

http://www.momayez.ir/fa/logo/
file:///C:/Users/Dell/Downloads/www.momayez.ir/fa/logo
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فارسی و دیگری  ، یکی به زبانبا جزئیات زیاد و دو مهر مفهومی
طراحی و جایگزین انجمن اصلی  نشانبا استفاده از به زبان انگلیسی، 

من توسط طراحی هر دو مهر  یپرداز قبلی کردم. ایدهساده مهر 
کارهای  پردازی ایده آن بر مبنایهم بیگلری  . خانمانجام شد

افزاری را انجام داد. قاب مهر قبلی انجمن مستطیل بود و  طراحی نرم
 شده و نام انجمن به صورت خطی زیر آن درج شده بود. دِفُرمه نشان

 
 

 
 

 
دانند که  دوستانی که به طراحی لوگو و مهر آشنایی دارند، می

. هستندتر  د، از نظر بصری مناسبنباشتر  لوگو و مهر هر چه متقارن
ارتفاعش نیز بیشتر از متقارن نیست، اینکه  نشان انجمن عالوه بر

نشان را دِفُرمه کرده  این که یاتفاقا یکی از عزیزاناست. عرضش 
ارتفاع و اینکه  گفت برای و من بعدا با او صحبت کردم، می ،بود

اینکه  ما برای است!کرده  عرض نشان را برابر کند، آن را دِفُرمه
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دورتادور ر( دوّ)مُعدم تقارن را جبران کنیم، یک قاب گرد این 
 چنینگذاشتیم، و جزئیاتی را هم برای زیبایی و هم نشان انجمن

در قاب گرد دورتادور برای امنیت مهر به آن اضافه کردیم. مثال، 
بزرگ مرکز  نشانکه با  کار کردیمکوچک  نشانمهر فارسی پنجاه 

، 1351که یادآور سال  ؛شوند می نشانجموعا پنجاه و یک م مهر
هفتاد هم انگلیسی  مهردر  است. به هجری شمسی سال تاسیس انجمن

 آن مرکز بزرگ نشان است که باکوچک دورتادور قاب  نشانو دو 
 ،1973 سال یادآوراین هم  که ؛شود می نشان هفتاد و سه مجموعا

 .است به میالدی انجمن تاسیس سال
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ممنونم. باعث خوشحالی من است که  وشمندانههاز این سوال بسیار 
پرسید.  درباره آن می واین موضوع برای شما قابل توجه بوده است 

به جزئیات را  گونه وسواسمن بارها به نزدیکانم دلیل این توجه 
کند و  به نظر من چیزی که یک کار را شاهکار و ممتاز میام.  گفته

انجام یگر را معمولی، همین توجه به جزئیات است. در یک کار د
کارهای دادن آدمها در انجام . مصداق داردهم هر کاری دادن 

 دلیلولی  .کنند عمل میمختلف عموما در کلیات با یکدیگر مشابه 

 این به ولی بودم دیده را مهر دو این بارها من! است بینظیر
 با که کسانی دکتر آقای. بودم نکرده توجه آنها مفاهیم و اعداد

 دقت با را شما کارهای که کسانی حتی و اند، کرده کار شما
 جزئیات به خیلی شما کهاینست  نظرشان کنند، می دنبال بیشتری

 مثال،. گذارید می زمان یخیل جزئیات روی و کنید می توجه
  . است موضوع این بارز مثالهای از یکی مهر دو همین طراحی

 هستند؟ مهماینقدر  جزئیات چرا شما نظر به
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که فخر  شود میاستاد محمود فرشچیان  مینیاتوریستمثال یک اینکه 
کار هم نیاتوریست دیگر و دهها و صدها می زمین و زمان است،

، همین توجه به جزئیات است. هستندمعمولی کنند ولی همگی  می
در اتفاقا  بلکههم نیست.  و ظاهریتوجه به جزئیات فقط شکلی 

خواهید  شما میوقتی مثال،  .است تر اهمیتبابسیار محتوا و مفهوم 
در درجه چیزی که  له درباره یک موضوع مشخص بنویسید،یک مقا

خواهید به این  می منظریکه از چه اینست  همیت داردنخست ا
 سرفصلبه  ،نویسی های مقاله در کالسها و دورهکنید. موضوع نگاه 

م بهتر است یگوی م، در درجه نخست مییرس که می موضوع مقالهانتخاب 
باشد که قبال کسی به آن  بکر و نوموضوع یک مقاله درباره 

خواهیم بنویسیم که  وعی مینپرداخته است. ولی اگر درباره موض
 ، حتما باید از یک زاویه جدیداند درباره آن نوشته قبال افراد دیگر

به آن موضوع تکراری نگاه کنیم. این توجه به جزئیات در مفهوم 
توجه نویسی  مقالهزمینه و محتواست. از نظر شکلی هم مثال در همین 

مقاله ما درباره  ، اگربه عنوان نمونهبه جزئیات بسیار اهمیت دارد. 
یک موضوع بکر و جذاب باشد، یا از یک زاویه جدید و جذاب به 

کنیم، ولی از نظر شکلی نه ساختار نگاه یک موضوع تکراری 
ی درست کلمات را نویسی را رعایت کنیم، نه امال درست مقاله

رعایت کنیم، و نه دستور خط )آیین نگارش( و دستور زبان فارسی 
رود. خواننده همین که با  به باد می زحماتمان را رعایت کنیم، کل

 به ما و مقالهرا مواجه شود، کل اعتمادش  مقالهاولین غلط امالیی در 
به همه کارهای توانید  میدهد. خب، حاال شما این را  از دست می

  دیگر تعمیم بدهید.
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دیدم  یمن همیشه هم دوست داشتم، و هم این ظرفیت را در انجمن م

های تخصصی مختلف  در زمینهک انتشارات فعال و پربار که ی
با کار حسابداری و حتی موضوعات غیرحسابداری مرتبط 

          ، البته پیش از دوران مسئولیت من. داشته باشیمحسابداران 
مثال، در مقاطع مختلف، کتابهایی توسط انجمن منتشر شده بود. 

 تانداردهای حسابرسیاسیکی از اولین کتابهای انتشارات انجمن 
یکی یا منتشر شد.  1363ترجمه دکتر مهدی تقوی است که سال 

تالیف  حسابهای تلفیقی نخستین کتابهای انتشارات انجمناز دیگر 
در  1364که چاپ اول آن شهریور  استیاد دکتر بهرام غیائی  زنده

شده بود و در زمان خودش یکی  منتشرنسخه توسط انجمن  5000
          تلفیقی در ایران بود. مالی ن منابع گزارشگری تری از اصلی
بسیار تمایل داشتند یاد در آخرین سال زندگی پربارشان  آن زنده
مجددا توسط انجمن منتشر شود، و ما هم دوم این کتاب  ویراست

به سرعت یاد(  )چند ماه پیش از درگذشت آن زنده 1396مرداد در 
جالب اینجاست که این . 40یمخواسته را جامعه عمل پوشانداین 

 شود. کتاب هنوز در انجمن متقاضی دارد و تجدید چاپ می
         جناب آقای دکتر هم  ات انجمنپرکارترین فرد در انتشار

                                                           
 کتاب دوم ویراست(: 1364 سال در) نخست ویراست تشاران از پس سال دو و سی -40

 انتشارات سوی از غیایی، بهرام تالیف ،«تلفیقی مالی صورتهای تهیه کاربردی راهنمای»
رسانی انجمن حسابداران خبره  پایگاه اطالع شد، منتشر ایران خبره حسابداران انجمن
 .1396مرداد  16ایران، 

طی دوران دبیرکلی شما انتشارات انجمن هم فعال شد و چندین 
عنوان کتاب در این دوره منتشر شد. در این ارتباط هم اگر 

 هست بفرمایید. توضیحی

https://iica.ir/news/iica-news/3473-consolidated_financial_statements_a_practical_guide_by_dr_bahram_ghiyai_2nd_edition_1396_content
https://iica.ir/news/iica-news/3473-consolidated_financial_statements_a_practical_guide_by_dr_bahram_ghiyai_2nd_edition_1396_content
https://iica.ir/news/iica-news/3473-consolidated_financial_statements_a_practical_guide_by_dr_bahram_ghiyai_2nd_edition_1396_content
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عنوان  چهارامیر پوریانسب هستند که پیش از آمدن من به انجمن 
 . 41شده بوداز طریق انجمن منتشر ایشان کتاب ترجمه 

 
عمدتا وابسته افراد بود و سازمانی برای ها این تالش ولی به هر حال،

م سال دوم حضوردر  من بنابراین،. نداشتیمانتشار کتاب در انجمن 
به به شورای عالی پیشنهاد دادم که انتشارات انجمن را  در انجمن

چندین عنوان کتاب طی این سالها  .فعال کنیمیافته  صورت سازمان
 پایگاهده است که فهرست آنها در توسط انتشارات انجمن منتشر ش

 حسابداران انجمن نظارت تحت) حسابداری کتابهای معرفی تخصصی
البته از حدود دو سال قبل، با توجه  در دسترس است. (ایران خبره

های  به تبع آن افزایش هزینه به افزایش افسارگسیخته قیمت کاغذ و
تصمیم گرفتیم کتابهای انجمن را به صورت الکترونیکی  چاپ

چون هدف اولیه ما در انتشارات انجمن نشر دانش منتشر کنیم. 
به دلیل این مهم، اتفاقا ای است، که  ورد نیاز حسابداران حرفهم

 شود. از طریق نشریات الکترونیکی بهتر محقق میسهولت در انتشار 
 
 
 

                                                           
 ،706 و 705 ،700 المللی بین حسابرسی استانداردهای مستقل، حسابرس گزارش -41

 استانداردهای ؛1388نسب، (، ترجمه امیر پوریاIFACالمللی حسابداران ) فدراسیون بین
 ، ترجمه امیر(IIA) داخلی حسابرسان ، انجمنداخلی حسابرسی ای حرفه عمل المللی بین

ت ریسک، ، انجمن مدیریریسک مدیریت استاندارد ؛1389درگاهی،  اسماعیل پوریانسب،
جامعه مدیران بیمه و ریسک، و مجمع ملی مدیریت ریسک بخش دولتی، ترجمه امیر 

، نوشته مسائل سواالت، ریزی، برنامه: آزمایی شرکت؛ و 1389پوریانسب و عبداله آزاد، 
 .1391پژنگ  سحر لداری، غالمزاده مسعود پوریانسب، گوردون بینگ، ترجمه امیر

 معرفی تخصصی پایگاه»اندازی  تان از طراحی و راه ولیههدف ا
 ؟چه بود «حسابداری های کتاب

https://iica.ir/books/iica
https://iica.ir/books/iica
https://iica.ir/books/iica/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B0%D8%8C-%DB%B7%DB%B0%DB%B5-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B6-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B8
https://iica.ir/books/iica/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
https://iica.ir/books/iica/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B9
https://iica.ir/books/iica/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B1
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هم  1398ابتدای سال  وسعه دادیم.ت 1397طی سال  این سامانه را
ترین هدفم از  اصلی. 42کردیم اندازی آن را منتشر خبر راه

آل، بتوانیم یک  در حالت ایده ،اندازی این سامانه این بود که راه
بانک اطالعاتی جامع و متمرکز از همه کتابهای حسابداری ایران و 

یا یعنی هر فرد و ناشری که هر کتاب جهان گردآوری کنیم. 
تواند آثار ط با حسابداری منتشر کرده است بمجموعه کتابهای مرتب

ای از طریق این سامانه معرفی کند. ضمن  خود را بدون هیچ هزینه
به مرور این سامانه را تکمیل توانیم  میاینکه خودمان هم در انجمن 

البته این محقق شود.  هر چه زودترامیدوارم این خواسته . کنیم
یکی این که انتشارات  کرد دیگر هم برای ما دارد.سامانه دو کار

کنیم.  میبه صورت متمرکز معرفی و جا از طریق آن یکانجمن را 
تابهایی ترجمه یا تالیف دیگر اینکه تعداد زیادی از اعضای انجمن ک

آنها را معرفی کند. قبال که  دارندند که بعضا از انجمن انتظار کن می
عداد کتابهای آنان بسیار محدودتر تعداد اعضای انجمن کمتر و ت

     . شد میبود، این کار در مقاطعی از طریق مجله حسابدار انجام 
افزایش تعداد کتابهای آنان و ولی با افزایش تعداد اعضای انجمن 

اندازی این سامانه،  راه باولی . استغیرممکن االن این کار انجام 
  ایم،  هختصاص دادیک بخش را به معرفی کتابهای اعضای انجمن ا

اعضای انجمن  امکان معرفی آثارتعداد نامحدود به از طریق آن  که
 وجود دارد.

                                                           
 معرفی تخصصی پایگاه آزمایشی نسخه: جدید سال آغازین روزهای با همزمان -42

 معرفی به کمک هدف با ایران خبره حسابداران انجمن نظارت تحت حسابداری های کتاب
 رونمایی حسابداران نیاز ردمو آموزشی منابع سایر و حسابداری های کتاب بهتر چه هر

 .1398فروردین  19رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  پایگاه اطالع شد،

https://iica.ir/news/iica-news/3587-1398-01-19
https://iica.ir/news/iica-news/3587-1398-01-19
https://iica.ir/news/iica-news/3587-1398-01-19
https://iica.ir/news/iica-news/3587-1398-01-19
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سازی استانداردهای  و پیادهکه بحث برجام  1394در سال بله. 
 پروژه( در ایران داغ شده بود، IFRSالمللی گزارشگری مالی ) بین

 با ایران ریحسابدا ملّی استانداردهای تطبیقی بررسی مطالعاتی
 آنها متناظر مالی گزارشگری و حسابداری المللی بین استانداردهای

(IASs & IFRSs )در شورای عالی مصوب شد و حتی پیمانکار انجام 
   .43ی بین انجمن و پیمانکار منعقد شدو قراردادشد تعیین آنهم 

در انجمن هم با توجه  به دالیلی به سرانجام نرسید. آن پروژه ولی
المللی بسیار  در سطح بین یمباحث توسعه پایدار آن زمان نکهبه ای

جهانی پایدار توسعه گزارش 2015ویرایش ترجمه  مطرح شده بود،
44      

انتشار این گذار و جایگزین پروژه قبلی شد. به آن پیمانکار وا
سه موسسه ماندگار در انجمن است. جزو کارهای هم  کتاب

نگر آریا، دایارهیافت، و هادی  حسابرسی )به ترتیب الفبا( ارقام
مه و چاپ این همه مخارج ترجمالی  انبه عنوان حامیهم بینات 

این اثر ارزشمند با بهترین کیفیت  کتاب را متقبل شدند. به طوریکه
که در همانطور خه چاپ شد. در هزار نس روی کاغذ گالسه و رنگی

                                                           
 با ایران حسابداری ملّی استانداردهای تطبیقی بررسی مطالعاتی پروژه پیمانکار -43

( IASs & IFRSs) آنها  متناظر مالی گزارشگری و سابداریح المللی بین استانداردهای
 .1394مرداد  26رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  پایگاه اطالع شد، تعیین

44- The 2015 Global Sustainable Development Report was 
launched in June 2015 and contributed to the 2015 session of the 
High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development.  
FULL REPORT. BRIEFS.  

اید که یا  در این سالها پروژه مطالعاتی خاصی هم در انجمن داشته
 در انجمن یا توسط پیمانکار منتخب انجمن انجام شده باشد؟

https://sustainabledevelopment.un.org/globalsdreport/2015
https://iica.ir/news/iica-news/1587-9405261
https://iica.ir/news/iica-news/1587-9405261
https://iica.ir/news/iica-news/1587-9405261
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1758GSDR%202015%20Advance%20Unedited%20Version.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1870GSDR%202015%20Briefs.pdf
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، این گزارش در واقع 45ذکر کردیم همخبر انتشار این اثر ارزشمند 
 برنامه یک اتخاذ برای جهان رهبران 2015 نشست سپتامبرخروجی 

پایدار است. این گزارش چکیده  توسعه برای تحول و جهانی
جهان  دانشمندان ترین برجسته از کارهای مطالعاتی و نظرات گروهی

ت که از آن به عنوان برنامه جهان برای بیست سال آینده نام برده اس
 گزارشاین ترجمه  الفاصله پس از چاپ کتابما ب سالآن شود.  می

معاونتهای های مختلف،  را برای وزارتخانه آن مهم و ارزشمند
تخصصی مجلس، مرکز های کمیسیونمختلف نهاد ریاست جمهوری، 

نهادهای مختلف دیگر ارسال و سازمانها و  های مجلس،پژوهش
 . ، و بازخوردهای بسیار خوبی هم دریافت کردیمکردیم

 
 
 
 
 

یا  1390من اولین بار که به دفتر انجمن رفتم، گمان کنم سال 
. آقای دکتر پوریانسب آن زمان عضو شورای عالی و بود 1391

یاد  ای را بین دبیرکل وقت )زنده جلسهو سردبیر مجله حسابدار بود، 
و اعضای تحریریه مجله حسابدار هماهنگ کارکنان انجمن  ،یری(من

همین که وارد دفتر ولی  بود. به موضوع آن جلسه کار ندارم.کرده 
آپارتمان اداری دفتر انجمن یک . شدم، به شدت جا خوردمانجمن 

در حدود دویست متری واقع در طبقه دوم یک ساختمان قدیمی 

                                                           
 توسعه گزارش» ترجمه کتاب: ایران خبره حسابداران انجمن انتشارات سوی از -45

خرداد  23رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  پایگاه اطالع شد، منتشر «جهانی پایدار
1395. 

عالوه بر این موارد، اقدامات دیگری هم در سالهای نخست انجام 
 اید که کمتر درباره آنها صحبت شده باشد؟ هداد

https://iica.ir/news/iica-news/2838-9503231
https://iica.ir/news/iica-news/2838-9503231
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بود. از در آپارتمان که وارد الهی )ویال(  خیابان استاد نجات
بود که نیمی از آن  به طول حدود بیست مترشدیم، یک راهروی  می

به ارتفاع حدود یک و های فلزی قدیمی ( فایل)روبروی در ورودی
قرمزرنگ انتهای راهرو هم یک بخاری چیده شده بود.  نیم متر

 در اثر گرما و مصرفبود که  بسیار بزرگ به ارتفاع حدود دو متر
 وقتیبود.  شدهخفه و سنگین  شدت بهفضای دفتر اکسیژن آن، 

 نخستدر دو ماه  قر شدم،خودم به عنوان دبیرکل در آن دفتر مست
به احترام آن عزیز  ،حضور داشتدر دفتر یاد منیری هم  که زنده

ابتدا آن  1393تغییری در چیدمان دفتر ندادم. ولی از ابتدای سال 
سپس،  دری راهرو را مرتب کردیم.یم و قشتاز راهرو بردابخاری را 

طراحی داخلی و چیدمان دفتر را کامال تغییر دادیم و بروز 
دیمی را از راهرو جمع مثال همه آن فایلهای فلزی ق .46کردیم
های چوبی سفارش  به جای آنها در اتاق امور اعضا کتابخانه کردیم.

آن  درو پرونده اعضاء را داخل زونکنهای نو و یکرنگ  ؛دادیم
هم که دفتر فعلی انجمن را  1395در سال ها چیدیم.  کتابخانه

که آن زمان به جناب آقای دکتر صادقیان )رئیس انجمن( خریدیم، 
ت داشتند، یکی از در بنیاد مستضعفان مسئولیعنوان معاون 

آن پیمانکار طی حدود و  ،های بنیاد را معرفی کردندپیمانکاران هتل
را از یک دفتر مندرس قدیمی به یک دفتر دو ماه، این آپارتمان 

  .47کردشیک و مدرن تبدیل 

                                                           
 گرفت، قرار بازسازی و بازطراحی مورد انجمن دفتر داخلی چیدمان و دکوراسیون -46

 .1394خرداد  18سانی انجمن حسابداران خبره ایران، ر پایگاه اطالع
 در عالی شورای اخیر جلسه برگزاری و قطعی تحویل با: کرد اعالم انجمن دبیرکل -47

رسانی انجمن  پایگاه اطالع شد آغاز رسماً دفتر این از برداری بهره انجمن جدید دفتر محل
 .1395مرداد  20حسابداران خبره ایران، 

https://iica.ir/news/iica-news/1583-9403181
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اگر بگویم نگران نبودم که خالف واقع است. ولی نگرانیم در حدی 

یک دهه طی های اجتماعی  شبکهنبود که مانع انجام این کار شود. 
کار به جایی کشید اخیر خیلی از مناسبات جهان را دگرگون کردند. 

ترین  نالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، اصلیکه مثال دو
همین االن مباحث داغ انتخابات اش حساب توئیترش بود!  رسانه

شود.       های اجتماعی انجام می ریاست جمهوری ایران در شبکه
 یک تغییر پارادایم )الگوواره( است. اهمیتی نیست.  تحول کماین 

 
 صفحه اداره ،ل به انجمن بیایمبه عنوان دبیرکاینکه  من حتی قبل از

هنوز فیسبوک آن زمان . بر عهده داشتممجله حسابدار در فیسبوک را 
ترین شبکه اجتماعی در ایران بود.  در ایران فیلتر نشده بود و اصلی

بین مردم به های اجتماعی در  البته آن زمان نفوذ اینترنت و شبکه
 با این حال به سرعتی به مراتب کمتر بود. ولو  اندازه امروز نبود؛

ناچار و ما یل شد پنج هزار نفری صفحه مجله حسابدار تکمظرفیت 
البته محتوای  .اندازی کنیم برای مجله راهصفحه را هم  دومینشدیم 

فیسبوک برای آن زمان هر دو صفحه کامال یکسان بود. ولی چون 
     (دانم به چه علت گذاشته بود )نمی صفحات سقف پنج هزار نفری

    اندازی کنیم.  راههم ما ناچار شدیم صفحه دوم را  به همین دلیل
تر از امروز بود  های اجتماعی بسیار پایین در آن زمان که نفوذ شبکه

 انجمن در حضورتان مدت طی شما که دیگری کارهای از یکی
 های شبکه پررنگ و گسترده انجمن در حضور دادید، انجام

 حضور این که نبودید نگران اوایل آن. بود مختلف اجتماعی
 شود؟ برانگیز چالش و شما انجمن برای
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عدد برای صفحه یک مجله تخصصی کننده  پنج هزار و اندی دنبال
های  من از همان تجربه متوجه شدم که شبکهای بود.  کننده خیره

 . دارندنظیری هادهایی مثل ما چه ظرفیت بیرای ناجتماعی ب
 

یک وبگاه جدید برای  در همان سال اولبه انجمن آمدم، من وقتی 
چون وبگاه قبلی بسیار ناکارآمد و تقریبا . 48انجمن طراحی کردیم

بود! محدود بسیار با ظرفیت تابلوی اعالنات یک چیزی شبیه به 
شد، امکان  یشتر میب تعدادیاز یک  یک خبر سادهحروف اگر  ،مثال

دامین وبگاه  همزمان، چیز عجیبی بود.در مجموع  انتشار نداشت!
خواستم  میدادم.  تغییر iica.irبه  iranianica.com را هم ازانجمن 

IICA سرواژه عنوان به (Acronym) انجمن جا بیفتد؛ که االن  نام
حسابهای کاربری و همه آنهم  بعد از خوشبختانه جاافتاده است.

 iica_irهای اجتماعی را با شناسه  کانالهای انجمن در همه شبکه

ایجاد در اولین روزی که تلگرام امکان دقیقا مثال،  اندازی کردم. راه
کانال انجمن حسابداران فراهم کرد، در ایران کانال را برای کاربرانش 

     . 49اندازی کردم راه t.me/iica_irرا به نشانی  خبره ایران در تلگرام
ک بازه زمانی کوتاه در یو  ،تلگرام فیلتر نشده بودهنوز آن زمان 

تلگرام اولین شبکه ایرانیان قرار گرفته بود. به شدت مورد توجه 
های مختلف جامعه نفوذ کرد و  که در الیه بوداجتماعی در ایران 

اندازی  البته آن زمان که ما کانال انجمن را راهگیر شد.  همهسرعت  به

                                                           
نجمن حسابداران خبره رسانی ا پایگاه اطالع  شد، اندازی راه انجمن جدید وبگاه -48

 .1394مهر  1ایران، 
پایگاه   شد، اندازی راه تلگرام در ایران خبره حسابداران انجمن رسمی کانال -49

 .1394مهر  4رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  اطالع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Acronym
https://t.me/iica_ir
https://t.me/iica_ir
https://t.me/iica_ir
https://t.me/iica_ir
https://iica.ir/news/iica-news/1592-9407012
https://iica.ir/news/iica-news/1615-9407041
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عی های اجتما کردیم، هیچ نهادی در حسابداری ایران در شبکه
آن بودند. نامشخص فعال نبود. انگار همه به قول شما نگران تبعات 

ولی ما در همان روز اول که کانال انجمن را ایجاد کردیم به همه 
اعضای انجمن پیامک گروهی زدیم و نشانی کانال را برایشان 

نزدیک به هزار نفر هم بیست و چهار ساعت اول فرستادیم. در همان 
انگیز  این کانال پیوستند. برای من بسیار هیجاناز اعضای انجمن به 

توانستم با  کردم با گوشی تلفن همراهم می هر زمان اراده میبود. 
اعضای انجمن در ارتباط باشم. اینها االن برای ما عادی شده است. 

 نیافتنی بود. ولی آن زمان واقعا مثل تحقق یک رویای دست
 
 
 

 ،مجله حسابدارکانال برای ، یک انجمنما در تلگرام یک کانال برای 
یک کانال برای مرکز آموزش ، پادکستهای انجمنیک کانال برای 

            داریم.   PACTآموزش زبان انگلیسی در و یک کانال   ،(PACTانجمن )
 PACTبرای انجمن و هم  آپاراتو ، لینکداین، در اینستاگرام

همگی به  PACTالبته حسابهای . 50ای داریم حسابهای جداگانه
شوند. ولی در تمام  ه میادار PACT توسط همکارانصورت متمرکز 

حسابها و کانالهای انجمن در همه  (ادمینکننده ) اداره ،این مدت
ام. هم به خاطر حساسیت  های اجتماعی مختلف خود من بوده شبکه

در همه  باال باشد. هاسرعت انجام کاراینکه  موضوع و هم به خاطر

                                                           
اینستاگرام پکت  pact.ir@اینستاگرام پکت:   iica_ir@اینستاگرام انجمن:  -50

 pact.ir@آپارات پکت:  iica_ir@ آپارات انجمن: pact.english@انگلیسی: 
 .لینکداین پکت. لینکداین انجمن

 است؟ فعال اجتماعی های شبکه کدام در انجمن االن

https://t.me/iica_ir
https://t.me/hesabdar_iica_ir
https://t.me/podcast_iica_ir
https://t.me/pact_ir
https://t.me/pact_english
https://www.instagram.com/iica_ir/
https://www.instagram.com/pact.ir/
https://www.instagram.com/pact.english/
https://www.aparat.com/iica_ir
https://www.aparat.com/pact.ir
https://www.linkedin.com/company/iranian-institute-of-certified-accountants-iica-
https://www.linkedin.com/company/iranian-institute-of-certified-accountants-iica-
https://www.linkedin.com/company/professional-accountants-centre-for-training-pact/
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ن های اجتماعی هم بدون استثناء حسابهای انجمن در بی این شبکه
. مثال، های کاربری بودندهای حسابداری ایران اولین حسابهمه نهاد

اینستاگرام حدود یک سال و اندی است که در بین حسابداران 
اندازی و فعالیت حساب  از راهمحبوب شده است. ولی ایرانی 

       . 51گذرد کاربری انجمن در اینستاگرام بیش از پنج سال می
 (1394بهمن  13) 2016فوریه  2 اولین پست انجمن در اینستاگرام

مجمع . عکس لحظه نواختن سرود ملی ایران در آغاز منتشر شد

، در تاالر الغدیر دانشکده 1394دی  30ساالنه مورخ  عمومی عادی
 مدیریت دانشگاه تهران است.

 

 
 

های اجتماعی مختلف همیشه جزو  در شبکه 1380من از اوایل دهه 
های اجتماعی از همان اول  ام. اساسا مفهوم شبکه کاربران فعال بوده

ال های اجتماعی معمو کاربران شبکهبرای من جذابیت زیادی داشت. 
سروصدا  دو گروه کلی هستند. گروه اول افرادی هستند که خیلی بی

حضور دارند. ولی گروه دوم افرادی  چراغ خاموشاصطالح  و به
    ( است. فعال)کنشگرایانه خیلی پرنمود و حضورشان هستند که 

در فیسبوک خیلی  1380در دهه ام.  من همیشه جزو گروه دوم بوده
تلگرام به شدن فیسبوک به وایبر و بعدا  بعد از فیلترفعال بودم. 

کامال فعال  آپاراتو  لینکداین، اینستاگرامدر هم االن مهاجرت کردم. 

                                                           
 ایران خبره حسابداران انجمن رسمی صفحه: انجمن با مرتبط تصاویر انتشار هدف با -51
بهمن  20رسانی انجمن حسابداران خبره ایران،  اطالعپایگاه   شد، اندازی راه اینستاگرام در

1394. 

 هستید؟ فعال اجتماعی های شبکه کدام خودتان در

https://www.instagram.com/p/BBhaB9YFLdT/
https://www.instagram.com/p/BBhaB9YFLdT/
https://iica.ir/files/iica/General_Meeting/IICA_Annual_General_Meeting_1394_10_30.pdf
https://iica.ir/files/iica/General_Meeting/IICA_Annual_General_Meeting_1394_10_30.pdf
https://iica.ir/files/iica/General_Meeting/IICA_Annual_General_Meeting_1394_10_30.pdf
https://www.instagram.com/mohsen_ghasemee
https://www.linkedin.com/in/mohsen-ghasemi-117b8236/
https://www.aparat.com/mohsen_ghasemee
https://iica.ir/news/iica-news/2221-9411207
https://iica.ir/news/iica-news/2221-9411207
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های من در ، تعداد فالورها و بازدیدهای پستمثال. 52هستم
وقت هیچچندین برابر انجمن است.  اینستاگرام، لینکداین و آپارات

به های اجتماعی  هم مطلقا از ظرفیت حسابهای انجمن در شبکه
ام. بلکه همیشه  منظور جذب مخاطب برای خودم استفاده نکرده

شخصی خودم  ام. یعنی از ظرفیت مخاطبان کرده عکس این رفتاربر
برای ترویج حسابهای انجمن و جذب مخاطب برای آنها استفاده 

 موثر بوده است.بسیار  هم اغلبم. ا کرده
 

های اجتماعی و تولید محتوا دارم حتی  به شبکهمن ای که  عالقه
ده سال سن االن حدود  او. شده استبه پسرم هم منتقل ناخودآگاه 

( شو آرین) آپاراتکنندگان حسابش در  ولی تعداد دنبالدارد. 
 ]خندهبا[کنندگان حساب انجمن است!  دنبال تعدادبرابر دو

همیشه چندین هزار بار کند هم  ویدئوهایی که تولید و منتشر می
های جهان همانطور که عرض کردم، امروز پارادایم شوند. دیده می

های اجتماعی فعال  االن نوجوانانی در شبکه. اند دگرگون شدهاساسا 
از  برداری بهرهو با  ،هستند که مخاطبان چندصدهزار نفری دارند

ی ا دهها برابر افراد متخصص و حرفهشان  ظرفیت مخاطبان گسترده
من شخصا  عا دگرگون شده است؛ وجهان واق کنند. کسب می درآمد

   این دگرگونی را دوست دارم.
 
 
 
 

                                                           
 را ببینید. اجتماعی های شبکه و شخصی وبگاه(: 12) پیوست -52

 هم ویدئو و پادکست از نوشته قالب بر عالوه اخیر سالهای طی شما
 استفاده اجتماعی های شبکه در محتوا انتشار و تولید برای
 شدید؟ مند عالقه زمینه این به شد چطور. اید کرده

https://www.aparat.com/arianshow
https://www.aparat.com/arianshow
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    آپارات در انجمن ویدئوهای انتشار موفق بسیار تجربه به توجه با
 انالک گرفتم تصمیم 1396مهرماه  من در (،1394)از بهمن 

به نشانی  شنوتو پادکست اشتراک سرویس دررا  انجمن هایپادکست
shenoto.com/channel/iica_ir صوتی هایفایلکنم؛ و  اندازی راه 

از این تولید و  انجمن یدئوهایو بر عالوه را متنوعی)پادکست( 
 کانال اندازی راه در کههمانطور  در واقع،. مکن منتشرطریق 

 کانال یک که بود هدفم ایندر آپارات  انجمن ویدئوهای
 این اندازی راه ایجاد کنم، هدفم از انجمن برای آفالین تلویزیونی

 برای آفالین رادیوی کانال یک که بود هم این پادکست کانال
و چون همیشه در انجمن کمبود منابع مالی  داشته باشیم. نانجم

ای به  اندازی این کانال پادکست هزینه خواستم در راه داشتیم، و نمی
تولید و انجمن تحمیل شود، اغلب پادکستهای این کانال را خودم 

کردم،  و صدابرداری میکردم. یعنی خودم گویندگی  می منتشر
کرد، و من پادکست نهایی را  فه میآرش پشنج به آنها موسیقی اضا

    یاد  زندهکه مربوط به ها . البته یکی از پادکست53کردم منتشر می
بود را  ایران خبره حسابداران انجمن واره نشان آفریننده - ممیّز مرتضی

 .گویندگی کرد آرش خودش
 

های مختلف جامعه  ای در الیه کننده وذ خیرهآن سالها چون تلگرام نف
آبان  2شنبه،  ز سهاز جمله در بین حسابداران پیدا کرده بود، در رو

های انجمن در ای انتشار پادکستیک کانال جداگانه برهم  1396
 ایجاد کردم. t.me/podcast_iica_ir تلگرام به نشانی

                                                           
 را ببینید. پادکستها(: 10) پیوست -53

https://www.aparat.com/iica_ir/videos
https://shenoto.com/channel/iica_ir
https://shenoto.com/channel/iica_ir
https://shenoto.com/channel/iica_ir
https://shenoto.com/album/18397
https://t.me/podcast_iica_ir
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این در انجمن، ها تولید و انتشار پادکست آغازحدود یک سال بعد از 

به صورت  هایی رامجموعه پادکستایده در من شکل گرفت که 
شخصی در ارتباط با تاریخ حسابداری ایران تولید و منتشر کنم. 

     را هم از عنوان کانال ویدئوهای کوتاه  پادکستهااین عنوان 
چرا اینکه ولی الهام گرفتم. در تلگرام  د بهنودهزار داستان با مسعو

منتشر کنم و از ظرفیت را خودم شخصی ها تصمیم گرفتم این پادکست
چون بود که این  شکانال پادکستهای انجمن استفاده نکردم، دلیل

در خواستم  نمی، هستندبرانگیز  مناقشههمواره  یتاریخ اتموضوع
این پادکستها را از طریق اگر باشم.  یتی داشتهبیان مطالب محدود

کردم، ناچار بودم مواردی را  کانال پادکستهای انجمن منتشر می
تبعات احتمالی این خواستم  نمی عالوه بر این،رعایت کنم. 

، 1397دی  12شد که از اینطور پادکستها گریبانگیر انجمن شود. 
  ؛ را شروع کردم هزار داستان حسابداریهای  تولید مجموعه پادکست

و  باکس کست  ،آپارات کانالهایم در طریق ازآنها را طی این مدت، و 
 . 54ام کردهمنتشر  تلگرام

 

                                                           
 را ببینید. پادکستها(: 10) پیوست -54

           هایی را تحت عنوان ستهم مجموعه پادکشما خودتان 
به صورت شخصی تولید و منتشر « هزار داستان حسابداری»

کنید که اتفاقا خیلی هم پرطرفدار هستند.  چرا این مجموعه  می
 پادکستها را از طریق کانال پادکستهای انجمن منتشر نکردید؟

برانگیز بودن موضوعات تاریخی و تبعات  منظورتان از مناقشه
 تر توضیح بدهید؟ شودواضح لی آنها برای انجمن را میاحتما

https://www.aparat.com/mohsen_ghasemee/videos
https://www.aparat.com/mohsen_ghasemee/videos
https://castbox.fm/channel/-id2087971
https://t.me/mohsen_ghasemee
https://t.me/mohsen_ghasemee
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مثال، اولین پادکستی که اجازه بدهید با یک مثال توضیح بدهم. 
قسمت   برای یکی از بزرگان حسابداری ایران تولید و منتشر کردم،

. 55یاد محمدمهدی سمیعی بود هشتم این پادکستها و برای زنده
از عزیزان گالیه  شماریین پادکست ابالفاصله بعد از انتشار 

انتخاب را عزیز دیگری  یاد، آن زندهکردند که چرا به جای  می
این پادکستها تالش شخصی من ام! پاسخ ساده من این بود که  نکرده

کردم که خودشان دست به کار بشوند  و آنان را تشویق می هستند؛
اگر از مایل هستند پادکست تولید کنند.  که و برای هر عزیزی

  کردم،  استفاده می برای انتشار این پادکستها ظرفیت کانال انجمن
شدم. در محتوای یکایک این  در تمام این جزئیات محدود می

      رانگیز هستند. ب پادکستها هم که سرتاسر مواردیست که مناقشه
به صورت شخصی اگر این بود که این کار بندیم  جمع ،در مجموع

کنم تصمیم درستی  ست. االن هم همچنان فکر میانجام شود بهتر ا
 .گرفتم

 
 
 
 
 
 

اعتنا یا  کار و کم ما در زمینه تاریخ حسابداری در ایران بسیار کم
های بخش یکی ازدر حالی که مثال در امریکا  ایم. اعتنا بوده حتی بی

                                                           
انجمن حسابداران  بنیانگذار) سمیعی محمدمهدی(: 8) حسابداری داستان هزار -55

بهمن  26، تلگرام، باکس کست، راتآپاقاسمی،  و با صدای محسن نوشته ،(خبره ایران
1397. 

 

های مختلفتان چه ضرورتی  سوال بعدی اینکه؛ در بین مشغله
احساس کردید که تصمیم گرفتید برای تولید و انتشار این 

 پادکستها هم وقت و انرژی صرف کنید؟

https://www.aparat.com/v/yBkgA
https://www.aparat.com/v/yBkgA
https://www.aparat.com/v/yBkgA
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145033574
https://t.me/mohsen_ghasemee/46
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ریکاانجمن حسابداری امبسیار بااهمیت و پرکار 
آکادمی مورخان  56

حسابداری
مجله مورخان حسابداری است که 57

 جلهمهمترین م، 58
من هر  د.کن منتشر می 1974از سال تاریخی حسابداری جهان، را 

ما  .ام یت تاریخ در حسابداری بگویم باز هم کم گفتهچه از اهم
یک کنیم کار کردن در زمینه تاریخ حسابداری  متاسفانه تصور می
ارتباط با مسائل روز حرفه است. این تصور کامال  کار لوکس و بی

یک بنده خدایی که در ظاهر ادعای دوستی با من  نادرست است.
          بازی است!!  قرتی داشت، پشت سرم گفته بود که این کارها

کرده ها آن اوایل که من شروع به تولید و انتشار این پادکستیا 
های تلگرامی من را خطاب ، یکی از همکاران در یکی از گروهبودم
بپردازید! به مسائل روز حرفه به جای این کارها » :داد و گفتقرار 

یش و صد که ده سال پیش و پنجاه سال پ برای ما چه اهمیتی داره
؟! اتفاقی در حسابداری ایران افتادهسال پیش و هزار سال پیش چه 

 آنمن در پاسخ  «!االن چه مسائل و مشکالتی داریمما که  همهم این
از قضا اهمیت تاریخ در همه  ،همکار در همان گروه نوشتم که

چون ریشه اکثریت قریب به اتفاق ها همین کارکرد است.  زمینه
در همین حسابداری ایران ریشه  ا تاریخی است.مسائل و مشکالت م

یک شکاف   عالوه بر این،اغلب مسائل و مشکالت تاریخی است. 
بین حسابداری قبل و بعد از انقالب وجود دارد.  نیز بسیار بزرگ

اند که اساسا مبدا حسابداری ما بعد از  گروهی چنین جا انداخته
اند که اساسا مبداء  تهچنین جا انداخدیگر گروهی  است!بوده انقالب 

                                                           
56- The American Accounting Association (AAA) 
57- Academy of Accounting Historians (AAH) 
58- Accounting Historians Journal 

https://aaahq.org/
https://aaahq.org/AAH
https://aaahq.org/AAH
https://aaahq.org/AAH
https://aaahq.org/AAH/Journal/Accounting-Historians-Journal
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های بزرگ حسابداری غاینها درو است!حسابداری ما از دانشگاهها 
نپرداختن ما نزد افراد ناآگاه آنها دلیل باورپذیری ، که هستندایران 

یکی از طی این سالها همیشه  است.بوده به تاریخ حسابداری ایران 
ملی  که در انجمن بتوانیم پروژه بزرگ و این بود آرزوهای من

انجام سربه تاریخ حسابداری ایران را کلید بزنیم و به روش علمی 
هایم به یک بنده  برسانیم. یک بار این آرزو را البالی صحبت

خدایی گفتم، او هم هول شد و رفت و در قالب یکی دو کتاب به 
کار انجام  بدترین شکل ممکن این ایده را در واقع شهید کرد!

 چند که نیست طور اینبردار نیست.  تاریخی به روش علمی شوخی
 کار انجام توهم و کنیم گردآوری مجلد دو یکی، در را مقاله

به شوخی اینطور  اصال نبایدکار تاریخی  .باشیم داشته تاریخی
مند  حتما باید به صورت گروهی و توسط افرادی عالقه گرفته شود.

 و پای کار به سرپرستی یک متخصص انجام شود. 
 

ه در پاسخ پرسشهای قبلی هم یکی دو بار اشاره کردم، کهمانطور 
من در دو ماه اول آمدنم به انجمن برای این که به جزئیات با 

گذشته آشنا شوم، همه مطالب مرتبط با  درانجمن و رویدادهای آن 
( منتشر شده بود را 1355انجمن که در مجله حسابدار )از سال 

مندی و توجه من به  عالقهم. این در واقع نقطه شروع ه بودخواند
هایی که از برداری ایران بود. بر مبنای فیش تاریخ معاصر حسابداری

سب دیدم که این منامطالب و بعدا مطالب دیگر انجام دادم،  آن
بخشی از این مطالب ابتدا های مختلف بازگو کنم. مطالب را در قالب

گو کردم. در چند مقاله و بعضی از میزگردهای مجله حسابدار بازرا 



 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 107 - 

های های هزار داستان حسابداری و فیلمهم در قالب پادکستبعدا 
 مستند انجمن به آنها پرداختم.

 
 
 
 

 
در مرکز آموزش  مکه سخنرانی 59دهم این پادکستهافقط قسمت 

همگی  آنها. مابقی کردمالبداهه ارائه  صورت فی به انجمن است را
ای  صورت محاوره را بهشده دارند. متن آنها  متن از پیش نوشته

کنم، تا خودمانی به نظر  همانطور هم گویندگی می نویسم، می
ام هم مرجع معتبر تاریخی  چه در این پادکستها گفتهآنهر  برسند.

  ام.  ای را بدون مرجع معتبر ذکر نکرده هیچ دادهمطلقا د. ندار
 
 

 
 چون. ندکننده بود شدت دلگرم بازخوردها برایم غافلگیرکننده و به

روبرو شوم. های منفی بیشتر انتظار داشتم با واکنش ،به دالیل مختلف
آید  وقتی از چیزی بدمان میبیشتر هستیم که اینطور  ما آدمها ذاتا

ابراز بیشتر نظرات منفی خود را یعنی  کنیم. را ابراز می نظر خود
به مذاق انتظار داشتم هر کدام از این مطالب  ،به همین دلیل کنیم. می

را ابراز کنند. ولی به جز های منفی این حسی خوش نیاید و افراد
باقی مانده است، مابقی  مکه االن در ذهنشمار  انگشتچند مورد 

                                                           
، آپاراتقاسمی،  با صدای محسن ویال، در دورهمی(: 10) حسابداری داستان هزار -59

 .1397اسفند  9 ،تلگرام، باکس ستک

 کارهای تاریخی داشتید؟مجموعه چه بازخوردهایی از انتشار این 

البداهه هر چه  روش شما در ضبط این پادکستها چطور است؟ فی
گویید؟ چون لحن کامال  د را درباره آن موضوع میدر ذهن داری

 رسد متنی در کار باشد. ایست. به نظر نمی محاوره

https://www.aparat.com/v/CpUyG
https://www.aparat.com/v/CpUyG
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145037690
https://t.me/mohsen_ghasemee/57
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مثال، چند عزیز که من قبال  .ندکننده بود به شدت دلگرمبازخوردها 
افتخار آشنایی با آنان را نداشتم، به من پیام دادند و گفتند در 

، و از این پادکستها برای جلب عالقه کنند دانشگاه تدریس می
طی یا کنند.  دانشجویان به حسابداری سر کالسهایشان استفاده می

با پروفسور من  گفتگوینسبت به عزیزان پرشماری این مدت، 
یکی از نوادر جهان پروفسور ارفعی  ند.ا هابراز لطف کرد 60ارفعی

ی که گفتگویو ، استالنهرین  های باستانی ایران و بیندر زمینه زبان
انجام در محل دفترشان در فرهنگستان هنر با ایشان  1397اسفند من 

با تا به حال ی است که گفتگویترین  ترین و تخصصی دادم، مشروح
ایشان انجام شده است، و قطعا یکی از منابع مرجع در آینده 

سل نخست که من درباره ن ارهای تاریخییا مجموعه کخواهد بود. 
عرفانی،  اسماعیلیادان  ویژه، زنده بهرترد ایرانی، حسابداران چا

تهیه و  نژاد والقاسم خردجو، و حسن سجادیمحمدمهدی سمیعی، اب
تعداد . ه استبسیاری از عزیزان قرار گرفت مورد توجهمنتشر کردم، 

این حتی  اند که پیش از طی این مدت به من گفته از عزیزان زیادی
را  یادان سمیعی و خردجو، زنده نام بعضی از این افراد، مخصوصا

و به  این ظلم بزرگ ما حسابداران ایرانی به خودماننشنیده بودند. 
در هر حرفه اگر سمیعی و خردجو  است.بوده  تاریخ کشورمان

دیگری بودند، همچون دو اسطوره آنان را روی سرشان 
این دو عزیز تاثیرگذارترین افراد در تاریخ بازارهای گذاشتند.  می
بانک مرکزی به همت سمیعی . اند بودهل و سرمایه ایران پو

                                                           
 در کنترل و حسابداری درباره ارفعی عبدالمجید با قاسمی محسن یگفتگو -60
 و روردینف ،325-324 شماره حسابدار، مجله جمشید، تخت باروی های نبشته گل

 .26-16 صص ،1398 اردیبهشت

https://www.aparat.com/v/S19on
https://www.aparat.com/v/S19on
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-16-26
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خود را در نظام اقتصادی ایران پیدا کرد.  یاندازی شد و جا راه
به دستور سمیعی هم  تهراناندازی بورس اوراق بهادار  مطالعات راه

عزیز در دهه اول این دو  خردجو در بانک مرکزی انجام شد.توسط 
اولی در جایگاه رئیس شورای ( 1357تا  1346اندازی بورس ) راه

در جایگاه رئیس هیئت مدیره سازمان کارگزاران  یبورس و دوم
بورس را به  ،در عرض یک دههو  ند؛رهبری بورس را برعهده داشت

 در اقتصاد ایران )پیش از انقالب( رساندند. تاثیرگذاری جایگاه
همین دو عزیز، یکی در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی و دیگری 

در کنار  ،در جایگاه مدیرعامل بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
چهار ستون  62اصفیاء صفی محمدعلیو  61عالیخانی علینقی انیاد زنده

دورقمی اقتصاد ایران در دوران طالیی و اصلی رشدهای خیرکننده 
یاد اسماعیل عرفانی در  بدیل زنده یا نقش بیبودند.  1340دهه 

نعت نفت ایران و مطرح کردن ایده شدن ص جنبش ملیپیروزی 
یاد محمد مصدق قرار  ه زندهشدت مورد توج اقتصاد بدون نفت که به

دانند(، و  یمایده  را مبدع این ایشاناغلب به اشتباه  وگرفت )
نژاد،  یادان عرفانی، سجادی همچنین نقش حیاتی و تاثیرگذار زنده

جزو  ،اندازی شرکت ملی نفت ایران سمیعی و خردجو در راه
به دلیل حسابداری ایران است که معاصر فرازهای درخشان تاریخ 

ما به تاریخ، اغلب حسابداران ایرانی توجهی  و حتی بیتوجهی  کم
 ع هستند.اطال بی هااز آن

                                                           
های اسداهلل علم،  وزیر اقتصاد ایران در کابینه (1398 - 1307) عالیخانی علینقی -61

 پدیا ویکی .( بود1348 تا 1341حسنعلی منصور، و امیرعباس هویدا )
 بودجه و برنامه سازمان رئیس و مشاور وزیر (1387–1292) اصفیا صفی محمدعلی -62
. بود (1347 تا 1341) اهوید امیرعباس و منصور، حسنعلی علم، اسداهلل های کابینه در

 پدیا ویکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%82%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D9%81%DB%8C%D8%A7
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تاریخ چند هزار ساله ادامه داد. توان  میطور ینرا همباال فهرست 
ادوار  ایران آکنده از خدمات ارزشمند و متنوع حسابداران در

م تالش کردم فقط من در حد بضاعت بسیار ناچیزمختلف است. 
اهمیت به اذهان اهالی حرفه بزنم و توجه عزیزان را به تلنگری 

آن  هویت ای پدیدهتاریخ حسابداری ایران جلب کنم. تاریخ هر 
وقتی چنین تاریخ غنی و پرباری داریم، ایرانی ما حسابداران است. 

ظلم در حق در درجه اول و منتشر نکنیم،  اگر این تاریخ را مدون
 است. و در درجه بعد ظلم در حق میهن عزیزمان خودمان 

 
 
 

 
 
 

 
در کانال  1395تیر  13گویید، یادداشتی است که  یادداشتی که می

 AICPA TV ضمن معرفی جاآن .63در تلگرام نوشتمیادداشتهایم 
با  اعالم کردم )تلویزیون انجمن حسابداران رسمی امریکا(

تلویزیون انجمن حسابداران خبره ) IICA TV آن،الگوبرداری از 
دوستان همین االن . ایم هاندازی کرد در آپارات راهرا  (ایران

در واقع، د و آن را ببینند. را گوگل کنن AICPA TVتوانند  می
من با امریکا است.  رسمی حسابداران رسانه ویدئویی انجمن

، حساب انجمن را در آپارات 1394، در بهمن از آنالگوبرداری 

                                                           
 .تلگرام، 1395 تیر 13 از حسابدار رسمی نیست، هیچ کارشناس مالیاتی بهتر -63

ها، در تولید محتواهای وه بر تولید و انتشار این پادکستشما عال
 از یکی در اید. ویدئویی در انجمن هم بسیار پرکار بوده

 برای آفالین تلویزیون اندازی راه ایده اید نوشته یادداشتهایتان
 در انجمن کانال به هم تان اشاره. اید کرده محقق را انجمن

 دهید؟ می توضیح بیشتر زمینه این در. است بوده آپارات

https://www.aicpa.org/news/aicpatv.html
https://www.aparat.com/iica_ir
https://t.me/mohsen_ghasemeee/30
https://t.me/mohsen_ghasemeee/30
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، و از آن تاریخ تا به امروز هر رویدادی که در 64اندازی کردم راه
به صورت را انجمن برگزار شده است، ویدئوی کامل آن 

 شده منظورم از تفکیکم. ا کردهمنتشر  این کانالر شده د تفکیک
که در آن ده  ایم برگزار کردهکه مثال اگر یک همایش اینست 

هر ده سخنرانی را با عنوان هر من سخنرانی مختلف ارائه شده است، 
م. ا اگانه در این کانال منتشر کردهجدو هر سخنران به طور سخنرانی 

این  یکجایاز بارگذاری فایل  تر خیلی پرزحمت مناین کار برای 
جوپذیری . ولی این روش انتشار، جستبوده است رویدادها
تر کرده است. مثال  را برای مخاطبان بسیار راحت ی انجمنویدئوها

های مالیاتی طبق قانون  ای درباره معافیت اگر در یک همایش ارائه
 خصندان این موضوع مشم ، عالقهایم اتهای مستقیم داشتهمالیجدید 

 کنند. پیدا می خیلی راحت را
 

میداشت، ای گراهمایشها، آیینههمه  انجمن هم شامل یرویدادها
عالوه بر  .استها و گزارشهای  مصاحبه مجامع ساالنه، میزگردها،

تولید کردیم که آنها هم در  همطی این مدت چند فیلم مستند  ،این
مجموعه این امروز به تا . هستندمندان  در دسترس عالقه این کانال

ویدئوها نزدیک به دویست هزار بار توسط مخاطبان مختلف دیده 
اند. انتشار ویدئوهای رویدادهای انجمن اگر به همین ترتیب  شده

در این حساب ادامه پیدا کند در طول زمان یک آرشیو تصویری 
 . شدبسیار جذاب از انجمن ایجاد خواهد 

                                                           
 رسمی کانال: جهان و ایران حسابداری و انجمن با مرتبط ویدئوهای انتشار هدف با -64

 رسانی اطالعپایگاه        شد، اندازی راه« آپارات» در انایر خبره حسابداران انجمن
 .1394بهمن  13انجمن حسابداران خبره ایران، 

https://iica.ir/news/iica-news/2199-9411139
https://iica.ir/news/iica-news/2199-9411139
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آثار مستند داخلی و هستم.  های مستندمندان فیلم جزو عالقهمن 
های مختلف دنبال  در زمینه در هر فرصتی که داشته باشمخارجی را 

درگیر  خودم کردم یک روز تصور نمیهیچوقت  ولیکنم.  می
آیین گرامیداشت صدمین زادسال برگزاری  بهماجرا  شوم.ب سازیمستند

        . گردد برمی( 1396اسفند  16) نژاد یاد استاد حسن سجادی زنده
هم به را  ام عالقهدالیل  .یاد دارم ای به آن زنده من عالقه بسیار ویژه

به همین دلیل،  .65ما هنوشت آقای حسابدارمشروح در یادداشت طور 
جا که آن از آن ،به شورای عالی انجمن پیشنهاد دادم 1396در سال 

عضو دو دوره نخست شورای عالی، یاد از بنیانگذاران انجمن،  زنده
       اند، و از تاثیرگذارترین افراد در دهه اول فعالیت انجمن بوده

یاد  های را به مناسبت صدمین زادسال آن زند آیین گرامیداشت ویژه
)به جز  عالی خوشبختانه اکثریت اعضای شورایبرگزار کنیم. 

من قرار شد  . بنابراینبودندکامال با این پیشنهاد موافق نفر( یک
تدارک حین مراسم انجام دهم.  آناقدامات الزم را برای برگزاری 

ای  ابتدا در نظر داشتم در قالب یک کلیپ چند دقیقهمراسم برگزاری 
درست کنم و در آن مراسم یاد  ری برای آن زندهزندگینامه مختص
    آقای نخست وزیرفیلم مستند تازگی  آن زمان من بهنمایش بدهیم. 

                                                           
رونمایی از تمبر یادبود روز حسابدار منقش  مناسبترا به  آقای حسابداریادداشت  -65

( در روز 1396اد )در مراسم روز حسابدار اصفهان، آذر نژ یاد حسن سجادی به تصویر زنده
 و در کانال یادداشتهایم در تلگرام منتشر کردم. نوشتم 1396آذر  22چهارشنبه 

 بیشتر مستندی که در انجمن تولید کردید هم هایفیلم درباره
 مند عالقه زمینه این به شد چطور اصال اینکه دهید؟ می توضیح
 کردید؟ تولید انجمن در فیلمها را این چطور و شدید؟

https://iica.ir/news/iica-news/3525-professor_sadjadinezhad_centenary
https://iica.ir/news/iica-news/3525-professor_sadjadinezhad_centenary
https://iica.ir/news/iica-news/3525-professor_sadjadinezhad_centenary
https://t.me/mohsen_ghasemeee/233
https://www.filimo.com/m/VtILN/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
https://t.me/mohsen_ghasemeee/233
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یاد محمد  ، درباره زنده1395ی، )به کارگردانی محمدرضا امامقل
ه مرور بکلیپ آن حین آماده کردن  ،( را دیده بودم. بنابراینمصدق

این ایده در ذهنم شکل گرفت که با همین امکانات محدودی که در 
فیلم مستند زندگینامه یک  ،به جای کلیپ ،انجمن در اختیار داریم

جناب آقای آن زمان استاد بزرگوار یاد بسازیم.  برای آن زنده
گر داشتیم از این تلفنی که با یکدی گفتگویدر  همخستوئی 

نژاد  من را به دکتر مجید سجادی لطف کرد و، و موضوع مطلع شد
 ضمنایشان هم  .معرفی کرد( FCCAنژاد،  یاد سجادی پسر ارشد زنده)

های تعدادی از عکس، بسیار بابت این موضوع خوشحال شداینکه 
در  که قبال هیچ جا دیده نشده بودد را نوجوانی و جوانی استا

 م.استفاده کرد آن عکسهادر فیلم از هم  من .من گذاشتاختیار 
ضبط کرد و  66مراسم یک پیام ویدئویی خودشان هم به مناسبت آن

و ما در مراسم نمایش دادیم که برای حضار خیلی جالب  ؛فرستاد
. اتمام رسیدمراحل تولید فیلم به اینکه  از بعدبه هر حال،  بود.

 بارا هم ( نژاد : زمانه و زندگی حسن سجادیآقای حسابدارعنوان فیلم )
    یادداشتهمچنین و  آقای نخست وزیرفیلم مستند الگوبرداری از 

کارهای پژوهشی، در تولید این فیلم،  انتخاب کردم. آقای حسابدار
ضی از انتخاب و حتی تولید بع، )نریشن( گویندگی متن نویسندگی،

و انتخاب موسیقی را  تدوین کارگردانی، تصاویر را من انجام دادم.
یعنی یک کار کامال دِلی و بدون هزینه  انجام داد. آرش پشنجهم 

نهایی فیلم را نسخه داوطلبانه انجام دادیم.  طوربود که ما دونفر به 

                                                           
حسابداران خبره  انجمن، کانال ایرانی حسابداران به نژاد سجادی مجید دکتر پیام -66

 .1396اسفند  16آپارات، ایران در 

https://www.filimo.com/m/VtILN/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA_%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1
https://t.me/mohsen_ghasemeee/233
https://t.me/mohsen_ghasemeee/233
https://www.aparat.com/v/klJAy
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روی پرده سفید تاالر الغدیر  همان مراسمبرای اولین بار در 
ای حضار در آن مراسم نمایش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بر

من این برای  .گرفت عزیزان قرارآن مورد توجه هم شدت  بهدادیم. 
   نمان به در کرد. انگیز بود و خستگی را از ت خیلی هیجان و آرش

انجمن در  کانالبعد از آن مراسم هم نسخه کامل فیلم را از طریق 
 .67در دسترس دوستان استآپارات منتشر کردیم که 

 
به این نتیجه من ، آن فیلمساخت بخش  بعد از تجربه موفق و لذت

توانیم خیلی مطالب  می)فیلم مستند( اده از این قالب با استف رسیدم
به ( 1397) در بهار و تابستان سال بعد را منتشر کنیم. بنابراین،

آرش پشنج با همان روش توسط من وفیلم مستند دیگر  دومرور 
     در فیلم شد. انجمن در آپارات منتشر  کانالساخته و از طریق 

ای گذرا به  ضمن اشاره (1397 تیر) ای حرفه مثل حسابدار، مثل: ح
ایگری را تبیین  توسعه حرفهیران، ضرورت تاریخ حسابداری در ا

ای انجمن را  های صالحیت حرفه و در این بافتار، گواهینامه کردیم؛
ضمن ارائه هم  (1397 مرداد) ایران در IFRSمعرفی کردیم. در فیلم 

استانداردهای ها( و IASالمللی حسابداری ) استانداردهای بینتاریخ 
شده در  مشروح اقدامات انجام، ها(IFRSگزارشگری مالی )المللی  بین

 به یقینکردیم.  گزارشرا با این استانداردها ایران برای همگرایی 
ترین کار مطالعاتی است که  فیلم مستند جامعن فیلمنامه ایگویم،  می

                                                           
، فیلم مستند، ساخته مشترک محسن نژاد سجادی حسن زندگی و زمانه: حسابدار آقای -67

 .1396اسفند  16قاسمی و آرش پشنج، کانال انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات، 

https://www.aparat.com/v/PJuCf
https://www.aparat.com/v/bzwIL
https://www.aparat.com/v/hsFza
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و یک منبع ارزشمند برای  ،است در این زمینه در ایران انجام شده
 .تواند باشد میمندان به این موضوع  عالقه

 
 آیین النهسا دوازدهمین حین تدارک برگزاری ،هم سال پاییز همان

: پاچیولی لوکافیلم مستند ( 1397آذر  19)  حسابدار روز داشت گرامی

را فیلم آن را ساختیم.  (1397 آذر) رنسانس شده کمترشناخته قهرمان
 الغدیر تاالر سفید پرده رویو  مراسمآن در  برای اولین بارهم 

شدت  بهآنهم  ، کهدادیم نمایش تهران دانشگاه تمدیری دانشکده
 را از آناز مراسم هم نسخه کامل  دبعمورد توجه حضار قرار گرفت. 

، در ساخت این فیلم. کردیم منتشر آپارات در انجمن حساب طریق
به عنوان مترجم متن  هم )از همکاران انجمن(نژاد  خانم بنفشه صفری

بازنویسی و تکمیل شد(  ویرایش،که بعدا توسط من ) نامهاولیه فیلم
 .68همکاری داشتآرش پشنج با من و

 
 
 
 
 
 
 

ای و خبری که در  در بین همه نشریات دانشگاهی، حرفه حسابدار
البته پیش  .اولین نشریه استاند،  منتشر شدهحسابداری ایران تاریخ 

 انتشار این. بود یراننشریه انجمن حسابداران خبره ااز انقالب، عنوانش 
                                                           

 پاچیولی، لوکا مستند فیلم درباره( دبیرکل) قاسمی محسن توضیحات ویدئویی -68
 مدیریت دانشکده الغدیر حسابدار، تاالر روز داشت گرامی آیین ساالنه دوازدهمین

 .1397آذر  17تهران، کانال انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات،  دانشگاه

 مجله» با ارتباط در شما مسئولیتهای از بخشی طی این سالها،
 ابتدا. بوده است( ایران خبره حسابداران انجمن نشریه) «حسابدار

 آشنا آن با کمتر که خوانندگانی برای را «حسابدار» قدری
 . بفرمایید معرفی هستند

https://iica.ir/news/iica-news/3572-1397-09-19
https://iica.ir/news/iica-news/3572-1397-09-19
https://www.aparat.com/v/JoplU
https://www.aparat.com/v/JoplU
https://iica.ir/hesabdar-magazine
https://iica.ir/hesabdar-magazine
https://www.aparat.com/v/98pKe
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)از نخستین بری  نشریه، به سردبیری سرکار خانم دکتر فریده خلعت
 1357آغاز شد و تا زمستان  1355اعضای انجمن(، از سال 

مجموعا دوازده شماره آن )تقریبا هر دو ماه یک شماره( منتشر شد. 
، جناب آغاز شددر انجمن نشریه این که انتشار  1355سال البته 

مجله انتشار  بهبهانی هم به هزینه شخصی خودش سیدمحمدآقای 
شماره آن  13مجموعا  1358. ایشان تا مهر را آغاز کرد حسابرس

بعد از آغاز به انتشار نشریه سازمان وی . نشریه را منتشر کرد
منتشر  مجله همان( در یادداشتی که در 1377حسابرسی )از زمستان 

به هر . شریه سازمان حسابرسی واگذار کردرا به ن حسابرسعنوان شد، 
نشریه تخصصی حسابداری حال، نشریه انجمن نخستین و ماناترین 

 ایران است.
 

به وجود  1357ای که در انتشار این مجله از زمستان  بعد از وقفه
به سردبیری  1363آذر از  حسابداربا عنوان  آنآمد، دوره جدید 

        . منتشر شدمهدی تقوی  جناب آقای دکترر استاد بزرگوا
، استقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی استادتمام ادکتر تقوی که 

ای  در دوره ایشان. ولی شود میعمدتا به عنوان اقتصاددان شناخته 
، عالوه بر (1340)دهه  رفتکه برای ادامه تحصیل به انگلستان 

، مدیریت و بازرگانی، لیسیانگ ادبیات و زبانهای  رشتهتحصیل در 
د. گذرانر رسمی چارترد( را هم در لندن )حسابدا ACCAدوره 
 شده است هم اهداتنها جایزه کتاب سال که به ایشان که اینجالب 
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در دهه این استاد بزرگوار . 69استبوده در موضوع حسابداری 
یه انجمن زحمات بسیار زیادی را برای انتشار دوباره نشر 1360

یک نکته ، که واقعا جای تقدیر و سپاسگزاری بسیار دارد. دمتقبل ش
در  ویکه اینست  جالب دیگر هم درباره ایشان و مجله حسابدار

  گذشته مدیرمسئول حسابدار بودهتمام نزدیک به سی و هفت سال 
یکی از رکوردداران در عرصه ایشان . از این نظر احتماال است

من به این  باشند.یشه تندرست امیدوارم هم .استدر ایران  مطبوعات
در مقطع کارشناسی ارشد هم اینکه  دارم. ضمن ارادتبسیار عزیز 

دانشجوی ایشان بودم و از این نظر هم حق استادی بر گردن من 
  دارند.

 
تا شهریور  1363آذر ) دکتر مهدی تقویسردبیری  بعد از دوره

عنوان  شخصی در شناسنامه مجله بهنام فرد م 1371( تا دی 1364
، طع و چند مقطع دیگر پس از آندر آن مقدرج نشده است.  سردبیر

مجله تا  یسردبیران بعد. شد منتشر می هیئت تحریریهنظر تحت  مجله
 ،(1374 مرداد تا 1371 دی از) شلیله به امروز عبارتند از محمد

 ،(1378 شهریور تا 1375 شهریور از) مکرمی یداهللدکتر 
 محسندکتر  ،(1384 اردیبهشت تا 1378 ید از) دوانی غالمحسین

 پوریانسب امیردکتر  ،(1387 آبان تا 1384 تیر از) طینت خوش
 بهمن از) صداقت روح پرویز ،(1393 بهمن تا 1388 دی از)

                                                           
 اصول» کتاب (1372) ایران اسالمی جمهوری سال کتاب دوره ینیازدهم در -69

 ایرج و مهدی تقوی مشترک ترجمه( ونگر نیس رولین و فس فلیپس نوشته« )3 حسابداری
 عنوان به اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت طرف از( 1371 ،پیشبرد انتشارات) نژاد نیک

 پدیا ویکیشد.  برگزیده سال کتاب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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همزمان  1397، و من که از اردیبهشت (1397 فروردین تا 1393
ی که ا رویهطبق  .هم هستم مجله ، سردبیردبیرکلی انجمنبا مسئولیت 

است، همیشه دبیرکل انجمن همزمان در انجمن از ابتدا مستقر بوده 
 1392ل، من از بهمن مجله هم بوده است. به همین دلی مدیر اجرایی
مدیر اجرایی در واقع ام.  هم بوده حسابدارمدیر اجرایی تا به امروز 

را بر عهده های مجله  و سازمان آگهیتوزیع  ور مربوط به چاپ،ام
 دارد.

 
خود که  صدمین شمارهدر  )نشریه سازمان حسابرسی( سابرسح

نسبتا مفصلی با  ویگفتگمنتشر شد،  1398فروردین و اردیبهشت 
درباره مجله  ی رامشروحتوضیحات  ،گفتگودر آن  .70ن انجام دادم

امور ر آن منتشر شده است، حسابدار، تاریخ آن، مطالبی که د
 .ام کرده ارائهطی این سالها انتشارش های ، و چالشاجرایی آن

 حسابدارمند به اطالع از جزئیات بیشتر درباره  دوستان عالقه
مجله  وبگاهدر  فایل آن مراجعه کنند؛ گفتگوه آن توانند ب می

که مهم را بسیار ولی یک نکته  رس در دسترس دوستان است.حساب
جا هم این جا دارد ،مکامل توضیح داد طوربه در آن مصاحبه 

( 1355)در سال   جله حسابدار از اولین شمارهم تکرار کنم.مختصرا 
تا به امروز یک کارکرد بسیار ویژه و جالب توجه برای انجمن و 

 گریگزارشکارکرد ست، و آن حتی برای حسابداری ایران داشته ا
)به عنوان مهمترین نهاد  وقفه و مشروح رویدادهای انجمن بی

                                                           
با دکتر محسن قاسمی )دبیرکل انجمن  گفتگو، جسورانه تصمیم حسابدار؛ مجله انتشار -70

حسابرسی،  حسابرس، سازمان حسابداران خبره ایران و سردبیر ماهنامه حسابدار(، مجله
 .1398 اردیبهشت و ، فروردین100 هشمار

http://www.hesabras.com/fa/specialmag-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
file:///C:/Users/Dell/Downloads/hesabras.com/Content/media/filepool3/2019/4/839.pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/hesabras.com/Content/media/filepool3/2019/4/839.pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/hesabras.com/Content/media/filepool3/2019/4/839.pdf
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طی چهل ایران( است. این گروه از مطالب مجله حسابدار  حسابداران
و بدیل را برای تاریخ انجمن  بیمرجع و پنج سال گذشته یک منبع 

که ارزش آن غیرقابل  اریخ حسابداری ایران گردآورده استت
 ابی است. ارزی

 
 
 
 
 
 
 
 

بله متاسفانه این گالیه همیشه وجود داشته است. حتی در بعضی 
   دست داده است.  مقاطع دستآویزی برای تغییر سردبیران مجله به

مفصل و مشروح با مجله حسابرس  گفتگواین موضوع را در همان 
به دلیل اهمیت موضوع، اینجا هم مختصرا تکرار ولی م. تشریح کرد

 مند به همکاری با نشریات ام به دوستان عالقه توصیه البته. کنم می
 کامل بخوانند.حتما به طور که آن مصاحبه را اینست 

 
که حدود دوازده سال با حسابدار همکاری من به عنوان کسی 

 حسابدارو  حسابرستنگاتنگ دارم، و از اوضاع نشریات مشابه )
هم حسابدار و هم  ،کنم ( هم مطلع هستم، خدمت شما عرض میرسمی

سایر نشریات مشابه در تمام دوران انتشارشان با کمبود مقاله و 
یعنی واقعیت ماجرا کامال برعکس اند.  محتوای باکیفیت مواجه بوده

چند مسئله اصلی باعث به تصوری است که از بیرون وجود دارد. 
درک مهمترین مسئله، عدم شده است.  برداشت سوءوجود آمدن این 

 ادوار تمام در افراد بعضی که ای گالیه یا انتقاد یکآقای دکتر، 
 که است بوده این اند، داشته نشریات سایر و حسابدار از مختلف
 از که فردی عنوان به شما. است سختی کار آنها در مقاله انتشار

 اید و در آن حسابدار کار کرده با امروز به تا 1388 سال
 دارید؟ گالیه یا این انتقاد به پاسخی چه اید داشته مسئولیت
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متاسفانه در ای و نشریات دانشگاهی است.  نشریات حرفه ینتفاوت ب
)که در در ایران توسعه سرطانی تحصیالت تکمیلی دانشگاهی اثر 

تعداد بسیار توضیح دادم( مفصال قبل درباره آن  پرسشهایپاسخ 
ایران در ای حسابداری  قابل توجهی از مخاطبان نشریات حرفه

یا دانشجو ی سالهای گذشته ط( حسابدار رسمیو  حسابرس، حسابدار)
لیسانس  فوقآموخته مقاطع تحصیالت تکمیلی حسابداری ) یا دانش

شامل  که دهها هزار نفر راهم، افراد اند. همگی این  بوده (یا دکتری
نامه خود تنظیم  ز پایانپژوهشی ا-کم یک مقاله علمی دست شوند، می

 تفاوت آنان بدون توجه بهی از تعداد قابل توجه اند؛ و کرده
مقاالت دانشگاهی خود  ، ایندانشگاهی نشریات و ای حرفه نشریات

  اند. را برای انتشار به یکی )یا همه( این نشریات فرستاده
 

ما چه در ایران و چه در جهان سه گروه نشریات تخصصی داریم: 
البته در خبری. نشریات دانشگاهی، و نشریات ای،  نشریات حرفه

انتشار اخبار تخصصی را هم بر  ای حرفهموارد متعددی، نشریات 
ای و  گفت نشریات حرفهتوان  از این رو، می گیرند. عهده می

ویژگی دو گروه اصلی نشریات تخصصی هستند. نشریات دانشگاهی 
و  حسابرس، حسابدار)در ایران، ای حسابداری  اصلی نشریات حرفه

 انجمنن، ای )در ایرا که توسط یک نهاد حرفهاینست  (حسابدار رسمی
جامعه حسابداران رسمی ، و سازمان حسابرسی، حسابداران خبره ایران

که مخاطبان اصلی آنها افراد آنجا  شوند، و از منتشر می (ایران
ای در آنها  ای )نه دانشگاهی( هستند، بنابراین، محتوای حرفه حرفه

 از سوی دیگر، ویژگی اصلی نشریات دانشگاهیشود.  منتشر می
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که اینست  ترویجی(-پژوهشی و علمی-شریات علمیحسابداری )ن
( منتشر علمیانجمنهای  دانشگاهها یا) علمیتوسط یک نهاد 

       دانشگاهی که مخاطبان اصلی آنها افراد آنجا  شوند، و از می
-)مقاالت علمی دانشگاهی( هستند، بنابراین، محتوای ای حرفه)نه 

 البته از شود. شر میدر آنها منت ترویجی(-پژوهشی و مقاالت علمی
که ما در ایران گهگاه کارهای خالف عرف جهانی انجام آنجا 

غلط در  ای ما به ه بعضی از نهادهای حرفهدهیم، طی سالهای گذشت می
و هم اینک اند،  رفتهدانشگاهی پی دریافت مجوز انتشار نشریات 

ای حسابداری در  از سوی چند نهاد حرفهدانشگاهی چند نشریه 
ای همچون  ولی به هر حال، نشریات حرفهشوند.  نتشر میایران م
-ماهیتا از انتشار مقاالت علمی حسابدار رسمیو  حسابرس، حسابدار

های گذشته  ی دههالبته طترویجی معذورند. -پژوهشی و حتی علمی
در مثال، محدود بودن تعداد نشریات دانشگاهی به دالیل مختلف، 

انشگاهی سردبیری یکی از این یک فرد دمواردیکه  یا در ،مقاطعی
ردی پیش آمده است موا است، را بر عهده داشته ای نشریات حرفه

ترویجی در این نشریات -پژوهشی و علمی-غلط مقاالت علمی که به
و به هیچ  ،اند. ولی این کار نادرست بوده است ای منتشر شده حرفه
زده سال بر مبنای تجربه دوا من نیست.تعمیم قابل قابل دفاع و  وجه

کنم، باالی  به جرئت عرض می همکاری نزدیک با مجله حسابدار،
شوند،  می ای ارسال درصد مقاالتی که به همه نشریات حرفه 95

ترویجی( -پژوهشی یا علمی-)علمیهمین گروه مقاالت دانشگاهی 
       تشار آنها در مجالت دانشگاهی است؛ هستند که اساسا محل ان

تان را مثال  نامه پایانکه شما مقاله اینست  لمث ای. نه مجالت حرفه
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 برای روزنامه کیهان بفرستید و از تحریریه آن انتقاد یا گالیه کنید
ن قبیل مقاالت به نشریات ارسال ای که چرا آن را منتشر نکرده است!

 به همین اندازه غیرمنطقی و غیراصولی است.ای  حرفه
 

در آنها که ایم  مواجه التمقابا بعضی  همواره مااینکه  نکته بعدی
نویسی رعایت نشده است. مثال، من به وفور با  اصول اولیه مقاله

لب چند مقاله و مطحاصل جرح و تعدیل ام که  مقاالتی مواجه بوده
در هم  جدیدیهیچ ایده  اند. مختلف بوده کتابهایشده از  هبرداشت
 قی درشود. متاسفانه این رویه نادرست و غیراخال دیده نمیآنها 

د. گردآورندگان این شو ترویج می ی مابسیاری از دانشگاهها
ایده محوری هر مقاله د. شون نویسی می توهم مقاله مطالب هم دچار

او  تنها در این حالت است کهباید متعلق به نویسنده مقاله باشد. 
برای استناد و موثرنویسی از منابع دیگر در مقاله خود تواند  می

 چندشما بروید و اینکه  استفاده کند.دهی اصولی(  )البته با ارجاع
فارسی و انگلیسی گردآوری کنید و به مختلف مطلب را از منابع 

نویسی  مقالهدرست کنید؛ این یکدیگر بچسبانید و یک معجونی 
بعضی افراد هم یک مقاله مناسب را از یک منبع معتبر  نیست.

کنند.  اقص ترجمه میرا کامل یا نآن  .کنند المللی انتخاب می بین
 شاناهمیتی را از خود وسط یا آخر آن مطالب نسبتا بی اول، سپس،

را به عنوان مقاله خود  این کارحاصل  در نهایت،کنند.  اضافه می
چنین مطلبی را یک بنده خدایی چند سال پیش، کنند.  معرفی می

برای انتشار در حسابدار  شکرده بود و به عنوان مقاله خود تنظیم
شکل منتشر شود.  همانستاده بود. خیلی هم پیگیر بود که حتما به فر
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البته اگر نخوانده بودم هم حتما مثل  .اصل مقاله را خوانده بودممن 
تا مقاله را دیدم، به آن بنده به هر حال، . کردم همیشه بررسی می

اگر این مقاله  قاله را برایش فرستادم و گفتمخدا ایمیل زدم و اصل م
چاپ در حسابدار حتما ترجمه ترجمه کنی به عنوان  را کامل

خودش . ولی آن بنده خدا اصرار داشت که مقاله حاصل کار شود می
هم کلی جار و  د به عنوان ترجمه منتشر شود. بعدو نبای ،است

علیه را  پر از غلطو یک مطلب بی سر و ته جنجال راه انداخت. حتی 
 نتشر کرد. ها م در یکی از روزنامهنوشت و انجمن 

 
هستند.  انواعها و انتقادات از این  اکثریت قریب به اتفاق گالیه

است که  مان، از خدایدیگر نشریات همو ما در حسابدار، هم وگرنه 
ما در حسابدار طی . شسته و رفته و اصولی را منتشر کنیمیک مقاله 

ان بسیار جوان و اغلب مترجمان و نویسندگهمه ادوار مختلف 
 مقاالتایم که چون حاصل کارشان قابل قبول بوده  داشته ناشناخته

طی سالهای متعددی از آنان منتشر شده است. اکثریت افرادی که 
را من اصال  شده استدر حسابدار منتشر  شانمقاالتگذشته 

کیفیت  افراد کار نداریم؛ جایگاه شغلیو ما به نام شناسم.  نمی
بازی بود، مثال ما در  ه پارتیاگر بنا ب برایمان مهم است. مقاالتشان

از اعضای شورای عالی انجمن منتشر حسابدار باید کلی مقاله 
را از این حیث های گذشته مجله  ارهشمو کردیم. خودتان بروید  می

هم مثل هر فرد دیگری  اعضای شورای عالیبررسی کنید. البته 
اگر بفرستند، و در حسابدار انتشار توانند مقاالتشان را برای  می

مقاالت نیست که مثال اینطور  شود. ولی مناسب باشد منتشر می
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پژوهشی -شود، ولی مقاالت علمینوهشی دیگران منتشر پژ-علمی
. یا مقاالت غیراصولی دیگران منتشر نشود، ولی کنیممنتشر را  آنان
 .کنیممنتشر  را آنانکیفیت  ت بیمقاال

 
 

 
 

 
 ه عنوان سردبیر حسابدارمسئولیتم ب آغاز روزهای اولرا  ویدئوآن 

بر روی  مجله حسابداردر منوی از همان زمان  کردم. ضبط و منتشر
دلیل . 71استدر دسترس  آپاراتو کانال انجمن در  وبگاه انجمن

همه این توضیحات را نفر به نفر  قبالبود که  انتشار آن ویدئو این
طبیعتا از  ،گرفتند نمی منتماسی با  چونگفتم. خیلی از افراد هم  می

ابهام باقی فقط در ذهنشان  ،. بنابراینشدند این موارد مطلع نمی
به صورت ویدئویی توضیح  این موارد را ماند. به همین دلیل، می

       ت نوشتاری هم در منوی به صور م. البتهو منتشر کرد دادم
در اولین شماره  .شده استدرج بر روی وبگاه انجمن  مجله حسابدار

به من واگذار شده بود حسابدار که مسئولیت سردبیری  هممجله 
 فراخوانزیر عنوان  ،( بعد از سرمقاله1397، اردیبهشت 313شماره )

در هم در قالب خبر  شد. منتشر( 3)ص حسابدار برای مقاله ارسال
. یعنی از همه 72منتشرش کردیمرسانی انجمن  پایگاه اطالع

                                                           
، کانال انجمن حسابدار مجله در مقاله انتشار درباره قاسمی محسن توضیحات -71

 .1397خبره ایران در آپارات، اردیبهشت  حسابداران
 و انجمن گرانمایه اعضای: حسابدار سردبیر مجله سوی از صادره اطالعیه مطابق -72

 روز مسائل با ارتباط در ای حرفه مقاالت ارسال به مجله محترم خوانندگان دیگر

 وبگاه طریق از ویدئویی صورت بههم  خودتان را توضیحات این
 آن که شد چه. اید کرده ارائه انجمن و کانال انجمن در آپارات

 کردید؟ منتشر را ویدئو

https://iica.ir/hesabdar-magazine
https://www.aparat.com/v/PklXR
https://iica.ir/hesabdar-magazine
https://iica.ir/hesabdar-magazine
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1390-3-313
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-2-313-3-1
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-2-313-3-1
https://www.aparat.com/v/PklXR
https://iica.ir/news/iica-news/3535-1397-03-01-2
https://iica.ir/news/iica-news/3535-1397-03-01-2
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بزارهایی که در اختیار داشتیم این توضیحات را منتشر کردیم که ا
تر شد.  کار خیلی راحتاینطور  مندان از آنها مطلع شوند. همه عالقه

بسیاری از عزیزان در مراجعه به وبگاه و آپارات انجمن آن ویدئو 
. هر عزیز دیگری هم شد و موضوع برایشان روشن می دیدند را می

وال یا ابهام داشت، به آن ویدئو ارجاعش که در این زمینه س
و حتی ابهامات  ها،بعد از انتشار آن توضیحات، پرسش دادیم. می

 کمتر شد.به وضوح در این زمینه ها  گالیه
 
 
 
 

 
در  مدوره سردبیری شروعآن کارگاه را حدود یک سال قبل از 

       بود.  مطالبام ارائه همین  البته دغدغهحسابدار برگزار کردم. 
نم در مرکز آموزش انجمن هم تاکید کردم که در همه ابه همکار

برجسته و  صورتکارگاه به آن پوسترها و بروشورهای مربوط به 
 غیردانشگاهینویسی  مقاله  واضح تاکید کنند که این کارگاه درباره

به دلیل تحصیل در مقاطع چون تعداد بسیار زیادی از افراد است. 
پژوهشی متقاضی -علمیزام به ارائه مقاله تحصیالت تکمیلی و ال

نویسی دانشگاهی هستند. من تاکید داشتم  های آموزشی مقاله دوره
شود که این  یادآوریحضور در آن کارگاه  انبه همه متقاضی

کارگاه بعد از حدود  نیست.نویسی دانشگاهی  مقالهزمینه کارگاه در 

                                                                                                               
رسانی  پایگاه اطالع  شدند، فراخوانده مرتبط ای حرفه موضوعات دیگر و ایران حسابداری

 .1397خرداد  1ایران، خبره  حسابدارانانجمن 

نویسی در مرکز  روزه هم با موضوع مقاله شما یک کارگاه یک
زار کردید. برگزاری آن کارگاه هم در آموزش انجمن برگ
 همین ارتباط بود؟

https://iica.ir/news/iica-news/3535-1397-03-01-2
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 شش مجموعاً) ای دقیقه 90 نشست چهاررسانی در  یک ماه اطالع
در آن چهار ، برگزار شد. 1396مرداد  6 روز جمعه،در  (ساعت

نویسی )غیردانشگاهی(، دستور خط فارسی  نشست درباره مبانی مقاله
تجربه  .ارائه کردم)آیین نگارش(، و دستور زبان فارسی مطالبی را 

های  هم باشد. ولی به دلیل مشغله دار توانست ادامه خوبی بود. می
چند روز بعد از  البته، فرصت تکرار آن فراهم نشد. زیاد من

م را روی وبگاه انجمن منتشر کرد آناسالیدهای ، برگزاری کارگاه
. 73استفاده کننداز مطالب آن  بتوانندهم مند  عزیزان عالقهدیگر که 

با همین موضوع با که  (Liveزنده ) یگفتگویدر هم  1399اردیبهشت 
مطالب را  آنبسیاری از ، اینستاگرام مرکز آموزش انجمن داشتم

از طریق هم  گفتگواین ویدئوی کامل دوباره به اختصار ارائه کردم. 
 .74مندان است انال شخصی من در آپارات در دسترس عالقهک
 
 

 
 
 
 

گردد. برای اطاله کالم  عالقه من به گرافیک به خیلی زمان قبل برمی
عرض نکردم. سال دوم که در کنکور سراسری شرکت کردم، عالوه 

                                                           
 مقاالت نوشتن بر تمرکز با ،«نویسی مقاله مبانی» روزه یک کارگاه اسالیدهای -73

 دبیرکل قاسمی، محسن: مدرس ،مرتبط و حسابداری موضوعات در پژوهشی-غیرعلمی
رسانی  پایگاه اطالع ، حسابدار مجله تحریریه هیئت عضو و ایران خبره سابدارانح انجمن

 .1396مرداد  11انجمن حسابداران خبره ایران، 
 مرکز اینستاگرام ( باLiveی زنده )گفتگو دانشگاهی، غیر مجالت برای نویسی مقاله -74

ویدئوها و پادکستهای  کانال، 1399اردیبهشت  19(، PACTخبره ) حسابداران آموزش
 محسن قاسمی در آپارات.

که احتماال بسیاری از خوانندگان مجله حسابدار  یک موضوع جالب
های مجله  از آن مطلع نیستند، طراحی جلدهای بسیاری از شماره

حسابدار توسط شما است. ریشه عالقه شما به گرافیک به چه زمانی 
 گردد؟ برمی

https://iica.ir/files/iica/Useful_Articles/Writing/GoodWriting_WorkShop_by_Dr_Mohsen_Ghasemi.pdf
https://www.aparat.com/v/1O24H
https://iica.ir/useful-articles/3471-good_writing_by_mohsen_ghasemi
https://iica.ir/useful-articles/3471-good_writing_by_mohsen_ghasemi
https://www.aparat.com/v/1O24H
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هم بسیار کردم.  نویسی نامبر گروه فنی و مهندسی در گروه هنر هم 
ام  ادامه تحصیل بدهم. ولی رتبهرشته گرافیک  مند بودم که در عالقه

که برای قبولی در رشته گرافیک کافی نبود.  ؛حدود هفتصد شد
فرصت دست  هر زمان باقی ماند، والبته این عالقه همیشه در من 

اولین جلد مجله دهم.  هایی را برای طراحی ارائه می دهد، ایده می
 ،1393، خرداد 267شماره حسابدار که بر مبنای ایده من طراحی شد، 

      سالگی انجمن بودیم.  آن زمان در حال تدارک جشن چهلبود. 
با این موضوع  75میزگردیمجله به همین مناسبت در آن شماره 

با  در ارتباطرا شماره جلد آن  . من طرح رویکردیمبرگزار 
اینطور  روش کار هم همیشهکردم.  پردازی ایده موضوع آن میزگرد

ی یک فایل است که من طرح مدنظرم را به صورت ساده روبوده 
اولیه خانم بیگلری برمبنای آن طرح  کنم. بعد تصویری پیاده می

کنیم  ویرایش میآنقدر  نهایتا کار راند. ک طرح اصلی را تولید می
)سردبیر  سببعد از آن شماره، دکتر پوریان تا به طرح نهایی برسیم.

طرح روی جلد آن و از  که عالقه من را به طراحی دید، وقت مجله(
همه جلدهای بعدی را به من  ، کار طراحیشماره هم راضی بود

بر  1393بهمن تا  1393خرداد های  . به این ترتیب، جلد شمارهسپرد
. تا اینکه سردبیری مجله از ندمن طراحی شد هایپردازی مبنای ایده

به آقای صداقت واگذار شد. در آن دوره من  1394شماره نوروز 
 دو شمارهجلد  طراحی درالبته نداشتم. خالتی در طراحی جلدها د

                                                           
 میزگرد با نشیب، و پرفراز  دهه چهار از گذار در ایران  خبره حسابداران انجمن -75

ویردی رجایی سلماسی، غالمرضا سالمی،  شنگ خستوئی، الههو (الفبا ترتیب به) حضور
، 267احمدی، محسن قاسمی، و رسول محمدی سالک، مجله حسابدار، شماره  منصور شمس

 .11-3، صص 1393خرداد 
 

https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1393-3-267
https://hesabdar.iica.ir/archive?start=48
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-3-267-3-11
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در آن دو چون های من استفاده شد. از طرح 1395دی و  1395تیر 
سالگی مجله  جشن چهلو  سی و هفتمین همایش انجمنگزارش شماره، 

پردازی  بر مبنای ایدهبود، که پوستر آنها شده پوشش داده  حسابدار
       مجددا از زمان سردبیری خودم، ازد. من طراحی شده بودن

همه جلدهای حسابدار بر مبنای  ،1397، اردیبهشت 313ماره ش
  پردازی من طراحی شدند. ایده

 
همه کارهای طراحی  (1392)بهمن  از زمانی که من به انجمن آمدم

 که در انجمن انجام شده است، شامل کارتهای دعوت، بروشورها،
های گرامیداشت برگزارشده و آیین های انجمنایشهم هایپوستر

بر مبنای ، گزارشهای ساالنه و سایر اقالم انجمنتوسط 
 من طراحی شدند.  هایپردازی ایده

 
 
 

 
 گویند ها در این موارد میای وجود دارد که آدم یک جمله کلیشه

د از بین آنها انتخاب نتوان د و نمینرا دوست دار انهمه کارهایش
دوست دارم. شخصا د. من هم واقعا همه این طرحها را خودم نکن
هستند. ولی  یدلپذیر برای من یادآور خاطراتون هر کدامشان چ

   جلد طرح روی  اولین مورد قطعا اگر بخواهم چند مورد را نام ببرم،
در آن شماره گزارش کامل است. مجله حسابدار  1393، تیر 268شماره 

نامه  به نوعی ویژهو سالگی انجمن را پوشش داده بودیم؛  لجشن چه
انتخاب مشکی را جلد طرح روی  زمینهسالگی انجمن بود.  چهل

پسندید؟ اگر توضیحی  این طرحها را بیشتر میخودتان کدامیک از 
 دارید بفرمایید. طرحهم درباره هر 

https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1395-4-291
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1395-10-297
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1395-4-291
https://iica.ir/news/iica-news/3400-9509251
https://iica.ir/news/iica-news/3400-9509251
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1390-3-313
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1393-4-268
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مدال یادبود جشن  عکس واقعیمشکی زمینه و روی آن ، کردیم

 را فرستادیم یادبودمدال آن یعنی کردیم.  را کار سالگی انجمن چهل
 با کیفیت بسیار باال گرفتند، و آن راصنعتی از روی آن یک عکس 

از داشتیم  بود که بار هم برای اولینکار کردیم.  در طرح روی جلد
با استفاده از کردیم.  میاستفاده  مجلهروی جلد  موضعی UVتکنیک 

مینه سلفون مات به روی زمدال و نام مجله  عکس این تکنیک،
از کار درآمد. ای  جلد بسیار برازنده .شد دیده میبراق صورت 

سالگی  گزارش جشن چهل)شماره مناسب محتوای آن هم کامال 
ضمن اینکه چون ما مجله را برای همه اعضای انجمن انجمن( بود. 

یک نسخه چاپی  برای همه اعضاداشتیم فرستادیم، در واقع انگار  می
 طرح روی        بعدی، مورد فرستادیم. مییادبود را  از آن مدال

به در آن شماره . است ،1393، مهر و آبان 271و  271شماره  جلد
ای مناسبت تصویب اساسنامه جدید انجمن و فراهم شدن امکان اعط

، اساسنامه( 8ای )موضوع ماده  فههای صالحیت حر گواهینامه
. 76برگزار کردیم خبره مالی مدیر هایرا با موضوع صالحیتمیزگردی 

ارشدترین فرد مالی سازمان در همین ارتباط، با توجه به جایگاه 
(CFOکه اغلب ) تنه  بر روی نیمست، ا قدرتمندترین فرد سازمان

         سمبل مهره وزیر شطرنج  شبیهبدون سر یک مرد، یک تاج 
کار کردیم. منظورمان این بود که )قدرتمندترین مهره در شطرنج( 

ی ارزشمند همچون تاج مدیر مالی خبرهای  حرفه گواهینامه صالحیت
گذاشته باصالحیت بر سر مدیران مالی توسط انجمن است که 

                                                           
با حضور )به ترتیب الفبا( جواد بستانیان، امیر  خبره، مالی مدیر های  صالحیت -76

اله صیدی، محسن قاسمی، داود مسگریان حقیقی، و  فرد، حجت پوریانسب، سعید جمشیدی
 .13-3، صص 1393، مهر و آبان 272-271مجید میراسکندری، مجله حسابدار، شماره 

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-9
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-9
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-4-268-9
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1393-8-272
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-8-272-3-13
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البته آن زمان  .استعموم  نزدآنان  صالحیتتاییدی بر شود، و  می
ب قدری نگران تفسیرهای متفاوت از نماد تاج من و دکتر پوریانس

ای  لی خوشبختانه حاشیهبودیم. ومغرض و شیطنت بعضی افراد 
انگیز  برای من خاطرهاز چند نظر دیگری که  طرحدرست نشد. 

این شماره است.  ،1397، اردیبیهشت 313جلد شماره  طرح روی است،
به من واگذار عالوه بر اینکه اولین شماره مجله بود که سردبیری آن 

آیین گرامیداشت دربردارنده گزارش نیز شده بود، به صورت اتفاقی 

بود.  (1396اسفند  16) نژاد اد حسن سجادییاد است صدمین زادسال زنده
از کیوسک هم اولین شماره مجله حسابدار که  است،برای من جالب 

شماره و هم نخستین ( 1378شماره شهریور )م فروشی خرید روزنامه
 طور، هر دو به برعهده داشتممجله حسابدار که سردبیری آن را 

نژاد  یاد حسن سجادی اتفاقی مزین به تصویر قدی استاد عزیز زنده
 زندهزیبا و براآنهم  مبه نظرکه  ی مجلهیکی دیگر از جلدها .بودند

 ،1398دین و اردیبهشت فرور، 325و  324جلد شماره از آب درآمد، 
. در این شماره به مناسبت طراحی گواهینامه خدمات مالیاتی است

پس هم  سرمقالهدر  ؛77میبرگزار کرد میزگردی (توسط انجمن)مشاغل 
را آن شدگان آزمون  ، نخستین پذیرفتهمعرفی این گواهینامه از

خواستم طرح روی جلد کامال  به همین دلیل، می .78میمعرفی کرد
شد که بعد از چند روز به این اینطور  مرتبط با این گواهینامه باشد.

                                                           
 انجمن مشاغل مالیاتی خدمات کارگروه اعضای حضور با مشاغل، مالیاتی خدمات -77

 شمس منصور راد، تفرشی کتایون باتقوا، مصطفی الفبا(، ترتیب ایران )به خبره حسابداران
 و فروردین ،325-324 مجله حسابدار، شماره قاسمی، محسن و غریب، مهدی احمدی،

 (پادکست میزگرد. )26-16، صص 1398 اردیبهشت
مجله حسابدار،  ایران، خبره حسابداران انجمن مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه -78

 .3-2، صص 1398 اردیبهشت و فروردین ،325-324 شماره سرمقاله

https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1390-3-313
https://iica.ir/news/iica-news/3525-professor_sadjadinezhad_centenary
https://iica.ir/news/iica-news/3525-professor_sadjadinezhad_centenary
https://iica.ir/news/iica-news/3525-professor_sadjadinezhad_centenary
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1378-6-132
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1398-2-325
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-4-13
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-4-13
https://www.aparat.com/v/YVtbO
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-2-3
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برای ران بندی رسیدم که عکس یکی از بازارهای سنتی ای جمع
از بین بازارهای  .تواند گزینه مناسبی باشد میاشاره به این مفهوم 

چون  انتخاب کردم.را  بازار تبریز هم سنتی شهرهای مختلف ایران
و به عنوان میراث جهانی  ،رپوشیده جهان استبزرگترین بازار س

در  سانچز رویز ماریا خوزهآن عکس را  نزد یونسکو ثبت شده است.
آن را از یک  خواستم (پشنج)من از آرش  گرفته بود. 2017سال 
  .المللی بخرد شگاه عکس معتبر بینفرو

 
 
 
 
 

. ای بکنم هم اشاره حسابدار سالگی مجله جشن چهلبه  جا داردبه نظرم 
در ، من سی و نهمین همایش انجمنبعد از برگزاری ، 1396شهریور 

همایش یکی مانده کانال یادداشتهایم در تلگرام یادداشتی را با عنوان 

با اشاره به تاریخ انجمن و مجله آن یادداشت . در 79نوشتم به چهل!
، ام چلچلی انجمن وارد آن شدهکردم من در دوران عرض حسابدار 

وری دمادم در این بالندگی و بلوغ انجمن  سرمستم از این غوطه»و 
سال، خودم هم  هماننهم آذرماه  البته «.در دوران چلچلی آن

( IFAC) المللی حسابداران فدراسیون بینتر اینکه  جالبساله شدم.  چهل
فرد  اتفاقا جناب آقای دکتر جمشیدی ]با خنده[ساله شد!  هم چهل

 (1397آذر  19) حسابدار روز داشت امیگر آیین ساالنه دوازدهمینهم در 
 (سیدنی ،1820) حسابداران جهانی کنگره بیستمینجذابی که از  گزارشدر 

                                                           
 .1396شهریور8 تلگرام،قاسمی در محسن کانال یادداشتهای !چهل به مانده یکی همایش -79

این توجه همیشگی شما به جزئیات خیلی جالب است. درباره مجله 
 حسابدار نکته دیگری هست که بخواهید به آن اشاره کنید؟

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://iica.ir/news/iica-news/3400-9509251
https://iica.ir/39th
https://t.me/mohsen_ghasemeee/169
https://t.me/mohsen_ghasemeee/169
https://t.me/mohsen_ghasemeee/169
https://www.ifac.org/
https://iica.ir/news/iica-news/3572-1397-09-19
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-10-321-4-8/
https://www.ifac.org/news-events/2018-11/2018-world-congress-accountants
https://t.me/mohsen_ghasemeee/169
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آن  فیلمکنم  و به همه عزیزان موکدا توصیه می، 80ارائه کرد
به من ابراز محبت  در انتهای سخنرانیرا حتما ببینند، سخنرانی 
ضمن تبریک گفتن تولدم، من را همزاد آیفک نامیدند! کردند و 

 ]با خنده[ د شدیم!متول 1356چون هر دو آذرماه 
 

   م، ا هطی این هفت، هشت سالی که من در انجمن بودبه هر حال، 
دو جشن تاریخ ارزشمند آن،  نشان دادنبا هدف معرفی انجمن و 

جشن  اولیسالگی را در انجمن تدارک دیدیم و برگزار کردیم.  چهل
 گفتگو همیندر ابتدای که  بود چهلمین سالگرد ثبت انجمن

ارائه کردم. دومین جشن را هم همزمان با  درباره آن توضیحاتی را
به ( 1395 آذر 23) حسابدار روز داشت گرامی آیین ساالنه دهمین

بعد از برگزاری برگزار کردیم.  حسابدار مجله سالگی چهلمناسبت 
های مختلف آن را ه فیلم کامل بخشانگیز هم بالفاصل خاطره جشنآن 

        . 81مکانال انجمن در آپارات منتشر کرداز طریق وبگاه و 
آن نامه  ویژهبه صورت را هم  ،1395، دی 297مجله حسابدار شماره 

، مراسمله، عالوه بر گزارش در آن شماره مج. شدتهیه و منتشر  جشن
بری  سرکار خانم دکتر فریده خلعتبسیار خواندنی با  گفتگوییک 

دو یادداشت بسیار خواندنی از و  82)نخستین سردبیر نشریه انجمن(
                                                           

 ،(سیدنی ،2018) رانحسابدا جهانی کنگره بیستمین از فرد جمشیدی سعید گزارش -80
 .1397آذر  19کانال انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات، 

 مجله سالگی چهل جشن: »تهران دانشگاه مدیریت دانشکده در آذرماه 23 -81
 و انجمن اعضای حضور اب ایران خبره حسابداران انجمن ای حرفه ماهنامه «حسابدار
رسانی انجمن حسابداران  پایگاه اطالع ،(مراسم کامل فیلم)+ شد برگزار ویژه مهمانان

 .1395آذر  25خبره ایران، 
 نخستین و گذار پایه خلعتبری فریده با گفتگو شد؛ تناور درختی که نازک نهالی -82

 .13-8، صص 1395دی  ،297 شماره حسابدار، مجله حسابدار، ماهنامه سردبیر

https://www.aparat.com/v/l8aJP
https://iica.ir/news/iica-news/3400-9509251
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1395-10-297
https://www.aparat.com/v/l8aJP
https://iica.ir/news/iica-news/3400-9509251
https://iica.ir/news/iica-news/3400-9509251
https://iica.ir/news/iica-news/3400-9509251
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1395-10-297-8-13
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1395-10-297-8-13


 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 133 - 

منتشر شد، که  84و مجید میراسکندری 83جنابان آقایان محمد شلیله
مندان تاریخ انجمن و مجله  خواندن هر سه مطلب را به عالقه

  کنم. حسابدار موکدا توصیه می
 
 
 
 
 
 

 
اتفاقا خوب شد یادآوری کردید. بله دقیقا. نکته بسیار مهمی است. 

من پس از ارائه  سالگی مجله حسابدار جشن چهلدر همان رویداد 
را  iica.irhesabdar.توضیحاتی این وبگاه اختصاصی به نشانی 

که وبگاه جدید انجمن را  شیک سال قبلاز  من .85رونمایی کردم
بگاه م در فاصله کوتاهی واندازی کرده بودیم، برنامه داشت راه

به هم های دیگر وبگاه انجمن را اختصاصی مجله حسابدار و بخش
های ه دلیل بدقولیم. ولی متاسفانه بازی کناند مرور طراحی و راه

به که واقعا در تمام این چند سال من را انجمن فنی  همکارهمیشگی 
تاخیر سرانجام همزمان با آن یک سال ، این کار با اذیت کردشدت 

در مدت زمان کوتاهی خانم بیگلری هم شد. رونمایی جشن آماده 

                                                           
محمد شلیله )سردبیر اسبق مجله  دیگر، دست در کشی حشره یک دست، در خودکاری -83

 شماره حسابدار، بق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران(،مجلهحسابدار، و عضو اس
 .15-14 صص ،1395 دی ،297

مجید میراسکندری )دبیرکل اسبق انجمن حسابداران  حسابدار، ماهنامه ماجراهای -84
 ،1395 دی ،297 شماره حسابدار، مجله اجرایی اسبق مجله حسابدار(،خبره ایران و مدیر 

 .18-16 صص
کانال  قاسمی )دبیرکل(، محسن حسابدار توسط مجله اختصاصی وبگاه از رونمایی -85

 .1395آذر  23انجمن حسابداران خبره ایران در آپارات، 

یک نکته دیگر هم که درباره مجله حسابدار جا دارد گفته شود، 
اه اختصاصی مجله و بارگذاری آرشیو کامل اندازی وبگ راه

های آن در این وبگاه است. در این باره هم اگر نکته  شماره
 تکمیلی یا توضیحی هست بفرمایید.

https://iica.ir/news/iica-news/3400-9509251
https://hesabdar.iica.ir/archive
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1395-10-297-14-15
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1395-10-297-16-18
https://www.aparat.com/v/eLU8t
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حسابدار )از آذر  های قبل مجله مطالب منتشرشده در شماره همه
االن چند سال است  ، وکرد بارگذاری آرشیو این وبگاه( را در 1363

البته . قرار داردمندان  در دسترس همه عالقهاین آرشیو ارزشمند که 
جزئیات این وبگاه را  طی این مدت همواره پیگیر بودم کهمن 

برای یم. مثال، از همان روز اول به همکار فنی بارها گفتم ارتقاء بده
و هر مطلبی از او در حسابدار  دنهر نویسنده یک پروفایل تنظیم ک

منتشر شده است، به ترتیب )از آخر به اول( زیر پروفایلش نمایش 
یا امکانات جستجوی ولی تا االن محقق نشده است.  د.وداده ش

ولی  تر باشد. به مراتب بهتر و اثربخش تواند مطالب در این وبگاه می
به به هر حال همین آرشیو فعلی هم بسیار ارزشمند است. من خودم 

جو در جستدردسر کنم، و واقعا از  دفعات به آن مراجعه می
 م.یا شده رهاهای کاغذی مجله  نسخه

 
 
 
 
 
 

منصوب  PACTشورای مدیریت در به عضویت  1398از مهرماه من 
یک شورای  PACT ن این مسئولیت را نداشتم.قبل از آشدم. 

( دارد که متشکل از سه Boardمدیریت )در جایگاه هیئت مدیره یا 
 (PACT انمالک)نماینده انجمن و سه نماینده دانشگاه صنعت نفت 

جنابان آقایان ( 1382)در سال  PACTاست. از زمان تاسیس 
دی احم غالمرضا سالمی، ابوالقاسم فخاریان و منصور شمس

، 1393ماه دیدر تا اینکه  انجمن در آن شورا بودند. گاننمایند

 شورای در عضویت مدت، این طی شما مسئولیتهای از دیگر یکی
 ارتباط این در. است بوده (PACT)انجمن  آموزش مدیریت مرکز

 بفرمایید. به بحث داریدبرای ورود  ای نکتهاگر 

https://hesabdar.iica.ir/archive
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شورای عالی انجمن مصوب کرد هیچ عضو شورای عالی همزمان 
آقایان دکتر سعید . بنابراین، باشدن PACTشورای مدیریت  عضو

فرد جایگزین آقایان ابوالقاسم  دکتر مهدی مرادزادهفرد و  جمشیدی
شدند که آن زمان عضو شورای احمدی  فخاریان و منصور شمس

شورای عالی نیز  1398در مهرماه نهایتا، . عالی انجمن بودند
بین دبیرخانه مصوب کرد به منظور برقراری ارتباط سیستماتیک 

، همواره دبیرکل انجمن )هر کسی باشد( یکی از PACTانجمن و 
در اجرای آن باشد.  PACTنمایندگان انجمن در شورای مدیریت 

  فرد شدم. من جایگزین دکتر مرادزاده هم مصوبه
 
 
 
 

 
      گردد.  برمی 1360ای انجمن به دهه  های حرفه پیشینه آموزش

 ،به همت عزیزانیاندازی کمیته آموزش انجمن  در پی راهآن زمان 
پرویز گلستانی، هوشنگ خستوئی، بزرگوار  اناستاده، از جمل

های بنای آموزش ، به مرور سنگعلی امانیو ، منصور شمس احمدی
جناب استاد عزیزم  1396اسفند اتفاقا ای انجمن گذاشته شد.  حرفه

آیین گرامیداشت صدمین در که  ای میز خاطرهدر  یآقای پرویز گلستان

، برگزار شد( 1396اسفند  16) نژاد یاد استاد حسن سجادی زادسال زنده
به گفته . 86باط ارائه کردی را در این ارتجالببسیار  توضیحات

                                                           
با حضور فریده  نژاد، یاد حسن سجادی میز خاطره: بازگویی خاطراتی از زنده -86

آرایی، و  الدین ملک بری، غالمرضا سالمی، محمدجواد صفار، پرویز گلستانی، نظام خلعت
 .6-12صص، 1397، اردیبهشت و خرداد 313بهروز وقتی، مجله حسابدار، شماره 

 PACT پیشینه با کمتر که دوستانی برای برای ورود به بحث لطفا
 را ای توضیحات اولیه دارند، آشنایی انجمن آموزشی کارهای و

 .بفرمایید ارائه

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-2-313-4-12
https://iica.ir/news/iica-news/3525-professor_sadjadinezhad_centenary
https://iica.ir/news/iica-news/3525-professor_sadjadinezhad_centenary
https://iica.ir/news/iica-news/3525-professor_sadjadinezhad_centenary
https://www.aparat.com/v/Z4Waw
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-2-313-4-12
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درس اصول  های تک دورها های انجمن اوایل بآموزش ایشان،
دها به همت ایشان و بع. آغاز شد 1و حسابداری صنعتی 1حسابداری

دبیران کل وقت انجمن  مشارکتو با ، احمدی جناب آقای شمس
ای  نامه ب تفاهمدر چارچویاد منیری  زندهمیراسکندری و  انآقای

 معادن و صنایع و بازرگانی اتاق پژوهشی و آموزشی موسسهکه بین انجمن و 

های آموزشی بسیار متنوع و  ، به مرور دورهشدمنعقد  ایران
. اگر به شدبا مدیریت انجمن در محل آن موسسه برگزار مندی ارزش

تا اوایل دهه  1370های  های قدیمی مجله حسابدار )دهه شماره
به مرور  ولی بینید. ها را می ( مراجعه کنید، فهرست آن دوره1390

این ایده در انجمن شکل گرفت که انجمن خودش یک مرکز 
  اندازی کند. آموزش راه

 
گردد. آن زمان  برمی 1370اواسط دهه  به PACT اندازی خاستگاه راه

ی آمادگی برای شرکت در آزمونهای ها ابتدا با برگزاری دوره
و سپس با برگزاری  (CIMA) انجمن حسابداران مدیریت چارترد

مرور شرکت در آزمون حسابدار رسمی، به های آمادگی برای  دوره
به عنوان یک موسسه  PACT ولی شکل گرفت.مرکز آموزش انجمن 

به طور  با شخصیت حقوقی جدا از انجمن آموزشیغیرتجاری 
 سرمایه تاسیس شد.، 1383 بهمن 21 رسمی در روز چهارشنبه،

 توسط تماما تاسیس بدو در بود که ریال میلیون 20مبلغ آن  اولیه
 صورتجلسه طبق بعد،ولی حدود یک سال شد.  پرداخت انجمن

        به سرمایه مبلغ 1384 اسفند 3 مورخ امناء هیئت العاده فوق
الشرکه  سهم از درصد 49 همزمان و یافت افزایش ریال میلیون 40

https://www.cimaglobal.com/
https://www.cimaglobal.com/
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من از عزیزان  .شد هبه نفت صنعت دانشگاه به انجمن سوی از آن
تداوم فعالیت  ی ازنگراندلیل این کار ام،  شنیده PACTبنیانگذار 

PACT .یعنی چون بوده است PACT  نداشتآموزشی فعالیت مجوز، 
یک  تصمیم گرفتند با دانشگاه صنعت نفت شریک شوند.آن عزیزان 

از  پذیر جذب دانشام، امید به  که از عزیزان شنیدههم  دیگر دلیل
  بوده است.صنعت نفت  مجموعه بزرگ

 
دان موجه کدام از این دالیل چناینست که هیچالبته نظر شخصی من 

مرکز آموزش انجمن از مالکیت درصد  49  یعنی هبه کردننیستند. 
کند. امتیازاتی که  میکنترل آن به غیر را توجیه ن واگذاریو 

دالیل بسیار توجیه آنها ه ک هستندحیاتی آنقدر  ،است انجمن داده
 طلبد.  می را تری موجه

 
های  رهبرگزاری دواوال،  ارتباط با نداشتن مجوز آموزشی،در 

بوده  اش من در اساسنامهمواره یکی از مفاد اهداف انجهآموزشی 
حدود پانزده، شانزده  PACTانجمن در زمان تاسیس است؛ دوما، 

به سال سابقه انجام امور آموزشی داشت. یعنی این نگرانی قاعدتا 
شد. و  مرتفع میباید آموزشی آن سابقه  و پشتوانه اساسنامه انجمن

به کرد،  کفایت نمیو سابقه آموزشی آن نامه انجمن اگر اساسسوما، 
 موردنیاز باید به دنبال گرفتن مجوز آموزشیهر طریق ممکن 

برای گرفتن هر مجوز دارد که اعتبار آنقدر مطمئنا انجمن رفتیم.  می
من . رسیدیم کردیم به نتیجه می جداگانه اگر اقدام میآموزشی 
نه برای مرکز آموزش دلیل ایجاد شخصیت حقوقی جداگا هیچوقت
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 پیش از تاسیسهمانطور که عرض کردم،  .نشدممتوجه هم انجمن را 
PACT ، سابقه انجام امور آموزشی حدود پانزده، شانزده سال انجمن
توانست همواره یکی از واحدهای  مرکز آموزش می. داشت

ر شراکت با دانشگاه از اول بنا باینکه  مگرزیرمجموعه انجمن باشد. 
اد شخصیت حقوقی جداگانه گرفته که تصمیم به ایج ت بود،صنعت نف

که دلیل دوم هم . اطالع دقیقی ندارماین تحلیل من است. . البته شد
پذیر از مجموعه بزرگ صنعت نفت ذکر  امید به جذب دانش

نامه یا هر قالب دیگری  توانست در قالب قرارداد، تفاهم شود، می می
گریزناپذیر بود،  شراکت حتی اگربه جز شراکت انجام شود. 

اینکه  نه داشتیم. را در اختیار انجمن نگه می PACTکم کنترل  دست
 بهرا  مرکز آموزش کنترلمالکیت و  ،پذیر به امید جذب دانش
این  بارمن طی هشت سال گذشته هر  کنیم.هبه دانشگاه صنعت نفت 

 وبرایم عجیب باز مثل روز اول  ،ام کرده را در ذهنم مرورماجرا 
 است.بوده باورنکردنی 

 
در اساسا  گیری تصمیماین  کهاینست  دیگر هم قابل تاملیک نکته 

واگذاری در مقطع زیرا صالحیت شورای عالی وقت نبوده است. 
امور  ،(1384به دانشگاه صنعت نفت )سال  PACT کنترل و مالکیت

شورای عالی انجمن بود.  بخش ترین و کلیدی ترین اصلیآموزشی 
 ترین بخش ترین و کلیدی اصلیمالکیت و کنترل واقع وقت در 

در باید قطعا را به غیر هبه کرده است. چنین تصمیمی انجمن 
    شد. ترین رکن انجمن یعنی مجمع عمومی اعضاء گرفته می عالی

 این اتفاق عجیب در تاریخ انجمن افتاده است.  ،به هر حال
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آمدم خدمت عزیزان شورای من از همان سال اول که به انجمن 

را در اختیار ندارد  PACTانجمن چون کنترل عالی عرض کردم 
. این مجموعه صورتهای مالی ید صورتهای مالی تلفیقی تهیه کندنبا

کنندگان  شود استفاده کننده است. چون باعث می گمراهاز نظر من 
 در اختیار PACTکنند که کنترل  فکراینطور  به اشتباههمانند شما 

خواستم  نمی گفتگودر این در صورتی که چنین نیست.  .نجمن استا
اساسی برای انجمن  اهمیتاین موضوع چون بحث فنی بکنم. ولی 

دارد، و خوشبختانه بیشتر مخاطبان هم خودشان حسابدار و اهل فن 
 کنم.  میاین موضوع را تشریح  هستند،

 
  گذاری سرمایه  و حسابداری  تلفیقی  مالی  صورتهای: 18ه استاندارد شمارطبق 

 راهبری  توانایی به معنی  کنترلاصطالح  فرعی  تجاری  واحدهای در
  منافع  کسب منظور به  تجاری واحد  یک  عملیاتی و  مالی  سیاستهای 

 و  مالی  سیاستهای  راهبری  توانایییعنی دو شرط .  است آن  فعالیتهای از

واحد تا  ،دنباشوجود داشته  باید همزمان منافع  کسب و  عملیاتی
از هیچکدام  .ه تهیه صورتهای مالی تلفیقی باشدملزم ب گذار سرمایه

 کنترل و مالکیت که کردید تکرار بار چندهایتان  در گفته شما
PACT  مالک انجمن رمگ. است شده واگذار نفت صنعت دانشگاه به 

 اختیار در PACT کنترل گویید چرا می نیست؟ PACT درصد 51
 در تمام این سالها انجمنضمن اینکه  است؟ نفت صنعت دانشگاه

 و تهیه تلفیقی مالی صورتهای( PACTبرای گروه )شامل انجمن و 
چرا در اختیار انجمن نبوده  PACTکنترل  اگر کرده است. منتشر

 ؟ده استش انجام گزارشگری این
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وجود ندارد.  PACT درانجمن  گذاری سرمایهرابطه این دو شرط در 
را  PACT  عملیاتی و  مالی  سیاستهای  راهبری  نه توانایی انجمنیعنی 
در بند شود.  میش عاید PACTنه هیچ منافعی از فعالیتهای  ،دارد
  تجاری واحد  یک  که  هنگامی»استاندارد تصریح شده است:  10

  تجاری  واحدهای  طریق از  غیرمستقیم یا  مستقیم طور  به ، اصلی
 واحد  یک  رأی  حق با سهام  نصف از  بیش  مالک خود، دیگر  فرعی

 گرم ، است  تجاری واحد  آن بر  کنترل وجود بر  فرض باشد،  تجاری
  سبب ، مالکیتی  چنین داد  نشان آشکارا  بتوان  که  استثنایی موارد در

 PACTمن با ارجاع به اساسنامه  «.شود نمی  تجاری واحد  کنترل
 PACTدرصدی انجمن در  51دهم که مالکیت  آشکارا نشان می

در تمام نزدیک به بیست سال گذشته هم شود.  سبب کنترل آن نمی
شورای عالی اعضای برداشت که  الهاییسنشده است. حتی در 

، در واقع استانجمن در اختیار  PACTکنترل که این بود  انجمن
   ؛ وقت بود شورای عالیافراد تاثیرگذار در اختیار  PACTکنترل 

  است. در این ارتباطنکته  مهمترین این انجمن! در اختیار نه
 

عبارتند  PACT، ارکان 9طبق ماده  ؛PACTبرویم به سراغ اساسنامه 
ترین  عالیامناء هیئت بازرسان.  و مدیریت، شورای امناء، هیئت از:

، هیئت 11طبق ماده  .)مشابه مجمع در انجمن( است PACTرکن 
 رئیس انتخاب بهآن  عضو دو که است عضو پنج از مرکبامناء 

. شوند می تعیین انجمن انتخاب به عضو سه و نفت صنعت دانشگاه
 آن رئیس نایب و نفت صنعت دانشگاه رئیس امناء هیئت رئیس
چرا؟ مگر ما مالک اکثریت  !است انجمن عالی شورای رئیس
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تیر خالص به انجمن زده هم که  ذیل این ماده 2تبصره در نیستیم؟
 حداقل حضور با امناء هیئت جلسات ! طبق این تبصره،شده است

 افقمو رأی چهار حداقل باش تصمیمات و یابد می رسمیت عضو چهار
خدمت شما آشکارا نشان دادم که اینجا  پس تا !رسد می تصویب به

 آن هیئت امنای کنترل سبب PACT در انجمن درصدی 51 مالکیت
هیچ تصمیمی را در مطلقا ما  یعنی .شود نمیترین رکن آن(  )عالی

بدون جلب موافقت نمایندگان دانشگاه صنعت  PACT هیئت امنای
 توانیم اتخاذ کنیم. نفت نمی

 
 .برویم آن یعنی شورای مدیریت PACTسراغ دومین رکن به حاال 

 از متشکل مدیریت شورای توسط PACT، اساسنامه 13طبق ماده 
 صنعت دانشگاه رئیس انتخاب به نفر سه که شود می اداره عضو شش
    شوند.  می انتخاب انجمن عالی شورای انتخاب به نفر سه و نفت

استثنایی و عجیب و همین یک مورد زندگیم به جز  سرتاسرمن در 
که تعداد اعضای آن  سراغ ندارمهیچ هیئت مدیره دیگری را غریب 

زوج باعث ایجاد گره تعداد دانند که  همه میچون زوج باشد! 
گشودن این گره  برای PACTشود. البته در اساسنامه  گیری می تصمیم
             !بینی شده است ی پیشابتکار راهکار یکگیری  تصمیم

اعضای این  بین از PACT مدیریت شورای ، رئیس14طبق ماده
 حصول عدم صورت در و ؛شود می انتخاب آراء اکثریت با و شورا

زوج است هیچگاه حاصل اعضا )که چون تعداد  آراء اکثریت
( نفت صنعت دانشگاه رئیسیعنی ) امناء هیئت رئیس رأی ،(شود نمی

رئیس شورای  با این ساز و کار،! شود می اخذ هفتم رأی عنوان به
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و طبق  همواره منتخب دانشگاه صنعت نفت است. PACTمدیریت 
گیریهای شورای  در صورت تساوی آراء در تصمیم  ،16ماده

کننده است. یعنی در  مدیریت رای رئیس شورای مدیریت تعیین
نمایندگان دانشگاه صنعت  PACTگیریهای شورای مدیریت  تصمیم

  ایندگان انجمن سه رای موثر دارند.رای و نمچهار عمال نفت 
 

را نداند و این مواد اساسنامه را  PACTاگر کسی سابقه تاسیس 
توسط دانشگاه صنعت نفت تاسیس  PACTکند  فکر می قطعابخواند، 

با انجمن شریک  اند و آمده برای کسب اعتبارآنها و  ،شده است
 PACTکنترل اند  خواسته با تعبیه این مفاد در اساسنامه لیو اند؛ شده

کنم،  ین ساختار فکر میمن هر بار به ا. دارندرا در اختیار خود نگه 
باورنکردنی است. برایم  شوم. می زده شگفت اولین بار همیشه مثل

سابقه پانزده، شانزده سال  ،PACTانجمنی که در زمان تاسیس 
 کردهتجربه کسب در این زمینه  ،داشتآموزشی  اموردر درخشان 

آن اقدامات  1370در دهه ، دش میبه خوشنامی شناخته  ،بود
    ، بوددر ایران انجام داده  CIMAآموزشی درخشان را در زمینه 

المللی  به عنوان نخستین انجمن ایرانی عضو فدراسیون بین
بعد از تاسیس جامعه ، داشتالمللی  ( اعتبار بینIFACحسابداران )

ترین  باکیفیت هترین زمان ممکن،ران رسمی ایران، در کوتاحسابدا
های آمادگی برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی را  دوره

، در شرایط آن سالها چند صد میلیون بودبرگزار کرده طراحی و 
بعد بیاید و یک شخصیت ، بودتومان مازاد از این راه کسب کرده 

موزشی خود را در آن ایجاد کند و همه امور آحقوقی جداگانه 
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درصد آن را به یک  49 بعد حقوقی جداگانه متمرکز کند، شخصیت
هم به آن شخصیت را ببخشد، کنترل آن  ثالثشخصیت حقوقی 

هر بار این  باور نکردنی است.برایم واقعا  واگذار کند!ثالث حقوقی 
یکی از  کنم دارم کنم احساس می موارد را در ذهنم مرور می

 .خوانم می را 87گوگول نیکالیتلخ  داستانهای طنز
 

انجمن در چارچوب  پس دیدید که به هر حال شده است دیگر.
  عملیاتی و  مالی  سیاستهای  راهبری  توانایی PACT ضوابط اساسنامه

، هیچ PACT اساسنامه 23چون طبق ماده اینکه  آن را ندارد. ضمن
 از  منافعی همشود، هیچ  انجام نمی PACTتقسیم سودی هم در 

، کنترل 18شود. پس طبق استاندارد  انجمن نمی عایدآن   فعالیتهای
PACT .گزارشگری مالی تلفیقی هم که در  در اختیار انجمن نیست

کننده  گمراه به نظر من شده استطول همه سالهای گذشته انجام 
کنند  و همه فکر میرا به اشتباه انداخته،  همهچون  بوده است.

همه اعضای انجمن  در اختیار انجمن است. یعنی االن PACTکنترل 
 و  مالی  سیاستهای  راهبری  هم تواناییکنند انجمن  به اشتباه فکر می

منافعی کسب  PACT  و هم از فعالیتهای ،را دارد PACTعملیاتی 
کنم چطور در همه  من تعجب میکه چنین نیست. کند. در صورتی می

 به این موضوع ایراداز بازرسان محترم انجمن هیچکدام  این سالها
از حسابداران این عزیزان همگی در صورتیکه اند.  وارد نکرده

 اند. شده و کارکشته بوده شناختهرسمی 
 

                                                           
 سبک گذار روس، بنیان نویسنده بزرگ( 1852–1809) گوگول واسیلیِویچ نیکالی -87

 پدیا ویکیاست.  جهان طنزپردازان بزرگترین از یکی و روسی، ادبیات در انتقادی رئالیسم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%84
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چنین اقداماتی باید در سطح شورای عالی انجام در ساختار انجمن، 
  دبیرکل مجری تصمیمات و سیاستهای شورای عالی است. شود. 

به امروز، به طور  تا 1393، یعنی از سال من در تمام این چند سال
در سطح شورای عالی پیوسته در این زمینه اقدام به روشنگری 

عزیزانی که امضایشان پای  حتیام. شاید باورتان نشود. ولی  کرده
من مثل دقیقا شنوند  را میها وقتی این صحبتاست،  PACTاساسنامه 

تا متن اساسنامه و امضای یکی از عزیزان  ند!کن شما تعجب میو 
ست ای در اساسنامه مفادشد این  باورش نمید، ندی را پای آنخودش 

در نسخه اولیه  گفت میحتی وقتی دید هم که او امضاء کرده است. 
های متعددی به هر حال، در اثر گزارش د.اساسنامه چنین مفادی نبو

ام، االن  ارائه کرده این چند سال به اعضای شورای عالیکه من طی 
االن همه اعضای شورای عالی تیم. حداقل یک گام جلوتر هس

از هیچکدام  قبالدانند چنین ساختار نادرستی وجود دارد.  می
بعد از . از این ساختار اطالع نداشتند( نفراعضای انجمن )جز چند 

از سوی شورای اقدامات مختلفی طی سالهای اخیر ها، این روشنگری
            .انجام شد PACTدر راستای اعمال کنترل انجمن بر عالی 

 ساز و کار اعمالاصالح نشود، و  PACTولی تا زمانی که اساسنامه 
نشود، هیچ اقدامی  تعبیهآن در اساسنامه  PACTکنترل انجمن بر 

و ن و فیزیوتراپی سکّاثربخش نیست. این قبیل اقدامات بیشتر مثل مُ
کنند. کار از این حرفها گذشته  عمل میدرمانی  نهایتا مثل شوک

بعضی از حتی  نیاز به جراحی دارد. PACTابطه انجمن و است. ر

 اقدامی آیا داشتید، مسئولیت انجمن در که سال چند این در شما
 اید؟ داده انجام ساختار این اصالح برای
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ون این رابطه که چاینست  شاندیدگاهاعضای شورای عالی انجمن 
یک جا کال قطع شود و دوباره این رابطه باید ناپذیر است،  اصالح

یعنی رابطه شراکت بین انجمن و دانشگاه صنعت  شروع کنیم. نواز 
های  خالص دارایی ازاش  رکهالش قطع شود، و انجمن با سهمنفت 
PACT ایجاد کند. شیک مرکز آموزش جدید تحت کنترل خود 

 

 
 

 بندی جمعبه این  من همبغرنجی است.  وضعیتدانم!  واقعا نمی
یعنی شود.  ام که این رابطه اصالح نمی رسیدهاز اوضاع بار  تاسف
 ای رای است که دانشگاه صنعت نفت به اصالح اساسنامه محالتقریبا 

مالک واقعی آن یعنی بنیانگذار و به  PACTبدهد که در آن کنترل 
یعنی هیچ رئیسی  است. محالتقریبا این کار انجمن برگردانده شود. 

ضمن را ندارد.  تصمیمیچنین  اتخاذدر دانشگاه صنعت نفت جرئت 
        . دناین کار ندارانجام ای هم برای  انگیزه کوچکتریناینکه 

را به انجمن برگرداند؟  PACT د و کنترلبیای رد کهای دا انگیزه چه
به همین م. یکرد م این کار را نمییبود و شما هم اگر جای ایشانمن 

 PACTمن شخصا به شدت به  .کار باید کردچ دانم واقعا نمیدلیل، 
   دانم.  عالقه دارم و آن را مایه مباهات حرفه حسابداری ایران می

 PACT یار بزرگ و ارزشمندی در کارهای بسطی دو دهه گذشته 

در و اعضای انجمن انجمن  حمایتراهبری و البته  انجام شده است.
مطلقا  PACTانجام همه این کارها اساسی و انکارناپذیر بوده است. 

به عنوان مرکز  را PACT همگانماهیت مستقل از انجمن ندارد. 
ند. حتی بسیاری از اعضای انجمن و شناس آموزش انجمن می

 چیست؟ شما نظر
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   از شخصیت حقوقی جداگانه آن اطالع ندارند،  PACTدانشپذیران 
تحت هدایت  PACT کنند یکی از واحدهای انجمن است. یو فکر م

پیشتاز توسعه ، و اعضای انجمن انجمنجانبه  و پشتیبانی همه
المللی در حسابداری ایران بوده  نگاه بینترویج ایگری و  حرفه

جانبه انجمن و اعضای  ی همهتحت هدایت و پشتیبان PACTاست. 
المللی  ای بین های حرفه واهینامهو دیگر گ ACCAدر توسعه انجمن، 

در مقطعی  بدیل داشته است. در حسابداری ایران نقش اساسی و بی
های ایران  در شرکتهای بورسی، بانکها و بیمه IFRSکه اجرای 

جانبه انجمن و  تحت هدایت و پشتیبانی همه PACTالزامی شد، 
در یک فرصت بسیار کوتاه چندین هزار حسابدار و اعضای انجمن، 

تحت  PACT نیز امروزحسابرس را در این زمینه آموزش داد. 
در زمینه جانبه انجمن و اعضای انجمن،  هدایت و پشتیبانی همه

 PACT آموزش در فضای مجازی پیشتاز است. وقتی دربارهتوسعه 
ی درخشان و ماندگار حرف زنیم درباره همه این کارها حرف می

      درباره آن اصال کار راحتی نیست. گیری  پس تصمیمزنیم.  می
 

  وجود دارد. دیگر هم بسیار بااهمیت   مالحظه در این ارتباط یک
همه امور آموزشی خود طی دو دهه گذشته انجمن دانیم که  همه می
این سالها از در تمام  از این رو،ز کرده است. متمرک PACTرا در 

خود محروم درآمدزایی  ظرفیتبخش بسیار بااهمیت و اساسی از 
          این زمینه کسب نکرده است.  دربوده است، و هیچ منافع مالی 

 ،چه در ایران و چه در کشورهای دیگر ،در حالیکه انجمنهای مشابه
ارائه از محل  دی خود رابااهمیتی از منابع درآمبسیار بخش 
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همه منابع  PACT. از زمان تاسیس کنند تامین میآموزشی  خدمات
صرف توسعه در گروه انجمن آموزشی  خدماتارائه حاصل از 

PACT  .موجب شده است این روند طی دو دهه گذشته شده است
ود. این در حالیست که توان مالی انجمن سال به سال بیشتر تحلیل بر

آنکه بخش  ی وابسته به انجمن هم نبود، به دلیلحت PACTاگر 
باید بخش متناسبی از گیرد،  از انجمن می را خود اساسی اعتبار

کرد. ولی متاسفانه  میرا به انجمن منتقل عالیتهایش عواید حاصل از ف
 برقرار نشده است. PACTتا کنون بین انجمن و  چنین رابطه مالی

ل احترامی که برای دانشگاه با کماشد.  نمیاینطور  از اولکاش 
در هیئت امناء و شورای دانشگاه صنعت نفت و نمایندگان آن 

شراکت انجمن با این دانشگاه در امور قائلم، ولی  PACTمدیریت 
انجمن تاریخ بار استراتژیک در  تاسف خطایآموزشی را یک 

 دانم. می
 
 
 
 

شگاه صنعت انجمن و دانرابطه  ارتباط با دراز نظر تاریخی یک نکته 
نبوده است اینطور  یعنی ماجرا عرض کنم.وجود دارد که باید  نفت

وده و از بین که انجمن به دنبال شراکت با یک دانشگاه ب
انتخاب برای شراکت دانشگاه صنعت نفت را  کشورهای دانشگاه

نبوده است. رابطه انجمن و دانشگاه صنعت اینطور  ابدا کرده باشد.
          گردد. جمن و حتی پیش از آن برمینفت به زمان تاسیس ان

دانشگاه »شما اطالع دارید چرا از بین دانشگاههای مختلف کشور 
به عنوان شریک انجمن در امور آموزشی انتخاب شده « صنعت نفت

 است؟
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نشریه انجمن نخستین فهرست اعضای انجمن که در شماره یک در 

عضو  174بین  از( منتشر شد، 1355)سال  حسابداران خبره ایران
           آموختگان دانش ازدرصد(  43)آنان اولیه انجمن، اکثریت 

این دانشکده  .ندبود شرکت ملی نفت ایرانسابداری و علوم مالی دانشکده ح
های دیگری  تهتغییر نام داد و رش دانشگاه صنعت نفتپس از انقالب به 

در چهاردهمین قسمت  1398  فروردینمن در . نیز در آن ارائه شد
پادکستهای هزار داستان حسابداری به طور کامل به تاریخ این از 

توانند به آن پادکست  مند می . دوستان عالقهام دانشگاه پرداخته
از س آن اعضاء و اعضای دیگری که پبه هر حال،  .88مراجعه کنند

به عضویت انجمن  دانشکدهآموختگان آن  آن از بین دانش
، در تمام سالهای فعالیت انجمن نقش بسیار پررنگی در درآمدند

جنابان آقایان من، اداره انجمن ایفاء کردند. مثال، از بین رئیسان انج
بهروز وقتی، غالمرضا سالمی و ابوالقاسم فخاریان از 

یا از بین دبیران کل انجمن، . هستند دانشکدهآموختگان آن  دانش
)نخستین دبیرکل( و جناب آقای احمدعلی اقبال جنابان آقایان 

         .هستنددانشکده آموختگان آن  مجید میراسکندری از دانش
که به نمایندگی از دانشگاه صنعت ا مستاجران، یا جناب آقای رض

را از بدو تاسیس تاکنون بر  PACTشورای مدیریت  نفت ریاست
پس  . البته ایشاناستآموختگان آن دانشکده  ، از دانشعهده دارد

آقای . بر عهده داشتنیز را دانشکده ریاست آن از انقالب 
و از ن شورای عالی انجم عضو PACTدر زمان تاسیس  مستاجران

                                                           
با  نفت، شرکت مالی علوم و حسابداری دانشکده(: 14) حسابداری داستان هزار -88

 .1398فروردین  30 ،تلگرام، باکس کست، آپاراتقاسمی،  محسن و نوشته صدا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.aparat.com/v/RNizL
https://www.aparat.com/v/RNizL
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id146604177
https://t.me/mohsen_ghasemee/74
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از جمله دیگر اعضای . بود PACTکنندگان اساسنامه  جمله تصویب
نیز اشاره  نژاد یاد حسن سجادی زنده توان به تاثیرگذار انجمن می

در نفت که از بنیانگذاران، از استادان اصلی و رئیس دانشکده  کرد
 در زمره همزمان یاد ش از انقالب بود. آن زندهسالهای پی

دو دوره نخست شورای عالی و از تاثیرگذارترین بنیانگذاران، عضو 
همگی به همین دلیل، در نظر  بود.نیز  افراد دهه اول فعالیت انجمن

یک دانشگاه در بین دانشگاههای دیگر دانشگاه صنعت نفت این عزیزان، 
در انجمن داشته ای  جایگاه ویژههمواره . بلکه و نیست کشور نبود

این دانشگاه نیستم، آموختگان  دانش ازاینکه  البته من هم با. است
شگاه در این دان پیشگامی و تاثیرگذاری بسیار باارزش ولی به دلیل

قائلم و بسیار به بسیار برای آن ارزش توسعه حسابداری در ایران، 
ما در انجمن  که شد ولی این عالقه نباید باعث میمندم.  آن عالقه

به نظرم از این  .شدیم میاستراتژیکی را مرتکب  خطایچنین 
حتما موضوع بگذریم. به اندازه کافی درباره آن صحبت کردیم. 

 .کردم دلخوررا  از عزیزانلی باز ک
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

درباره  .، خیلی گذرا به این موارد اشاره کردمگفتیدکه همانطور 
 PACTچون صحبت شود. باید تر از این  مفصل بسیار PACTخدمات 

بسیار ارزشمند و تاثیرگذار در تاریخ بدیل،  یک موسسه آموزشی بی

 در که ارزشمندی کارهای به به طور گذرا هایتان صحبت در
PACT ایران حسابداران اغلب. کردید اشارههم  است شده انجام 
 آن کمابیش ارزشمند خدمات با و دارند PACT از نسبی شناخت

 انجام شد می PACT در کارهایی چه شما نظر به ولی. هستند آشنا
 است؟ نشده انجام حال به تا که داد
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ولی چون من حدود یک سال و چند ماه حسابداری ایران است. 
مسئولیت دارم، بهتر است عزیزان شورای مدیریت آن در که است 
که بیشتر با جزئیات فعالیتهای باره صحبت کنند در این دیگر 
PACT شد در  چه کارهایی میاینکه  درباره ولی .آشنا هستندPACT 

 انتشارات است.انجام داد که انجام نشده است؛ اولین مورد، به نظرم 
دکتر جناب آقای البته خوشبختانه در یکی، دو سال اخیر 

در این زمینه اقدامات خوبی ( PACTغالمرضایی )مدیر اجرایی 
 PACTتوسط  عنوان کتاب چند . طی این مدتانجام داده است

باید این کار  هازودتر از این. ولی به نظرم خیلی شده استمنتشر 
پرکارترین توانستیم  میطی دو دهه گذشته ما  شد. انجام می

به مراتب پرکارتر از انتشارات انتشارات حسابداری ایران، حتی 
 ایننزدیک داشته باشیم. امیدوارم در آینده  ، راسازمان حسابرسی

 محقق شود. خواسته
 

ایم،  ن کوتاهی کردهمورد دیگری که به نظرم بسیار در زمینه آ
در زمینه آموزش آنالین کارهای خوبی در است.  آموزش آفالین

PACT های  انجام شده است. امروز همه دورهPACT  به صورت
شوند. البته دنیاگیری ویروس کرونا و بیماری  برگزار می هم آنالین
ولی به هر حال زحمات ارزشمند و پیشران اصلی بود.  19-کووید

با همه . ه استانجام شد PACTدر در این زمینه  درخور تقدیری
مثال، دارد.  متعدد و اساسیهای آموزش آنالین محدودیت اینها،

د. چون نرقبای بسیار زیادی در زمینه آموزش آنالین وجود دار
ورود به این عرصه بسیار ساده است. هر مدرسی خودش به راحتی 
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از طریق موسسات اینکه  به جایو  ،تواند وارد این عرصه شود می
اقدام تدریس کند، خودش به صورت انفرادی  PACTآموزشی مثل 

و دیگر  PACTاین اتفاق در  هم که االنهمانطور کند.  به این کار
تعداد جذب محدودیت ، دیگر موردموسسات آموزشی افتاده است. 

 توان هم از نظر فنی نمیاست. در آموزشهای آنالین پذیران  دانش
کرد؛ و هم به را به یک کالس آنالین اضافه  اربرکتعداد زیادی 

این اتفاق نمیفتد. یعنی کالس حضوری  زمانی ناپذیری انعطافدلیل 
ان پذیر دانشچون . مشابه هم هستندو کالس آنالین از این نظر 

البته بعضی از  ند.نسر یک ساعت مشخص از کالس استفاده کناچارند 
های آنالین را برای  م دورهموسسات آموزشی امکان استفاده از فیل

پذیران  مدت زمان محدودی به صورت آفالین هم در اختیار دانش
دهند. ولی این دیگر آموزش آنالین نیست، بلکه چیزی  قرار می

محدودیت دیگر، اختالل گاه و بیگاه شبیه آموزشهای آفالین است. 
پذیران  اختالل در دسترسی دانش موجبدر شبکه اینترنت است که 

و پردردسر  پرهزینهپشتیبانی دیگر،  مورد شود. مدرسان میو 
تعدادی از کارکنان را  PACTهای آنالین است. ما االن در آموزش

 کند. ایم که هزینه زیادی تحمیل می وقت مامور این کار کرده تمام
 

در آموزش این مشکالت چیست؟ آموزش آفالین! حاال راه حل 
نیاز است تا بسترهای  بتا هنگفتگذاری اولیه نس سرمایه یک آفالین

این نقطه شروع است. ایجاد شود. ها افزاری ارائه این آموزش نرم
کنند نقطه شروع آموزش آفالین تولید  اغلب افراد به غلط فکر می

ای است.  نیست. چون تولید محتوا کار سادهاینطور  محتواست. ابدا
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 ن محتواهاست.ارائه ای برای افزاری چالش اصلی ایجاد بسترهای نرم
برای ایجاد این اولیه هنگفت گذاری  سرمایهنیاز به از این رو، 
شود هر شخصی )چه حقیقی و چه  می موجبافزاری  بسترهای نرم

من معتقدم مالی ورود به این عرصه را نداشته باشد.  توانحقوقی( 
که  ،حسابداری به جز چند شخصیت حقوقیآموزشهای  در زمینه

PACT  است، سایر اشخاص توان مالی و شایستگی  آنهایکی از قطعا
وارد  PACTفنی ورود به این عرصه را ندارند. به همین دلیل، اگر 

شود، سطح فعالیت خود را با همه موسسات آموزشی  عرصهاین 
حتی اشخاص حقیقی االن متفاوت خواهد کرد. حسابداری در ایران 

 کهاینست  کنند! دلیلش ایجاد میچالش  PACTبرای گهگاه هم 
PACT در حال فعالیت است. از آموزش یافتی  در یک سطح دست

وارد حوزه آموزش آفالین شود، به یک سطح  اگر ولی
های سایر محدودیت ارتقاء خواهد یافت.از آموزش نیافتنی  دست

  آفالین موضوعیت ندارند.  آنالین هم ذاتا در آموزش آموزش
محدودیت  PACT های آموزشییک زمانی گلوگاه اصلی فعالیت

ما برای برگزاری  (1390آن سالها )اوایل دهه فضای آموزشی بود. 
داشتیم، مدرس هم داشتیم،  به تعداد مناسبهایمان متقاضی  دوره

 1395سال به همین دلیل در ولی کمبود فضای آموزشی داشتیم. 
اتفاق بزرگی رقم  PACTدر اثر یک تالش همگانی در انجمن و 

فضای  را خریدیم. بدین ترتیب، PACTفعلی ساختمان و  خورد؛
پس از آن شاهد یک در اختیارمان حدود سه برابر شد. آموزشی 

دنیاگیری ویروس اینکه  تا بودیم. PACTروند توسعه در جهش 
این روزها  یک ترمز در این روند عمل کرد. همانندکرونا به ناگاه 
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ها، از جمله در  مینهمعتقدند که جهان در بسیاری از زافراد بسیاری 
آموزش، به وضعیت پیش از کرونا برنخواهد گشت. بنابراین، امروز 

ساختمان فعلی را  توانیم تصمیم بگیریم که میحتی  PACTما در 
در توسعه یک بستر توانمند آموزش بفروشیم و تا ریال آخر آن را 

نکنیم، در باور کنیم یا چون ما باور  گذاری کنیم. سرمایهآفالین 
  ایم. آموزش وارد جهان جدیدی شده زمینه

 
 
 

 
، به به شما. فرض کنید من االن میایم مصداقی بگویمبگذارید 

ای مستمر  ای که نیازمند آموزش حرفه عنوان یک حسابدار حرفه
( ایپکت) ePACTبه نام یک اپلیکیشن  PACTگویم ما در  هستید، می

توانید تا  ان مییکصد هزار توماشتراک ماهانه با پرداخت که  ،داریم
های سطح دو آن ساعت در ماه از هر کدام از آموزشسی سقف 

باید هر هم  های سطح یکاده کنید. برای استفاده از آموزشاستف
از  ساعتهم در هر  ها دوره همهدوره را جداگانه خریداری کنید. 

 بر روی فقط یک دستگاه )به انتخاب خودتان( در دسترسروز  شبانه
البداهه عرض کردم.  ط را به صورت فرضی و فیاین شرای. است

چنین ( Business model)وکار  چون برای طراحی مدل کسب
فقط خواستم . نیاز استکارشناسی گروهی کار ها ساعت بهقطعا  کاری

برایتان ترسیم قدری مصداقی و ملموس فضای آموزش آفالین را 
 کنم. 

 

 را آن توانید می چیست؟ دقیقا آفالین شآموز از شما منظور
 بدهید؟ توضیح تر واضح
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همه که،  رمز موفقیت آموزش آفالین در حسابداری این است
های تخصصی همیشه  زمینهجای جهان در همه حسابداران در همه 

کمبود زمان و  اغلب آنان چالش اصلیولی نیازمند آموزش هستند. 
های آموزشی است. آموزش آفالین این دو  باالی دورهنسبتا هزینه 

ما همین االن حدود  .کند میچالش را تا حد بسیار زیادی مرتفع 
در هم همه آنان  سابدار در سرتاسر کشور داریم.ن حیک و نیم میلیو

        ایشان نیازمند آموزش هستند.  تمام طول مدت زندگی حرفه
فقط ده درصد از ( همین االن در دسترس بود و ایپکت) ePACTاگر 

آن را  (ماهانه)حسابداران سرتاسر کشور اشتراک یکصدهزار تومان 
یارد تومان در سال برای کردند، حدود صد و هشتاد میل پرداخت می

PACT با یک سری مفروضات را این درآمد کرد!!  درآمد ایجاد می
مثال فقط . تواند به مراتب بیشتر باشد ، که میمکردحداقلی محاسبه 

های م. در حالیکه یکی از مزیتبازار داخل ایران را در نظر گرفت
 همانطوراصلی آموزش آفالین برداشتن مرزهای جغرافیایی است. 

دانید هزینه آموزش در ایران به مراتب کمتر از سایر کشورها  که می
)حتی کشورهای همسایه( است. فرض کنید شما یک حسابدار 

 خواهید ه تازگی به کانادا مهاجرت کردید، و میایرانی هستید که ب
برای ای که ناچارید  هزینهکانادا درآیید.  CPAبه عضویت آنجا 

 بهکانادا  CPAهای دشوار در آزمونمادگی خودتان برای شرکت آ
ای است که  بپردازید، دهها برابر هزینهموسسات آموزشی کانادا 

   های آفالین در ایران بپردازید.توانید برای استفاده از آموزش می
 بسیار مهم و ارزشمند درآمدزایی از چنین اپلیکیشنی امکانیا یک 
ضوعات حسابداری محدود به مو آنبرداری از  بهرهقطعا که اینست 
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در چنین اپلیکیشن توانمندی اگر به عبارت دیگر، بود.  نخواهد
PACT  ریق آن ارائه داد. از ط شود ، هر آموزشی را مییابدتوسعه

 دیگر بااز طریق انعقاد قراردادهای مختلف  توان یعنی می
و از این  ،دادر قرا آناناین فضا را در اختیار دهندگان  شآموز

 .داشت زایی بسیار مناسبیمحل نیز درآمد
 
 

 

 
 

    م، درآمد PACTکه به عضویت شورای مدیریت  1398از مهرماه 
مفصال این موارد را بار در جلسات شورا کم چهار  دست ،تا به امروز

کامال با هم  ()به جز دکتر غالمرضایی ام. همه عزیزان مطرح کرده
ظر مطالعاتی، از نولی تا به امروز این کار موافق هستند. انجام 
کوچکترین قدمی در این راه برداشته نشده ریزی و اجراء  برنامه

، است تولید شدهچند ویدئوی آموزشی فقط طی این مدت است. 
آن کنم، از ضبط  زش آفالین صحبت میهر بار من درباره آمو که

بیشتر شبیه شود.  چند ویدئو به عنوان اقدام در این مسیر گفته می
تولید محتوا آخرین  که عرض کردم،مانطور هچون شوخی است! 

مورد نیاز،  اقداماتدرصد  90باالی است.  مرحله آموزش آفالین
به و امن توانمند است که باید برای توسعه یک اپلیکیشن  کارهایی

متاسفانه بعد از . دادانجام ها این آموزشفروش و ارائه عنوان بستر 
ای برای انجام  ادهکنم ار گذشت حدود یک سال و نیم احساس می

شدم این کار  وجود ندارد. من عمیقا خوشحال می PACT این کار در
 PACTاز انجام آن در تقریبا . ولی االن که شودانجام  PACTدر 

 در را موارد همه این PACT مدیریت شورای عضو عنوان به شما
 اید؟ کرده مطرح شورا آن
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یت حقوقی دیگر به این ناامید شدم، امیدوارم یکی از آن چند شخص
در  ی راند. چون وجود چنین اپلیکیشن توانمندسمت حرکت ک

و  حرفهحسابداران، به نفع  را فارغ از مالک آنیران حسابداری ا
 دانم.  ملی ایران میحتی منافع 

 
 
 
 

. عرصه ورود کندتواند به این  می هر شخصیت حقیقی یا حقوقی
گذاری  ا توجه به سرمایهولی ب شود. تواند مانعش نمیهم  کسهیچ 

ر این اپلیکیشن، و با توجه به اعتباتوسعه  هنگفت موردنیاز برای
و  مرکز آموزش ، PACT، به نظرم به جز دهنده آن نهاد توسعه موردنیاز

و  (ایرانجامعه حسابداران رسمی وابسته به ) حسابداران رسمی تحقیقات
 را دارند. ورود به این عرصههم توانایی  گروه همکاران سیستم

 
 
 

 
 

د گوی میاینکه  . اولاز دو منظر با این موضوع مخالف است ایشان
به دلیل شرایط کرونایی باید دست به عصا حرکت کنیم. چون  االن

 را به زیاندهی بکشاند. دوم PACTیک اقدام نادرست ممکن است 
د. دان موضوع آموزش آفالین وارد می ایراداتی را به اصلاینکه 

های آموزشی این فیلمغیرقانونی انتشار  ریسک مثال، معتقد است
شده حاضر به  مدرسان شناخته معتقد است یا باال است؛اپلیکیشن 

 حاضر نیستند فیلم و ،نخواهند شدهمکاری در چنین چارچوبی 

 توانند می PACT جز به دیگر حقوقی هایشخصیت کدامبه نظر شما 
 رساند؟ انجام کاری را به چنین

 غالمرضایی دکتر جز به همه PACT مدیریت شورای در گفتید
   چیست؟ ایشان مخالفت دلیل. موافقند
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حسابداری و  معتقد است یا های آموزشی خود را بفروشند؛ دوره
هر طلبد، و  های حضوری را میذاتا کالسموضوعات تخصصی آن 

های  شرایط کرونایی مرتفع شود، حسابداران مجددا دوره زمان
به کمابیش من همه این موارد را دهند.  جیح میحضوری را تر

معتقدم  همچنانپذیرم. ولی  میآموزش آفالین  هایعنوان چالش
اهکار آموزشی در آینده ترین ر راهکار آموزش آفالین اثربخش

هر چه زودتر به این سمت حرکت  PACTچنانچه و  خواهد بود،
های آموزش عرصهدر را خود و رهبری پیشگامی به سرعت ، کندن

 داد. از دست خواهدای حسابداری در ایران  حرفه
 
 
 
 
 

ممنونم که این موضوع بله؛ اتفاقا خیلی موضوع بااهمیتی است. 
ای چه دانشگاهی و چه  ه حرفهانجمنها، چ را یادآوری کردید.مهم 

اهداف  دارایهستند. یعنی شماری از افراد  مادرخرج، ماهیتا صنفی
را  یک انجمن آیند، گرد هم می صنفی یا ای، دانشگاهی مشترک حرفه

عضویت  کنند، و هر یک مبلغی را به عنوان حق اندازی می راه
یا  ای، دانشگاهی حرفه هایآن انجمن بتواند ماموریت تاپردازند  می

شناسانه(  صنفی محوله را به انجام رساند. یک خطای معرفتی )هستی
طح اعضا طح شورای عالی و هم در سهم در سما که در انجمن 
اینست که از دبیرخانه انجمن و دبیرکل انتظار وجود دارد، 

استراتژیک به اهمیت  PACTدر توضیح رابطه مالی انجمن و  شما
 انجمن اشاره کردید. نهادهایی مثلدرآمدهای آموزشی برای 

ساختار درآمدی انجمن و چالشهای آن توضیح قدری درباره 
  دهید؟ می
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درآمدزایی دارند. این یک خطای استراتژیک و مهلک برای انجمن 
به جای تمرکز خواهند  میانجمن  کارکناناز دبیرکل و  است. یعنی

اندازی شده  راه هاآنرسیدن به برای انجمن بر تحقق اهدافی که 
 ها برای پوشش هزینهصرف ایجاد درآمد  وان خود رااست، همه ت

نقض غرض است. مگر بنیانگذاران اینکار اساسا  کهاینغافل از . کنند
اندازی انجمن این بوده است که حقوق  انجمن هدفشان از راه

ند؟! این چه راهبرد نرا پرداخت کهای جاری  کارکنان و هزینه
در اینجا یک  هالبتشود؟!  غلطی است که این قدر هم بر آن اصرار می

 اگرارائه خدمات آموزشی است. یعنی  همآن استثناء وجود دارد؛
شود، هم در صرف ارائه خدمات آموزشی انجمن بخشی از توان 

درآمدزایی  راستای تحقق اهداف انجمن است، هم برای انجمن
اینکار  PACTتا زمان تاسیس  1360. کما اینکه از اواخر دهه دارد

، و از قضا درآمد خوبی هم برای انجمن دش در انجمن انجام می
همه امور آموزشی  PACTاندازی  ولی پس از راه. کرد ایجاد می

انجمن در آن شخصیت حقوقی جداگانه متمرکز شد، و چون طبق 
تقسیم سود آن هم ممنوع شد، انجمن به یکباره از  PACTاساسنامه 

   از محل امور آموزشی محروم شد.خود کل ظرفیت درآمدزایی 
این یک ظلم آشکار در حق انجمن بود که طی دو دهه گذشته 
مستمرا تداوم داشته است. طی دو دهه گذشته همه اعتبار و ظرفیت 

در حالیکه شده است،  PACTپذیر برای  انجمن صرف جذب دانش
هر بار هم این هیچ نفع مادی از آن محل عاید انجمن نشده است. 

کنیم،  مطرح می PACTمن و مباحث را با عزیزان و بزرگان انج
موکدا هم  !من برود برای خودش درآمدزایی کندگویند انج می
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 PACTطوری درآمدزایی کند که به کنند، انجمن  میسفارش 
انجمن وارد حوزه آموزش  منظورشان اینست کهآسیبی وارد نشود. 

 گردانی کرد. شود انجمن اینطور که نمینشود. 
 
 
 

 
 
 

اندازی انجمن که  . به جز سالهای نخست راهفرمایید کامال درست می
     هم مبلغ حق عضویتها به نسبت آن سالها بسیار قابل توجه بود، 

ها به مراتب کمتر از امروز بود؛ در بیشتر سالهای فعالیت  و هم هزینه
های انجمن بیشتر از حق عضویتهای وصولی  انجمن، مجموع هزینه

( حق عضویت ساالنه 1351 بوده است. در بدو تاسیس انجمن )سال
چیزی . با دالر هفت تومانی آن سالها تومان بود 250هر عضو 

حدود  شود. به نرخ دالر امروز در سال میدالر  35حدود 
مبلغ ورودیه هم دوبرابر این مبلغ شود.  هشتصدهزار تومان می

های  ، به مرور هزینهآندر سالهای پس از  ولی )پانصد تومان( بود.
 1360های  ق عضویتهای وصولی پیشی گرفت. طی دههانجمن بر ح

بخش قابل توجهی از این کسری از محل درآمدهای  1370و 
اندازی  پس از راهولی شد.  تامین میآموزشی و برگزاری سمینارها 

PACT  درآمد انجمن از محل  1390و  1380های  دهه طیبه مرور
ع درآمدی یک منبطی این دو دهه   با این حال، شد. صفر آموزش

 داد، انجمن را پوشش مینسبتا پایدار که بخش بزرگی از کسری 

دارم، حق عضویتهای وصولی  اینطور که من اطالع دکتر آقای
های  انجمن در تمام سالیان گذشته برای پوشش دادن هزینه

انجمن کفایت نکرده است. طی این سالها این کسری منابع جاری 
 از چه محلهایی تامین شده است؟
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منتشره در مجله حسابدار بود. این درآمد های تبلیغاتی درآمد آگهی
را مجموع درآمدهای انجمن درصد 60در بعضی از سالها تا بیش از 

های  . ولی طی سالهای اخیر به موازات توسعه شبکهداد تشکیل می
اغلب  چون. سال به سال کاهش پیدا کردهم آمد اجتماعی این در

دهندگان  توسعه طی این سالها دهندگان مجله حسابدار آگهی
های  شبکه گسترش نفوذافزارهای حسابداری بودند که با  نرم

ها  در این شبکهاجتماعی فرایند بازاریابی و تبلیغات خود را بیشتر 
وقف انتشار نسخه طی دو سال اخیر هم که به دلیل تمتمرکز کردند. 

های چاپ  چاپی مجله حسابدار )به دلیل افزایش افسارگسیخته هزینه
و همچنین شیوع ویروس کرونا( این درآمد کامال حذف شد. 

افزایش تعداد  حاصل از سمینارهای انجمن هم به دلیل درآمد
های  برگزارکنندگان سمینارهای مختلف و همچنین افزایش هزینه

طی دو سال اخیر هم به دلیل کاهش پیدا کرد.  سال به سالبرگزاری 
    فراهم نیست.شیوع ویروس کرونا عمال امکان برگزاری سمینار 

برای تداوم فعالیت این شرایط، شخصا بسیار مجموع با توجه به 
 انجمن نگرانم.

 

 
راهکار اصولی اینست که وصولی حق عضویتهای انجمن جوابگوی 

عضویت  ار با افزایش مبلغ حقهای جاری آن باشد. این ک هزینه
متناسب با افزایش نرخ تورم ساالنه و همچنین با افزایش شمار 

براین، سهم متناسبی از  عالوهشود.  اعضای انجمن ممکن می
صورت ماهانه به انجمن هم باید به  PACTدرآمدهای آموزشی 

 رفت از این وضعیت چیست؟ به نظرتان راه برون
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ل این مسئله پیشنهاد پرداخت شود. هر راهکار دیگری که برای ح
رسیدن به اهدافش مسیر ار انحرافیست و انجمن را از شود، راهک

 منحرف خواهد کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 

مشکل من با  ]با خنده[واال من با هیچ کسی مشکلی ندارم! 
وگرنه های غلط است.  استراتژیهای غلط، ساختارهای غلط، و رویه

کنند که من اتفاقا  شناسند تایید می دوستانی که از نزدیک من را می
ولی بسازی هستم. آدم ها به قول قدیمی م ومنعطف، آرا خیلی آدم

بینیم یک چیزی  عرض کردم، وقتی میهم  گفتگودر جایی از همین 
منافع ملی خالف حرفه و خالف منافع حسابداران، خالف منافع 

دانم اگر  حتی خیانت میدانم اگر سکوت کنم.  ماست، خیانت می
ه کاینست  که داریم ما یک عادت بدیبا صراحت نگویم. نظرم را 

 گوییم و هم مییعنی  کنیم؛ نظر میخیلی وقتها کجدار و مریز اظهار
پرده  صریح و بیباید حتما در این موارد  کهدر حالیگوییم!  هم نمی
باشد تر  و صریحبیشتر و رساتر  انمنتقد . هر چه صداهایزدحرف 

در همه ما متاسفانه شود.  کمتر میمنتقد هر فرد  بههزینه سرشکن  هم
        کنند.  خوریم که سکوت می اغلب چوب کسانی را میها  زمینه

درباره سازمان حسابرسی در قالب سه مقاله به را من موضع خودم 
    ام. اولی، مقاله  مطرح کرده مفصل و مستدلطور شفاف، 

 شویم، یم نزدیک گفتگو پایان به رفته رفته که حاال دکتر آقای
 درباره شما جنجالی موضع درباره هم قدری اجازه بفرمایید

 حسابرسی سازمان با مشکلی چه شما. کنیم صحبت حسابرسی سازمان
 ]خنده با[ دارید؟
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که در  گذاری در حسابداری ایران: نیازمند بازاندیشی و دگرگونی طهضاب
                   مجله حسابدار منتشر شد. دومی، مقاله 1392شماره مرداد 

 ،2819که در شماره  !است؟ کرده عمل مستقل حسابرسی، سازمان آیا
مقاله را  البته اینمنتشر شد. روزنامه شرق ، 1395اسفند  16 مورخ

م. ه بودبه آن روزنامه فرستاد چالش استقالل سازمان حسابرسیبا عنوان 
بدون مشورت با من تغییر دادند؟! دانم چرا عنوان مقاله را  نمیولی 

 شد کرد. و مقاله سوم و کاریش نمیمنتشر شده بود  مقاله به هر حال
که به بهانه  دولت توسط دولت حسابرسی بدعتِ گیری شکل چگونگی با عنوان

 نوشتم. حسابرسی سازمان اساسنامه قانون تصویب سالگرد امین سی
منتشر روزنامه شرق ، 1396آبان  4، مورخ 2996در شماره آنهم 

که سازمان حسابرسی به عنوان اینست  این سه مقالهجان کالم  شد.
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در  یکی از سازمانهای

حسابرسی شرکتهای دولتی و حتی در حسابرسی ارائه خدمات 
فاقد ویژگی اساسی شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی 

این خیلی موضوع واضحی است. اصال نیاز به نوشتن است.  استقالل
ران محترم یا خب یک سری از همکاولی  ]با خنده[ نداشت!سه مقاله 

خواهند این  به خاطر منافع شخصی و سازمانی یا از روی تعصب نمی
سازمان اینکه هم  موضوع بدیهی را بپذیرند. موضوع بعدی

هم خودش تواند  حسابرسی به عنوان یک موسسه حسابرسی نمی
این هم باز خیلی هم مجری آن استانداردها باشد.  و استانداردگذار

کدام موسسه حسابرسی را در تاریخ  موضوع واضحی است. شما
در مقاله کاری کرده باشد.  چنینحسابداری جهان سراغ دارید که 

ریشه موضوعات، از نظر تاریخی نشان دادم اشاره به این  باسوم هم 

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-5-257-3-9
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/116590/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F!
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/144485/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA%D9%90-%C2%AB%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%C2%BB
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 شرکت سهامی حسابرسیزمان تاسیس به این بدعت به پیش از انقالب و 
گردد. یعنی  ( زیر مجموعه وزارت دارایی وقت برمی1350سال )

موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان، 

و همه موسسات حسابرسی  سازمان حسابرسی،موسسه حسابرسی شاهد، 
 داندازی شدن زیرمجموعه سازمانهایشان راهبعد از انقالب دیگری که 

و وظیفه حسابرسی آن سازمانها و شرکتهای تحت مالکیت و 
در واقع  ، همگیه استموسسات واگذار شد آنه مدیریت آنها ب

و با الگوبرداری از آن موسسه  شرکت سهامی حسابرسیبازتولید 
 ند. ا هحسابرسی دولتی بود

 
 
 

 کردند. بعدها تهدید میهم هر از گاهی  دادند. فحش می اوایل فقط
قبیل  همیناز  و کردند، محلی می دادند. بی را نمی ممجواب سال

(، یکی از 1395اسفند  16، مقاله دوم که منتشر شد )مثالرفتارها. 
از صبح اول وقت تا حدود عصر در گروه تلگرامیش  استادان عزیزم

    داد. به من فحش می (عضو آن گروه 2000در حضور حدود )
. کرد نمیعصبانی شده بود که از روی مصلحت هم حفظ ظاهر آنقدر 

آن سال عید که  دیام دادنبا واسطه به من پهم افرادی  چند روز بعد
از من شکایت رسما  گفتند می ام نخواهم بود! ادهرا نزد خانو

پیگیری  هم خواهند از مراجع امنیتی را میاند، و شکایتشان  کرده
 اند؟! برآشفته شدهام گرفته بود که چرا اینقدر  تر خندهمن بیش کنند!!

ان سازم بعدا شروع کردند به تحریک کردن احساسات همکاران
   در»مثال، در جایی از مقاله دوم نوشته بودم:  علیه من.حسابرسی 

 است؟ بوده به این مقاالت چه شما دیدگاه مخالفان پاسخ
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 مجامع برگزاری نمایش اجرای شاهد دفعات به گذشته سال سی
 در که ایم بوده درشتی و ریز دولتی شرکتهای ساالنه عادی عمومی

 سازمان) حسابرس و ،(دولتی مدیران) مدیر ،(دولت) مالک آنها
به عزیزان  «.اند بوده دولت همان و یکی واقع در سه هر( حسابرسی

من به همه  ندگفت و می ندداد این بخش از مقاله ارجاع ناقص می
ام  ام و به آنان گفته کارکنان سازمان حسابرسی توهین کرده

. البته ندعمدتا از این جنس بودها پاسخ !!!کنند بازی می شب خیمه
 دادند. ولی میپاسخ  محترمانه هم بودند کهی دیگر همکاران عزیز

گفتند  مثال میبیشتر از جنس توجیه وضع موجود بود.  شانهای پاسخ
به دولت است، ولی در وابسته سازمان حسابرسی که درست است 

ای  هیچ کار حسابرسی جلوی دولت کوتاه نیامده و مسئولیت حرفه
انجام داده است. من هم در پاسخ عرض تمام و کمال خود را 

           یکی از کارکنان شریف و درستکار کردم، مثال اگر  می
مسئولیت حسابرسی صورتهای یک شرکت بورسی )اصال معصوم( 

و در ایفای مسئولیت خود اصال  گیرد،بمالی آن شرکت را بر عهده 
     ، و مسئولیت خود را تمام و کمال انجام دهد ،کوتاه نیایدهم 

    چنین نیست.  آیا این نشاندهنده استقالل اوست؟! مسلم است که
که هم استقالل واقعی حسابرس  داند میهر دانشجوی مقطع لیسانس 

)این  ، و هم استقالل ظاهری او)این که واقعا مستقل باشد( مهم است
 تر است. مهماز قضا، استقالل ظاهری  .که مستقل به نظر برسد(

های دولتی نه استقالل واقعی سازمان حسابرسی در حسابرسی شرکت
 نه استقالل ظاهری. ودارد، 
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به اندازه سر سوزن پشیمان  ولی خودم درباره بقیه قضاوتی ندارم
حرف اگر درست و اصولی باشد، در طول زمان اثبات نیستم. 

کردم، یک باوری  می خودم کار حسابرسیآن زمان که من شود.  می
گفتند سازمان حسابرسی  بود که میرایج در بین همکاران 

 ین موسسه حسابرسی ایران است. دلیلشان هم این بود کهتر مستقل
و کار ندارد، صاحبسازمان حسابرسی دغدغه چون  گفتند می

موظف به انعقاد قرارداد با این سازمان قانونا های دولتی شرکت
ترین موسسه حسابرسی ایران است. ولی االن همه  هستند، پس مستقل

این کم د استقالل است. فاق اساسااند که سازمان حسابرسی  فهمیده
هم کوچکی نقش گیری این باور  شکلمن اگر در تحولی نیست. 

 خودم راضی هستم.کار م، از ه باشداشت
 
 
 
 
 
 

     !ود پنج دهه است که مشکل ما اینهحد االن که چه عرض کنم؛
یافتگی حسابداری ایران همین تفکرات  توسعهنااصلی  دلیل ]با خنده[

االن بیش از سی سال است که  .و مداخالت دولتی است
تاثیرگذارترین نهاد حسابداری ایران سازمان حسابرسی دولتی است. 

 این اتخاذ و ها مقاله این نوشتن از کنید می فکر گذشته به که االن
نیستید؟ چون  پشیمان به صورت صریح و آشکار و همگانی مواضع

رای باشند، ولی حاضر نیستند  خیلی افراد ممکن است با شما هم
 نظر خود را صریح و آشکار و همگانی ابراز کنند.

 مشکلی چه نباشد یا باشد مستقل حسابرسی سازمان اینکه دکتر آقای
 االن معروف لقو بهکند؟  یم حل ما حسابداری و حسابداران از

 ]خنده با[ !اینه؟ ما مشکل
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 و کردن دولتیکردن )بخوانید  بالفاصله بعد از انقالب به دلیل ملی
 ین سالشرکتها و صنایع مختلف، عمال برای چند (کردن تیحکوم

 رفهح. من از زبان بزرگان فاتحه بخش خصوصی حرفه خوانده شد
در موسسات حسابرسی به دلیل بیکاری  1360ام که در دهه  شنیده

هم که سیاستهای  1370بعد از جنگ و از دهه  پراندند! مگس می
 و تخصصی خدمات از استفاده قانونتعدیالت اقتصادی اعمال شد و 

به تصویب مجلس  رسمی حسابدار عنوان هب ذیصالح حسابداران ای حرفه
با تاخیر هشت ساله جامعه حسابداران رسمی ایران تاسیس رسید و 

شد، باز هم تا همین امروز این تفکر دولتی گریبان حرفه حسابداری 
کس عجیبی ودر بعضی موارد که پاراد ایران را رها نکرده است.
  خود را  سازمان حسابرسیشاغل در  حاکم است. مثال عزیزان

      دانند؛ ی ایران میو عضو جامعه حسابداران رسم حسابدار رسمی
عزیزان خیلی پرشور هم نظارت ندارد!  آنانولی جامعه بر خدمات 

کنند و سودای کنترل  در انتخابات شورای عالی جامعه شرکت می
 یبا رویکردگروه، طیف تندروی این پرورانند.  در سر می را جامعه

 نزد افکار عمومی بروی حرفه و حسابداران رسمی راپوپولیستی آ
 درانند؛ می ارزه زبانی با فساددر مبگلو و گریبانشان را  و ،برند می

 مفاسد اقتصادی چند ده هزار میلیاردای شدن  ولی در برابر رسانه
همین تفکر  کنند. شان سکوت می دولتی انکارتومانی در صاحب

اند که اعضای  رویج کردهچنان تدولتی را طی دو دهه گذشته 
شورای عالی و هیئت مدیره جامعه تا از سوی وزیر امور اقتصادی 

ها، ها استراتژیاینکنند!  و دارایی تایید نشوند رسمیت پیدا نمی
اند  عادی شدهکه چون برای ما  هستندهای غلطی  ساختارها، و رویه

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92348
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92348
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ها واهلل اینکه چنین نیست. کنیم درست هستند. در صورتی کر میف
ارتقای ، ه دنبال اصالح امور، پیشرفت حرفهما اگر بغلط است. 

در و توسعه پایدار میهن عزیزمان هستیم باید جایگاه حسابداران، 
بخشی  پروا و صریح باشیم. انتقاد به این موارد غلط و غیراصولی بی

یافتگی حسابداری ایران به ساختار دولتی اقتصاد  از دالیل ناتوسعه
خارج است. ردد که اصالح آن از عهده ما حسابداران گ ایران برمی

         زای حرفه خودمان هستند.  یل، درونولی بخشی دیگر از دال
خودمان باید در راستای اصالح امور گام  گاههر کدام از ما در جای

تجربه به من ثابت کرده است، هر کسی به اندازه خودش برداریم. 
 ول حضرت موالنا:به ق تواند تاثیرگذار باشد. می

 

 ربافروز  خود    چراغ    تو    زهاری     ای هن     یکی    تو                                آید    هچ  من صلح    ز   و  جنگند    هب     همه   مگو    تو

 است یک قد خوش ز زهار اقمت کوزهک هب                                               بهتر  مرده  زهار   هک یکی چراغ روشن ز
 
 
 
 
 

یکی از کارهایی که خیلی دوست داشتم انجام بدهم و طی حدود 
وقت و آن  عملیاتی کردنطراحی و خیلی روی هم یک سال گذشته 

اندازی یک شبکه  ، راهاست ی گذاشتم، ولی هنوز عملیاتی نشدهانرژ
این شبکه  در نظر داشتم. بودانجمن  بین اعضایاجتماعی داخلی در 

یک کنیم. در فاز اول، همه اعضاء  عملیاتیدر دو فاز اجتماعی را 
حساب کاربری و پروفایل آنالین روی وبگاه انجمن داشته باشند. 

 داشتید دوست کارهایی چه انجمن در مدت این طی دکتر آقای
 نتوانستید؟ دلیلی هر به که بدهید انجام
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است، نشانی پروفایلم بر روی  6999مثال، من که شماره عضویتم 
روزرسانی باشد. تکمیل و ب iica.ir/members/id/6999وبگاه انجمن 
این سامانه هم برای . باشدعضو هم در اختیار خودش پروفایل هر 

یک بانک اطالعاتی تواند  میهم  اعضا مفید و کاربردی است،
باشد. در گام کنندگان  برای کارفرمایان و دیگر استفادهارزشمند 

به مرور آن را توسعه دهیم و امکانات متداول  در نظر داشتمدوم هم 
با بتوانند تا اعضا  ،ازی کنیماند های اجتماعی را در آن راه شبکه

همیشگی و ولی متاسفانه در اثر بدقولی  یکدیگر در ارتباط باشند.
مشاور فنی انجمن این سامانه هنوز عملیاتی نشده است. آزاردهنده 

کار دیگری که به  امیدوارم هر چه زودتر عملیاتی شود.با این حال، 
موازات آن  خواستم به است، و میمرتبط نوعی با همین سامانه 

سامانه عرضه و تقاضای نیروی اندازی  عملیاتی شود، طراحی و راه
هم و در این سامانه، هم متقاضیان کار حسابداری است. 

های خود و توانایی هاخدمات مختلف حسابداری نیازکنندگان  عرضه
برای هر ای راهگشا و سودمند  سامانهو به مرور کنند،  را اعالم می

 اهد شد.فراهم خودو گروه 
 

کار دیگری که شخصا خیلی دوست داشتم به سرانجام برسانیم، 
بود که در شورای دیگر ای  عملیاتی کردن چند گواهینامه حرفه

به دلیل شرایط متاسفانه ولی  الی درباره آنها صحبت کرده بودیم.ع
این شرایط  آنها را عملیاتی کنیم.کرونایی دو سال اخیر نتوانستیم 

پیش آمد حتی برگزاری آزمونهای  که عجیب و غریب
. امیدوارم متوقف شد 1399های قبلی انجمن هم در سال  گواهینامه
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 آزمونها طبق روالمرتفع شود و این هر چه زودتر این وضعیت 
 .شوندبرگزار قبلی منظم 

 
انجمن با عضویت  الملل بین روابطکارگروه فعال کردن مورد دیگر، 

. این کارگروه را استایران  در ACCAچند تن از اعضای جوان 
و  آنحتی برای اعالم موجودیت  کردیم. اندازی راه 1398پاییز 

یک میزگرد با حضور این داشتیم اندازی آن  اهدافی که از راه
 (صورت نوشتاریبه ) رمجله حسابداعزیزان برگزار کردیم که هم در 

   . 89شدمنتشر  (ویدئوی)به صورت  کانال آپارات انجمندر و هم 
معلق کارگروه هم به دلیل همین شرایط کرونایی  اینمتاسفانه ولی 
در ایران  ACCAاعضای جوان من شخصا بسیار امیدوارم که  ماند.

    ایفا کنند،  ماایگری در حسابداری  انقالب حرفه نقش کلیدی در
ر چند تعداد این ه .شودترویج توسط این عزیزان المللی  و نگاه بین

ای و  در مکتب حرفهاینکه  ولی به دلیل عزیزان اندک است.
یک ارتش هر کدامشان اند  پرورش پیدا کرده ACCAالمللی  بین
 نفره هستند. تک

 
ولی کمبود منابع  ست داشتم انجام بدهیم،که بسیار دوکار دیگری 

مانع انجام آن شد، ارتقاء کانال آپارات انجمن به جایگاه یک رسانه 
بود. البته کانال و حسابداری ایران تصویری قدرتمند برای انجمن 

در بین سازمانهای ایرانی  همآپارات انجمن با همین محتوای فعلی 

                                                           
 سلطانیه، )به ترتیب الفبا( احسان حضور میزگرد با المللی، بین ای حرفه حسابداری؛ -89

 الملل بین روابط کارگروه اعضای هدایتی، علی و قاسمی، محسن سیاهکوهیان، مجتبی
 .23-14صص ، 1398 پاییز ،330 مجله حسابدار، شماره ایران، خبره حسابداران انجمن

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-14-23
https://www.aparat.com/v/Qo8gx
https://www.aparat.com/v/Qo8gx
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-14-23


 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 170 - 

ید که توانید پیدا کن ینظیر است. هیچ سازمان ایرانی را نمبی
یک رسانه را مستمرا از طریق ویدئوی کامل همه رویدادهایش 

ویدئویی منتشر کند. ما در انجمن نزدیک به شش سال است که این 
ایم. ولی من دوست  کانال آپارات انجام دادهاین کار را از طریق 

 ای برسیم که حداقل روزی دو ساعت برنامه تولیدی داشتم به نقطه
مصاحبه، میزگرد، فیلم مستند،...(   خبر، گزارش،)در قالب  صیتخص

چنین کاری مستمر ولی انجام دادن  این کانال منتشر کنیم.طریق از 
حداقل در آغاز کار منابعی نیاز دارد که ما در انجمن در اختیار 

 نداشتیم. 
 

خالی است، بسیار یک کار دیگر که به نظرم جای آن در انجمن 
ما در آموزی انجمن است.  اخه دانشجویی و حتی دانشاندازی ش راه

آموزی داشته باشیم و  توانیم اعضای دانشجویی و دانش انجمن می
ایگری و تفکر  بسیاری از مفاهیم بنیادی )از جمله اصول حرفه

 البته خوشبختانه دهیم.آموزش  آنانالمللی( را از سنین پایین به  بین
تا در حال انجام است، و  PACTدر  یک اقدام فرخنده و مبارک

سال گذشته ما در  تواند این ایده را محقق کند. حدود زیادی می
PACT  آنها از ظرفیت  کهداشتیم  پیشنهادیک هنرستان  طرفاز
استفاده کنند. پیشنهادشان این  صبحساعات در ساختمان ما خالی 

بود که در قالب یک قرارداد مشارکت این کار انجام شود. ولی ما 
قتی در شورای مدیریت درباره این موضوع بحث کردیم، نهایتا و

تصمیم گرفتیم خودمان به دنبال گرفتن مجوز فعالیت یک هنرستان 
آقای سالمی و دکتر غالمرضایی در این برویم. تخصصی حسابداری 
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زمینه بسیار زحمت کشیدند و نهایتا این ایده محقق شد. اگر کارها 
از سال تواند  میالیت این هنرستان همین طور خوب پیش برود، فع

د. طبق مباحثی که در شورای مدیریت وآغاز ش 1400تحصیلی 
PACT این آموزان  که دانش ه استیم، قرار بر این شدا هداشت

             ؛را خودمان از بین نوجوانان مستعد گلچین کنیمهنرستان 
باشد.  آموزشی آنجاهای ش زبان انگلیسی هم یکی از اولویتآموزو 

شخصا بسیار امید دارم که از طریق این هنرستان بشود کارهای 
 بزرگی انجام داد. امیدوارم چنین شود.

 
مورد نیاز و شرایط مالی و مورد آخر که همیشه دوست داشتم منابع 

آن فراهم شود تا بتوانیم از طریق انجمن به سرانجام برسانیم، پروژه 
طلبد که  شأن این کار می ست.ا تاریخ حسابداری ایرانملی تدوین 
یا جامعه انجمن همچون  ملی، معتبر و مستقل نهادیک حتما توسط 
اساسی و ضروری روزی در صمیمانه امیدوارم این کار انجام شود. 

 انجام شود.یا جامعه انجمن 
 
 
 
 
 
 

توجه ویژه به  ،اولین موردمشخصا دو مورد به نظرم حیاتی است. 
در این زمینه از در حسابداری ایران است. مباحث مرتبط با فناوری 

البته در زمینه  توجهی شده است. ی و کمکار نظر عملی بسیار کم
مالی و تا حدود کمتری حسابداری  افزارهای حسابداری توسعه نرم

 ترویج مورد دو بر عالوه شما نظر به چطور؟ ملی سطح در
 چه ایران، حسابداری در المللی بین نگاه ترویج و ایگری حرفه

 شود؟ انجامدر حسابداری ایران  باید دیگری کارهای
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در ولی کارهای خوبی طی سه دهه گذشته انجام شده است.  مدیریت
رسی داخلی، های تخصصی حسابداری، از جمله، حساب سایر زمینه

و غیره، تقریبا هیچ کاری انجام نشده ضدتقلب، حسابرسی مستقل، 
افزارهای مورد  یم. چون جنس نرما هتقصیر نداشتهم شاید  است.

کارگیری هوش  نیازمند بهعمدتا ها متفاوت و  استفاده در این زمینه
. از این رو، استو گرانقیمت های بسیار پیشرفته و فناوری مصنوعی
گفتی برای توسعه آنها نیاز است. در ایران، کارهایی که به منابع هن
بدون استثناء از  همگی ،شوند افزارهای حسابرسی معرفی می اسم نرم

 هیچ نهاد و سازمانی چونجنس پایگاه دادگان )دیتابیس( هستند. 
 کارگیری هوش در زمینه به گذاری هنگفت سرمایهاز عهده  در ایران
آید.  برنمیدر حرفه حسابداری  رفتهپیش هایفناوری و مصنوعی

، در ایران ای حرفهبه دلیل کوچک بودن بازار خدمات اینکه  ضمن
شود، از نظر اقتصادی هم انجام  گذاری هنگفت این سرمایهاگر 

کل درآمد ساالنه موسسات حسابرسی در ایران  شود. برگشت نمی
در حالیکه چیزی حدود چهل، پنجاه میلیون دالر است! 

افزارها دهها  برای توسعه بعضی از این نرمگذاری مورد نیاز  سرمایه
افزارها  برابر این مبلغ است. بنابراین انتظار توسعه داخلی این نرم

دو برند اصلی در فقط المللی هم  در سطح بینمورد است.  امال بیک
اند. چون  را قبضه کردهاین زمینه وجود دارند که کل بازار جهانی 

افزاری  های نرمافزاری از عهده رقابت با این غول رمسایر شرکتهای ن
ای  االخره باید چارهبها ولی با همه این حرفآیند.  حسابرسی برنمی

در  نیز یدیگر امروز مفاهیم بسیار متنوععالوه بر این، . اندیشید
 های شغلی مختلف المللی و در زمینه ارتباط با فناوری در سطح بین
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آنها را هم  حسابداران ایرانی دارد ما مطرح است که جا حسابداری
برداری از آنها  رصد کنیم و در صورت لزوم برای مواجهه و بهره

 ریزی و اقدام کنیم. برنامه
 

خدمات متنوع حسابداری در بخش توجه ویژه به  ،مورد بعدی
، 320و  319شماره  سرمقالهمن یک بار در  دولتی و عمومی ایران است.

همانطور . 90به این موضوع پرداختم مجله حسابدار، 1397مهر و آبان 
 همه رغم به ایران، اقتصادی ساختارکه در آن سرمقاله ذکر کردم، 

اخیر  دهه دو طیسازی  خصوصی راستای در شده نجاما اقدامات
 و دولت فربه بدنه از اعمّهم  دولتی از ممنظور. است دولتی همچنان

 دیگر و آن، مدیریت تحت و تملک تحت اقتصادی هایبنگاه
 و عمومی بخش غیرحاکمیتی نهادهای و حاکمیتی نهادهای

 اینها است. همه هاآن مدیریت و مالکیت تحت اقتصادی هایبنگاه
 اقتصاد درصد 85 تا 70 حدود چیزی مختلف، هایروایت به بنا

 حسابداران ذهنیت که حالیست در این. گیرند دربرمی را ایران
 تاثیر تحت گذشته، قرن یک به قریب طی ،ما دانشگاهی و ای حرفه
 ضوابط و( دانشگاهی و ای حرفه نشریات وها کتاب) آموزشی منابع

    ( ها رویه و استانداردها، اصول، ظری،ن هایچارچوب) المللی بین
 همچون کشورهایی داری سرمایه اقتصاد ساختار بنیان بر غالباً که

 هایبنگاه بر متمرکز بیشتر اند، یافته توسعه آمریکا و انگلستان
 رغم یعنی به .است بوده کشور خصوصی بخش در فعال غیردولتی

                                                           
 مجله حسابدار، سرمقاله بپردازیم، عمومی بخش به بیشتر بیایید :ملّی منافع حفظ برای -90

 .3-2، صص1397 مهر و آبان ،319-318شماره 

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-8-319-2-3
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1397-8-319
https://hesabdar.iica.ir/archive/hesabdar-1397-8-319
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-8-319-2-3


 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 174 - 

 ارزشمند اتخدم ،ایران اقتصاد درصد 70 از بیش بودن دولتی
 متمرکز ایران اقتصاد کوچکتر بخش در عمدتاً حسابداری حرفه
 و دولتمردان کوتاهی تناسب، عدم این در مسلماً. است بوده

 و کلیدی ایران اقتصاد غیرخصوصی بخش گیرندگان تصمیم
 از را خود ناخودآگاه یا آگاهانه زیرا. است بوده تاثیرگذارتر

 نیز حسابداران ما ولی. اند کرده محروم حسابداران ارزشمند خدمات
 و متنوع خدمات معرفی به پیش از بیش توانیم، می و توانستیم، می

 زیرا. بپردازیم کشور غیرخصوصی بخش مدیران به خود ارزشمند
 به خدمت دیگر، های حرفه همه همانند حسابداری حرفه رسالت

 بخش در عموم منافع اعظم بخش ایران، در و است؛ عموم
 .است اقتصاد صیغیرخصو

 
 
 
 

 
( از وقتی خردسال بود و تازه متوجه شده بود من راد )پسرم آرین

ای را که دوست  حسابدارم، تا به همین االن، همیشه هر شغل و رشته
روزهایی  بار آنیک! برد نام میدر ترکیب با حسابداری  ، آن رادارد

من  به شوخی بهبودم انجمن های مستند که من مشغول ساختن فیلم
؟ حسابداری؟ ای شما چکارهما باالخره نفهمیدیم : »گفت

خودم هم نمیدونم؛ شاید »من در جوابش گفتم: « فیلمسازی؟
سازی  بود که او هم چون بسیار به بازیآنجا  «حسابدار فیلمساز!

 اگر االن که -شما  پسر اگر پایانی، سوال عنوان به دکتر آقای
 حسابدار بگیرد در آینده تصمیم -است ساله ده حدود نکنم اشتباه
  چیست؟ او تصمیم با مواجهه در شما واکنش بشود،
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من هم میخوام، »عالقه دارد، برقی در چشمانش دوید و گفت: 
 ]با خنده[ «ساز بشم! حسابدار بازی

 
به هر در هر مقطع از زندگیش فقط آرزو دارم  راد آرینبرای  من

حتی برایم مهم نیست که در آن کار عالقه دارد بپردازد. که کاری 
من االن که در این چه اهمیتی دارد؟  واقعا باشد. و درجه یک موفق

خودش از کاری آدم است فقط مهم ام  فهمیدهنقطه از زندگی هستم، 
و خالصانه راضی باشد، و حس خوبی داشته  دهد عمیقا که انجام می

 شخصاباشد. البته به شرطی که آن کار به دیگران آسیب نرساند. 
از خودم را  نیافته دستی هاآرزودنبال این نیستم که هیچوقت 

دوست داشته اگر واقعا کنم. من هر چیزی را  محقق پسرمطریق 
ام مایه  بچه آیندهکنم، از  باشم، خودم برای رسیدن به آن تالش می

تصمیم  راد یک روز گر آرینو بدون تردید اولی مسلما  گذارم. نمی
بگیرد که حسابدار بشود، من عمیقا از این تصمیمش و آگاهانه قطعی 

به او کمک هر چه در توان دارم برای موفقیتش و  ،شوم خوشحال می
خواهم کرد. البته او هر شغل دیگری را هم انتخاب کند همین کار 

  دهم. نجام میرا ا
 

که از آغاز تمدن همانطور ولی مشخصا درباره حسابداری معتقدم 
جزو مشاغل معتبر و آبرومند در جوامع مختلف حسابداری  بشر

حسابداری هم در ایران بوده است، در آینده نیز چنین خواهد بود. 
ینده درخشانی همچون گذشته درخشانش المللی آ و هم در سطح بین

خواهند  از صمیم قلب به جوانانی که مینابراین، خواهد داشت. ب
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دهم که شغل خوبی را  حسابدار بشوند، این اطمینان خاطر را می
 اند.  انتخاب کرده

 
 

نه در هیچ و که نه در ایران اینست  همیشه به این سوال پاسخ من
نکته در اینجاست که ماند.  هیچ حسابداری بیکار نمی از جهاننقطه 

آموخته رشته حسابداری از مقاطع  عداد زیادی دانشمتاسفانه ما ت
طبیعتا مختلف )دیپلم تا دکتری( داریم که چون حسابدار نیستند، 

ترین اتفاق است.  این طبیعیپیدا کنند.  شغل حسابداریاند  نتوانسته
به  امور مهم مالی خود را دنیادر هیچ جای  هیچ کارفرمای معقولی

سپارد. این بدیهی است.  میاید نمیاز عهده انجام آن برنفردی که 
برای که اینست  آموخته رشته حسابداری دانشزیزان توصیه من به ع

البته حسابدار بشوند. اول  ،مناسب حسابداری شغلپیدا کردن 
یک فروشگاه  حسابداریاز فردی که حسابدار شدن مراتبی دارد. 

یک هلدینگ تا معاون مالی و اداری ، بر عهده داردکوچک را 
هایشان متفاوت ولی تواناییهمگی حسابدار هستند.  چندملیتی بزرگ
 است. 

 
عرض کنم.  حسابداراصطالح درباره هم یک توضیح داخل پرانتز 

مثال، یک بار از یک دوست محل مناقشه است.  اغلبام  چون دیده
این جامعه حسابداران رسمی چرا گفت،  حسابدار رسمی شنیدم که می

باید صرف ؟ همین تالش را وز حسابدار کردبرای ثبت رهمه تالش 
حسابدار یا بعضی دوستان با خود عنوان  !کرد ثبت روز حسابرس می

 !داریم؟ بیکار حسابدار اینقدر چرا پس
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 تر است! درست حسابرس رسمیمشکل دارند و معتقدند عنوان  رسمی
کنیم  خطاب می حسابداربعضی دوستان مدیر مالی را وقتی  یا مثال،

این قبیل از  اند! واقع شده تحقیرکنند مورد  احساس می
یک  حسابداربسیار وجود دارد.  حسابداردرباره اصطالح ها سوءبرداشت

اطالق  فردیمعنی خاص دارد و یک معنی عام. معنی خاص آن به 
تر از رئیس حسابداری وظایف یک  در رده پایینشود که  می

حسابدار مالی را بر عهده دارند. ولی معنی عام آن به همه افرادی 
مختلف حسابداری در همه شغلی های  ر زمینهکه د شود اطالق می

که در معنی خاص  سربازمشابه اصطالح مشغول به کار هستند.  سطوح
. ولی ی را داردترین درجه نظام پایین شود که گفته می یفردآن به 

ارتش و سرداران سپاه هم خودشان را  امیراندر معنی عام آن، حتی 
  نامند. سرباز می

 
کنم دوستان باید تالش کنند  ض میعربا این توضیح، وقتی 

است. یعنی به هر زمینه  آنبشوند، منظورم معنی عام  حسابدار
خواهند در آن زمینه  مند هستند و می تخصصی حسابداری که عالقه

، و تجربه دانش، مهارتدر آن زمینه ، تالش کنند فعالیت بکنند
سعه متاسفانه روند وارونه تو مورد نیاز را به دست بیاورند.

 یهم به آن اشاره کردم، یک گفتگوحسابداری در ایران که در این 
آموخته  از تبعاتش همین است که ما امروز صدها هزار دانش

ی از مقاطع مختلف دانشگاهی داریم. ولی بخش بسیار قابل حسابدار
نیاز برای  مورد تجربه و مهارت، فاقد دانش،آنان  توجهی از

شاهد این ادعا، تعداد  هستند.تصدی مشاغل مختلف حسابداری 
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های شغلی مختلف حسابداری  بسیار قابل توجه کارفرمایان در زمینه
 ،دار هستند یافتن حسابدار صالحیت یجودر جستهمواره است که 

با دشواری بسیار زیادی موفق به یافتن فرد مناسب اغلب و 
ک مدرکه اینست  جویای کار انام به جوان بنابراین توصیه شوند. می

که یک بدانند دانشگاهی خود را فراموش کنند. این عزیزان باید 
شود، تا آخرین  ی از روزی که مشغول به کار میا حرفه حسابدار

   .استهمواره در حال کسب دانش، مهارت و تجربه  روز کاریش
یادداشتی با در حساب کاربریم در اینستاگرام  چند سال پیشمن 

 هرو در آن یادآور شدم ؛ 91نوشتم کیف نامرئی حسابدارانعنوان 
 همراه نامرئی کیف یک همواره ،جهان جای هر در موفقی، حسابدار

 طور به کارشاشتغال به  روز آخرین تا اولین از و ،دارد خود
  گهن بروز و کند تجهیز راکیف نامرئی  آن کند می تالش پیوسته
بسته به  ، محتویات کیف نامرئی هر حسابدارذکر کردمآنجا  .دارند

 که هستند نیز مواردی. ولی متفاوت استزمینه تخصصی فعالیتش 
استانداردهای ، مثال .دنشو می پیدا حسابداران اغلبنامرئی  کیف در

قوانین و مقررات مالیاتی، قانون تجارت، قانون کار، حسابداری، 
زبان ، ای افزارهای رایانه نرمتامین اجتماعی،  قوانین و مقررات

در کشور . متاسفانه هستنداز این دست  انگلیسی، و موارد مشابه آنها
وجود حسابداری و حرفه  یار بزرگی بین دانشگاههاشکاف بسما 

در چون بر عهده دانشگاههاست. تماما آنهم  مسئولیتدارد. 
شت سر حرفه حرکت یافته دانشگاهها هستند که پ کشورهای توسعه

نیاز حرفه  بایعنی دانشگاهها آموزش خود را مبتنی کنند.  می

                                                           
 .1396آذر  15اینستاگرام،  کیف نامرئی حسابداران، -91

https://www.instagram.com/p/BcXWxDqHq_z/
https://www.instagram.com/p/BcXWxDqHq_z/
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در یک گویی کنند. ولی در ایران اغلب دانشگاهیان  طراحی می
شود که خروجی دانشگاهها  میاینطور  کنند. سیاره دیگر زندگی می

بعد اغلب آنان و  ،آیند حرفه برنمی هایاز عهده برآورده کردن نیاز
در موسسات از نو ناچارند  از دانشگاه تازهآموختگی  از دانش

تا بتوانند گیلم خود را از آب  آموزش ببینندای  آموزشی حرفه
رمز موفقیت اید که  تا به حال به این فکر کردهاصال  بیرون بکشند.

مرکز آموزش انجمن در تمام سه دهه گذشته چه بوده است؟ اینکه 
کرده قدم پشت سر حرفه حرکت ، و قدم به کردهنیاز حرفه را درک 

نتیجه . بینیم نمیابدا در دانشگاههای ایران را ما چنین تبعیتی . است
 .بینید هم این شده است که می

 
 
 
 
 
 
 

بسیار  کردید گفتگواین  که صرف زمانی برای من هم از شما
دانند که من ذاتا آدم  شناسند می دوستانی که من را میسپاسگزارم. 

در  همو آن ،دارد یک استثناء محرفی ولی این کمحرفی هستم.  کم
یعنی در این موارد ایی است که به آنها عالقه دارم. زمینه چیزه

کنم  فکر نمی ]با خنده[کنم!  جبران می های دیگرم را هم حرفی کم
 یک نکته. فقط دوست دارم در پایان باقی مانده باشدای  حرف نگفته

این را از من هم تان و عزیزان را صادقانه عرض کنم. امیدوارم دوس
هایم  ها و گفته نوشتههمه در طور همینو  گفتگو اینبپذیرند. من طی 

و  فقطام، فقط و  کردهدر جاهای مختلف، هر انتقادی را که مطرح 

 گفتگوی این انجام به که زیادی اربسی وقت بابت از دکتر آقای
 گفتگو این حاصل امیدوارم. ممنونم خیلی دادید اختصاص مفصل
 اگر ای نگفته حرف هر پایان در. باشد مفید هم مخاطبان برای
 .بفرمایید است مانده باقی
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در درجه اول به میهن عزیزم فقط از روی عشق و عالقه فراوانم 
و  ت و حبّمن هیچ منفع. استایران و در درجه بعد به حسابداری 

فقط و فقط بغض و تعصب شخصی در اظهار کردن این مباحث ندارم. 
به عنوان یک ایرانی حسابدار به سهم خودم قدمی و فقط دوست دارم 

و حرفه حسابداری ایران را در راستای توسعه پایدار کشور عزیزم 
 ،اصولی عمل کنیمبردارم. من باور قلبی دارم که ما حسابداران اگر 

نقش بسیار  ،ت موجود در حرفه خودمان را برطرف کنیمو ایرادا
ما حسابداران در  توانیم در این زمینه ایفا کنیم. ی میترتاثیرگذار

دوستان اگر ایم.  تاریخ ایران کارهای بزرگی را انجام دادهسرتاسر 
اند، حتما یک  را ندیدهمن با پروفسور عبدالمجید ارفعی  گفتگوی

 .92بسیار جذاب را ببینند گفتگویوقتی اختصاص بدهند و این 
د. ولی ایشان اصال حسابدار نیست که بگوییم تعصب حسابداری دار

صرف  عمر خودش راشناسی جهان  به عنوان یکی از نوادر زبان
اند.  کرده انهخامنشی دورانی از اسناد حسابداری بزرگ ترجمه بخش

ر د انامپراتوری هخامنشیدهند که  آن اسناد به وضوح نشان می
سوم د بر دونمحال ممکن بود بتوانآن دوران  نبود حسابداران

حسابداران آفرینی  نقش های جهان آن دوران حکمرانی کند.سرزمین
ای  نمودهای متنوع و برجسته ایرانی در ادوار مختلف تاریخ ایران

های ترین نظام کانیان ما یکی از مدرندر زمان اشمثال، داشته است. 
عباسیان نقش خالفت در دوره ا داشتیم. یا ستانی جهان ر مالیات

که زبان دیوانی  چنان برجسته و کلیدی بود پارسیحسابداران 

                                                           
 باروی های نبشته گِل در کنترل و حسابداری  درباره اَرفَعی دکتر عبدالمجید: با گفتگو -92

 . 16-26صص ، 1397مجله حسابدار، فروردین و اردیبهشت  ،جمشید تخت

https://www.aparat.com/v/S19on
https://www.aparat.com/v/S19on
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-16-26
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طعا بر خالف میل آنان( )اداری( بارگاه خلفای عباسی ناگزیر )و ق
اصالحات ( مهمترینیکی از مهمترین )و به زعم من یا  .فارسی بود

مالی و ر امور تش، اصالحاتی بود که دارامیرکبیر در دوران صد
حکومت قاجار انجام داد و قدرت مطلقه شاه در دخل و حسابداری 

نقش حسابدارانی دوران معاصر،  رد. یا درمند ک خرج را مقید و نظام
یادان مسعود عرفانی، محمدمهدی سمیعی، ابوالقاسم  همچون زنده

شدن صنعت نفت  در پیروزی نهضت ملی نژاد خردجو و حسن سجادی
اندازی نخستین  اندازی و اداره شرکت ملی نفت ایران، راه ایران، راه

 آموزشگاه عالی حسابداریدانشکده تخصصی حسابداری در ایران )
وم مالی شرکت ملی نفت دانشکده حسابداری و علکه بعدا به ( 1336)سال 

اندازی و  اندازی و اداره بانک مرکزی، راه ، راهتغییر نام داد( ایران
صنعتی و معدنی ایران )که نقش اساسی در صنعتی اداره بانک توسعه 

 اندازی و ، راه(داشت 1350تا  1330های  کردن ایران در دهه
تاسیس انجمن حسابداران خبره و  اداره بورس اوراق بهادار تهران،

بسیار محوری و کلیدی  ، نقشیایران و کانون حسابداران رسمی
  بود.

 
و موانع ها محدودیتهمه ما حسابداران ایرانی امروز هم به رغم 

ه اکنون بر تر از نقشی ک توانیم نقشی به مراتب اثربخش موجود می
اصالح را از درون حرفه آنکه  به شرط عهده داریم ایفا کنیم.

در بیان کاستیها و انتقاد از آغاز کنیم. برای این کار باید  مانخود
دلسوزانه . باید از انتقاد باشیمصریح های نادرست  ساختارها و رویه

  .کنیمرا تشویق و ترغیب  منتقدان. باید نشویمدلخور 
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از همه عزیزانی که به هر این گفتگو با تمام این اوصاف، در پایان 
اند عذرخواهی  خاطر شده های من آزرده ها و نوشته دلیلی از گفته

به  گفتگوو از خوانندگان این مجددا از شما سپاسگزارم، و کنم.  می
. امیدوارم همه عزیزان تندرست و خواهم پوزش میم دلیل اطاله کال

 .موفق باشند. روزخوش
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 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 184 - 



 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 185 - 

 
  

 ،زمستان ،335 شماره مجله حسابدار، سرمقاله به پیشواز آخرین سال قرن 
 .3-2صص ، 1399

 مجله حسابدار، سرمقاله بشری، حیات ساز تاریخ بزنگاه دراین ما رسالت 
 .3-2، صص 1399 پاییز ،334 شماره

 333 شماره مجله حسابدار، سرمقاله ،!ماند می که است مالی صورتهای تنها، 
 .3-2، صص 1399 تابستان

 سوزی حرفه حسابداری ایران؟! نگاهی به تحوالت  رنسانس یا فرصت

نگر آریا(،  نو )موسسه ارقام فصلنامه نگرش دار تهران،اخیر بورس اوراق بها
 .25-23، صص 1398تابستان 

 مجله  ماند، خواهد ما یاد در 1399 بهار از آنچه بورس؛ و کرونا
 .3-2، صص 1399هارب ،332شماره سرمقالهحسابدار، 

 زمستان ،331 شماره سرمقالهمجله حسابدار،  همگرایی، سوی به پیش 
 .3-2، صص 1398

 1398 پاییز ،330 شماره سرمقالهار، مجله حسابد المللی، بین و ای حرفه ،
 .3-2صص 

 انجمن فقید دبیرکل منیری محمد یاد زنده درگذشت سوگنامه) !دبیرکل آقای بدرود 

 و مرداد ،329-328 شماره سرمقالهمجله حسابدار،  ،(ایران خبره حسابداران
 .2ص ، 1398 شهریور

 ایران در بهادار اوراق بورس توسعه در حسابداران تاثیرگذار مشارکت 

 ،327-326 شمارهمجله حسابدار، سرمقاله  گذشته، قرن نیم از بیش در
 .3-2، صص 1398 تیر و خرداد

 ایران، خبره حسابداران انجمن مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه 
، 1398 اردیبهشت و فروردین ،325-324 شماره سرمقالهمجله حسابدار، 

 .3-2صص 

 100شماره ، مجله حسابرس ن،های حسابداری ایرا گاهی به نشریهن ،
 1398و اردیبهشت  فروردین

  ها مقاله(: 1) پیوست

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1399-12-335-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1399-12-335-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1399-9-334-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1399-6-333-2-3
https://iica.ir/files/iica/articles/NEGARESH-e-No_No5_1399_Summer__by_Mohsen_Ghasemi.pdf
https://iica.ir/files/iica/articles/NEGARESH-e-No_No5_1399_Summer__by_Mohsen_Ghasemi.pdf
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1399-3-332-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-12-331-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-6-329-2
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-4-327-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-4-327-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-2-3
http://www.hesabras.com/Content/media/article/1946-%20Maghaleh%20MR%20GHASEMI_680.pdf
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 نو از را آن دارد؛ المللی بین استاندارد و تعریف داخلی حسابرسی 

 ، صص1398نگر آریا(، بهار  نو )موسسه ارقام فصلنامه نگرش نکنیم، ابداع
8-13. 

 رهشما سرمقالهمجله حسابدار،  ما، حرفه دگرگونی و فناوریها پیشرفت 
 .3-2 ، صص1397 اسفند و بهمن ،322-323

 320 شماره سرمقالهمجله حسابدار،  بدانیم، را حسابدار روز قدر بیایید-
 .3-2، صص 1397 دی و آذر ،321

 مجله  بپردازیم، عمومی بخش به بیشتر بیایید :ملّی منافع حفظ برای
 .3-2، صص1397 آبان و مهر ،319-318 شماره سرمقالهحسابدار، 

 شماره سرمقالهه حسابدار، مجل کلیت، یک از جزئی: داخلی حسابرسی 
 .3-2، صص 1397 شهریور ،317

 IFRS  دیپلم از رونمایی مناسبت به: ایران درIFRS  حسابداران انجمن 

 ،1397 مرداد و تیر ،316-315 شماره سرمقالهمجله حسابدار،  ایران، خبره

 1397مرداد  ایران در  IFRSفیلم مستند  ،. )بر مبنای این سرمقاله5-2صص 
انجمن آپارات توسط انجمن حسابداران خبره ایران تولید و از طریق کانال 

 (منتشر شد.

 314 شماره سرمقالهمجله حسابدار،  ای،  رشته بین های  مهارت وها دانش، 
 .2، ص 1397 خرداد

 313 شماره سرمقالهمجله حسابدار،  ماند، می که است حسابدار این و، 
 .3-2، 1397 اردیبهشت

 ایران، خبره حسابداران  انجمن ای حرفه های گواهینامه معرفی 
 .40-37، 1397اردیبهشت ،313حسابدار، شماره مجله

 مجله  راهه، بی یا راه: ایران حسابداری در تکمیلی تحصیالت گسترش
   ، 1397 فروردین - 1396 اسفند ،311-312 شماره سرمقالهحسابدار، 

 .6-4صص 

 ،شماره لهسرمقامجله حسابدار،  ای، حرفه های گواهینامه و اعضاء، انجمن 
 .8-4، صص 1396 آذر ،308

https://t.me/mohsen_ghasemeee/299
https://t.me/mohsen_ghasemeee/299
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-12-323-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-10-321-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-8-319-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-6-317-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-5-316-2-5
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-5-316-2-5
https://www.aparat.com/v/bzwIL
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-3-314-2
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-2-313-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-2-313-37-40
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 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 187 - 

 به بهانه ، دولت توسط دولت حسابرسی بدعتِ گیری شکل چگونگی

حسابرسی، روزنامه شرق،  سازمان اساسنامه قانون تصویب سالگرد امین سی
 .5ص ، 1396آبان  4 شنبه، پنج ،2996شماره 

 مجله  انجمن، گروه اختیار در منابع در بنیادی ساختاری اصالحات
 .6-4، 1396 اردیبهشت و فروردین ،301-300 شماره سرمقالهحسابدار، 

 4002زنامه دنیای اقتصاد، شماره رو دولتی، حسابرسی های چالش ،      
  .1395اسفند  18

 شماره روزنامه شرق،  !است؟ کرده عمل مستقل حسابرسی سازمان آیا
 .5ص ، 1395اسفند  16 دوشنبه،، 2819

 ایران رسمی حسابداران جامعه عالی شورای انتخابات دوره ششمین :

مجله حسابدار،  انجمن، مشارکت کیفیت و چگونگی از تحلیلی گزارش
 .23-20، صص 1395 مهر ،294 شماره

 مجله حسابدار،  ،!است این مسئله ای؟ حرفه یا صنفی دانشگاهی، انجمن
 .29-24، صص 1395 فروردین و 1394 اسفند ،288-287 شماره

 سرمقالهمجله حسابدار،  رو، پیش های برنامه گذشت؛ که سالی در: انجمن 
 .7-5، صص 1394 دی ،285 شماره

 مجله  عمل، تا گذاری ضابطه از: ایران در داخلی حسابرسی بازآفرینی
 .36-32، صص 1394 آبان ،283 شمارهحسابدار، 

 ،جِسی و جوی نویسندگان: لِن چین، در حسابرسی هآیند و  اکنون  گذشته 
 اسفند ،277-276 شمارهمجله حسابدار، وونگ، مترجم: محسن قاسمی، 

 .55-49، 1394 فروردین و 1393
 مشاهیر  ، چهل و سومین عضو تاالردیویدسن سیدنی زندگینامه

-263مجله حسابدار، شماره مترجم: محسن قاسمی،  (،1983حسابداری )
 .15-14، صص 1392، بهمن و اسفند 264

 ،سخنرانی مایکل وودفورد، رئیس پیشین هیئت مدیره  افشاگر(Olympus  در

 ، لندن(2013المللی انجمن حسابرسان داخلی، جوالی  کنفرانس بین

https://sharghdaily.com/fa/main/detail/144485/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA%D9%90-%C2%AB%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%C2%BB
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1396-2-301-4-6
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-52/1093933-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/116590/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F!
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1395-7-294-20-23
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1395-7-294-20-23
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1395-1-288-24-29
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1394-10-285-5-7
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1394-8-283-32-36
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1394-2-277-49-55
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-12-264-14-15
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-12-264-14-15
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-12-264-41-43
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-12-264-41-43
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-263نویسنده: روث پرایکت، مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره 
 .43-41، صص 1392، بهمن و اسفند 264

 نویسنده: پل  واقعیت، تا انداز شمچ از یجهان حسابداری استانداردهای
، صص 1392دی ، 262پکتر، مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره 

20-23. 
  چند چارچوب حسابداری کافی است؟ نگاهی انتقادی به

یسندگان: نیکالس جی. مسترکچیو نو استانداردهای شرکتهای خصوصی،
)پسر(، هیدر ام. الیولی، مترجمان: محسن قاسمی، آزاده جعفری، فاطمه 

 .31-28، صص 1392 آذر، 261قشقایی، مجله حسابدار، شماره 
 عضو تاالر  چهارمینچهل و  سِر هنری الکساندر بنسون، زندگینامه

مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1984مشاهیر حسابداری )
 .17-16، صص 1392آذر ، 261

 عضو تاالر مشاهیر  پنجمیناسکار استرند گیلین، چهل و  زندگینامه

-259مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1986) حسابداری
 .29-28، صص 1392 مهر و آبان، 260

 رابرت نیوتن آنتونی، چهل و ششمین عضو تاالر مشاهیر  زندگینامه

، 258جله حسابدار، شماره مترجم: محسن قاسمی، م (،1986حسابداری )
 .21-20، صص 1392شهریور 

 انجمن بازرسان تقلب گواهی ( شدهACFE گاهنامه :)سال نخست، 25 
، صص 1392، شهریور 258مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره 

32-33. 

  روسای پیشینFASB  وIASB  در تاالر مشاهیر حسابداری، زندگینامه

رابرت هنری هرز و سر دیوید فیلیپ توئیدی، هشتاد و نهمین و نودمین 

مجله حسابدار، مترجم: محسن قاسمی،  اعضای تاالر مشاهیر حسابداری،
 .17-14، صص 1392، مرداد 257ماره ش

 گذاری حسابداری در ایران: نیازمند بازاندیشی و دگرگونی، ضابطه 
 .9-3، صص 1392، مرداد 257مجله حسابدار، شماره 

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-10-262-20-23
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-9-261-28-31
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-9-261-28-31
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https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-9-261-16-17
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https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-5-257-14-17
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 فیلیپ لیروی دیفلیز، چهل و هفتمین عضو تاالر مشاهیر  زندگینامه

، 256مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1987حسابداری )
 .15-14، صص 1392تیر 

 صص 1392، تیر 256محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  گر،اداره افشا ،
4-5. 

 نورتون مور بدفورد، چهل و هشتمین عضو تاالر مشاهیر  زندگینامه

، 255مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1988حسابداری )
 .39-38، صص 1392رداد خ

  ،با ژوزف تی. ولز، بنیانگذار و رئیس  گفتگوتصمیمات یک رزمنده تقلب

نویسنده: دیک  ،(ACFE) شده گواهی تقلب بازرسان هیئت مدیره انجمن
، 1392، خرداد 255حسابدار، شماره کاروتزا، مترجم: محسن قاسمی، مجله 

 .27-22صص 
 یوجی ایجیری، چهل و نهمین عضو تاالر مشاهیر حسابداری  زندگینامه

 اردیبهشت، 254مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1989)
 .19-18، صص 1392

  مجله  بخش دوم(، –آشنایی با نهادهای حسابداری )قسمت پنجم: ایران
 .7-4، صص 1392، اردیبهشت 254حسابدار، شماره 

 چارلز توماس هورنگرن، پنجاهمین عضو تاالر مشاهیر  گینامهزند

-252شماره مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار،  (،1990حسابداری )
 .11-10، صص 1392و فروردین  1391، اسفند 253

 مجله  (،اولبخش  –ی )قسمت پنجم: ایران آشنایی با نهادهای حسابدار
 .9-6، صص 1392 و فروردین 1391اسفند ، 253-252حسابدار، شماره 

 ریموند جان چمبرز، پنجاه و یکمین عضو تاالر مشاهیر  زندگینامه

، 251محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره مترجم:  (،1991حسابداری )
 .27-26، صص 1391بهمن 

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-4-256-14-15
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-4-256-14-15
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-4-256-4-5
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-3-255-38-39
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-3-255-38-39
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https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-3-255-22-27
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  انگلستان و کشورهای : چهارمآشنایی با نهادهای حسابداری )قسمت

 ،1391 بهمن، 251مجله حسابدار، شماره  بخش دوم(، – المنافع مشترک
 .17-14صص 

 عضو تاالر مشاهیر حسابداری  دومین، پنجاه و دیوید سلمونز زندگینامه

، آذر و 250-249مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1992)
 .21-20، صص 1391دی 

  کشورهای و انگلستان: چهارمآشنایی با نهادهای حسابداری )قسمت 

، آذر و 250-249مجله حسابدار، شماره  (،اولبخش  – المنافع مشترک
 .48-46صص  ،1391دی 

 ریچارد توماس بیکر، پنجاه و سومین عضو تاالر مشاهیر  زندگینامه

-247مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1993حسابداری )
 .21-20، صص 1391مهر و آبان ، 248

 (،سومبخش  – آمریکا: سومی حسابداری )قسمت آشنایی با نهادها 
 .36-34، صص 1391، مهر و آبان 248-247مجله حسابدار، شماره 

 عضو تاالر مشاهیر  چهارمین، پنجاه و رابرت توماس اسپروز زندگینامه

، 246شماره جم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، متر (،1994حسابداری )
 .21-20صص ، 1391شهریور 

  دوم(،بخش  – آمریکا: سومآشنایی با نهادهای حسابداری )قسمت 
 .31-28، صص 1391، شهریور 246حسابدار، شماره مجله 

 ویلیام ویگر کوپر، پنجاه و پنجمین عضو تاالر مشاهیر  زندگینامه

، 245مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1995حسابداری )
 .13-12، صص 1391مرداد 

  (،اول بخش – آمریکا: سومآشنایی با نهادهای حسابداری )قسمت 
 .23-20، صص 1391 مرداد، 245مجله حسابدار، شماره 

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1391-11-251-14-17
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1391-11-251-14-17
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1391-10-250-20-21
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 ر مشاهیر عضو تاال ششمین، پنجاه و هنری بیورویلیام  زندگینامه

 تیر، 244مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1996حسابداری )
 .15-14، صص 1391

  مجله حسابدار،  (،ای منطقه: دومآشنایی با نهادهای حسابداری )قسمت
 .33-28، صص 1391 تیر، 244شماره 

 عضو تاالر مشاهیر  هفتمین، پنجاه و چارلز آرتور بوشر زندگینامه

، 243مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1996حسابداری )
 .15-14، صص 1391 خرداد

  مجله  (،المللی اول: نهادهای بینآشنایی با نهادهای حسابداری )قسمت
 .27-22، صص 1391 خرداد، 243حسابدار، شماره 

 اه و هشتمین عضو تاالر مشاهیر دونالد جیمز کرک، پنج زندگینامه

، 242مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1996حسابداری )
 .23-22، صص 1391اردیبهشت 

 انجمن حسابرسی و کنترل سامانه ( های اطالعاتیISACA،)  مجله
 .43-40، صص 1391، اردیبهشت 242، شماره حسابدار

 عضو تاالر مشاهیر حسابداری  شصتمینتوماس جونیور بارنز،  زندگینامه

 فروردین، 241مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1997)
 .27-26، صص 1391

 1+9 ،رسوایی مالی بزرگ هزار سوم که دنیای حسابداری را لرزاندند 
 .11-3، صص 1391، فروردین 241مجله حسابدار، شماره 

 آرتور رمر وییت، شصت و یکمین عضو تاالر مشاهیر  دگینامهزن

، 240مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره  (،1998حسابداری )
 .37-36، صص 1390اسفند 

 ،صص 1390، اسفند 240 مجله حسابدار، شماره افشاگران نامدار تقلب ،
44-47. 
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 رید کارل استوری، هشتاد و هشتمین عضو تاالر مشاهیر  زندگینامه

-238 حسابدار، شمارهمترجم: محسن قاسمی، مجله  (،2011حسابداری )
 .53-52، صص 1390 بهمن و دی ،239

 مجله حسابدار،  المللی راهبری شرکتی، آشنایی با چند سازمان بین
 .50-48، صص 1390 بهمن و دی ،239-238 شماره

 عضو تاالر مشاهیر  هفتمینگری جان پرویتز، هشتاد و  نامهزندگی

 ،723 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2011حسابداری )
 .37-36، صص 1390آذر 

 رسمی انجمن بازرسان ( تقلبACFE،) آذر  ،723 ، شمارهمجله حسابدار
 .45-44، صص 1390

 عضو تاالر مشاهیر  ششمیندیوید مایکل واکر، هشتاد و  زندگینامه

 ،236 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2010حسابداری )
 .39-38، صص 1390 آبان

 4 ( 4بزرگBIG،) 44-42، صص 1390آبان  ،236 مجله حسابدار، شماره. 
 ر جی مایکل کوک، شصت و دومین عضو تاالر مشاهی زندگینامه

مهر  ،235 حسابدار، شمارهمترجم: محسن قاسمی، مجله  (،1999حسابداری )
 .31-30، صص 1390

 ،235 مجله حسابدار، شماره پنج کلید طالیی موفقیت برای حسابداران، 
 .41-40، صص 1390مهر 

 ری جان گروز، شصت و سومین عضو تاالر مشاهیر  زندگینامه

 ،234 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،1999حسابداری )
 .35-34، صص 1390 شهریور

 10 ،234 مجله حسابدار، شماره شهر برتر ایاالت متحد برای حسابداران، 
 .41-40، صص 1390شهریور 
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 دمسکی، شصت و چهارمین عضو تاالر مشاهیر  استنلی جول زندگینامه

 ،233 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره ،(2000حسابداری )
 .23-22، صص 1390 مرداد

 ،صص 1390مرداد  ،233 مجله حسابدار، شماره حسابداری هالیوودی ،
30-31. 

 اومالی، شصت و پنجمین عضو تاالر مشاهیر  فنتون شون زندگینامه

تیر  ،232 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2000حسابداری )
 .25-24، صص 1390

 32، صص 1390 تیر ،232 مجله حسابدار، شماره بداری،های حسا رمان-
33. 

 اسکینر، شصت و ششمین عضو تاالر مشاهیر  گرگور مک راس زندگینامه

 ،231 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2000حسابداری )
 .23-22، صص 1390 خرداد

 31ص ، 1390 خرداد ،231 مجله حسابدار، شماره حسابداری، های بازی. 
 عضو تاالر مشاهیر  هفتمینو  ، شصتهسکینز والدو چارلز زندگینامه

 ،230 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2000حسابداری )
 .25-24، صص 1390اردیبهشت 

 230 مجله حسابدار، شماره ،درباره تاالر مشاهیر حسابداری بیشتر بدانیم، 
 .33-32 ص، ص1390اردیبهشت 

 عضو تاالر مشاهیر  هشتمین، شصت و نیکالس دپاچ زندگینامه

-228 حسابدار، شمارهمترجم: محسن قاسمی، مجله  (،2001حسابداری )
 .25-24، صص 1390نوروز  ،229

 ،نوروز  ،229-228 مجله حسابدار، شماره پنج متقلب مالی سرشناس
 .58-56، صص 1390
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 ر مشاهیر عضو تاال نهمین، شصت و جیمز دان ادوارز زندگینامه

 ،227 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2001حسابداری )
 .29-28، صص 1389بهمن 

 متحد )قسمت دوم: برنارد  ایاالت در تقلب امروز و دیروز های غول

 .33-32، صص 1389بهمن  ،227 شمارهمجله حسابدار،  ،میدف(
 استفن آدام زف، هفتادمین عضو تاالر مشاهیر حسابداری  زندگینامه

، 1389دی  ،226 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2002)
 .19-18صص 

 چارلز : اولمتحد )قسمت  ایاالت در تقلب امروز و دیروز های غول

 .25-24، صص 1389 دی ،226 مجله حسابدار، شماره (،پانزی
 مترجم: محسن قاسمی،  ،2003 حسابداری در سال رمشاهی تاالر اعضای

 .23-22، صص 1389آذر  ،225 مجله حسابدار، شماره
 مجله  حسابداری، رشته در آمریکا متحده ایاالت برتر برخط دانشگاه ده

 .31-30، صص 1389آذر  ،225 حسابدار، شماره
 مین عضو تاالر مشاهیر و چهار ، هفتادبرسفورد روبرت دنیس زندگینامه

 ،224 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2004حسابداری )
 .29-28، صص 1389آبان 

 2010 حسابداران جهانی کنگره در محمد بن ماهاتیر سخنرانی 

، 1389آبان  ،224 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره ،)مالزی(
 .37-34صص 

 فلتام، هفتاد و پنجمین عضو تاالر مشاهیر  آلبرت جرالد زندگینامه

 ،223 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2004حسابداری )
 .25-24، صص 1389مهر 
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 مین عضو تاالر مشاهیر وَتر، هفتاد و شش ژوزف ویلیام زندگینامه

 ،222 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2004حسابداری )
 .31-30، صص 1389شهریور 

 جنکینز، هفتاد و هشتمین عضو تاالر مشاهیر . ال ادموند زندگینامه

 ،221 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره ،(2005حسابداری )
 .27-26، صص 1389 مرداد

 باکستر، هفتاد و هفتمین عضو تاالر مشاهیر  تریپلند ویلیام زندگینامه

 ،220 ر، شمارهمترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدا (،2005حسابداری )
 .27-26، صص 1389تیر 

 مجله  حسابداری، رشته در آمریکا  همتحد ایاالت برتر دانشگاه پنج
 .38-34، صص 1389تیر  ،220 حسابدار، شماره

  رابرت ساموئل کاپلن  2006اعضای تاالر مشاهیر حسابداری در سال(

مترجم:  ،)هفتاد و نهمین(، رابرت ریموند استرلینگ )هشتادمین((
 .25-23، صص 1389خرداد  ،219 محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره

  صص 1389خرداد  ،219 حسابدار، شمارهمجله  ،حسابداری و فناوری ،
28-30. 

 کاترین شیپر، هشتاد و یکمین عضو تاالر مشاهیر حسابداری  زندگینامه

مترجم: محسن قاسمی،  ر مشاهیر حسابداری()نخستین زن عضو تاال (،2007)
 .31 ، ص1389اردیبهشت  ،218 مجله حسابدار، شماره

 218 مجله حسابدار، شماره ،2010 سال در حسابداری برتر فناوری پنج، 
 .33-32، صص 1389اردیبهشت 

 هال، هشتاد و پنجمین عضو تاالر مشاهیر  جان ریموند زندگینامه

-216 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2009حسابداری )
 .27-26ص ، ص1389 و فروردین 1388اسفند  ،217

 و  1388اسفند  ،217-216 شمارهمجله حسابدار،  ،مشهورترین حسابداران
 .31-30، صص 1389فروردین 
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 و تاالر دایکمن، هشتاد و چهارمین عض ریچارد توماس زندگینامه

 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2009مشاهیر حسابداری )
 .46، ص 1388بهمن  ،215

 هاپوود، هشتاد و دومین عضو تاالر مشاهیر  جورج آنتونی زندگینامه

 ،214 سن قاسمی، مجله حسابدار، شمارهمترجم: مح (،2008حسابداری )
 .34، ص 1388 دی

 عضو تاالر مشاهیر  سومینشولتس، هشتاد و  پال والتر زندگینامه

 ،213 مترجم: محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره (،2008حسابداری )
 .25، ص 1388 آذر

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1388-11-215-46-1
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1388-11-215-46-1
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1388-10-214-34-1
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1388-10-214-34-1
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1388-9-213-25-1
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1388-9-213-25-1


 انجـمن  حسابداران  خبره  ایـران  در  آخرین  دهـه  قـرن
 

 (1400تا  1392گفتگو با محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران )
 

 

- 197 - 

 

 

 نوروز  ای در حسابداری: چرایی و چگونگی، گواهینامه صالحیت حرفه
 .لینکداین، اینستاگرام، 1400

 ،اینستاگرام، 1400نوروز  وارونگی توسعه حسابداری در ایران ،
 .لینکداین

 الیحه نظارت طرح و  ارتباط بادر  قرن نگرانیم! ...و ما همچنان پس از نیم
 .تلگرام، 1399اسفند  14    بر حرفه حسابداری در مجلس و دولت،

 «سخنی با دوستان  یا ابتکاری ایرانی، رویدادی جهانی« رروز حسابدا
 .تلگرام، اینستاگرام، 1399آذر  23حسابدار، 

 به مناسبت تجدید  بگیرید، جدی را مالی گزارشگری در آنارشی خطر
 .تلگرام، اینستاگرام، 1398 خرداد12 ارزیابی گزینشی در شرکتهای بورسی،

 ( اینترنال آدیتینگInternal Auditing،حسابرسی داخلی نیست )    
 .تلگرام، اینستاگرام، 1398فروردین  21

 1397دی  27 (،1355 )سال حسابرسان معتمد بورس فهرست اولین ،
 .اینستاگرام

 ارتباط  در یادداشتی بمبئی، به امیدوار سیدنی، در غایب رُم، در پرفروغ
، 1397دی  5المللی،  بین های گردهمایی در ایرانی حسابداران حضور نوسان با

 .تلگرام، اینستاگرام

 به مناسبت انتصاب  تهران، بهادار اوراق بورس حسابدانان تبار از مردی
، 1397دی  8دکتر علی صحرایی به مدیرعاملی بورس اوراق بهادار تهران، 

 .تلگرام  ،اینستاگرام

 ،مهر  13 نظارت و حسابدهی مالی: مرز باریک خیریه و جرم مالی
 .اینستاگرام، 1397

 1397شهریور  3 مالی؟ سازی گزارشگری یا انگلیسی سازی المللی بین ،
 .تلگرام، اینستاگرام

 یادداشتها(: 2) پیوست
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 رفع ریشه مسائل روانی به کمک متخصصان مالی،  درمانی: مالی       
 .اینستاگرام، 1397مرداد  20

  اینستاگرام، 1397مرداد  15 اقتصاد ایران،بحران اعتماد در. 

 ،اینستاگرام، 1397مرداد  1 حسابداری زیبا از جنس زندگی. 

 اینستاگرام، 1397فروردین  20 الشوک و رقاصی اژدهای دالر، یوم ،
 .تلگرام

 ،دورخیز حرفه حسابداری برای ورود به زندگی شخصی آدمها          
 .تلگرام، اینستاگرام، 1396بهمن  24

 1396بهمن  22، از بازدید بورس کره جنوبیخاطراتی  ای، ریاکاری کره ،
 .اینستاگرام

 بهمن  12 ن حسابداری بزرگترین جامعه دانشجویان ایران،دانشجویا
 .تلگرام، اینستاگرام، 1396

 و انتخابات شورای عالی انجمن حسابداران خبره  حسابداران زن

 .تلگرام، اینستاگرام، 1396دی  14 ایران،

 ،آذر روز حسابدار 15»به مناسبت رونمایی از تمبر یادبود  آقای حسابدار »
رمین همایش بزرگداشت نژاد در چها یاد استاد حسن سجادی منقش به چهره زنده

 .تلگرام، 1396آذر  22، (، اصفهان1396آذر  21روز حسابدار )

 ،آذر  19 تاثیرات متقابل توسعه صنعتی و توسعه حرفه حسابداری ایران
 .تلگرام، اینستاگرام، 1396

 ،اینستاگرام، 1396آذر  15 کیف نامرئی حسابداران. 

 ،تلگرام، اینستاگرام، 1396آبان  20 چرتکه نماد حسابداری نیست. 

 ،اینستاگرام، 1396آبان  11 ایران بهشت متقلبان خیریه. 

 آبان  7 اندازی کانال پادکستهای انجمن حسابداران خبره ایران، راه
 .تلگرام، 1396

 تلگرام، اینستاگرام، 1396مهر  19 ای و غول خجالتی، قبیله بلط. 

 ،تلگرام، 1396هریور ش 18 چهارمین سالگرد انتشار یک پوستر. 
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 !تلگرام، 1396شهریور  8 همایش یکی مانده به چهل. 

 ایگری حرفه ترویج برای اثربخش راهکاری: ای حرفه های نامه گواهی 

 .تلگرام، اینستاگرام، 1396شهریور  2 ایران، حسابداری در

 های تصویری ایران: هر ایرانی یک کانال  انقالب آپارات در رسانه

 .تلگرام، 1396مرداد  18 تلویزیونی!

 وبگاه  ،1396مرداد  11 ،نویسی روزه مبانی مقاله رگاه یکاسالیدهای کا
 .تلگرام انجمن حسابداران خبره ایران،

 مشام به آن از مغول خونخواری بوی که ای واژه ؛"تومان" این باز و 

 تلگرام، ستاگراماین، 1396مرداد  2 رسد، می

 ،تلگرام، اینستاگرام، 1396مرداد  1 حسابداری زیبا از جنس زندگی. 

 1396تیر  29 نویسی در زمینه حسابداری، پنج نکته برای مقاله ،
 .تلگرام، اینستاگرام

 در ایران: در چهار پرده،« حسابدار چارترد»شدن دوباره عنوان  زنده 
 .تلگرام، 1396تیر  28

 تلگرام، 1396تیر  25 های سنتی، های اجتماعی: جایگزین رزومه شبکه. 

 المللی  ده نکته درباره عملکرد مالی بنیاد استانداردهای بین

 .تلگرام، 1396خرداد  31 (،IFRSگزارشگری مالی )

 عمومی سطح گسترش برای دموکراسی مکانیزم: نخبگان مجازات 

 .تلگرام، اینستاگرام، 1396اردیبهشت  13 جامعه، در آگاهی

 انجمن» تلویزیونی تبلیغات تیزر موضوع "(تتو) خالکوبی" وقتی 

 .اینستاگرام، 1396فروردین31 !شود می(« آمریکا) مدیریت حسابداران

 اسفند  29 ایران، در حسابداری رنسانس و نفت صنعت شدن ملّی نهضت
 .اینستاگرام ،بگاه انجمن حسابداران خبره ایرانو ،1395

 بهمن  17 کودکان، سروش مجله در «حسابدار» شغل درباره معرفی
 .تلگرام، اینستاگرام، 1395
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 تلگرام، 1395مهر  4 ریزی مالی شخصی، برنامه. 

 انجمن» تلویزیونی تبلیغات تیزر موضوع "(تتو) خالکوبی" وقتی 

 .تلگرام، 1395شهریور  24 !شود می(« آمریکا) مدیریت حسابداران

 انداز تا واقعیت: ارزیابی  از چشم –ردهای حسابداری جهانی استاندا

 .تلگرام، 1395شهریور  21 در قلمروها، IFRSوضعیت پذیرش 

 در ششمین  و گروههاها تحلیل فهرست نامزدهای مورد حمایت انجمن

مرداد  25 دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران،
 .تلگرام، 1395

  چارچوب یکپارچه مدیریت »آنچه باید درباره پروژه بروزرسانی

 .تلگرام، 1395مرداد  2 بدانیم،(« 2004ERM:-SOCOریسک بنگاه )

 تلگرام، 1395تیر  23 جایگزین حسابداران خواهند شد؟ها آیا ربات. 

 ،1395تیر  13 هیچ کارشناس مالیاتی بهتر از حسابدار رسمی نیست ،
 .تلگرام
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https://t.me/mohsen_ghasemeee/30
https://t.me/mohsen_ghasemeee/30
https://t.me/mohsen_ghasemeee/30
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 انجمن داخلی، حسابرسی ای حرفه عمل المللی بین استانداردهای 

 محسن و پوریانسب امیر ترجمه   ،2012 اکتبر ،(IIA) داخلی حسابرسان
 .1395 ایران، خبره حسابداران انجمن قاسمی،

 بر حاکم داخلی کنترل حسابرسی: 5 ی شماره حسابرسی استاندارد 

 شود، می یکپارچه مالی های صورت حسابرسی با که مالی گزارشگری

 ،2007 جوالی ،(PCAOB) عام های شرکت حسابداری بر نظارت هیئت
 بورس انتشارات قربانی، محمد و قاسمی محسن پوریانسب، میرا ترجمه

 اوراق و بورس سازمان بورس، خدمات و رسانی اطالع شرکت به وابسته)
 .1391 ،(بهادار

 دی پیتر ضدتقلب، های کنترل و تقلب های ریسک کاربردی راهنمای .
 محسن و پوریانسب امیر ترجمه ،2009 کافمن، هیلتون همکاری با گلدمن

 .1390 ،(ایراکو) ایرانیان افزار حساب انتشارات می،قاس

 پوریانسب، امیر ترجمه سموکیوک، مارتین و آیر نیجل مالی، فساد و تقلب 
 قاسمی، محسن فنی ویرایش با    خوش، عیسایی احمد و زاده وادی کاظم

 .1390 ،(ایراکو) ایرانیان افزار حساب انتشارات

 ترجمه ،2007 ژوئن مالزی، بورس عمل، عرصه در گذاران سرمایه روابط 
 .1387 تهران، بهادار اوراق بورس انتشارات قاسمی، محسن و پوریانسب امیر

 محسن و پوریانسب امیر ترجمه ،2007 مالزی، شرکتی راهبری نامه آیین 
 .1387 تهران، بهادار اوراق بورس انتشارات قاسمی،

 کتابها(: 3) پیوست
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 ایران خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با گفتگو در :

 سال حسابدار روز داشت گرامی آیین برگزاری جزئیات انجمن دبیرکل

 کرد، تشریح در فضای مجازی را ایران خبره حسابداران منانج 1399
 .1399آذر  12خبره ایران، حسابداران رسانی انجمن  پایگاه اطالع

 خبرگزاری  نکنید، ضرر بورس در گاه هیچ اینکه برای راهکار سه
 1399جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(، شهریور 

 تاکید نیوز بورس با گفتگو در ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل 

     نیوز،  بورس سهام، صرف محل از سرمایه افزایش چالش تنها :کرد
 .1399مرداد  16

 رن،فرصتی برای گذار به حسابرسی مد ؛19گیری کووید  همه      

 .32-26، صص 1399خرداد و تیر ، 107شماره ، مجله حسابرس با فتگوگ

 ایران خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با گفتگو در :

 سال حسابدار روز داشت گرامی آیین برگزاری جزئیات انجمن دبیرکل

 المللی استقالل را در هتل بین ایران خبره حسابداران انجمن 1398

 آذر 6خبره ایران، حسابداران رسانی انجمن  پایگاه اطالع کرد، تشریح
1398. 

 نیوز بورس با گفتگو در ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل 

 .1398آبان  14   نیوز، بورس ، ارزیابی تجدید وارونه بُعد :تاکیدکرد
 واحد مسئول تفرشی، قنبری محمدامین با قاسمی محسن گفتگوی 

مجله حسابدار،  ، (PACT)خبره حسابداران آموزش مرکز الملل بین
 (ویدئوی کامل) .31-24، صص 1398 پاییز ،330 شماره

 هاگفتگو(: 4) پیوست

https://iica.ir/news/iica-news/3664-1399-09-12
https://iica.ir/news/iica-news/3664-1399-09-12
https://iica.ir/news/iica-news/3664-1399-09-12
https://www.aparat.com/v/7h3Of
https://www.boursenews.ir/fa/news/224966/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://www.boursenews.ir/fa/news/224966/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
http://www.hesabras.com/Content/media/filepool3/2020/7/969.pdf
https://iica.ir/news/iica-news/3637-1398-09-06
https://iica.ir/news/iica-news/3637-1398-09-06
https://iica.ir/news/iica-news/3637-1398-09-06
https://iica.ir/news/iica-news/3637-1398-09-06
https://www.boursenews.ir/fa/news/199598/%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C
https://www.boursenews.ir/fa/news/199598/%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-24-31
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-24-31
https://www.aparat.com/v/QDMzG
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 پیشین اجرایی مدیر نوروزبیگی، ابراهیم با قاسمی محسن گفتگوی 

-328 شمارهمجله حسابدار،  ، (PACT)خبره حسابداران آموزش مرکز
 (ویدئوی کامل). 27-18 ، صص1398 شهریور و مرداد ،329

 بازار به ها آپ استارت ورود از قبل آنچه :کرد بررسی نیوز بورس 

 .1398خرداد  14نیوز،  بورس بدانیم، باید سرمایه
 تاکید نیوز بورس با گفتگو در ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل 

 سرمایه، بازار برای خطری زنگ مالی، گزارشگری نظام آنارشی :کرد
 .1398خرداد  12نیوز،  بورس

 و حسابداری درباره ارفعی عبدالمجید با قاسمی محسن گفتگوی 

-324 شمارهمجله حسابدار،  جمشید، تخت باروی های نبشته گل در کنترل
 (ویدئوی کامل). 26-16 ، صص1398 اردیبهشت و فروردین ،325

 با مجله حسابرس فتگوگ ،انتشار مجله حسابدار؛ تصمیم جسورانه          ،
فروردین و اردیبهشت ، 100شماره ، صدمین شماره این مجله انتشار مناسبت به

1398  

 کرد تاکید نیوز ورسب با گفتگو در خبره حسابداران انجمن دبیرکل: 

نیوز،  بورس !ها حقوقی برخی برای نه اما جذاب، مالیاتی معافیت یک
 .1397بهمن  12

 تاکید نیوز بورس با گفتگو در ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل 

 در حسابداری اهمیت/گذاران سرمایه منافع پاسدار حسابدار، :کرد

 .1397آذر  14نیوز،  بورس سرمایه، بازار شفافیت
 ایران خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با گفتگو در :

 سال حسابدار روز داشت گرامی آیین برگزاری جزئیات انجمن دبیرکل

در دانشکده مدیریت دانشگاه  ایران خبره حسابداران انجمن 1397

 11بداران خبره ایران، ارسانی انجمن حس پایگاه اطالع کرد، تشریح تهران را
 .1397 آذر

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-6-329-18-27
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-6-329-18-27
https://www.aparat.com/v/PkDcX
https://www.boursenews.ir/fa/news/192102/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.boursenews.ir/fa/news/192102/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
https://www.boursenews.ir/fa/news/192032/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.boursenews.ir/fa/news/192032/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-16-26
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-16-26
https://www.aparat.com/v/S19on
http://hesabras.com/Content/media/filepool3/2019/4/839.pdf
http://hesabras.com/Content/media/filepool3/2019/4/839.pdf
https://www.boursenews.ir/fa/news/187656/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7
https://www.boursenews.ir/fa/news/187656/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7
https://www.boursenews.ir/fa/news/184442/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.boursenews.ir/fa/news/184442/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.boursenews.ir/fa/news/184442/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://iica.ir/news/iica-news/3569-accountant_day_1397
https://iica.ir/news/iica-news/3569-accountant_day_1397
https://iica.ir/news/iica-news/3569-accountant_day_1397
https://iica.ir/news/iica-news/3569-accountant_day_1397
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 تاکید نیوز بورس با گفتگو در ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل 

 لزوم/ ها بانک مالی های صورت درها دارایی ارزیابی تجدید آثار :کرد

آبان  26نیوز،  بورس حسابرسان، گزارش در بیشتر جزییات افشای
1397. 

 ،رادیو اقتصاد مشاغل حسابداری و حسابرسی و اهمیت آنها در اقتصاد ،
 .1396بهمن  12صبح،  9تا  8ساعت  ،برنامه رویش

 خبری پوشش با: کرد اعالم ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل 

 آیین توانیم می کشور، سرتاسر حسابداران همّت به گسترده،

 ترین پربازتاب از یکی به را جاری سال حسابدار روز گرامیداشت

پایگاه  کنیم، تبدیل ملّی سطح در کشور ای حرفه رویدادهای
 .1396آبان  21بداران خبره ایران، ارسانی انجمن حس اطالع

 حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با گفتگو در انجمن، دبیرکل 

 های پادکست رسمی کانال آزمایشی اندازی راه جزئیات ایران خبره

 را( shenoto.com/iica_ir نشانی به) ایران خبره حسابداران انجمن

مهر  26بداران خبره ایران، ارسانی انجمن حس اطالعپایگاه  کرد، تشریح
1396. 

 حسابداران، با گفتگو در بیمه صنعت در مالی گزارشگری شفافیت 
  قاسمی، محسن خستوئی، هوشنگ با جوان خبرنگاران باشگاه مصاحبه خبرنگار

 همایش نهمین و سی در حاشیه یگی،نوروزب ابراهیم و سیدمحمدباقرآبادی
 المللی بین استانداردهای سازی پیاده» ایران با عنوان خبره حسابداران انجمن

 مدیریت دانشکده الغدیر ، تاالر«بیمه صنعت در( IFRS) مالی گزارشگری
 .1396 شهریور 8 تهران، دانشگاه

 ایران خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با وگو گفت در :

 انجمن شرایط واجد اعضای خبره عضویت پذیرش چگونگی جزئیات

 توسط( IICA CMA) «خبره مدیریت حسابدار» تخصصی شاخه در

https://www.boursenews.ir/fa/news/183467/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.boursenews.ir/fa/news/183467/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://www.boursenews.ir/fa/news/183467/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://t.me/mohsen_ghasemeee/245
https://t.me/mohsen_ghasemeee/245
https://iica.ir/news/iica-news/3495-1396-08-21
https://iica.ir/news/iica-news/3495-1396-08-21
https://iica.ir/news/iica-news/3495-1396-08-21
https://iica.ir/news/iica-news/3495-1396-08-21
https://iica.ir/news/iica-news/3487-shenoto-com-iica_ir
https://iica.ir/news/iica-news/3487-shenoto-com-iica_ir
https://iica.ir/news/iica-news/3487-shenoto-com-iica_ir
https://iica.ir/news/iica-news/3487-shenoto-com-iica_ir
https://www.aparat.com/v/fRL7l
https://iica.ir/news/iica-news/3468-1396-05-09-01
https://iica.ir/news/iica-news/3468-1396-05-09-01
https://iica.ir/news/iica-news/3468-1396-05-09-01
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خبره حسابداران رسانی انجمن  پایگاه اطالع شد، تشریح انجمن دبیرکل
 .1396مرداد  9ایران، 

 ایران خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با وگو گفت در :

 ایران خبره حسابداران انجمن همایش نهمین و سی برگزاری جزئیات

 مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای سازی پیاده» موضوع با

(IFRS )پایگاه  شد، تشریح انجمن دبیرکل توسط «کشور بیمه نعتص در
 .1396تیر  21خبره ایران، حسابداران رسانی انجمن  اطالع

 ایران خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با گفتگو در :

 28 مصوب) «خبره عضویت شرایط رازاح چگونگی نامه آیین» جزئیات

/  شد تشریح انجمن دبیرکل توسط( عالی شورای ،1396 فروردین

 شرایط، واجد متقاضی اعضای به خبرگی عناوین اعطای فرایند آغاز
 .1396فروردین  29خبره ایران، حسابداران رسانی انجمن  پایگاه اطالع

 استانداردهای جرایدبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران: ا 

 حسابداری تاریخ اتفاق بزرگترین عمومی بخش مالی گزارشگری

ا(، خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرن است، سیاسیها مخالفت/ کشور
 .1395بهمن  24

 اجرای بودن سخت علت IFRS شده فراموش سامانه و اول سال در 

 .1395 بهمن 24 نیوز، بورس بورسی،

 برگزاری جزئیات: ایرنا اقتصادی خبرنگار با اختصاصی گویو گفت در 

 موضوع با ایران خبره حسابداران انجمن همایش هشتمین و سی

 در( IFRS) مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای سازی پیاده»

پایگاه  شد، تشریح انجمن دبیرکل توسط «کشور بانکی شبکه
 .1395آبان  14ان، خبره ایرحسابداران رسانی انجمن  اطالع

 میسر را مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای سازی پیاده برجام 

 .1395آبان  15خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(،  کرد،

https://iica.ir/news/iica-news/3468-1396-05-09-01
https://iica.ir/news/iica-news/3456-1396-04-20
https://iica.ir/news/iica-news/3456-1396-04-20
https://iica.ir/news/iica-news/3456-1396-04-20
https://iica.ir/news/iica-news/3456-1396-04-20
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://www.irna.ir/news/82426737/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://www.irna.ir/news/82426737/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://www.irna.ir/news/82426737/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://www.boursenews.ir/fa/news/172992/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ifrs-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://www.boursenews.ir/fa/news/172992/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-ifrs-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://iica.ir/news/iica-news/3361-9508121
https://iica.ir/news/iica-news/3361-9508121
https://iica.ir/news/iica-news/3361-9508121
https://iica.ir/news/iica-news/3361-9508121
https://www.irna.ir/news/82294706/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1
https://www.irna.ir/news/82294706/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1
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 سوی از آیفک جهانی پژوهش نامه پرسش فارسی ترجمه انتشار با 

 و انفرادی شاغالن ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل: انجمن

 جهانی پژوهش در فعال مشارکت به را رسمی حسابداران موسسات

 سال در جهان متوسط و کوچک برسیحسا موسسات درباره آیفک

 30خبره ایران،  حسابداران رسانی انجمن  پایگاه اطالع کرد، دعوت 2016
 .1395مهر 

 حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با گفتگو در انجمن دبیرکل 

 شورای اخیر جلسه برگزاری و قطعی یلتحو با: کرد اعالم ایران خبره

 آغاز رسماً دفتر این از برداری بهره انجمن جدید دفتر محل در عالی

 قرار کامل برداری بهره مورد مهرماه تا حداکثر جدید دفتر/  شد

مرداد  20خبره ایران، حسابداران سانی انجمن ر پایگاه اطالع گرفت، خواهد
1395. 

 خبره حسابداران انجمن آینده سمینار: کرد اعالم انجمن دبیرکل 

 دیدگاه از مستقیم مالیاتهای قانون اصالحیه واکاوی» موضوع با ایران،

رسانی  پایگاه اطالع شد، خواهد برگزار 1395 خردادماه در ،«کاربردی
 .1395دیبهشت ار 15خبره ایران، حسابداران انجمن 

 از «خبره مالی مدیر» ای حرفه گواهینامه اعطای خبر به واکنش در 

 ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل: ایران مدیریت انجمن سوی

 را «دانشگاهی» انجمن یک سوی از «ای حرفه» گواهینامه اعطای

رسانی انجمن حسابداران خبره  پایگاه اطالع دانست، متعارفنا اقدامی
 .1394دی  20ایران، 

 مجله  ،(2014 رم،) حسابداران جهانی کنگره نوزدهمین درباره گفتگو
 .33-30 صص ،1393 آذر ،273 حسابدار، شماره

 دوره در مالی و حسابداری حرفه روی پیش سمینار سراسری تحوالت 

 شبکه برنامه تلویزیونی نگاه چهارم، المللی، بین کار و کسب محیط به گذار

https://iica.ir/news/iica-news/3336-9508011
https://iica.ir/news/iica-news/3336-9508011
https://iica.ir/news/iica-news/3336-9508011
https://iica.ir/news/iica-news/3336-9508011
https://iica.ir/news/iica-news/3336-9508011
https://iica.ir/news/iica-news/3112-95052001
https://iica.ir/news/iica-news/3112-95052001
https://iica.ir/news/iica-news/3112-95052001
https://iica.ir/news/iica-news/3112-95052001
https://iica.ir/news/iica-news/3112-95052001
https://iica.ir/news/iica-news/2662-95021510
https://iica.ir/news/iica-news/2662-95021510
https://iica.ir/news/iica-news/2662-95021510
https://iica.ir/news/iica-news/2075-9410201
https://iica.ir/news/iica-news/2075-9410201
https://iica.ir/news/iica-news/2075-9410201
https://iica.ir/news/iica-news/2075-9410201
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-9-273-14-34
https://www.aparat.com/v/y3oGF
https://www.aparat.com/v/y3oGF
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سی و پنجمین  چهار سیمای جمهوری اسالمی ایران، گزارش تصویری از
ایران، با حضور )به ترتیب الفبا( شهریار دیلم  هخبر حسابداران انجمن همایش

صالحی، فرزام زمانی، منصور شمس احمدی، ابوالقاسم فخاریان، و محسن 
 .1393 اردیبهشت 10نفت،  صنعت قاسمی، پژوهشگاه

 اردیبهشت 9نیوز،  بورس است، مبهم ایرانی های شرکت مالی های صورت 
1393. 

 سمینار برگزاری :داد خبر ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل 

 27نیوز،  بورس مالی، و حسابداری حرفه روی پیش تحوالت سراسری
 .1393فروردین 

 :سهام عرضه مدیر امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران خبر داد 

 گذارد، می مخابرات سود بر درصدی137 تا 40 اثر اول همراه
 .1389 آذر 5نیوز،  بورس

 تابلوی 3 در شرکت 31 جایی بورس: جابه شرکت ناشران مدیر امور 

 .1389خرداد  4روزنامه دنیای اقتصاد،  بورس،

 تابلوهای درها شرکت بندی بورس: تقسیم شرکت ناشران امور مدیر 

 .1389فروردین  28     روزنامه دنیای اقتصاد، شود، می روز به بورس

 بورس، از شرکت 15 اخراج بورس: جزئیات شرکت مدیر امور ناشران 
 .1388خرداد  8خبرگزاری فارس، 

 346 بندی ستهمدیر امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران گفت: د 

 .1388فروردین  29نیوز،  بورس ریسک، نوع 4 اساس بر بورس شرکت

  مدیر امور ناشران بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط با مفاد

 متخلف مدیران زلنویس دستورالعمل انضباطی ناشران گفت: ع پیش

 .1387 هرم 9نیوز،  بورس مجمع، دخالت بدون
 
 

https://www.boursenews.ir/fa/news/122641/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.boursenews.ir/fa/news/121729/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.boursenews.ir/fa/news/121729/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.boursenews.ir/fa/news/39826/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-40-%D8%AA%D8%A7-137%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.boursenews.ir/fa/news/39826/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-40-%D8%AA%D8%A7-137%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-7/607670-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-7/607670-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://donya-e-eqtesad.com/fa/amp/news-602108
https://donya-e-eqtesad.com/fa/amp/news-602108
https://www.asriran.com/fa/news/73674/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-15-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://www.boursenews.ir/fa/news/19424/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-346-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-4-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83
https://www.boursenews.ir/fa/news/19424/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-346-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-4-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%83
https://www.boursenews.ir/fa/news/14961/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9
https://www.boursenews.ir/fa/news/14961/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9
https://www.boursenews.ir/fa/news/14961/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9
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 سلطانیه، احسان)به ترتیب الفبا(  حضور با المللی، بین ای حرفه حسابداری؛ 
 روابط کارگروه اعضای هدایتی، علی و قاسمی، محسن ،سیاهکوهیان مجتبی

 پاییز ،330 شمارهمجله حسابدار،  ایران، خبره حسابداران انجمن الملل بین
 (ویدئوی کامل) .23-14، صص 1398

 ،انجمن محسن قاسمی )دبیرکل حضور با رایانش ابری و آینده حسابداری 
سیستم، مجله حسابدار  همکاران شرکت ارشد مدیران و ایران( خبره حسابداران

 (ویدئوی کامل) .17-9صص ، 1398، مرداد  و شهریور 329-328شماره 

 مشاغل مالیاتی خدمات کارگروه اعضای حضور با مشاغل، مالیاتی تخدما 
 کتایون باتقوا، مصطفی ،(الفبا ترتیب بهایران ) خبره حسابداران انجمن
مجله  قاسمی، محسن و غریب، مهدی احمدی، شمس منصور راد، تفرشی

. 26-16 ، صص1398 اردیبهشت و فروردین ،325-324 شمارهحسابدار، 
 (پادکست کامل)

 میزگرد در بازارسرمایه بهها آپ استارت ورود های فرصت و چالش 

 ورود چالش ترین مهم «گذاری ارزش» :شد بررسی نیوز بورس

 شوند؟ می عرضه آپی استارت های شاخ تک/ بازارسرمایه بهها آپ استارت
ی، محسن قاسمی، و ساسان مهرانی، با حضور )به ترتیب الفبا( آرش سرور

 .1397دی  4نیوز،  بورس

 ،با حضور )به ترتیب الفبا( غالمحسین دوانی،  حسابداران و شفافیت مالی
 .1397آذر  14سیدمحمد علوی، محسن قاسمی، رادیو اقتصاد، 

 با حضور )به ترتیب الفبا( جواد بستانیان،  خبره، مالی مدیر های  صالحیت
اله صیدی، محسن قاسمی، داود  فرد، حجت امیر پوریانسب، سعید جمشیدی

، 272-271مسگریان حقیقی، و مجید میراسکندری، مجله حسابدار، شماره 
 .13-3، صص 1393ن مهر و آبا

 امیر  (الفبا ترتیب به) حضور با جدید،  اساسنامه اساس :راهبری و خبرگی
احمدی، غالمرضا سالمی، ابوالقاسم فخاریان، و  پوریانسب، منصور شمس

 .13-4، صص 1393، مرداد 269محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره 

 میزگردها(: 5) تپیوس

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-14-23
https://www.aparat.com/v/Qo8gx
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-6-329-9-17
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-6-329-9-17
https://www.aparat.com/v/igpBZ
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-4-13
https://www.aparat.com/v/YVtbO
https://t.me/mohsen_ghasemeee/272
https://t.me/mohsen_ghasemeee/272
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-8-272-3-13
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-5-269-4-13
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 نشیب، و پرفراز  دهه چهار از گذار در ایران  برهخ ابدارانحس انجمن 
ویردی رجایی سلماسی،  هوشنگ خستوئی، اله (الفبا ترتیب به) حضور با

رسول محمدی سالک، محسن قاسمی، و دی، احم غالمرضا سالمی، منصور شمس
 .11-3، صص 1393، خرداد 267مجله حسابدار، شماره 

 عملکرد واکاوی: داخلی کنترل بخشی  اطمینان و گزارشگری 

، ابراهیم (الفبا ترتیب به) حضور با حسابرسان، و ناشران، گذاران،  ضابطه
ابراهیمی، علی رحمانی، ابوالقاسم فخاریان، محسن قاسمی، مسعود محمدپور، 

، 1392، دی 262زاده، مجله حسابدار، شماره  آزاده مداحی، و کاظم وادی
 .15-3صص 

 به تنپیوس: انداز  چشمIFRS :ترتیب به) حضور با جدی، عزم بدون 
محسن قاسمی، آزاده مداحی، ، امیر پوریانسب، منصور شمس احمدی، (الفبا

، شهریور 258مجله حسابدار، شماره فرد، و عبدالرضا تاالنه،  مهدی مرادزاده
های  ، شامل گفتهبخش دوم گزارش این میزگرد) .17-3صص ، 1392

 منتشر شد.( 1392، مهر و آبان 260-259عبدالرضا تاالنه، در شماره 
 ترتیب به) حضور با فلک، سقف شکافتن :شرکتی راهبری دستورالعمل 

 فرد، علی رحمانی، سعید جمشیدی پوریانسب، اصل، امیر موسی بزرگ ،(باالف
 ،1392 خرداد ،255 شماره حسابدار، مجله مداحی، آزادهو  قاسمی، محسن
 .21-4 صص

 به) حضور با نو، طرحی درانداختن :شرکتی راهبری دستورالعمل 
غالمرضا  علی رحمانی،فرد،  سعید جمشیدی پوریانسب، امیر ،(الفبا ترتیب

 ،239-238 شماره حسابدار، مجلهو آزاده مداحی،  قاسمی، سالمی، محسن

 .21-8 صص ،1390 بهمن و دی

 ترتیب به) حضور با امّاها، و اگرها، بایدها، داخلی لکنتر دستورالعمل 
یحیی حساس یگانه، منصور  پوریانسب، امیراصل،  موسی بزرگ ،(الفبا

آرایی، و کیهان  الدین ملک نظامآزاده مداحی،  قاسمی، ، محسناحمدی شمس

 .13-3 صص ،1390آذر  ،237 شماره حسابدار، مجلهمهام، 

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-3-267-3-11
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-10-262-3-15
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-10-262-3-15
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-6-258-3-17
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-8-260-24-25
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-3-255-4-21
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1390-11-239-8-21
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1390-9-237-3-13
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 همایش دومین ریسک، بخشی اطمینان و گزارشگری: حسابداران نقش 
 فضای در سالمت با اقتصاد همراهی و مالی بازارهای نقش» عنوان با ایران مالی

 ، به صورت آنالین.1399بهمن  29، انجمن مالی ایران، «کرونا

 شیهما، ها آفرینی در هلدینگ نقش حسابرسان داخلی در ارزش 
ها، بورس اوراق بهادار تهران با همکاری دانشگاه  آفرینی در هلدینگ ارزش

  .، تهران1397الزهراء، آبان 

 از پیشگیری ی ساالنه ششمینپولشویی،  با مبارزه در حسابداران نقش 
 تهران. ،1394 اسفند مالی، های سوءاستفاده و تقلب

 پنجمین مالی، سادهایف و تقلب با مبارزه در مخبران و افشاگران نقش 
 تهران. ،1393 بهمن مالی، های سوءاستفاده و تقلب از گیریپیش ساالنه

 کنترل و ریسک، راهبری، نقش (GRC )تقلب، کشف و پیشگیری در 
 تهران. ،1392 دی مالی، های سوءاستفاده و تقلب از گیریپیش ساالنه چهارمین

 از گیریپیش النهسا سومین تقلب، از گیریپیش در داخلی حسابرسان نقش 
 تهران. ،1391 دی مالی، های سوءاستفاده و تقلب

 5 کوبیت چارچوب بر تمرکز با بنگاه فناوری مدیریت و راهبری ،
 تهران. ،1391 اردیبهشت اثربخش، داخلی هایکنترل کنفرانس

 بنگاه ریسک مدیریت (ERM )کنفرانس (،تخصصی کارگاه) عمل در 
 .تهران ،1391 اردیبهشت اثربخش، داخلی هایکنترل

 کنفرانس تخصصی(، عمل )کارگاه در اثربخش داخلی کنترل استقرار 
  تهران. ،1391 اردیبهشت اثربخش، داخلی کنترلهای

 و تقلب از گیریپیش ساالنه دومین تخصصی(، تقلب )کارگاه  شناسی نشانه 
 .تهران ،1390 آذر مالی، های سوءاستفاده

 تقلب از گیریپیش ساالنه کمینی تخصصی(، بیمه )کارگاه صنعت در تقلب 
 تهران. ،1389 دی مالی، های سوءاستفاده و

 سخنرانیها(: 6) پیوست

https://www.aparat.com/v/bakPO
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  بهمن و اسفند 264-263مجله حسابدار، شماره  فساد مالی،: 26شماره ،
 .60ص ، 1392

  261مجله حسابدار، شماره  : استانداردهای حسابداری ایران،25شماره ،
 .60، ص 1392 آذر

  مهر و آبان، 260-259مجله حسابدار، شماره  : حسابرسی،24شماره 
 .60ص ، 1392

  شهریور ، 258مجله حسابدار، شماره  حسابرسی،: سازمان 23شماره
 .61ص ، 1392

  مرداد 257له حسابدار، شماره مج : دیوان محاسبات کشور،22شماره ،
 .61، ص 1392

  61، ص 1392 تیر، 256مجله حسابدار، شماره  : تقلب،21شماره. 
  بری، ریسک و کنترل در ضوابط سازمان بورس و اوراق : راه20شماره

 .61، ص 1392، خرداد 255مجله حسابدار، شماره  بهادار،
  مجله  بخشی در بخش عمومی، : حسابداری و اطمینان19شماره

 .61، ص 1392، اردیبهشت 254حسابدار، شماره 
  253-252مجله حسابدار، شماره  : نهادهای حسابداری ایران،18شماره ،

 .84 ص، 1392فروردین و1391سفندا
  1391، بهمن 251مجله حسابدار، شماره  : حسابداری مدیریت،17شماره ،

 .60ص 
  آذر و ، 250-249مجله حسابدار، شماره  ،برسی داخلی: حسا16شماره

 .82، ص 1391 دی
  مهر و 248-247شماره مجله حسابدار،  : فناوری اطالعات،15شماره ،

 .37، ص 1391آبان 
  14شماره :IFRS،  61، ص 1391، شهریور 246مجله حسابدار، شماره. 

 حسابداری متقاطع کلمات جدول(: 7) پیوست

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-12-264-60
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-9-261-60
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-8-260-60
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-6-258-61
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1392-5-257-61
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  ص 1391 مرداد، 245 مجله حسابدار، شماره ،ای اخالق حرفه :13شماره ،
80. 

  80، ص 1391، تیر 244 مجله حسابدار، شماره ،مالیات :12شماره. 

  11شماره: XBRL، 80، ص 1391، خرداد 243 مجله حسابدار، شماره. 
  1391اردیبهشت ، 242 مجله حسابدار، شماره ،کنترل داخلی :10شماره ،

 .80ص 

  ص 1391، فروردین 241 مجله حسابدار، شماره ،بازار سرمایه :9شماره ،
78. 

  68، ص 1390، اسفند 240 له حسابدار، شمارهمج ،: عمومی8شماره. 

  دی و بهمن 239-238 مجله حسابدار، شماره ،راهبری شرکتی :7شماره ،
 .80ص ، 1390

  80، ص 1390، آذر 237 مجله حسابدار، شماره ،عمومی :6شماره. 

  78، ص 1390، آبان 236 مجله حسابدار، شماره ،عمومی :5شماره. 

  80، ص 1390، مهر 235 مجله حسابدار، شماره ،عمومی :4شماره. 
  78، ص 1390، شهریور 234 مجله حسابدار، شماره ،عمومی :3شماره. 

  80، ص 1390، مرداد 233 مجله حسابدار، شماره ،عمومی :2شماره. 

  80 ص ،1390، تیر 232 مجله حسابدار، شماره ،عمومی :1شماره. 
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      . ها:     فیلمنامه

 رنسانس شده کمترشناخته قهرمان لوکا پاچولی» مستند فیلم فیلمنامه»، 
نژاد، ویرایش و بازنویسی: محسن قاسمی، مجله حسابدار،  مترجم: بنفشه صفری

 .28-25، صص 1397 آذر و دی ،321-320 شماره

 مستند فیلم فیلمنامه «IFRS شماره مجله حسابدار، سرمقاله ،«ایران در 
 . 5-2، صص 1397 مرداد و تیر ،315-316

 حسن زندگی و زمانه: حسابدار آقای» مستند فیلم فیلمنامه 

-13، صص 1397 اردیبهشت ،313 شمارهمجله حسابدار،  ،«نژاد سجادی
15. 

 های مستند: فیلم

 رنسانس شده کمترشناخته قهرمان لوکا پاچولی» مستند فیلم»، 
رگردان: آرش پشنج، انجمن محسن قاسمی، کا :بازنویسی فیلمنامه و گوینده
 .1397حسابداران خبره ایران، آذر 

 مستند  فیلم«IFRS محسن قاسمی، نویسنده فیلمنامه و گوینده:  ،«ایران در
 .1397 مردادکارگردان: آرش پشنج، انجمن حسابداران خبره ایران، 

  نویسنده فیلمنامه و گوینده:  ای، حرفه مثل حسابدار؛ مثل: حفیلم مستند
 تیرمحسن قاسمی، کارگردان: آرش پشنج، انجمن حسابداران خبره ایران، 

1397. 
 دنژا سجادی حسن زندگی و زمانه: حسابدار آقای» مستند فیلم»، 

انجمن  محسن قاسمی، کارگردان: آرش پشنج،نویسنده فیلمنامه و گوینده: 
 .1396حسابداران خبره ایران، اسفند 

 (: فیلمهای مستند8پیوست )
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 خبره حسابداران انجمن حسابدار روز داشت گرامی آیین چهاردهمین 

 اله سمی و با حضور رحمتبا اجرای محسن قا  ایران )به صورت آنالین(،
 هوشنگ غالمرضایی، محسن صحرایی، علی فرد، جمشیدی سعید صادقیان،
 اعضای و احمدی، شمس منصور دوانی، غالمحسین هشی، عباس خستوئی،

 .1399آذر  19انجمن،  عالی شورای

 به میانه نگاه) دوم قسمت | فردا امروز، دیروز،: ایران در بورس 

 ای حرفه مالی مدیران انجمن اینستاگرام ( باLiveزنده ) گفتگوی ،(بورس
کانال ویدئوها و پادکستهای محسن قاسمی در ، 1399شهریور  19ایران، 

 (باکس کستو  تلگرامدر  فایل صوتی) آپارات.
 گفتگوی اول، قسمت | فردا امروز، دیروز،: ایران در بورس ( زندهLive )

، کانال 1399شهریور  5ایران،  ای حرفه مالی مدیران انجمن اینستاگرام با
و  تلگرام)فایل صوتی در  حسن قاسمی در آپارات.ویدئوها و پادکستهای م

 (باکس کست
 گفتگوی ،دانشگاهی غیر مجالت برای نویسی مقاله ( زندهLiveبا ) 

، 1399اردیبهشت  19، (PACTخبره ) حسابداران آموزش مرکز اینستاگرام
 کانال ویدئوها و پادکستهای محسن قاسمی در آپارات.

 3 دوم(، )قسمت رو پیش ماههای انداز چشم و بورس اخیر تحوالت 
)فایل  ا و پادکستهای محسن قاسمی در آپارات.، کانال ویدئوه1399 مرداد

 (باکس کستو  تلگرامصوتی در 
 10 اول(، )قسمت رو پیش ماههای انداز چشم و بورس اخیر تحوالت 

)فایل  ، کانال ویدئوها و پادکستهای محسن قاسمی در آپارات.1399خرداد 
 (باکس کستو  تلگرامصوتی در 

 مجله الکترونیکی انتشار درباره( دبیرکل) قاسمی محسن توضیحات 

ایران،  خبره حسابداران انجمن اعضای ساالنه عادی عمومی مجمع حسابدار،
 .1398دی  25تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر تاالر

 (: ویدئوها9پیوست )
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 مجله ای چندرسانه انتشار درباره( دبیرکل) قاسمی محسن حاتتوضی 

ایران،  خبره حسابداران انجمن اعضای ساالنه عادی عمومی مجمع حسابدار،
 .1398دی  25تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر تاالر

 حسابداری موسسات معرفی درباره( دبیرکل) قاسمی محسن توضیحات 

 خبره حسابداران انجمن اعضای ساالنه عادی عمومی مجمع انجمن، توسط
 .1398دی  25تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر ایران، تاالر

 انجمن آزمونهای برگزاری از( دبیرکل) قاسمی محسن گزارش 

 داشت گرامی آیین ساالنه سیزدهمین ،1398 در ایران خبره حسابداران
 هتل نور دریای ایران، تاالر خبره حسابداران انجمن همت به حسابدار روز

 .1398 آذر 17استقالل، 

 ه،سلطانی )به ترتیب الفبا( احسان حضور با المللی، بین ای حرفه حسابداری؛ 
 روابط کارگروه اعضای هدایتی، علی و قاسمی، محسن سیاهکوهیان، مجتبی

 پاییز ،330 مجله حسابدار، شماره ایران، خبره حسابداران انجمن الملل بین
 .23-14صص ، 1398

 واحد مسئول تفرشی، قنبری محمدامین با قاسمی محسن گفتگوی 

مجله حسابدار،  ، (PACT)خبره حسابداران آموزش مرکز الملل بین
و  تلگرام )فایل صوتی در. 31-24صص ، 1398 پاییز ،330 شماره
 (باکس کست

 ،انجمن محسن قاسمی )دبیرکل حضور با رایانش ابری و آینده حسابداری 
سیستم، مجله حسابدار  همکاران شرکت ارشد مدیران و ایران( خبره حسابداران

 .17-9صص ، 1398، مرداد  و شهریور 329-328شماره 

 پیشین اجرایی مدیر وزبیگی،نور ابراهیم با قاسمی محسن گفتگوی 

-328 مجله حسابدار، شماره ، (PACT)خبره حسابداران آموزش مرکز
 . 27-18صص ، 1398 شهریور و مرداد ،329

 حسابداران انجمن دبیرکل قاسمی محسن دکتر ازینآغ سخنرانی 

 عنوان با ایران خبره حسابداران انجمن همایش ویکمین چهل ایران، خبره
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 29تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر سرمایه، تاالر بازار از مالی تامین
 .1398 خرداد

 اوراق مالی گزارشگری و حسابداری درباره ویسین مقاله فراخوان 

 ایران خبره حسابداران انجمن همایش ویکمین چهل ایران، در منتشره بدهی
 دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر سرمایه، تاالر بازار از مالی تامین عنوان با

 .1398 خرداد 29تهران، 

 اعضای حضور با مشاغل، مالیاتی خدمات گواهینامه قی از میزگرددقای 
 ترتیب ایران )به خبره حسابداران انجمن مشاغل مالیاتی خدمات کارگروه

 غریب، مهدی احمدی، شمس منصور راد، تفرشی کتایون باتقوا، مصطفی الفبا(،
 .1398اردیبهشت  10ن خبره ایران، دفتر انجمن حسابدارا قاسمی، محسن و
 (پادکست کامل  ،متن کامل)

 و حسابداری درباره ارفعی عبدالمجید با قاسمی محسن گفتگوی 

-324 مجله حسابدار، شماره جمشید، تخت باروی های نبشته گل در لکنتر
 (پادکست کامل). 26-16صص ، 1398 اردیبهشت و فروردین ،325

 پاچیولی، لوکا مستند فیلم درباره( دبیرکل) قاسمی محسن توضیحات 
 حسابداران انجمن همت به حسابدار روز داشت گرامی آیین ساالنه دوازدهمین

 .1397آذر  17تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر ایران، تاالر خبره

 انجمن، خبرگی آزمونهای درباره( دبیرکل) قاسمی محسن توضیحات 
 حسابداران انجمن همت به حسابدار روز داشت گرامی آیین ساالنه دوازدهمین

 .1397آذر  17تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر ایران، تاالر خبره

 مدیریت همایش آغاز در (دبیرکل) قاسمی محسن خوشامدگویی 

 عنوان با ایران خبره حسابداران انجمن همایش چهلمین عمل، در هزینه
 مهر 11تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر عمل، تاالر در: هزینه مدیریت

1397. 

 یابی هزینه های سامانه سازی پیاده اجرایی اسخ چالشهایپنل پرسش و پ 

پور،  مقدس و هنگامه با حضور محسن قاسمی، عزیز عالیور ها، بنگاه در
 در: هزینه مدیریت عنوان با ایران خبره حسابداران انجمن همایش چهلمین

 .1397 مهر 11تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر عمل، تاالر
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 دفتر  حسابدار، مجله در مقاله انتشار درباره قاسمی محسن توضیحات
 .1397انجمن حسابداران خبره ایران، اردیبهشت 

 آیین حسابدار، آقای مستند فیلم درباره قاسمی محسن توضیحات 
 انجمن همت به نژاد سجادی حسن استاد یاد زنده زادسال مینصد گرامیداشت
 16تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر تاالر ایران، خبره حسابداران

 .1396اسفند 

 نژاد، سجادی استاد گرامیداشت مراسم در قاسمی محسن سخنرانی 
 همت به نژاد سجادی حسن استاد یاد زنده زادسال ینصدم گرامیداشت آیین

تهران،  دانشگاه مدیریت دانشکده الغدیر تاالر ایران، خبره حسابداران انجمن
 .1396اسفند  16

 1396 مجمع در حاضران پرسش به قاسمی )دبیرکل( محسن پاسخ،  
 حیان بن جابر ایران، تاالر خبره حسابداران انجمن نهساال عادی عمومی مجمع

 .1396دی  26مدرس،  تربیت دانشگاه علوم دانشکده

 دفتر  ،(قاسمی محسن) ایران حسابداری توسعه و چارترد حسابداران
 .1396تابستان انجمن حسابداران خبره ایران، 

 حسابداران، با گفتگو در بیمه صنعت در مالی گزارشگری شفافیت 
  قاسمی، محسن خستوئی، هوشنگ با جوان خبرنگاران باشگاه مصاحبه خبرنگار

 همایش نهمین و سی در حاشیه نوروزبیگی، ابراهیم و سیدمحمدباقرآبادی
 المللی بین استانداردهای سازی پیاده» ایران با عنوان خبره حسابداران انجمن

 مدیریت دانشکده الغدیر ، تاالر«بیمه صنعت در( IFRS) مالی گزارشگری
 .1396 شهریور 8 تهران، دانشگاه

 قاسمی  حسابدار توسط محسن مجله اختصاصی وبگاه از رونمایی

 مدیریت دانشکده الغدیر تاالر حسابدار، مجله سالگی چهل جشن )دبیرکل(،
 .1395آذر  23  تهران، دانشگاه

 ایران، خبره حسابداران انجمن محسن قاسمی دبیرکل خوشامدگویی 
 قانون اصالحیه عنوان با ایران خبره حسابداران انجمن همایش هفتمین و سی

دانشگاه علوم پزشکی  رازی هایهمایش سالن عمل، عرصه در تقیممس مالیاتهای
 .1395 خرداد 11 ایران،

https://www.aparat.com/v/PklXR
https://www.aparat.com/v/rJv4O
https://www.aparat.com/v/hkx2f
https://www.aparat.com/v/pEAKF
https://www.aparat.com/v/sKbRo
https://www.aparat.com/v/fRL7l
https://www.aparat.com/v/eLU8t
https://www.aparat.com/v/eLU8t
https://www.aparat.com/v/mRW0U
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 دوره در مالی و حسابداری حرفه روی پیش سمینار سراسری تحوالت 

 شبکه برنامه تلویزیونی نگاه چهارم، المللی، بین کار و کسب محیط به گذار
سی و پنجمین  تصویری از ر سیمای جمهوری اسالمی ایران، گزارشچها

)به ترتیب الفبا( شهریار دیلم با حضور ایران،  خبره حسابداران انجمن همایش
صالحی، فرزام زمانی، منصور شمس احمدی، ابوالقاسم فخاریان، و محسن 

 .1393 اردیبهشت 10نفت،  صنعت قاسمی، پژوهشگاه

https://www.aparat.com/v/y3oGF
https://www.aparat.com/v/y3oGF
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 محسن  یبا صدا و  نوشته حسابدار، روز(: 17) حسابداری  داستان هزار 
 .1398آذر8، تلگرام، باکس کست ،آپارات ،قاسمی 

 و با  نوشته ،حسابداری متنوع خدمات(: 16) حسابداری داستان هزار
 .1398تیر  21 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسنصدای 

 علوم دانشکده و اکبری اهلل فضل دکتر(: 15) حسابداری داستان هزار 

 27 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتسمی، قا محسنو با صدای  نوشته ،اداری
 .1398اردیبهشت 

 مالی علوم و حسابداری دانشکده(: 14) حسابداری داستان هزار 

 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  نوشته ،نفت شرکت
 1398فروردین  30

 عالی موسسه و نبوی عزیز دکتر(: 13) حسابداری داستان هزار 

 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  نوشته ،حسابداری
 1398فروردین  16

 صنعت شدن ملّی نهضت و حسابداران(: 12) حسابداری داستان هزار 

 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  وشتهن ،ایران نفت
 .1397اسفند  29

 و با صدای  نوشته فن؟ یا علم حسابداری(: 11) حسابداری داستان هزار
 .1397اسفند  24 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسن

 محسنی با صدا ،ویال در دورهمی(: 10) حسابداری داستان هزار 
 .1397اسفند  9 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی، 

 بورس بنیانگذار) خردجو ابوالقاسم(: 9) حسابداری داستان هزار 

 ،آپاراتاسمی، ق محسنو با صدای  نوشته ،(تهراناوراق بهادار 
 .1397اسفند  3 ،تلگرام، باکس کست

 (: پادکستها10پیوست )
 

https://www.aparat.com/v/wrMys
https://www.aparat.com/v/wrMys
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id206127449
https://t.me/mohsen_ghasemee/111
https://www.aparat.com/v/YrmlH
https://www.aparat.com/v/YrmlH
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id169848506
https://t.me/mohsen_ghasemee/89
https://www.aparat.com/v/EtBDl
https://www.aparat.com/v/EtBDl
https://www.aparat.com/v/EtBDl
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id155295254
https://t.me/mohsen_ghasemee/82
https://www.aparat.com/v/RNizL
https://www.aparat.com/v/RNizL
https://www.aparat.com/v/RNizL
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id146604177
https://t.me/mohsen_ghasemee/74
https://www.aparat.com/v/2AOem
https://www.aparat.com/v/2AOem
https://www.aparat.com/v/2AOem
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145045790
https://t.me/mohsen_ghasemee/69
https://www.aparat.com/v/XudxU
https://www.aparat.com/v/XudxU
https://www.aparat.com/v/XudxU
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145043853
https://t.me/mohsen_ghasemee/65
https://www.aparat.com/v/GHwKa
https://www.aparat.com/v/GHwKa
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145040782
https://t.me/mohsen_ghasemee/60
https://www.aparat.com/v/CpUyG
https://www.aparat.com/v/CpUyG
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145037690
https://t.me/mohsen_ghasemee/57
https://www.aparat.com/v/KRIYG
https://www.aparat.com/v/KRIYG
https://www.aparat.com/v/KRIYG
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145035506
https://t.me/mohsen_ghasemee/51
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 انجمن بنیانگذار) سمیعی محمدمهدی(: 8) حسابداری داستان هزار 

 ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  نوشته ،(حسابداران خبره ایران
 .1397بهمن  26 ،تلگرام، باکس کست

 صنفی و دانشگاهی ای، حرفه انجمنهای(: 7) حسابداری داستان هزار، 
بهمن  19 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  نوشته
1397. 

 حسابداری ملّی نهادهای به نگاهی(: 6) حسابداری داستان هزار 

 12 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  نوشته ،ایران
 .1397بهمن 

 انجمن  نشریه) حسابدار مجله تاریخچه(: 5) حسابداری داستان هزار

 ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  نوشته ،(حسابداران خبره ایران
 .1397بهمن  5 ،تلگرام، باکس کست

 در بورس و حسابداری متقابل خدمات(: 4) حسابداری داستان هزار 

 28 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  نوشته ،ایران
 .1397دی 

 حسابداری توسعه در بانکی شبکه نقش(: 3) حسابداری داستان هزار 

 21 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  نوشته ،ایران
 .1397دی 

 در حسابداری توسعه بر موثر عوامل(: 2) حسابداری داستان هزار 

 16، تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی،  محسنو با صدای  نوشته ،ایران
 .1397دی 

 محسنو با صدای  نوشته ،سخن آغاز(: 1) حسابداری داستان هزار 
 .1397دی  12 ،تلگرام، باکس کست ،آپاراتقاسمی، 

  ،توضیحات محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران

گزاری نخستین آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل درباره بر

https://www.aparat.com/v/yBkgA
https://www.aparat.com/v/yBkgA
https://www.aparat.com/v/yBkgA
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145033574
https://t.me/mohsen_ghasemee/46
https://www.aparat.com/v/KyBQ4
https://www.aparat.com/v/KyBQ4
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145031950
https://t.me/mohsen_ghasemee/43
https://www.aparat.com/v/ed3I9
https://www.aparat.com/v/ed3I9
https://www.aparat.com/v/ed3I9
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145030808
https://t.me/mohsen_ghasemee/31
https://www.aparat.com/v/BNw6e
https://www.aparat.com/v/BNw6e
https://www.aparat.com/v/BNw6e
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145029894
https://t.me/mohsen_ghasemee/27
https://www.aparat.com/v/Y8qcw
https://www.aparat.com/v/Y8qcw
https://www.aparat.com/v/Y8qcw
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145028865
https://t.me/mohsen_ghasemee/23
https://www.aparat.com/v/AiDOq
https://www.aparat.com/v/AiDOq
https://www.aparat.com/v/AiDOq
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145026771
https://t.me/mohsen_ghasemee/19
https://www.aparat.com/v/a5slQ
https://www.aparat.com/v/a5slQ
https://www.aparat.com/v/a5slQ
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145022494
https://t.me/mohsen_ghasemee/10
https://www.aparat.com/v/y1S0R
https://www.aparat.com/v/y1S0R
https://castbox.fm/episode/-id2087971-id145017251
https://t.me/mohsen_ghasemee/8
https://www.aparat.com/v/fu4Ng
https://www.aparat.com/v/fu4Ng
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های پرتکرار  (، و پاسخ به شماری از پرسش1398اردیبهشت  21و  20)

 .1398ردیبهشت ا 10، تلگرام ،آپارات داوطلبان شرکت در این آزمون،

 گری ای حرفه ترویج برای اثربخش راهکاری: ای حرفه های گواهینامه 

، تلگرام، اینستاگرام، و با صدای محسن قاسمی نوشته ایران، حسابداری در
 .1396، تلگرام، شنوتو، 1396شهریور  2

 و با  نوشته !است این سئلهم ای؛ حرفه یا صنفی، دانشگاهی، انجمن
و  1394، اسفند 289-288قاسمی، مجله حسابدار، شماره  محسنصدای 

 .1396، تلگرام، شنوتو ،29-24، صص 1395فروردین 

 با  ایران، خبره حسابداران انجمن واره نشان آفریننده ممیّز، مرتضی
، تیر 268صدای آرش پشنج، نوشته محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره 

 .1396، تلگرام، شنوتو، 23-22، صص 1393

 حسن نوشته با صدای محسن قاسمی، ایران، در حسابداری حرفه 
، 1355، زمستان 2نژاد، نشریه انجمن حسابداران خبره ایران، شماره  سجادی
 .1396، تلگرام، شنوتو ،9-2صص 

 نوشته مسعود با صدای محسن قاسمی، حسابداری، انجمنهای تاریخچه 
-7، صص 1355، پاییز 1عرفانی، نشریه انجمن حسابداران خبره ایران، شماره 

 .1396، تلگرام، شنوتو ،8

 با  ایران، خبره حسابداران انجمن نشریه سرمقاله راه، نخستین آغاز
سابداران سمیعی، نشریه انجمن ح محمدمهدینوشته  صدای محسن قاسمی،

 .1396، تلگرام، شنوتو  ،6-2، صص 1355، پاییز 1خبره ایران، شماره 

 با  ،(تهران ،1355 داسفن 8 و 7) ایران حسابداری سمپوزیوم نخستین
، بهار 3نشریه انجمن حسابداران خبره ایران، شماره  صدای محسن قاسمی،

 .1396 ،تلگرام، شنوتو ،5-2صص  ،1356

https://www.aparat.com/v/fu4Ng
https://www.aparat.com/v/fu4Ng
https://www.aparat.com/v/fu4Ng
https://t.me/podcast_iica_ir/36
https://shenoto.com/album/17707
https://shenoto.com/album/17707
https://www.instagram.com/p/BYLT3opHqGT/
https://t.me/mohsen_ghasemeee/164
https://shenoto.com/album/17707
https://t.me/podcast_iica_ir/6
https://shenoto.com/album/17935
https://shenoto.com/album/17935
https://t.me/podcast_iica_ir/10
https://shenoto.com/album/18397
https://shenoto.com/album/18397
https://t.me/podcast_iica_ir/23
https://shenoto.com/album/17958
https://shenoto.com/album/17958
https://t.me/podcast_iica_ir/14
https://shenoto.com/album/18105
https://shenoto.com/album/18105
https://t.me/podcast_iica_ir/17
https://shenoto.com/album/18233
https://shenoto.com/album/18233
https://t.me/podcast_iica_ir/20
https://shenoto.com/album/21510
https://shenoto.com/album/21510
https://t.me/podcast_iica_ir/31
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 نوروز  ای در حسابداری: چرایی و چگونگی، گواهینامه صالحیت حرفه
 .لینکداین، اینستاگرام، 1400

 ،اینستاگرام، 1400نوروز  وارونگی توسعه حسابداری در ایران ،
 .لینکداین

 1398 پاییز ،330 شماره له حسابدار، سرمقالهمج المللی، بین و ای حرفه ،
 .3-2صص 

 به ترتیب الفبا( احسان حضور میزگرد با المللی، بین ای حرفه حسابداری؛( 
 ارگروهک اعضای هدایتی، علی و قاسمی، محسن سیاهکوهیان، مجتبی سلطانیه،

 ،330 مجله حسابدار، شماره ایران، خبره حسابداران انجمن الملل بین روابط
 (ویدئوی کامل) .23-14، صص 1398 پاییز

 واحد مسئول تفرشی، قنبری محمدامین با قاسمی محسن گفتگوی 

مجله حسابدار،  ، (PACT)خبره حسابداران آموزش مرکز الملل بین
 (ویدئوی کامل). 31-24، صص 1398 پاییز ،330 شماره

 ایران، خبره حسابداران انجمن مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه 
، 1398 اردیبهشت و فروردین ،325-324 شماره مجله حسابدار، سرمقاله

 .3-2صص 

  ،توضیحات محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران

ین آزمون گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغل درباره برگزاری نخست

های پرتکرار  (، و پاسخ به شماری از پرسش1398اردیبهشت  21و  20)

 .1398اردیبهشت  10، تلگرام  ،آپارات داوطلبان شرکت در این آزمون،

 مالیاتی خدمات کارگروه اعضای حضور میزگرد با مشاغل، مالیاتی خدمات 
 کتایون باتقوا، مصطفی الفبا(، ترتیب ایران )به خبره حسابداران انجمن مشاغل
مجله  قاسمی، محسن و غریب، مهدی احمدی، شمس منصور راد، تفرشی

. 26-16، صص 1398 اردیبهشت و فروردین ،325-324 حسابدار، شماره
 (پادکست کامل)

 حسابداری در ایگری حرفه ترویج به مربوط مطالب(: 11) پیوست

 ایران

https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-activity-6782283451795050496-3p6p
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https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-activity-6782283451795050496-3p6p
https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-activity-6782283096088694784-64NH
https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-activity-6782283096088694784-64NH
https://www.instagram.com/p/CM-mfY1AxHc/
https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-activity-6782283096088694784-64NH
https://www.linkedin.com/posts/mohsen-ghasemi-117b8236_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-activity-6782283096088694784-64NH
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-2-3
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-14-23
https://www.aparat.com/v/Qo8gx
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-24-31
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-9-330-24-31
https://www.aparat.com/v/QDMzG
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-2-3
https://www.aparat.com/v/fu4Ng
https://www.aparat.com/v/fu4Ng
https://www.aparat.com/v/fu4Ng
https://www.aparat.com/v/fu4Ng
https://www.aparat.com/v/fu4Ng
https://t.me/podcast_iica_ir/36
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1398-2-325-4-13
https://www.aparat.com/v/YVtbO
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 و  نوشتهپادکست  فن؟ یا علم حسابداری(: 11) حسابداری داستان هزار
 .1397اسفند  24 ،آپاراتقاسمی،  محسنی: با صدا

 صنفی، و دانشگاهی ای، حرفه انجمنهای(: 7) حسابداری داستان هزار 
 .1397بهمن  19، آپاراتقاسمی،  محسن و با صدای: نوشتهپادکست 

 «IFRS فیلم مستند نوشته و با صدای: محسن قاسمی، کارگردان:  ،«ایران در
 .1397آرش پشنج، انجمن حسابداران خبره ایران، مرداد 

 IFRS  دیپلم از رونمایی مناسبت به: ایران درIFRS  حسابداران انجمن 

، 1397 مرداد و تیر ،316-315 شماره مجله حسابدار، سرمقاله ایران، خبره
 . 5-2صص 

 با صدای: محسن وشته و نفیلم مستند  ای، حرفه مثل حسابدار؛ مثل: ح
 .1397قاسمی، کارگردان: آرش پشنج، انجمن حسابداران خبره ایران، تیر 

 ایران، خبره حسابداران انجمن ای حرفه های گواهینامه معرفی 
 .40-37 ،1397اردیبهشت ،313حسابدار، شماره مجله

 مجله  راهه، بی یا راه: ایران حسابداری در تکمیلی تحصیالت گسترش
، صص 1397 فروردین - 1396 اسفند ،311-312 شماره حسابدار، سرمقاله

4-6. 

 ،شماره مجله حسابدار، سرمقاله ای، حرفه های گواهینامه و اعضاء، انجمن 
 .8-4، صص 1396 آذر ،308

 گری ای حرفه ترویج برای اثربخش راهکاری: ای حرفه های گواهینامه 

شهریور  2، تلگرام، اینستاگرامقاسمی،  محسن نوشته ایران، حسابداری در
 (.1396، تلگرام و شنوتو )پادکست در ،1396

 مدیریت حسابدار آزمون» در شرکت داوطلبان استقبال به پاسخ در 

 عضویت درباره متداول های  پرسش از فهرستی«: 1396 سال خبره

 حسابدار» ،«خبره الیم حسابدار» تخصصی های شاخه در خبره

 انجمن اعضای امور سوی از «خبره مستقل حسابدار» و «خبره مدیریت

https://www.aparat.com/v/GHwKa
https://www.aparat.com/v/GHwKa
https://www.aparat.com/v/KyBQ4
https://www.aparat.com/v/KyBQ4
https://www.aparat.com/v/bzwIL
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-5-316-2-5
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-5-316-2-5
https://www.aparat.com/v/PJuCf
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-2-313-37-40
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1397-1-312-4-6
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1396-9-308-4-8
https://www.instagram.com/p/BYLT3opHqGT/
https://www.instagram.com/p/BYLT3opHqGT/
https://www.instagram.com/p/BYLT3opHqGT/
https://t.me/mohsen_ghasemeee/164
https://shenoto.com/album/17707
https://t.me/podcast_iica_ir/6
https://iica.ir/news/iica-news/3470-iica_certificates_faq
https://iica.ir/news/iica-news/3470-iica_certificates_faq
https://iica.ir/news/iica-news/3470-iica_certificates_faq
https://iica.ir/news/iica-news/3470-iica_certificates_faq
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مرداد  11خبره ایران، حسابداران رسانی انجمن  پایگاه اطالع شد، منتشر
1396. 

 ایران خبره حسابداران نانجم رسانی اطالع پایگاه با وگو گفت در :

 انجمن شرایط واجد اعضای خبره عضویت پذیرش چگونگی جزئیات

 توسط( IICA CMA) «خبره مدیریت حسابدار» تخصصی شاخه در

خبره حسابداران رسانی انجمن  پایگاه اطالع شد، تشریح انجمن دبیرکل
 .1396مرداد  9ایران، 

 در ایران: در چهار پرده،« حسابدار چارترد»شدن دوباره عنوان  زنده 
 .تلگرام، 1396تیر  28

 با صدای محسن  !است این مسئله ای؛ حرفه یا صنفی، دانشگاهی، انجمن
 1394، اسفند 289-288قاسمی، مجله حسابدار، شماره  محسن قاسمی، نوشته

 .1396، تلگرام، شنوتو ،29-24، صص 1395و فروردین 

 حسن نوشته با صدای محسن قاسمی،پادکست  ایران، در حسابداری فهحر 
، 1355، زمستان 2نژاد، نشریه انجمن حسابداران خبره ایران، شماره  سجادی
 .1396، تلگرام، شنوتو ،9-2صص 

 نوشته  با صدای محسن قاسمی،پادکست  حسابداری، انجمنهای تاریخچه
، 1355، پاییز 1عرفانی، نشریه انجمن حسابداران خبره ایران، شماره  مسعود
 .1396، تلگرام، شنوتو ،8-7صص 

 انجمن» تلویزیونی تبلیغات تیزر موضوع "(تتو) خالکوبی" وقتی 

 اینستاگرام، 1396فروردین  31 !شود می(« آمریکا) مدیریت حسابداران

 ایران خبره حسابداران انجمن رسانی اطالع پایگاه با گفتگو در :

 28 مصوب) «خبره عضویت شرایط احراز چگونگی نامه آیین» جزئیات

/  شد تشریح انجمن دبیرکل توسط( عالی شورای ،1396 فروردین

 شرایط، واجد متقاضی اعضای به خبرگی عناوین اعطای فرایند آغاز
 .1396فروردین  29خبره ایران، حسابداران رسانی انجمن  پایگاه اطالع

https://iica.ir/news/iica-news/3470-iica_certificates_faq
https://iica.ir/news/iica-news/3468-1396-05-09-01
https://iica.ir/news/iica-news/3468-1396-05-09-01
https://iica.ir/news/iica-news/3468-1396-05-09-01
https://iica.ir/news/iica-news/3468-1396-05-09-01
https://t.me/mohsen_ghasemeee/154
https://t.me/mohsen_ghasemeee/154
https://shenoto.com/album/17935
https://shenoto.com/album/17935
https://t.me/podcast_iica_ir/10
https://shenoto.com/album/17958
https://shenoto.com/album/17958
https://t.me/podcast_iica_ir/14
https://shenoto.com/album/18105
https://shenoto.com/album/18105
https://t.me/podcast_iica_ir/17
https://www.instagram.com/p/BTFJZcDlOR2/
https://www.instagram.com/p/BTFJZcDlOR2/
https://www.instagram.com/p/BTFJZcDlOR2/
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
https://iica.ir/news/iica-news/3428-1396-01-29-01
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 حسابدار،  مجله ،!است این مسئله ای؟ حرفه یا صنفی دانشگاهی، انجمن
 .29-24، صص 1395 فروردین و 1394 اسفند ،288-287 شماره

 از «خبره مالی مدیر» ای حرفه گواهینامه اعطای خبر به واکنش در 

 ایران خبره حسابداران انجمن دبیرکل: ایران مدیریت انجمن سوی

 را «دانشگاهی» انجمن یک سوی از «ای حرفه» گواهینامه اعطای

رسانی انجمن حسابداران خبره  پایگاه اطالع دانست، نامتعارف اقدامی
 .1394دی  20ایران، 

 سرمقالهمجله حسابدار،  رو، پیش های برنامه گذشت؛ که سالی در: انجمن 
 .7-5، صص 1394 دی ،285 شماره

 میزگرد با حضور )به ترتیب الفبا( جواد  خبره، مالی مدیر های  صالحیت
اله صیدی، محسن قاسمی،  فرد، حجت بستانیان، امیر پوریانسب، سعید جمشیدی

-271اود مسگریان حقیقی، و مجید میراسکندری، مجله حسابدار، شماره د
 .13-3، صص 1393، مهر و آبان 272

 ترتیب به) حضور میزگرد با جدید،  اساسنامه اساس :راهبری و خبرگی 
احمدی، غالمرضا سالمی، ابوالقاسم  ور شمسامیر پوریانسب، منص (الفبا

، صص 1393، مرداد 269فخاریان، و محسن قاسمی، مجله حسابدار، شماره 
4-13. 

 

https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1395-1-288-24-29
https://iica.ir/news/iica-news/2075-9410201
https://iica.ir/news/iica-news/2075-9410201
https://iica.ir/news/iica-news/2075-9410201
https://iica.ir/news/iica-news/2075-9410201
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1394-10-285-5-7
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-8-272-3-13
https://hesabdar.iica.ir/articles/hesabdar-1393-5-269-4-13
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 وبگاه شخصی محسن قاسمی: 

mohsen-ghasemee.ir 

 
 قاسمی در آپارات: محسن پادکستهای و کانال ویدئوها  

aparat.com/mohsen_ghasemee 

 
 یوتیوب:قاسمی در  محسن پادکستهای و کانال ویدئوها 

youtube.com 

 
 می در تلگرام:کانال یادداشتهای محسن قاس 

t.me/mohsen_ghasemeee 

 
 :کانال هزار داستان حسابداری در تلگرام  

t.me/mohsen_ghasemee 

 
 باکس: کانال هزار داستان حسابداری در کست  

castbox.fm/channel/id2087971 

 
 :حساب کاربری در لینکداین 

linkedin.com/in/mohsen-ghasemi-117b8236  

 
 :حساب کاربری در اینستاگرام 

instagram.com/mohsen_ghasemee 

 
  فیسبوکحساب کاربری در: 

m.facebook.com/profile.php?id=1348100844 

 
  توئیترحساب کاربری در : 

twitter.com/MohsenGhasemi3 

 

 اجتماعی های شبکه و شخصی وبگاه(: 12) پیوست

http://mohsen-ghasemee.ir/
https://www.aparat.com/mohsen_ghasemee
https://www.youtube.com/channel/UCW5pOW5DvcD-arr6YsqXjEg?view_as=subscriber
https://t.me/mohsen_ghasemeee
https://t.me/mohsen_ghasemee
https://castbox.fm/channel/id2087971
https://www.linkedin.com/in/mohsen-ghasemi-117b8236
https://www.instagram.com/mohsen_ghasemee
https://m.facebook.com/profile.php?id=1348100844
https://www.twitter.com/MohsenGhasemi3
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