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 باسمه تعالی 

   

ضمن تکمیل فرم حاضر و تایید صحت مذکور، موافقت                             دارای کد ملی                               اینجانب 

مصوب هیات مدیره  در دوره آموزشی و دریافت گواهی حسابرس داخلی خبره    خود را با شرایط اختصاصی ثبت نام، شرکت 

پذیرم که در صورت تایید احراز جمیع این شرایط، انجمن گواهی حسابرس  می دارم وانجمن حسابرسان داخلی ایران ابراز می

 .داخلی خبره را برای اینجانب صادر نماید

 تاریخ:      اء:   امض

 

 .ت عادی در انجمن حسابرسان داخلی ایران گذشته باشدیحداقل یک سال از عضو - ۱

 

 متقاضی   عضویت وضعیت

   خیر  ☐بله  ☐آیا عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران هستید؟ 

  چه سالی به عضویت انجمن در آمدید؟

 

  ،های مرتبطمدیریت یا رشته های حسابداری، حسابرسی، اقتصاد وارائه مدرک تحصیلی معتبر حداقل کارشناسی در رشته- ۲

ا مراکز آموزشی  ی   هادانشگاه  های تحصیلی یاد شده درکارشناسی ارشد و دکترا در رشتهنی سابقه کار در مقابل مدرک  جایگزی 

 : یر است پذمعتبر به تشخیص و تایید کمیته پذیرش مربوطه به طرق زیر امکان

 . یگزینی با مدارک دانشگاهی است حداکثر تا یک سال سابقه کار قابل جا •

سال    ۴حداکثر تا    رتالی مذکور با درجه استادیاری و باهاها در رشتهبرای اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه •

ال سابقه کار  س  معادل یک  تواندسال سابقه تدریس، به تشخیص کمیته می  ۲هر  . )سابقه کار قابل جایگزینی است 

 شود(. محسوب 

 . آخرین مدارک تحصیلی خود را ثبت نمایید  اطالعاتطفا ل

 رشته مقطع  دانشگاه  سال اخذ مدرک 

    

    

    

    

   خیر  ☐بله  ☐آیا عضو هیات علمی دانشگاه هستید؟ 

  . کنیددر صورت مثبت بودن پاسخ، فرم زیر را تکمیل 
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 نام دانشگاه  ه نشکددا رتبه  سال آغاز به کار 

  
 

 

 

روه حسابرسی در  گ   داشتن حداقل هفت سال سابقه کار مفید در زمینه حسابرسی داخلی و داشتن حداقل رده سرپرست - ۳

   معتبرهای ها و شرکت موسسات، سازمان

 . سوابق کاری باید تمام وقت و بعد از اخذ مدرک کارشناسی باشد: ۱تبصره  •

باید حداقل    تواند بعد از آزمون بوده و سابقه کاریدو سال از مجموع هفت سال سابقه کاری مورد نیاز می:  ۲تبصره   •

 . سرپرست گروه حسابرسی باشد  سال قبل از آزمون باشد مشروط بر این که پست شغلی متقاضی حداقل  ۱۵در خالل  

تابع مقررات   وحیت  السوابق قبل از اخذ مدرک کارشناسی و سقف میزان پذیرش با تایید کمیته تعیین ص:  ۳تبصره   •

 . پذیر است انجمن امکان

 . کاری مفید در امور یاد شده است   ر نهایت اعطای گواهی منوط به تکمیل سوابقد

 

 . آخرین سوابق شغلی خود را ثبت نمایید  اطالعاتلطفا 

 سازمان/ موسسه  پست  از تاریخ  تا تاریخ 

    

    

    

    

 

 

  (درصد  60ل حداق) کسب نمره قبولی. ۴

  یا همزمان با طی نمودن دوره آموزشی، مراحل تعیین صالحیت و تایید احراز شرایط عضویت قبل از آزمون  :  ۱تبصره   •

متقاضیان خبره توسط کمیته مربوطه انجام خواهد شد و پس از تعیین صالحیت و قبولی در آزمون، عضویت متقاضیان  

آنان کارت و گواهینامه عضویت خبره )حسابرس داخلی خبره( صادر خواهد  خبره در انجمن رسمیت یافته و برای  

 شد.

در صورت قبولی فرد در آزمون حسابرس داخلی خبره و تعیین عدم احراز شرایط توسط کمیته پذیرش،  :  ۲تبصره   •

گردد و  آزمون و تعیین صالحیت، قبولی فرد در آزمون حسابرس داخلی خبره حداکثر تا سه سال ذخیره )رزرو( می

ابد و برای متقاضی، یهرگاه در طول این مدت، شرایط عضویت توسط متقاضی احراز گردید، عضویت وی رسمیت می

 کارت و گواهینامه عضویت خبره )حسابرس داخلی خبره( صادر خواهد شد.

 شود.  های آموزشی این دوره، راسا توسط انجمن برگزار میتمامی بخش: ۳تبصره  •
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خواست عضویت متقاضی  برای عضویت خبره در انجمن از طریق گذراندن این دوره آموزشی، ابتدا باید در  :۴ره  تبص •

 مطابق با مقررات به دبیرخانه انجمن ارسال گردد. 

 های این دوره آموزشی الزامی است. نیازهای اعالم شده در کسب نمره قبولی در آزمونرعایت پیش:  ۵صرهتب •

در ابتدای هر ترم توسط انجمن اعالم   IIAهای تعیین شده توسط  منابع این دوره آموزشی متناسب با سرفصل:  6ره  تبص •

 خواهد شد.

گردد و قبولی در آزمون  های آموزشی، آزمون مربوطه به همان بخش برگزار میدر پایان هر یک از بخش:    ۷تبصره   •

 . های تعیین شده است درصد نمره هر درس، در آزمون 60متضمن کسب حداقل 

 

از گذراندن دوره    های معتبر )مدیران حسابرسی داخلی معافها و شرکت گذراندن یک دوره کارآموزی یک ساله در سازمان  -۵

 کارآموزی هستند(

 ای( رعایت کدهای اخالقی )ادای سوگند و تمکین به آیین رفتار حرفه. 6

انجام سیاست .  ۷ به  آموزش حرفهتعهد  انجمن )های  آموزشای مستمر  به گذراندن  گواهینامه    مستمرهای  الزام  تمدید  برای 

 خبرگی(. 

 


