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1

مقدمه
طبق مقررات انجمن ،اشخاص حقیقی که از تاریخ  0191/10/10درخواست خود را براي عضویت در انجمن
ارسال نمودهاند ،پس از احراز شرایط عضویت ،ملزم به گذارندن آزمون ورودي میباشند.

مراحل شرکت در آزمون ورودی سراسری
 .0تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت به انجمن
 .2تکمیل و ارسال فرم شرکت در آزمون ورودي
 .1شرکت در جلسه آزمون ورودي در زمان تعیین شده
 .1قبل از آزمون ویا همزمان با برگزاري آزمون ،مراحل تعیین صالحیت و تائید احراز شرایط عضویت متقاضیان
توسط کمیته مربوطه انجام خواهد شد و پس از تعیین صالحیت و قبولی در آزمون ورودي ،عضویت
متقاضیان در انجمن رسمیت مییابد و براي آنان کارت عضویت صادر خواهد شد .ازاینرو ،متقاضیان همزمان
با درخواست عضویت یا پس از تشخیص صالحیت توسط کمیته تعیین صالحیت و آزمون ،میتوانند فرم
شرکت در آزمون ورودي را تکمیل و ارسال فرمایند.

بخش اول :شرایط عضویت در انجمن
طبق مفاد اساسنامه هر شخص حقیقی که دارای تمامی شرایط زیر باشد میتواند به عضویت انجمن درآید .خاتمه عضویت بنا
به درخواست اشخاص یا سلب شرایط ،به پیشنهاد کمیته مربوطه یا دبیرکل و صرفا با تصویب هیات مدیره امکان پذیر میباشد.

 )0شرایط عمومی
.7-7
.2-7
.9-7

پذیرفتن کلیه مفاد اساسنامه انجمن؛
عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
نداشتن سوء شهرت حرفهاي ،اجتماعی و مالی و اداري و سابقه محکومیت موثر کیفري.

 )2شرایط اختصاصی اعضای حقیقی

2

الف) شرط الزم :داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی (لیسانس)

از دانشگاههاي معتبر داخل یا خارج از

کشور ویا مدارک تحصیلی و حرفهاي شناخته شده از مراجع معتبر بینالمللی .مراجع ذیصالح حرفهاي بینالمللی با تشخیص و پیشنهاد
کمیته تعیین صالحیت ،آزمون و پذیرش و تصویب هیات مدیره تعیین میشود.
تبصره :داشتن سایر مدارک تحصیلی کارشناسی (به استثناي حسابداري ،حسابرسی و مدیریت) در صورت داشتن سوابق نظارتی مرتبط
با مدارک تحصیلی (حداقل  6سال) قابل پذیرش خواهد بود.

ب) شرط کافی :داشتن یکی از شرایط زیر:
.0ب) داشتن حداقل سه سال سابقه کار مفید و تماموقت در حسابرسی داخلی یا  6سال سابقه کار مفید و
تماموقت در حوزههاي نظارتی سازمانها و شرکتهاي معتبر مرتبط با رشته تخصصی تحصیلی.

مبانی تعیین

سوابق کاري مفید در حسابرسی داخلی و تطبیق سوابق کاري حرفهاي توسط کمیته تعیین صالحیت ،آزمون و پذیرش تعیین خواهد
شد.

.2ب) داشتن سمت مدیرحسابرسی داخلی یا مدیرحسابرسی مستقل (حسابدار رسمی)

در موسسات ،سازمانها و

شرکتهاي معتبر

.1ب) دکتراي کلیه رشتههاي تحصیلی،

که کتب ،مقاالت و پژوهشهایی در خصوص حرفه حسابرسی داخلی ارائه

دادهاند و خدمات برجستهاي را به حرفه حسابرسی داخلی در کشور عرضه نموده اند یا سابقه مدیریت واحد حسابرسی داخلی یا
عملیاتی مرتبط با گرایش تحصیلی خود داشته یا دستکم سه سال سابقه کار در واحدهاي حسابرسی داخلی یا عملیاتی در زمینه
تخصصی خود داشته باشند.

 )1موفقیت در آزمون ورودی

شرکت در آزمون ورودي از دو راه زیر امکانپذیر است:
الف) آزمون سراسري که دستکم یک بار در سال برگزار خواهد شد(آزمون حاضر)
ب) گذراندن دوره آموزشی پیش به سوی حرفه ای شدن ویژه آزمون ورودي به مدت  66ساعت و
قبولی در آزمونهاي هر دوره.
سایر ضوابط آزمون:
 .7قبولی در آزمون ورودي مستلزم کسب دستکم  %61نمره آزمون مورد نظر میباشد.
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 .2قبل از آزمون و یا همزمان با برگزاري آزمون ،مراحل تعیین صالحیت و تایید احراز شرایط عضویت
متقاضیان توسط کمیته مربوطه انجام خواهد شد و پس از تعیین صالحیت و قبولی در آزمون ورودي،
عضویت متقاضیان در انجمن رسمیت یافته و براي آنان کارت عضویت صادر خواهد شد.
 .9در صورت قبولی فرد در آزمون ورودي و تعیین عدم احراز شرایط توسط کمیته تعیین صالحیت،
پذیرش و آزمون ،قبولی فرد در آزمون ورودي حداکثر تا سه سال ذخیره (رزرو) میشود .چنانچه در
طول این مدت ،شرایط عضویت متقاضی احراز گردد ،عضویت وي رسمیت می یابد و براي وي ،کارت
عضویت صادر میشود.
 .6اشخاصی که دوره آموزشی "پیش به سوی حرفه ای شدن "را در انجمن طی نموده و موفق به
قبولی در آزمون ورودی انجمن نشدهاند میتوانند برای یک بار به صورت رایگان در آزمون
ورودي سراسري شرکت نمایند.
 )6درصورتی که برخی از متقاضیان ،حائز شرایط اختصاصی ،طبق مفاد مندرج در بندهاي باال نباشند ،به تشخیص کمیته تعیین
صالحیت ،آزمون و پذیرش و پس از تصویب هیات مدیره انجمن ،متقاضی میتواند براي مدتی معین که در آییننامه پیش-
بینی شده است (حداکثر برای مدت پنج سال) به عنوان

همکار انجمن

محسوب شود .الزم به توضیح است که

همکاران پذیرفته شده موظف به رعایت مقررات انجمن هستند ،اما در مجامع عمومی از حق رای برخوردار نمیباشند .این
اشخاص پس از احراز شرایط اختصاصی ،به عضویت انجمن پذیرفته خواهندشد.

بخش دوم :معافیت از آزمون ورودی
طبق مفاد اساسنامه انجمن ،افراد زیر از معافیت در آزمون ورودي برخوردار میباشند:
الف) مدیران حسابرسی داخلی سازمانها ،نهادها و شرکتهاي معتبر ،به تشخیص کمیته تعیین صالحیت و مدیران حسابرسی (مدیر
فنی) شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی.
ب) اعضاي جامعه حسابداران رسمی ایران.
پ) دارندگان مدارک حرفهاي معتبر بین المللی ،مورد تایید کمیته تعیین صالحیت.
ت) دارندگان مدرک دکتري حسابداري یا حسابرسی.
ث) اعضاي هیات علمی دانشگاهها در رشتههاي مرتبط ،با مرتبه استادیاري و باالتر.
ج) اشخاص حقیقی که تقاضاي عضویت خود را تا پایان سال  7932به دبیرخانه انجمن ارسال کردهاند.
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بخش سوم :اطالعات آزمون ورودی
آزمون به صورت زیر برگزار می شود:
 .0پرسشها ،چندگزینهاي است با یک پاسخ درست و منطقی و داوطلب باید به تشخیص خود در پاسخنامه
رایانهاي ،یکی از پاسخ هاي چهارگانه را با مداد سیاه معمولی به طریق صحیح عالمتگذاري نماید.
 .2به هر پاسخ درست  0نمره مثبت و به هر سه پاسخ نادرست  0نمره منفی تعلق میگیرد .پرسشهاي بدون
پاسخ ،داراي نمره نمی باشند.

بخش چهارم :منابع آزمون ورودی سراسری
منابع آزمون ورودي به شرح زیر می باشد:
درصد نمره

ردیف شرح منابع

آزمون
0

کتاب "حسابرسی داخلی؛ خدمات اطمینان بخش و مشاوره" مربوط به بنیاد

%71

تحقیقاتی انجمن بینالمللی حسابرسان داخلی ،ترجمه آقاي علی کمالی زارع
(فصول  71و  77کتاب مذکور براي آزمون حذف شده است).
2

استانداردهاي بینالمللی حسابرسی داخلی اعالم شده و مورد پذیرش انجمن
حسابرسان داخلی ایران و آیین رفتار حرفهاي حسابرسان داخلی

%21

1

قوانین تجارت ،مالیاتهاي مستقیم ،مالیات بر ارزشافزوده ،مبارزه با پولشویی ،ارتقا

%01

سالمت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون محاسبات عمومی(درحد آشنایی)

بخش پنجم :مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون ورودی
 .0تکمیل فرم عضویت ویا فرم ثبتنام توسط داوطلبان (نمایه  7و .)2
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 .2ارائه کپی مدرک /مدارک تحصیلی ،صفحه اول شناسنامه ،کارت ملی و تکمیل سایر اطالعات و مدارک
پرونده عضویت.
 .1تصویر گواهی سوابق شغلی -بیمهاي
 .1تصویر گواهی تاییدیه شغلی از محل کار فعلی با درج آخرین سمت شغلی
 .5عکس پرسنلی رنگی ،پشت زمینه روشن
 .6تصویر فیش واریز مبلغ ( 101110111سه میلیون) ریال به حساب جام شماره  5226976112نزد
بانک ملت با شناسه واریز  0101197101012 71به نام انجمن حسابرسان داخلی ایران( .الزم به ذکر
است شرکتکنندگان تا پایان اعالم نتایج باید فیشهاي واریزي را نزد خود نگهدارند)

توجه  :درج شناسه واریز الزامی است.
*نکته :ارسال مدارک ردیفهای  2الی  5فوق برای اشخاصی که تاکنون تقاضای عضویت ندادهاند
الزامی است.

بخش ششم :تذکرهای انضباطی به داوطلبان شرکت در آزمونهای ورودی
تخلفات و جرایم شرکت در آزمون مشتمل برموارد زیر است:
الف) ارتکاب هرگونه عملی که موجب بینظمی در برگزاري آزمون گردد.
ب) ارتکاب هرگونه عمل خالف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشهدار سازد از قبیل:
 .7ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول براي شرکت در آزمون.
 .2تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و
طراحان سؤال به منظور تخلف در آزمون.
 .9ثبتنام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلی.
ج) استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههاي حافظه دار.
د) کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سؤاالت.
ه) دسترسی غیر مجاز به اطالعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.
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و) هرگونه تغییر غیرمجاز سؤاالت ،اوراق و پاسخنامه هاي داوطلبان یا سایرمدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز) افشاي سؤاالت آزمون یا تالش در جهت دستیابی و افشاي آن با شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین
برگزاري آزمون به هر نحو.
ح) خرید یا فروش سؤاالت آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاري آزمون
اعم از اینکه سؤاالت یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

مرتکبین تخلفات و جرایم مذکور مشمول عدم شرکت در آزمونها و عضویت در انجمن برای  5سال
خواهند شد ،لذا داوطلبان اطمینان کامل داشته باشند که تنها معلومات و اندوختههای علمی آنان در
آزمون مالک عمل قرار میگیرد.

بخش هفتم  :نشانی محل آزمون ،زمان ثبت نام ،نحوه دریافت کارت ورود به جلسه،
زمان برگزاری آزمون و اعالم نتایج
ردیف

اطالعات

زمان

0

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک

0197/02/10

(غیرقابل تمدید)
2

تاریخ برگزاری آزمون

0197/02/19

1

اعالم نتایج

0197/02/05
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الف) زمان برگزاری آزمون
ساعت برگزاری آزمون صبح روز پنج شنبه از ساعت  9تا  02ظهر میباشد.
ب) محل برگزاری آزمون
متعاقبا اعالم میگردد..

بخش هشتم  :نحوه ثبت نام در آزمون حسابرسان داخلی
دریافت دفترچه آزمون و فرمهاي ثبتنام از طریق سایت انجمن حسابرسان داخلی ایران به نشانی اینترنتی
 www.iaia.org.irصورت می گیرد و فرمهاي ثبتنام و فیش واریزي را به نشانی الکترونیکی
 members@iaia.org.irیا به تلگرام با شماره  19091111116ارسال نمایید.

بخش نهم :تذکرهای مهم
 .0به درخواست هایی که پس از مهلت مقرر ارسال شود یا ناقص باشد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .2وجه ثبتنام به هیچوجه پس داده نمیشود.
 .1در صورت عدم تطبیق مشخصات مندرج در فرم ثبت نام با مشخصات مندرج در فرم عضویت ارسالی،
مانع شرکت فرد در آزمون ورودی خواهد شد.
 .1همراه داشتن کارت ملی و کارت ورود به جلسه براي احراز هویت شرکتکننده و شرکت در جلسه
آزمون الزامی میباشد.
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بخش دهم :فرمهای ثبت نام

9

نمایه  :0تکمیل و ارسال فرم ثبتنام به همراه مدارک الزم ،الزامی است.

11

11

نمایه  :2موسسات و شرکتها میتوانند همه فرمهاي تکمیل شده معرفیشدگان را همراه یک
معرفینامه ارائه کنند.
روي سربرگ موسسه /شرکت /سازمان

کمیته تعیین صالحیت ،آزمون و پذیرش
انجمن حسابرسان داخلی ایران

با درود و احترام
به این وسیله ،گواهی میشود سرکارخانم /جناب آقاي  ------------فرزند---------------با کدملی -------------ازتاریخ --
 --------------تا ------------------در واحد حسابرسی داخلی این شرکت مشغول به کار میباشد و آخرین سمت سازمانینامبرده ------------است.
نامبرده از تاریخ یاد شده نزد شعبه  ---سازمان تامین اجتماعی با شماره  ----------------بیمه شده است.

پیشینه شغلی نامبرده به شرح جدول زیر مورد تائید این موسسه /شرکت /سازمان میباشد:
ردیف

نام موسسه /شرکت /سازمان

آخرین سمت

از تاریخ
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تا تاریخ

مدت (به سال و ماه)

نمایه  :1موسسات و شرکتها میتوانند هزینه شرکت در آزمون همه معرفیشدگان را طی یک
فیش واریز کنند.

روي سربرگ موسسه /شرکت /سازمان

انجمن حسابرسان داخلی ایران
با سالم و احترام؛
بازگشت به اطالعیه آزمون ورودي سال  7931آن انجمن ،بدینوسیله تعداد  ..........فرم ثبت نام آزمون همراه با فیش واریز هزینه
آزمون به مبلغ  ...........ریال به پیوست ارسال می شود.

مهر و امضای موسسه /شرکت/سازمان
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ارتباط با انجمن
آدرس  :تهران – بزرگراه جالل آل احمد (غرب به شرق) ،نرسیده به خیابان پاتریس لومومبا ،نبش خیابان آرش مهر
(شهرآرا سابق) ،ساختمان گلزار ،طبقه چهارم ،واحد  – 111انجمن حسابرسان داخلی ایران
---------------------------------------تلفن:
نمابر:

 1909-1111116و 120-88281517
 120-882815179و

----------------------------------------
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