
 ( امور مالی)    4از گــروه                    حسابداري و حسابرسیرشـــته جدول صالحيت هاي 

 رديف 

 

كد 

 صالحيت
 سوابق تجربی مورد نياز  پيــش نياز  شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

دوره  

 آموزشی 

دوره  

 كارورزي 
 آزمـون 

1 1-1   

 

حسابرس و  امور  رسیدگی  ی 

خدماتی و بازرگانی و حسابهای  

و   حقیقی  اشخاص  بانکی 

 حقوقی 

 

 

نگهداری حسابها و عملکرد    به چگونگی  رسیدگی

جهت از  مذکور  و    تشخیص  واحدهای  درآمد 

هزینه ها با توجه به اساسنامه اشخاص حقوقی و  

پیش بینی شده اشخاص  و برنامه های  یا اهداف  

 حقیقی

 - - - - طبق مقررات ثبت نام

2 2-1 

حسابرسی   و  حسابداری 

عمومی   نهادهای  و  موسسات 

بنیادها،   جمله  از  غیردولتی، 

شهرداریها و سایر موسسات عام  

 المنفعه

عملکرد   و  حسابها  نگهداری  نحوه  به  رسیدگی 

به   توجه  با  مذکور  نهادهای  و  موسسات  مالی 

اهداف   در    مجامع  مصوباتو  اساسنامه،  آنها 

پرداخت  ، فت ها دریابه بوط چارچوب مقررات مر 

 رآمدها و هزینه های این نهادها می باشد د  ،ها  

 طبق مقررات ثبت نام

لیسانس   فوق  و  و    5لیسانس  سال 

سال سابقه تجربه عملی    3دکتری  

 موثر در دستگاههای اجرائی

   

3 3-1 

حسابرسی   و  حسابداری 

و   سازمانها  ها،  وزارتخانه 

طرحهای   و  دولتی  موسسات 

 عمرانی

عمل به  بودجه  رسیدگی  پیشنهادی،  بودجه  کرد 

با   بودجه  تطبیق  و  اعتبارات  تخصیص  مصوب، 

قوانین   و  مصرفی  مقررات  اعتبارات  به  و  مربوط 

 آنها 

 طبق مقررات ثبت نام

لیسانس   فوق  و  و    5لیسانس  سال 

سال سابقه تجربه عملی    3دکتری  

 موثر در دستگاههای اجرائی

   

4 4-1 
امور   حسابرسی  و  حسابداری 

 نعتی تولیدی و ص

شامل قیمت    نهرسیدگی به صورتهای مالی ساال

ترازنامه تولیدی،  محصوالت  شده  و    ،تمام  سود 

و   تولیدی  واحدهای  عملکرد  به  توجه  با  زیان 

موردنظر   و  و  صنعتی  مقررات  گرفتن  نظر  در  با 

در   موضوعه  تولیدی   مصوبات  یا  صنعتی    واحد 

محصوالت    مربوط شده  تمام  قیمت  بررسی  و 

 تولیدی 

 رات ثبت نامطبق مقر

لیسانس   فوق  و  و    5لیسانس  سال 

سال سابقه تجربه عملی    3دکتری  

 امور تولیدی و صنعتیموثر در  

   

 

  

 مرتضی محمدخان  

 رئيس شوراي عالی كارشناسان رسمی دادگستري  
 3از  1صفحه

 



 الی () امور م   4از گــروه                    جدول صالحيت هاي رشـــته حسابداري و حسابرسی 

 رديف 

 

كد 

 صالحيت
 سوابق تجربی مورد نياز  پيــش نياز  شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

دوره  

 آموزشی 

دوره  

 كارورزي 
 آزمـون 

5 5-1 

 

 

 

 امور مالیاتی   رسیحساب 

 

 

مالیات   مالیاتی،  های  اظهارنامه  به  رسیدگی 

منش  رازیاب ماء  و  مالیاتهای  به  محاسبات  ربوط 

و   تولیدی  بازرگانی،  خدماتی،  موسسات  امور 

صنعتی و سایر موسسات مشمول مالیات اعم از  

 اشخاص حقیقی و حقوقی

مستلزم داشتن  

صالحیتهای ردیف های  

 4و  2و    1

  ،سال سابقه تجربی و موثر   5

سال    3کارشناسی رسمی و حداقل  

 سابقه کار حسابرسی 

- - - 

6 6-1 
و   ها  بیمه  بانکها،  حسابرسی 

 موسسات اعتباری 

مالی شامل ترازنامه، سود و   ورتهایرسیدگی به ص

امور   و سایر  به    مالیزیان  با توجه  این موسسات 

در   با  مدیره  هیئت  و  مجامع  مصوبات  اساسنامه، 

 نظر گرفتن مقررات مربوط به آنها 

ستلزم داشتن  م

صالحیتهای ردیف های  

 4و    1

 

تجر  8 سابقه  موثر  سال  و  بی 

و سه سال سابقه   کارشناس رسمی 

 سابرسی ح

   

 حسابرسی امور بورس  7-1 7

تطبیق مقررات سازمان بورس و شرکت بورس با  

و   خرید  مکانیزم  و  شرکتها  پذیرش  و  موضوع 

فروش سهام و مطابقت با مقررات مالی، مالیاتی،  

 و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی  یتجار

 

مستلزم داشتن صالحیت  

 6  ردیف

 

موثر    10 و  تجربی  سابقه  سال 

و سه سال سابقه   کارشناس رسمی 

 حسابرسی 

   

8 8-1 
الشرکه   سهم  و  سهام  ارزیابی 

 شرکتهای خدماتی و بازرگانی 

سی صورتهای مالی، قوانین  رتجزیه و تحلیل و بر

، امور بازرگانی  یمالیاتی، تجار  مختلف  و مقررات

و    اصول و موازین حسابداریرعایت  و اقتصادی و  

مربوط   حسابرسی مقررات  ارزیابی    و  منظور  به 

 سهام 

 

مستلزم داشتن صالحیت  

 1ردیف  
 

-    

 

 

 محمدخان  ی مرتض                    

 ي دادگستر یكارشناسان رسم ی عال يشورا س يرئ            
 3از  2صفحه



  ( ی) امور مال   4از گــروه                     یو حسابرس يجدول صالحيت هاي رشـــته حسابدار

 

 رديف 

 

كد 

 صالحيت
 سوابق تجربی مورد نياز  پيــش نياز  شرح صالحيت  عنوان صالحيت 

 سوابق مورد نياز)جايگزين سوابق(

دوره  

 آموزشی 

دوره  

 كارورزي 
 آزمـون 

9 9-1 

 

 

الشرکه   سهم  و  سهام  ارزیابی 

 شرکتهای تولیدی و صنعتی

 

 

 

ی، قوانین  تجزیه و تحلیل و بررسی صورتهای مال

، امور تولیدی  یمالیاتی، تجار  مختلف  و مقررات

اصول و  رعایت  اقتصادی و      )فرآیندهای تولید( و

حسابداری   ارزیابی  موازین  جهت  حسابرسی  و 

 سهام مذکور 

مستلزم داشتن صالحیت  

 4ردیف  
- - - - 

10 10-1 

الشرکه    یابیارز سهم  و  سهام 

ب موسسات    مهیبانکها،  و  ها 

 ی اعتبار 

 

  و تحلیل صورتهای مالی، قوانین و مقررات تجزیه  

تجار  مختلف مالیاتی،   ، و    یبانکی  اقتصادی  و 

حسابرسی  رعایت   و  حسابداری  موازین  و  اصول 

 جهت ارزیابی مذکور 

مستلزم داشتن صالحیت  

 6ردیف  

موثر    12 و  تجربی  سابقه  سال 

سال    3حداقل    وکارشناس رسمی  

 سابقه حسابرسی 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 محمدخان  ی مرتض        

 ي دادگستر یكارشناسان رسم ی عال يشورا س يرئ           
 

 

 

 

 

 

 3از  3صفحه

 


