
                                                                                                                                                        
 قابل توجه موسسات حسابرسی

افزایش دانـش تخصصـی حسـابداران رسـمی و     جامعه حسابداران رسمی ایران در راستاي  ايحسابداري و حسابرسی حرفه آموزش و تحقیقاتمرکز 
 کمک حسابرسـان، حسابرسـان، حسابرسـان ارشـد، سرپرسـتان،     اي موسسات (را براي کارکنان حرفه ذیلهاي آموزشی دوره اي مستمرضوابط آموزش حرفه

 کند. و مدیران) به شرح زیر برگزار می سرپرستان ارشد

 1396تقویم آموزشی نیمسال دوم سال 
کمک  تاریخ برگزاري 

 حسابرس 
حسابرس  حسابرس

 ارشد 
  انمدیر سرپرست ارشد  سرپرست 

 عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح عصر صبح 
 الف    الف الف  الف     مهر 26تا  22
 ب      الف   الف  الف آبان 3مهر تا  29

     ب   ب الف   ب بان  آ 10تا  6
 الف  الف   ب  الف     آبان   17تا  13
   ب  الف   ب  ب   آبان 24تا  20
 ب   الف ب       الف آذر 8تا  4

 الف  الف   الف  الف     آذر   22تا  18
 ب    الف   ب  الف   آذر 29تا  25
     ب ب ب     ب دي 6تا  2
     الف  الف   ب  الف دي 13تا  9

 الف    ب   الف  الف   دي 20تا  16
   ب  الف الف  ب     دي 27تا  23
   الف     الف  ب الف  بهمن 4دي تا  30
     ب  ب   الف  ب بهمن   11تا  7

     الف  الف   ب  الف بهمن 18تا  14
   ب     ب  الف ب  اسفند   9تا  5

 – گروههر  شهریه
 ریال-هرنفربراي 

3،000،000 3،000،000 3،200،000 3،200،000 4،000،000 4،000،000 

 23102793 23102802 23102910 23103044 23103152 23103260 شناسه واریز
    17تا  13  – 12تا  8شنبه تا چهارشنبه،   روزها و ساعات برگزاري:

 نفر   40 ظرفیت هر دوره:
نمـابر:   – )021(42925 .تلفـن 4خـان زنـد، خیابـان شـهید امـانی، شـماره       تهـران خیابـان سـپهبد قرنـی، نرسـیده بـه خیابـان کـریم         برگزاري:  محل

88801910.)021(       
 شرایط ثبت نام: 

طبق اطالعـات  لیست کارکنان خود را  مانه آموزش و آزمون مراجعه کرده،بایست به ساموسسات حسابرسی مینام جهت ثبت .1
 نمایند. وارددر سامانه درخواست شده 

    است.  هاي مختلف الزامی براي کارکنان در رده در سامانه آموزش و آزمون معرفی نامه موسسهتصویر  درج .2
ساب  شماره  درج تصـویر  .3 ک ملت به  4400430077فیش واریز مبلغ شهریه به ح ـام  با شناسه واریز ویژه هر رده شغلی باال، بان ن

آزمون.  آموزش و  سامانه  داران رسمی ایران در  ساب  جامعه ح
 باشد.  برگزاري کالسهاي آموزشی براي شرکا و مدیران حسابدار رسمی شاغل در موسسات حسابرسی به صورت رایگان میتبصره: 

 باشد.  الزامی میدر سال ساعت  40هاي آموزشی حداقل به میزان اي مستمر شرکت در دورهطبق ضوابط آموزش حرفه .4
اند نیازي به پرکردن مجدد ندارند، ولی نیاز اسـت کـه دوره آموزشـی    پروفایل خود را تکمیل کردهبندي کارکنان رتبهافرادي که براي آزمون  .5

   باید پروفایل خود را تکمیل نموده و دوره آموزشی مورد نظر را انتخاب نمایند. سایر متقاضیانمورد نظر را انتخاب نمایند، 
 هاي پیشنهادي به اطالع موسسات حسابرسی خواهد رسید. ها در تاریخبرگزاري قطعی دوره .6
 نمایند.  وارد سامانه آموزش و آزموندرخواستهاي خود را  16/7/1396توانند از تاریخ موسسات حسابرسی می .7
در صورتی کـه  و ....  ساري ،شیراز، تبریز ،اصفهان مشهد،برگزاري کالسهاي آموزشی استانی براي حسابداران رسمی و کارکنان موسسات حسابرسی آنها در  .8

 ست.  پذیر انفر باشد با هماهنگی مرکز آموزش و تحقیقات جامعه، امکان 20اي حداقل کنندگان در هر کالس و براي هر رده حرفهتعداد شرکت
 تماس بگیرید.    213و  206داخلی  42925 مراجعه کنید یا با تلفن www.iacpa.ir براي کسب اطالعات بیشتر به  .9

 ايمرکز آموزش و تحقیقات حسابداري و حسابرسی حرفه
 جامعه حسابداران رسمی ایران

 

http://www.iacpa.ir/
http://www.iacpa.ir/


ساعسرفصل هاي آموزشیعنوانساعتسرفصل هاي آموزشیعنوان
ت

2درآمد عملیاتی1مقدمه-اي بر استانداردهاي حسابداري
2نحوه ارائه داراییهاي جاري و بدهیهاي جاري2مفاهیم نظري گزارشگري مالی
1گزارش عملکرد مالی3آشنایی با صورتهاي مالی نمونه
1مفاهیم نظري گزارشگري مالی بخش عمومی2حسابداري موجودي مواد و کاال

86
2مستند سازي1مقدمه-اي بر استانداردهاي حسابرسی

2شواهد حسابرسی1هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهاي مالی
2شواهد حسابرسی- اقالم خاص2مستندسازي

46
دستورالعمل 
حسابرسی

دستورالعمل 4مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی
حسابرسی

4مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی

44

فن آوری 
اطالعات

قوانین  و 4کاربرد کامپیوتر در حسابداري و حسابرسی و آشنایی با نرم افزارهاي حسابداري
مقررات

4آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط

2020

ساعسرفصل هاي آموزشیعنوانساعتسرفصل هاي آموزشیعنوان
ت

2داراییهاي ثابت مشهود2صورت جریان وجوه نقد
1گزارشگري مالی میان دوره-اي2ذخایر، بدهیهاي احتمالی و داراییهاي احتمالی

1استانداردهاي حسابداري بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورتهاي مالی2رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه
2استانداردهاي حسابداري بخش عمومی شماره 2: نحوه ارائه اطالعات بودجه-اي1حسابداري مخارج تامین مالی

76
2تاییدخواهی برون سازمانی2مستندسازي

2حسابرسی واحدهاي اقتصادي کوچک1مسئولیت حسابرسی در ارتباط با تقلب و اشتباه
2بررسی اجمالی صورتهاي مالی2ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهاي مالی

56

دستورالعمل 
حسابرسی

دستورالعمل 4مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی
حسابرسی

4مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی

44

فن آوری 
اطالعات

قوانین  و 4کاربرد کامپیوتر در حسابداري و حسابرسی و آشنایی با نرم افزارهاي حسابداري
مقررات

4آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط

2020

مروری بر 
استانداردھای
 حسابرسی

برنامه آموزش کمک حسابرسان گروه الف

برنامه آموزش حسابرسان گروه الف

مروری بر 
استانداردھای
 حسابداری

مروری بر 
استانداردھای
 حسابداری

برنامه آموزش کمک حسابرسان گروه ب

مروری بر 
استانداردھای
 حسابرسی

برنامه آموزشی شش ماهه دوم سال 1396 جامعه حسابداران رسمی ایران

مروری بر 
استانداردھای 
حسابداری

مروری بر 
استانداردھای 
حسابرسی

برنامه آموزش حسابرسان گروه ب

مروری بر 
استانداردھای 
حسابداری

مروری بر 
استانداردھای 
حسابرسی



ساعسرفصل هاي آموزشیعنوانساعتسرفصل هاي آموزشیعنوان
ت

2داراییهاي نامشهود2حسابداري پیمانهاي بلندمدت
1گزارشگري مالی واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره-برداري1حسابداري کمکهاي بالعوض دولت

2فعالیتهاي ساخت امالك1افشاي اطالعات اشخاص وابسته
1استانداردهاي حسابداري بخش عمومی شماره 3:درآمد حاصل از عملیات2سرمایه-گذاریها

2استانداردهاي حسابداري بخش عمومی شماره 4داراییهاي ثابت مشهود
2استانداردهاي حسابداري بخش عمومی شماره 5 موجودیها

810
1نمونه-گیري در حسابرسی و سایر روشهاي انتخاب اقالم براي آزمون2کنترل کیفیت در موسسات ارائه-کننده خدمات حسابرسی

1حسابرسی برآوردهاي حسابداري1کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی
1رویدادهاي پس از تاریخ ترازنامه1شناخت واحد مورد رسیدگی و محیط آن و برآورد خطرهاي تحریف با اهمیت

1حسابرسی نخستین – مانده-هاي اول دوره
1اطالعات مقایسه-اي

64

دستورالعمل 
حسابرسی

دستورالعمل 2مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی
حسابرسی

2مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی

22

فن آوری 
اطالعات

قوانین  و 4کاربرد کامپیوتر در حسابداري و حسابرسی و آشنایی با نرم افزارهاي حسابداري
مقررات

4آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط

2020

ساعسرفصل هاي آموزشیعنوانساعتسرفصل هاي آموزشیعنوان
ت

2فعالیتهاي بیمه عمومی2صورتهاي مالی تلفیقی و حسابداري سرمایه-گذاري در واحدهاي تجاري فرعی
2داراییهاي غیرجاري نگهداري شده براي فروش و عملیات متوقف شده2ترکیبهاي تجاري

2استاندارد شماره 6 بخش عمومی: درآمدهاي حاصل از عملیات مبادله-اي2سرمایه-گذاري در واحدهاي تجاري وابسته
2استاندارد شماره 7 بخش عمومی:داراییهاي نامشهود2گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف

1استاندارد شماره8بخش عمومی:ذخایر، بدهیهاي احتمالی و داراییهاي احتمالی1فعالیتهاي کشاورزي
99

1ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی1قرارداد حسابرسی
1استفاده از نتایج کار کارشناس1برنامه-ریزي

1گزارشگري نسبت به صورتهاي مالی1ارزیابی تحریفهاي شناسایی شده در حسابرسی
1اظهارنظرهاي تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل1روشهاي تحلیلی
1بندهاي تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهاي توضیحی در گزارش حسابرس مستقل1تاییدیه مدیران

55

دستورالعمل 
حسابرسی

دستورالعمل 2مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی
حسابرسی

2مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی

22

فن آوری 
قوانین  و 4آشنایی با بانکهاي اطالعاتی  و آشنایی با نرم افزارهاي حسابرسی کامپیوترياطالعات

مقررات
4آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط

2020

برنامه آموزش سرپرستان گروه الف

برنامه آموزش حسابرسان ارشد گروه ب

مروری بر 
استانداردھای
 حسابرسی

1

مروری بر 
استانداردھای
 حسابداری

مروری بر 
استانداردھای 
حسابداری

تداوم فعالیت

برنامه آموزش سرپرستان گروه  ب

برنامه آموزش حسابرسان ارشد گروه الف

مروری بر 
استانداردھای 
حسابرسی

مروری بر 
استانداردھای
 حسابداری

مروری بر 
استانداردھای
 حسابرسی

مروری بر 
استانداردھای 
حسابداری

مروری بر 
استانداردھای 
حسابرسی

آثار تغییر در نرخ ارز
2



ساعسرفصل هاي آموزشیعنوانساعتسرفصل هاي آموزشیعنوان
ت

2مزایاي بازنشستگی کارکنان2حسابداري اجاره-ها
2استاندارد شماره 9بخش عمومی:حسابداري مخارج تامین مالی2حسابداري مشارکتهاي خاص
2استاندارد شماره 10 بخش عمومی:رویه-هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات2طرحهاي مزایاي بازنشستگی

2استاندارد شماره 11 بخش عمومی:رویه-هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات2سود هر سهم
22کاهش ارزش داراییها

1010
1اطالع رسانی به ارکان راهبري1مالحظات خاص در حسابرسی صورتهاي مالی گروه شامل کار حسابرسان بخش

1اجراي روشهاي تواقفی رسیدگی به اطالعات مالی1سایر اطالعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالی حسابرسی شده
1تنظیم اطالعات مالی
1ارتباطات با مدیریت

34

دستورالعمل 
حسابرسی

دستورالعمل 3مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی
حسابرسی

2مروري بر دستورالعمل هاي حسابرسی

32

فن آوری 
قوانین  و 4آشنایی با بانکهاي اطالعاتی  و آشنایی با نرم افزارهاي حسابرسی کامپیوترياطالعات

مقررات
4آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط

2020

ساعسرفصل هاي آموزشیعنوانساعتسرفصل هاي آموزشیعنوان
ت

4آشنایی با استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی و تطبیق آن با استانداردهاي ملی 4IFRSبررسی موارد خاص حسابداري

6نحوه تهیه صورتهاي مالی بر مبناي 2IFRSبررسی نکات قابل توجه در تهیه صورتهاي مالی تلفیقی
610

1مروري بر دستورالعمل گزارشگري بررسی اجمالی4بررسی موارد خاص حسابرسی
1مروري بر دستورالعمل گزارشگري افزایش سرمایه2حسابرسی مبتنی بر ریسک

1مروري بر دستورالعمل گزارشگري رسیدگی به اطالعات مالی آتی2کنترل کیفیت در موسسات حسابرسی
3گزارشگري بر مبناي 2IFRSمروري بر دستورالعمل گزارشگري حسابرس مستقل

106

فن آوری 
قوانین  و 4آشنایی با بانکهاي اطالعاتی  و آشنایی با نرم افزارهاي حسابرسی کامپیوترياطالعات

مقررات
4آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط

2020

برنامه آموزش سرپرستان ارشد گروه ببرنامه آموزش سرپرستان ارشد گروه الف

1

مروری بر 
استانداردھای
 حسابرسی

مروری بر 
استانداردھای 
حسابداری

مروری بر 
استانداردھای 
حسابرسی

برنامه آموزش مدیران گروه  ب

مروری بر 
استانداردھای 
حسابرسی گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص

مروری بر 
استانداردھای
 حسابرسی

مروری بر 
استانداردھای
 حسابداری

مروری بر 
استانداردھای 
حسابداری

مروری بر 
استانداردھای
 حسابداری

برنامه آموزش مدیران گروه  الف
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