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  نام و نام خانوادگی: 

  شماره عضویت در انجمن:   کد ملی:

 روش پرداخت   

  نقدی 
.......................... مورخ  ....ریال طی فیش/ شماره پیگیری  220،000،000واریز مبلغ  •

انجمن حسابرسان   به نام بانک سامان 82581021030301............. به حساب شماره 

 داخلی ایران  

  اقساط 
  ...ریال طی فیش/ شماره پیگیری شماره .......................... 125،000،000واریز مبلغ  •

نزد بانک سامان انجمن  82581021030301مورخ ............. به حساب شماره  

 حسابرسان داخلی ایران 

ریال بانک   62،500،000به مبلغ  1401/ 10/ 30............................. سررسید چک شماره  •

 ......................... در وجه انجمن حسابرسان داخلی ایران 

ریال بانک   62،500،000به مبلغ  1402/ 2/ 31چک شماره ............................. سررسید  •

 نجمن حسابرسان داخلی ایران ......................... در وجه ا

 

 مقررات شرکت در دوره آموزشی حسابرس داخلی خبره 

ای وی، معتبر و مورد تایید دارد که مدارک ارائه شده به انجمن در خصوص سوابق کاری و حرفهاذعان میپذیر  دانش .1

هرگونه تناقض در مدارک شده و مسوولیت هرگونه خدشه در مدارک مذکور بر عهده وی است. در صورت وجود  

پذیر باید در این گونه موارد تابع تصمیمات کمیته  ارائه شده، موارد به کمیته انضباطی انجمن ارجاع خواهد شد. دانش

 انظباطی باشد.

برنامه زمان  شودمتعهد میپذیر  دانش .2 را در    درصد نمره  60ها حضور مستمر داشته و حداقل  بندی در کالسطبق 

.  دهدتحویل    زمان مقرررا آماده و در  هایی  به صالحدید اساتید، پروژه کند. حسب لزومهای سپری شده اخذ  سرفصل

های برگزار شده موفق به قبولی نشود، باید در آزمون دیگری شرکت کرده در صورت پذیر در آزمونچنانچه دانش

 بگذراند.عدم قبولی در دو نوبت، باید دوباره درس مذکور را 

 شود.، درس مذکور برای وی حذف میجلسه غیبت داشته باشد  3بیش از    بدون هماهنگی  چنانچه  پذیردمیپذیر  دانش .3

در این حالت امکان عودت شهریه به هیچ  انجمن است.  پذیر، به عهده  تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت دانش

 . عنوان وجود نخواهد داشت

 . پس از ثبت نام و شروع دوره، درخواست استرداد شهریه ننماید شودمتعهد میپذیر دانش .4
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که توسط  صورت کامل و در موعد مقرر به شماره حسابی  ه  ی دوره آموزشی را بشهریه  شودمتعهد میپذیر  دانش .5

گواهینامه  اتمام دوره و صدور    هیچ تعهدی در خصوص  انجمنصورت  واریز نماید، در غیر این  شودمعرفی می  انجمن

 . نخواهد داشت حسابرس داخلی خبره 

اقساط را در    هایچک  در ابتدای دوره  باید  أقساط،صورت  ه  در صورت پرداخت شهریه ب  شودمتعهد میپذیر  دانش .6

 است.پذیر کند. مسوولیت تامین به موقع چک در سررسید بر عهده دانشارائه  انجمن حسابرسان داخلی ایرانوجه 

پذیر در اختیار  پذیران، دارایی معنوی انجمن بوده و جهت استفاده شخص دانشمحتوای آموزشی ارائه شده به دانش .7

های مجازی یا  ها و شبکهگیرد، هرگونه انتشار آنها به هر شکل خصوصاً به صورت الکترونیکی در گروهوی قرار می

 رود.تکثیر غیرقانونی تخلف به شمار می

هرگونه اظهار نظر، پیشنهاد یا انتقاد در خصوص دوره آموزشی صرفاً باید به انجمن اعالم شده و انجمن نیز در این  .8

   ها مورد پذیرش نیست.های اجتماعی یا سایر رسانهخصوص پاسخگو است. انتشار موارد فوق در شبکه

محفوظ خواهد بود تا از  انجمنپذیر اذعان دارد در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای فوق، این حق برای دانش .9

 .عمل آورده ی حضور فرد در دوره جلوگیری بادامه

موارد فوق، مقررات شرکت در دوره آموزشی حسابرس داخلی خبره اینجانب  .........................................  ضمن مطالعه  

 پذیرم.پذیرم و مسوولیت عدول از این مقررات را میرا می

 امضاء:                             :تاریخ       


