
  

  اطالعیه

  بسمه تعالی

  

  

دار رسمی نام اینترنتی جهت معافیت از آزمون انتخاب حسابثبت 

   30/03/1396نام تا تاریخ مهلت ثبت . آغاز گردید 1396سال 

  .می باشد 

کسب اطالعات بیشتر به سامانه تشخیص ثبت نام و  متقاضیان براي

  Tsh.mefa.gov.irصالحیت حرفه اي حسابداران رسمی به آدرس 

  .مراجعه نمایند 

  

  هیات تشخیص صالحیت حسابداران رسمی



  معاف از آزمونبراي مشمولین آگهی دعوت به ثبت نام 

  1396سال  انتخاب حسابدار رسمی

  

هیات تشخیص صالحیت حسابداران رسمی در اجراي ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصـی و  

تعیـین صـالحیت    "نامـه  و آیـین   1372حرفه اي حسابداران ذیصالح به عنوان حسـابدار رسـمی ، مصـوب سـال     

هـــ مــورخ /13875ت  /9045موضــوع تصــویب نامــه شــماره  "حســابداران رســمی و چگــونگی انتخــاب آنــان 

و اصالحات بعدي آن از داوطلبان واجد شرایط زیر براي ثبت نام حسابدار رسمی دعوت به عمل  23/07/1374

  :می آورد 

  :شرایط داوطلبان ) الف

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

  .نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفري  -2

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

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

ـ  ) لیسانس(داشتن مدرك تحصیلی حداقل کارشناسی  -5 د وزارت علـوم ، تحقیقـات و   از دانشگاههاي مـورد تایی

  فناوري در رشـته حسـابداري یـا رشـته هـاي مشـابه و یـا مـدارك حرفـه اي شـناخته شـده از مجـامع معتبـر              

  .بین المللی 

 با تایید هیات تشخیص صالحیت حسابداران رسمی ، منظور از رشته هاي مشابه رشته هایی هستند که: 1تبصره 

  . واحد از دروس آنها ، حسابداري ، حسابرسی و مدیریت مالی باشد 18حداقل 

انجمـن حسـابداران خبـره انگلسـتان و     : مجامع حرفه اي بین المللی مـورد پـذیرش عبـارت اسـت از     :  2تبصره 

و ) AICPA(انجمـن حسـابداران رسـمی آمریکـا     ) ACCA(انجمن حسابداران رسمی انگلستان ) ICAEW(ویلز

، پذیرش مدارك عضویت در مجامع حرفه اي بـه منظـور جـایگزینی مـدرك     ) CGA(حسابداران کانادا انجمن 

تحصیلی کارشناسی حسابداري یـا رشـته هـاي مشـابه منـوط بـه طـرح موضـوع در هیـات تشـخیص صـالحیت            

  .حسابداران رسمی و اتخاذ تصمیم در مورد آن است 

متقاضی غیر مرتبط باشد امـا مـدرك تحصـیلی    ) لیسانس(در مواردي که مدرك تحصیلی کارشناسی :  3تبصره 

یا دکتري مرتبط باشد ، سوابق کار مفید از تاریخ اخذ اولـین مـدرك تحصـیلی    ) فوق لیسانس(کارشناسی ارشد 

  .مرتبط مالك عمل خواهد بود 

  .مدارك تحصیلی معادل مورد پذیرش نمی باشد :  4تبصره 

بعد از پیروزي انقـالب اسـالمی   ) مدیرکل و باالتر(تگاههاي اجرایی سال سابقه مدیریت دس 10داشتن حداقل  -6

به تشخیص هیات تشخیص صـالحیت حسـابداران   (ایران در ارتباط با امور حسابرسی ، مالی ، محاسباتی و مالیاتی 

  ) .لیسانس(بعد از اخذ مدرك کارشناسی ) رسمی

  )لیسانس(کارشناسی سال سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرك  3داشتن حداقل  -7

  :مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام ) ب

 MB 5با حداکثر حجم  صفحات شناسنامه تمامتصویر  zipفایل  - 1

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



  KB 500با حداکثر حجم Jpg  با فرمت متقاضی 3× 4 تصویر عکس - 3

 وو باالتر به تایید مراجع رسمی کشور  کارشناسیتحصیلی مرتبط در مقاطع  ركاتصویر مد - 4

 . مدرك عضویت در مجامع حرفه اي بین المللی یا

  MB 5حجمبا حداکثر درخصوص رشته هاي مشابه ریز نمرات تائید شده  zipفایل   - 5

گواهی سابقه کار مدیریتی مرتبط در دستگاههاي اجرائی و احکام استخدامی صادره مربوط به  zipفایل  - 6

با حداکثر  ) .بند الف 6بشرح جزء (هاي مورد تصدي با قید زمان شروع و پایان هر یک از سمت 

 MB 5حجم

باذکرنداشتن سوابق سوءحرفه اي،  تمام وقت گواهی سابقه کارحسابرسیتصویر zipفایل  - 7

 MB 5با حداکثر حجم مالی و اداري

از خدمت وظیفه عمومی در  دائم گواهی انجام و یا معافیتپشت و روي تصویر  zipفایل  - 8

  MB 5با حداکثر حجم مورد آقایان

  ریال 1 ، 000،  000خت اینترنتی به مبلغ پردا - 9

   :مهم  نکات

و دسـتورالعمل   19/08/1389هــ  مصـوبه مـورخ    45398ت /187447ضوابط اجرایی تصـویب نامـه شـماره   -1

دارایی و همچنین فرم هاي مـورد   وزیر محترم امور اقتصادي و 10/10/1390مربوط به ضوابط اجرایی مورخ 

باال در سامانه تشخیص صالحیت حرفه اي حسـابداران رسـمی قابـل    ) 7(و) 6(نظر براي گواهی موضوع بندهاي 

تاکیدمی نماید قبل از تکمیل فرم ثبت نـام حتمـاً منـدرجات اطالعیـه مطالعـه و بـه سـامانه        . مشاهده می باشد 

 .مذکور مراجعه شود 

متقاضی معاف از آزمون انتخاب حسابدار رسمی در سنوات قبل که وجه ثبت نام را پرداخـت  کلیه داوطلبان  -2

کرده اند ، ولی به علت واجد شرایط نبودن براي انجام مصـاحبه تخصصـی دعـوت نشـده انـد ، یـا در مصـاحبه        

ر ایـن  شرایط مذکور د کسبحضور نداشته یا در مصاحبه تخصصی مورد پذیرش قرار نگرفته اند ، در صورت 

  .اطالعیه و تمایل می توانند با پرداخت وجه ، ثبت نام بعمل آورند 

کلیه متقاضیان با توجه به شرایط داوطلبان موضوع بند الف اطالعیه ، شرعاً و قانوناً عهده دار ثبـت اطالعـات    -3

  .صحیح بوده و مسئولیت هرگونه موارد خالف واقع و کتمان حقایق به عهده متقاضیان می باشد 

  : نحوه ثبت اطالعاتمهلت ثبت نام و ) ج

حسابدار انتخاب  براي آزمون معافیت ازنسبت به ثبت درخواست بایستی متقاضیان کلیه  - 1

  سایت سامانه تشخیص صالحیت تنها از طریق و  03/30/6139تا تاریخ  حداکثر،  رسمی

  .اقدام نمایند»»»   tsh.mefa.gov.ir ««« به نشانی اینترنتیحسابداران رسمی حرفه اي 

هر کاربر موظف است براي ثبت درخواست خود ، از طریق امکانات در نظر گرفته شده  - 2

 :در صفحه اصلی سایت به ترتیب مراحل ذیل اقدام نماید 

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

  )در ثبت ایمیل خودداري گردد   wwwمعتبر و شخصی استفاده شده و از حروف اضافه 



و ورود ) از طریق لینک ارسال شده به پست الکترونیکی(سازي حساب کاربري  فعال – 2- 2

  . متقاضی به کارتابل خود با نام کاربري و کلمه عبور 

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

  اصلی 

  تکمیل اطالعات تحصیلی -2- 4

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

و ثبت سوابق کاري غیر مدیریتی در قسمت اطالعات سوابق تکمیل اطالعات سوابق -2- 6

  .سمت مدیرکل یا باالتر در قسمت اطالعات سوابق کاري دستگاههاي اجرایی مدیریتی در

بعد از ثبت اطالعات فوق الذکر ، بازگشت به صفحه اصلی و کلیک روي ثبت درخواست -2- 7

جدید و سپس انتخاب آغاز گردش کار در قسمت فرآیند معافیت از آزمون و تایید 

  .درخواست معافیت و کلیک روي دکمه ثبت 

  . و انتخاب دکمه اتمام کار پرداخت اینترنتی -2- 8

جهت اتمام مراحل ثبت نام و ارسال به مرکز تشخیص صالحیت حرفه اي مجدداً روي  -2- 9

  . دکمه اتمام کار و ارسال به مرحله بعد کلیک شود 

  در صورت خطا و عدم پرداخت الکترونیکی با ورود مجدد به سامانه ، براي پرداخت -10-2

بار کلیک کرده تا  2ابتدا پوشه کارتابل را انتخاب و سپس روي مشخصات کاربر  می بایست

  .عملیات پرداخت فعال شود

راهنماي «راهنماي روش عضویت در سایت ، تکمیل پروفایل و ثبت درخواست ، از بخش  - 3

  .در صفحه اصلی سایت قابل دسترسی است» کاربران
  

  : یادآوري 

پیش از آغاز روند ثبت اطالعات ، تصاویر مدارك مورد جهت تسریع در فرآیند ثبت نام ،  - 1

  فرمت مناسب تصویر عکس(را در فرمت مناسب تهیه فرمایید) ذکر شده در بند ب(نیاز 

 4 ×3  Jpg , با حداکثر حجمKB 500  یکی از انواع ها فایلبوده و فرمت مناسب سایر Jpg 

,Pdf ,Zip ,Docx با حداکثر حجمMB 5 اشدب می. (  

براي  ، مهلت مقرر، تنها در  امکان ثبت درخواست. یدزمان اعالم شده دقت فرمایبه  - 2

  .متقاضیان فراهم خواهد بود

 .قابل استرداد نمی باشدو واریز اینترنتی  پس از ثبت درخواستوجه پرداخت  - 3

  

  
 

  هیات تشخیص صالحیت حسابداران رسمی



  

  بسمه تعالی

  

  

  )گواهی سابقه کار در موسسات حسابرسی ( 

  

  خیص صالحیت حسابداران رسمیشهیات ت

  

  

  .............................................شناسنامه  به شماره................................ آقاي / شود خانم  بدینوسیله گواهی می

  ....................................................از تاریخ ................................. ملی با کد  ............................. فرزند............................. صادره از 

ــاریخ   ــا ت ــه .........................ت ــه ب ــن موسس ــ  در ای ــام وق ــورت تم ــی  ص ــمت حسابرس ــالی  / ت در قس ــدمات م   خ

در قســـمت   .......................................ســـمت ایشـــان   نمشـــغول بکـــار بـــوده و آخـــری   ......................................... و 

  ............................. هبـــه شـــعب نـــامبرده بـــه شـــماره   حـــق بیمـــه   باشـــد ضـــمناً  مـــی...................................... 

  .شده است پرداخت   .................................. سازمان تامین اجتماعی تحت کد کارگاهی 

  

  

  

  مهر و امضا ء                                                                                                                              

 صاحب امضاء مجاز موسسه                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 .این گواهی می بایستی در سربرگ موسسه و بصورت کامل مطابق فرم نمونه تهیه شود: یادآوري

 

 
 

    



  

  بسمه تعالی

  

  

  )گواهی سابقه کار در دستگاههاي اجرایی ( 

  

  خیص صالحیت حسابداران رسمیشدبیرخانه هیات ت

  

  
  شناسنامه                           به شماره                             آقاي         / خانم  سوابق خدمتیبدینوسیله 

ــادره از                  ــد    ص ــد                   فرزن ــا ک ــل   ب ــدول ذی ــق ج ــک طب ــه تفکی ــی                                ب   مل

  .اعالم می گردد 

  

  تا تاریخ  تاریخاز   عنوان سمت  محل خدمت  ردیف

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  مهر و امضا ء                                                                                                                              

 واحد صادر کننده مجاز                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

  این گواهی می بایستی در سربرگ دسـتگاه اجرایـی مربوطـه و بصـورت کامـل مطـابق فـرم نمونـه         : یادآوري

  .تهیه شود

 


	sabtenam (1)
	sabtenam (2)



