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نحوه تعیین وضعیت اعضای حقیقی عادی
اعضا به دو گروه اصلی فعال و غیرفعال تقسیم میگردند:

اعضای فعال :اعضایی هستند که ضمن پرداخت حق عضویت با ارائه آخرین حکم انتصاب ویا گواهی شغلی
(به تاریخ روز) شاغل بودن خود را در حرفه حسابرسی داخلی احراز نمایند و تمامی ضوابط تعیین شده برای
تمدید عضویت را نیز رعایت کرده باشند.

اعضای غیرفعال :اعضایی هستند که حق عضویت ساالنه خود را پرداخت نکردهاند .این افراد از لیست اعضای
فعال خارج و اسامی آنان به عنوان عضو انجمن منتشر نخواهد شد ویا در صورت لزوم به صورت غیرفعال
از سوی انجمن معرفی خواهند شد و حداکثر تا سه سال اسامی آنها در فهرست اعضای غیرفعال باایی خواهاد
ماند .این اعضا مطابق با مفاد اساسنامه انجمن و ضوابط و مقررات وزارت کشور از حق رای در مجامع
عمومی برخوردار نمیباشند.
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تمامی اعضای عادی انجمن (در هر رده ویا رتبه ویا مدرک حرفهای) برای تمدید کارت یا گواهی عضویت
خود و استفاده از امتیازها و خدمات انجمن موظف به رعایت مفاد این آیین نامه میباشند.

الف) شرایط الزامی

 .1رعایت آیین رفتار حرفهای حسابرسان داخلی و تمامی ضوابط و مقررات تعیین شده توسط
هیات مدیره و ابالغی توسط دبیرکل انجمن (خوداظهاری)
 .2کامل بودن مدارک پرونده از لحاظ اطالعات و مدارک هویتی ،تحصیلی ،حرفهای ،پیشینه
کاری و ...
 .3به روز رسانی اطالعات و مدارک پرونده ،در صورت لزوم ویا تشخیص مدیریت امور اعضا.
 .4ارائه گواهی شغلی برای احراز فعالیت عضو در حرفه.
 .5آموزش حرفهای مستمر  -احم (در یک دوره پیاپی  3ساله ،جمعا  120ساعت).
 .5-1سپری کردن الزامات آموزشی تعیین شده ساالنه از طرف انجمن متناسب با هر رده حرفهای
و کسب حدایل  40امتیاز آموزشی ساالنه ویا حدایل  120ساعت ظرف سه سال( .نحوه تعیین
امتیازهای آموزشی به شرح پیوست این آیین نامه میباشد).
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ارائه برخی از خدمات حرفهای توسط اعضا نظیر ترجمه و تدوین کتب ،مقاالت حرفهای یا
تدریس حرفهای دروس مرتبط با حسابرسی داخلی و با هماهنگی ویا همکاری انجمن ،به
تشخیص کمیته تعیین صالحیت معادل سازی میگردد.

 .6حضور در مجامع عمومی و همایشهای تخصصی انجمن.
 .7پرداخت حق عضویت ساالنه و عدم وجود حق عضویت معوق.

ب) نحوه تمدید کارت عضویت

 .1در تاریخ خاتمه کارت عضویت ،در صورت احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده
باال ،کارت عضویت تمدید خواهد شد.
 .2در صورت عدم احراز شرایط باال ،کارت ع ضویت تمدید نخواهد شد و تا یک سال دیگر
(برای یک دوره یک ساله بعدی) برای جبران و ا صالح و ضعیت ،به ع ضو مهلت (تنفس)
داده میشووود و در این صووورت عضووویت آن ابطال نخواهد شوود و عضووو به عنوان عضوو
غیرفعال تعیین و در پایان دوره تنفس (قبل از پایان سال دوم) در صورت جبران و احراز
رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین شده باال و پرداخت کلیه حق عضویتهای معوق (در
سالهای غیبت ویا غیرفعال بودن) مطابق اساسنامه انجمن ،کارت عضویت برای یک دوره
یک ساله دیگر تمدید خواهد شد.
 .3پس از گذشت دوره تنفس ،در صورت عدم احراز رعایت ضوابط و مقررات الزامی تعیین
شده برای تمدید و فعال شدن مجدد عضو ،عضویت آن در انجمن برای همیشه باطل خواهد
شد و عضویت مجدد مشروط به قبولی مجدد در آزمونهای ورودی انجمن خواهد شد.

این آیین نامه در جلسه هیات مدیره مورخ  1395/06/27به تصویب رسیده و از ابتدای فروردین 1395
برای تمامی اعضای حقیقی عادی انجمن الزم االجرا است و در صورت عدم رعایت مفاد مندرج در بندهای
باال (به ویژه مفاد بند  1از بخش الف) توسط اعضا ،مدیریت امور اعضا و کمیتههای تخصصی زیر نظر دبیرکل
میتواند عضویت آنان را تمدید نکنند و در این خصوص دبیرکل انجمن اختیار دارد در هر مقطع از زمان که
تشخیص دهد عضویت آنان را در انجمن لغو نماید و باید گزارش آن را به هیات مدیره انجمن ارائه کند.

