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به میز گفتگوی نشریه حســابرس خوش آمدید. ابتدا، برای روشن شدن ذهن خوانندگان، انجمن مدیران مالی حرفه ای 
ایران را معرفی کنید. 

دیانت پی
انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران تشکلی است صنفی،  غیرسیاسی و غیرانتفاعی که دارای هدفهای زیر است:

• برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین مدیران مالی کشور،
• گسترش کیفی و کمی خدمات حرفه ای مدیریت مالی کشور،
• تالش و همکاری در تدوین استانداردهای حرفه ای مربوط،

• به روزرسانی و ارتقای دانش تخصصی و حرفه ای اعضا از طریق آموزشهای تخصصی به آنان،

شایستگیهای حرفه ای؛ الزام قانونی

 گفتگو با

آقایحمیددیانتپی
دبیرکل

انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران
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• حمایت و صیانت از حقوق صنفی اعضا،
• تعامــل با دیگر تشــکلهای مرتبط داخلــی و بین المللی و  در 

صورت لزوم عضویت در آنها،
• مشــارکت با دســتگاه های ذیربط درجهت تدویــن قوانین و 

مقررات مربوط،
• ایجاد مرکز اطالع رســانی اینترنتی و انتشــار نشــریه جهت 

ارتباط با اعضا و اطالع رسانی،
• برگزاری همایش،  سمینار،  میزگرد، دوره های آموزشی مورد 

نیاز و برنامه های مشابه در جهت هدفهای انجمن، و
• تالش و برنامه ریزی به منظور ایجاد تسهیالت رفاهی.

انجمن در کنار جامعه حســابداران رسمی ایران )که عهده دار 
نظام بخشی حسابرسان کشور است(، انجمن حسابداری ایران 
)که بر مســائل نظری حرفه حســابداری تأکید دارد( و انجمن 
حســابداران خبره ایران )که حســابداری را در ســطح عمومی 
ترویج و تبلیــغ می کند(، عهده دار مســئولیتی تخصصی تر در 
مورد مدیران مالی اســت و به ویژه برجنبه های عملی وظایف 

مدیران مالی در سطح بنگاه های اقتصادی تأکید دارد.

درباره یک مفهــوم دیگر نیز صحبت کنیــم. مقصود از 
»حســابدار حرفه ای« در ایران چیست؟ آیا مقصود تنها 
حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی است؟ 
یا این عنوان، حســابداران دیگری را نیز دربر می گیرد؟ 
آیا همه اعضای انجمنهای حســابداری ایران، حسابدار 
حرفه ای به حســاب می آیند؟ آیا حسابدار حرفه ای حتمًا 

باید عضو یک انجمن حسابداری باشد؟

دیانت پی
مطابــق با آیین رفتار حرفه ای مصوب ســازمان حسابرســی، 
حســابدار حرفه ای شخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو 
یکی از تشــکلهای حرفه ای، مانند جامعه حسابداران رسمی، 
انجمن و سازمان حرفه ای حســابداری و حسابرسی ثبت شده 
در ایران باشــد. درســتکاری، بی طرفی، صالحیت و مراقبت 
حرفــه ای، رازداری، رفتار حرفه ای و اصول و ضوابط حرفه ای 
از اصــول بنیادی حرفه ای بودن حســابداران اســت. از این رو 
بــا تقویت تشــکلهای حرفه ای، اعضای ایــن نهادها در عمل 

به عنوان افراد حرفه ای شناخته می شوند.

متقاضیان عضویت در انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران 
چه شرایطی باید داشته باشند، تا به عنوان حسابدار مالی 
حرفه ای شناخته و به انجمن وارد شوند. این شرایط، در 
مقایسه با شرایط حسابداران مشابه در دیگر کشورهای 
جهان، در چه سطحی است؟ به عبارت دیگر، نقاط قوت 
و نقاط ضعــف مهم مدیران مالی حرفــه ای تازه وارد به 

حرفه مدیر مالی حرفه ای در ایران، کدامست؟

دیانت پی
در حال حاضر هر فردی که دارای شرایط زیر باشد می تواند به 

عضویت انجمن درآید:
1- داشــتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناســی )لیسانس( در 
رشــته حسابداری،  حسابرســی و مدیریت، یا مدرک تحصیلی 

شناخته شده بین المللی با تأیید مراجع رسمی،
2- داشــتن حداقل پنج ســال ســابقه مؤثر در اداره امور مالی 

مؤسسه ها، شرکتها و سازمانهای دولتی یا خصوصی،
3- پذیرفتن مفاد اساسنامه،

4- نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی،
5- نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی، و

6-  قبولی در مصاحبه ورودی.
از موارد بســیار بااهمیت که باید توجه  ویژه ای به آن شــود، 
میــزان مهارت فــردی در عمــل و آگاهــی افــراد از مباحث 
میان رشــته ای مانند مباحث مدیریتی، روانشناسی، حقوقی و 

مواردی از این قبیل است. 

به طور معمول، داشــتن مدرک دانشــگاهی، و ســابقه کار، 
مشــخص نمی کند کــه متقاضی ورود به حرفه تــا چه اندازه 
شایســتگیهای مورد انتظار را داراســت. بــه همین دلیل، 
متقاضیــان ورود به حرفه باید از طریــق گذراندن دوره های 
خاص، یــا آزمونهای خاص، کفایت شایســتگیهای خود را 
اثبات کنند. نظــام انتخاب و پذیرش مدیر مالی حرفه ای، تا 
چه اندازه ممکن است شایستگیهای پذیرفته شدگان را آشکار 
کند؟ منظور از این پرســش این است که اعتبار نظام انتخاب 
و پذیرش مدیر مالی حرفه ای، چگونه تعیین می شود؟ تا چه 

اندازه به کارایی و اثربخشی آن ممکن است اطمینان کرد؟
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دیانت پی
برگزاری آزمونهــای نظری صرفًا ضمانتی برای حرفه ای بودن 
افراد نیست؛ به خصوص در حرفه  حسابداری که دانش، حرف 
اول را می زند و داشــتن مدارک دانشــگاهی به تنهایی نشانگر 
علــم و دانش افراد نیســت. به طور مثال، فــردی می تواند با 
داشــتن دیپلم حسابداری و با داشــتن دانش باال، به مراتب در 
کسب درامد، تأثیر در حرفه، و تولید دانش، نقشی پررنگ تر از 
استاد دانشــگاه ایفا کند. به نظر می رسد یکی از راه های کسب 
اطالع از میزان کارایی و اثربخشــی افراد، برگزاری نشستهای 
تخصصی، بررســی موضوعهای واقعی تجربه شده و گفتگو در 

خصوص مسائل مالی و غیرمالی است.

مالی حرفه ای چگونه شایســتگیهای حرفه ای  مدیران 
خود را حفظ می کنند و توســعه می دهنــد؟ چه مرجعی 
مســئول اســت که اطمینان دهد که مدیر مالی حرفه ای 
شایســتگی حرفه ای خود را حفظ کرده است؟ سازوکار 
آن چیســت؟ به ظاهر در ایران فرض بر این اســت که 
حسابدار حرفه ای، شایستگیهای حرفه ای خود را حفظ 

کرده است، مگر این که خالف آن ثابت شود.

دیانت پی
متأســفانه در ایران الزام قانونی برای کســب عنوان مدیرمالی 
)ماننــد حســابدار رســمی( وجود ندارد و شــرکتها براســاس 
شایستگیهای افراد، آنها را به این سمت منصوب می کنند. در 
شــرایط واقعی، فردی که مسئولیت مالی یک شرکت خدماتی 
کوچک را بر عهده دارد، با فردی که مســئول مالی یک شرکت 
تولیدی بزرگ بورسی است، در کسب عنوان مدیر مالی تفاوتی 
ندارد. جالب اینجاست که مدیران مالی به عنوان باالترین مقام 
حوزه مالــی بنگاه اقتصادی، حتی صورتهای مالی تهیه شــده 
از ســوی خود را پاراف یا امضــا هم نمی کنند. پیشــنهادها و 
قدمهایــی در همین راســتا در انجمن مدیــران مالی حرفه ای 
ایران در حال انجام اســت که به محض به دست آوردن نتیجه 

اطالع رسانی خواهد شد.

ابعاد برنامه آموزش حرفه ای مستمر برای مدیران مالی 
حرفه ای چگونه اســت؟ کیفیــت آن را چگونه ارزیابی 

می کنیــد؟ آیا ایــن برنامه تأثیر نظام مندی در توســعه 
حرفــه ای مدیران مالی حرفــه ای دارد؟ این تلقی وجود 
دارد که برنامه های آموزش حرفه ای مستمر بیشتر جنبه 

تشریفاتی دارد.

دیانت پی
ایــن انجمن همواره به عنــوان یک نهاد تخصصــی در زمینه 
پرورش مدیران مالی حرفه ای، نســبت به برگزاری دوره های 
آموزشــی بــرای اعضای خــود اقدام کــرده اســت. برگزاری 
دوره های آموزشــی مســتمر، یک دوره در هر مــاه، برگزاری 
کارگاه های تخصصی کوتاه مدت، و برگزاری دوره های آموزشی 

سازمانی، از این قبیل است. 
برای ارتقای ســطح کیفی و اثربخشــی این دوره ها، به طور 
منظم نســبت به جمع آوری و پایش نظرهای شــرکت کنندگان 

اقدام می شود.

چگونه مطمئن می شــوید که حسابدار تازه وارد به حرفه 
مدیر مالی حرفه ای، از ارزشــهای اخالقی، و نگرشهای 
حرفه ای برخوردار اســت. مدیران مالی حرفه ای چگونه 
با شواهد مطمئن نشــان می دهند که این شایستگیها را 

حفظ کرده اند و توسعه داده اند؟

دیانت پی
ارزش هر فرد به دانش و اخالق اوســت و مسئولیت اجتماعی 
انجمنهای حرفه ای،  نگهداشتن دانش اعضای خود به صورت 
یک فرد حرفه ای اســت و در همین راســتا باید قدمهای مؤثر 
برداشــت. البته ایــن موضوع که انجمنهای حرفــه ای باید در 
حمایتهای مالی و معنوی سازمانها و نهادهای ذیربط حکومتی 

باشند، نباید از آن غافل شد.
تنها راه حرفه ای شــدن مدیــران مالی، تبییــن الزامهای 
قانونی در رسمیت بخشــی به انجمن مدیران مالی حرفه ای 

ایران است. 
 

امیدواریم نقش انجمن مدیران مالی حرفه ای در افزایش 
شایستگیهای حرفه ای اعضا، هر روز پررنگ تر شود. از 

حضور شما در این گفتگو سپاسگزاریم.


