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مرکز آموزش حســابداران خبره1 (PACT) مؤسســه ای 
آموزشی و غیرانتفاعی است که در سال 1377 به طور مشترک 
به وســیله انجمن حســابداران خبره ایران و دانشــگاه صنعت 
نفت تأسیس شــد و دوره های آموزشی تخصصی گوناگونی را 
در ســطوح داخلی و بین المللی در راستای ارتقای دانش حرفه 

حسابداری، همگام با نیاز افراد، طراحی و برگزار می کند.
هدف ایــن مرکز، در آغاز بــه کارش، معرفــی و راه اندازی 
دوره بین المللی ســیما2 (CIMA) در ایران بــود که یکی از 
معتبرترین و شناخته شــده ترین دوره های آموزشــی حرفه ای 
انجمــن حســابداران مدیریت خبره اســت و  به منظور ارتقای 

دانش افــراد در رده هــای مدیریتی با آموزشــهای تخصصی 
و حرفه ای در ســطوح آموزشــی بســیار کارامد در مقایســه با 
آموزشهای دانشــگاهی، در بسیاری از ســازمانها در سرتاسر 
جهان اولویتی برای عهده دار شــدن مشــاغل مهم محسوب 
می شود. مرکز آموزش حســابداران خبره، هم اکنون با داشتن 
بیش از 500 نفر دانشــجوی دوره سیما افتخار دارد که اولین و 

تنها نماینده رسمی این انجمن در ایران است.
مرکز آموزش حســابداران خبره در ســال 1385 با دریافت 
 (ACCA)       3نمایندگی انجمن حسابداران رسمی خبره
به عنــوان تنها نماینده رســمی این انجمن در ایــران فعالیت 

آشنایی با
برنامه های آموزشی 

مرکز آموزش حسابداران خبره

روابط عمومی مرکز آموزش حسابداران خبره 	
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خود را گســترش داد و دانشــجویان را بــرای دریافت مدارک 
حرفه ای ایــن انجمن که از باســابقه ترین انجمنهای حرفه ای 
حســابداری در جهان اســت، آموزش می دهد. هم اکنون این 
انجمن بین المللی دارای دانشــجویان بسیاری در ایران بوده و 
مرکز آموزش حسابداران خبره به عنوان یکی از مراکز حرفه ای 

بین المللی در خاورمیانه شناخته شده است.
یکــی از پیش نیازهای اقــدام به آموزش حرفــه ای توانایی 
پاســخگویی به نیــاز جامعه اســت. در این راســتا، همگام با 
زمزمه های به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالــی4 (IFRS) در ایــران، مرکز آموزش حســابداران خبره 
دوره اســتانداردهای گزارشــگری مالی بین المللــی را هم به 
زبان انگلیســی و هم به زبان فارسی طراحی و اجرا کرده که با 

استقبال بی نظیر افراد روبه رو بوده است.
گذراندن دوره های بین المللی نیازمند برخورداری از ســطح 
قابل قبولی در زبان انگلیسی است. بدین منظور مرکز آموزش 
حســابداران خبره در راســتای ارتقای ســطح زبان انگلیســی 
مخاطبان، اقدام  به برگزاری دوره های زبان انگلیسی عمومی 

و تخصصی به صورت هدفمند کرده است.
همزمان با برگــزاری دوره های بین المللی و به درخواســت 
متقاضیانی که از سطح زبان انگلیسی مناسبی برخوردار نبودند 
اما عالقه زیادی به افزایش دانش مدیریتی خود داشــتند، این 
مرکز با اســتفاده از نظرهای کارشناسانه استادان مجرب، دوره 
بین المللی ســیما را به زبان فارسی سازماندهی و به مخاطبان 
ارائه کرد که ســرفصلهای ایــن دوره مطابق با دوره ســیمای 
انگلیسی است و تا به حال چندین دوره موفق برای کارشناسان 
ارشــد، مدیران مالــی، مدیران عامل و اعضــای هیئت مدیره 

بسیاری از سازمانها برگزار شده است.
در حوزه هــای داخلی نیــز با توجه به نیاز حســابداران برای 
آمادگی در آزمون انتخاب حســابدار رســمی، این مرکز از سال 
1381 دوره های آمادگی آزمون حسابدار رسمی را برگزار کرده 
اســت. با توجه به تعداد زیــاد متقاضیان برای کســب عنوان 
»حســابدار رســمی« و کمبــود مراجع حرفه ای مناســب برای 
آموزش ایــن افراد، مرکز نهایت تالش خــود را در جمع آوری 
منابع آموزشی و استادان برتر در این حوزه انجام داد و به عنوان 
مرکز پیشــرو در حرفه حســابداری ایفای نقش کرد. هم اکنون 

این مرکز ســاالنه با برگزاری دو دوره کالسهای آمادگی آزمون 
حســابدار رسمی و کالسهای حل تمرین، بیشترین آمار قبولی 

را در آزمون حسابدار رسمی به خود اختصاص داده است.
با توجه بــه افزایش روزافزون نیاز مخاطبــان به دوره های 
حرفه ای، مرکز آموزش حســابداران خبره نسبت به راه اندازی 
دوره هــای کوتاه مــدت در حوزه هــای مختلف حســابداری، 
حسابرســی، قوانین، مهارتهای عمومی، توانمندســازی امور 
مالی، و سیســتمها و فناوری اطالعات اقــدام کرد. دوره های 
یادشــده شــامل بیش از 60 عنوان کالس درسی می شود که 
هر یک از مخاطبان براســاس نیاز خــود، کالس مورد نظر را 
انتخاب می کنند. این دوره ها نیز از ســال 1384 تاکنون به طور 

موفقیت آمیز و با رشد چشمگیری در حال برگزاری است.
برگزاری موفق تعــدادی از دوره های کوتاه مدت در پاســخ 
به نیاز دانشــجویان بــه مجموعــه ای از دوره های تخصصی 
کوتاه مــدت به منظــور ارتقــای دانــش مالی، مرکــز آموزش 
حســابداران خبره را بر آن داشــت تا دوره هــای درازمدتی را 
به صورت مجموعه ای از درســهای مرتبط و هم سطح، طراحی 
کند. ایــن دوره ها براســاس تجربه های »علمــی« و »عملی« 

مخاطبان به این صورت طبقه بندی شده است:
• دوره جامع کاربردی حسابداری، 

• دوره سرپرستی امور مالی،
• دوره عالی پرورش مدیر مالی،

• دوره عالی پرورش مشاور مالی،
• دوره عالی حسابداری پیمانکاری، و

• دوره عالی پرورش حسابدار مدیریت.
دوره جامع کاربردی حسابداری، مخصوص افرادی طراحی 
شده است که با رشــته غیرمرتبط با حسابداری و مالی و بدون 
هیچ گونه تجربــه کاری در این زمینه، عالقه مند ورود به حرفه 
هســتند. این دوره ســه بخش تئــوری، مهارتــی و عملی را 

دربردارد که مخاطبان را آماده ورود به بازار کار می کند.
دوره سرپرســتی امور مالی، با هــدف افزایش توانایی های 
حســابداران به منظور کســب مهارتهای الزم به عنوان رئیس 

حسابداری در سازمانها طراحی و اجرا می شود.
دوره عالی پرورش مدیر مالــی، تأکید بر افزایش دانش روز 

مدیر مالی و مهارتهای مدیریتی آنها دارد.
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دوره عالی پرورش مشــاور مالی، بــا فراهم آوردن دانش و 
مهارت های الزم، امکان تربیت مشاوران مالی کارامد را برای 
سازمانها ایجاد کرده است. مخاطبان در این مرحله نیاز به رشد 
بیشتر و ورود به زمینه مشــاوره دارند. این خدمات مشاوره ای 
ارزش آفریــن موجــب ایجاد مزیــت رقابتی در ســازمانها نیز 

می شود.
دوره عالــی حســابداری پیمانــکاری، در پــی درخواســت 
مؤسسه های پیمانکاری و نیاز مخاطبان این حوزه، برگزار شده 
تا حســابداران را برای پاسخگویی به روشــها و مقررات ویژه 

عملیات پیمانکاری، آماده سازد.
در کنار ایــن دوره ها، متقاضیانی نیز بــرای دوره های عالی 
پرورش حســابدار مدیریت، حسابرســی داخلــی خبره و دوره 
جامع قوانین و مقررات نیز وجود داشــتند که مرکز با استفاده از 
تجربه و تخصص اســتادان در این حوزه ها، اقدام به طراحی و 

اجرای آنها کرد.
از آنجــا کــه مرکز پیوســته به فکــر رفع نیــاز مخاطبان در 
زمینه های مختلف بوده و هست، با تکمیل دوره های عمومی 
و تخصصــی مالی، زمینه برای طراحــی دوره های تخصصی 
مدیریتی در ســطوح کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای ایجاد 
شــد. در این راســتا مرکز با بهره گیــری از اســتادان باتجربه 
و اطالعــات مدیریتــی روز دنیــا، دوره مدیریت اجرایی5   
(MBA)  و دکتــرای مدیریت اجرایی6 (DBA) را طراحی 

و اجرا کرد.
به دنبــال هــدف رفــع نیازهای حرفــه، با توجه بــه این که 
در ســال 1394 هیئــت تشــخیص صالحیــت وزارت دارایی 
به منظور انتخاب مشــاوران رســمی مالیاتی ایران، شرکت در 
آزمون مشــاوران رسمی مالیاتی را ضروری کرد، مرکز آموزش 
حســابداران خبره اقدام به راه اندازی دوره های آمادگی شرکت 
در آزمون مشــاوران رســمی مالیاتی کرد که اولین دوره آن با 

موفقیت در چند ماه پیش برگزار شد.
بــا گذشــت 17 ســال از ارائه موفــق خدمات آموزشــی در 
زمینه هــای مالی و حســابداری و رونق بازار ســرمایه، کمبود 
دوره های آموزشــی در زمینــه تأمین مالی و ســرمایه گذاری 
نمایان بود. در این راســتا، این مرکز در ســال 1394 به منظور 
پرورش و ارتقــای افراد فعال در بازار ســرمایه با اخذ مجوز از 

شرکت اطالع رســانی و خدمات بورس و اســتفاده از استادان 
باتجربه در این زمینه، دوره های تأمین مالی و ســرمایه گذاری 
را طراحی کرد. اولین دوره تأمین مالی با هدف تأمین نیازهای 
کارشناســان و متخصصــان بازار ســرمایه در مرکــز  در حال 

برگزاری است.
هم اکنون این مرکز با داشــتن بیش از 12،000 دانشــجو در 
دوره های مختلف، به عنوان بزرگترین مرکز آموزش تخصصی 
حســابداری در ایران مشــغول آموزش و پرورش حسابداران و 

حسابرسان قابل اعتماد و ارزش آفرین برای سازمانها است. 
استفاده از استادان باتجربه در مرکز و ارائه خدمات آموزشی 
اثربخش موجب شد که در سال 1394 مرکز آموزش حسابداران 
خبره به عنوان برترین مرکز آموزشــی کشــور شــناخته شود و 
جامعه حسابداران رسمی ایران با اهدای لوح تقدیر سال 1394 
از نقش مؤثر مرکز آموزش حســابداران خبره در اعتالی حرفه 

حسابداری تقدیر کرد. 
جــای آن دارد که از همه اســتادان محتــرم و برتر حرفه که 
در راه انــدازی و توســعه فعالیتهای مرکز مشــارکت داشــته و 
تجربه های ارزشــمند خود را در اختیار دانشجویان محترم قرار 
داده اند تا هر روز شــاهد موفقیتها و پیشــرفتهای بیشتری در 

حرفه باشیم، تشکر و قدردانی  کنیم.

پانوشت ها:
1- Professional Accountants Centre For Training
2- Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA)
3- Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA)
4- International Financial Reporting Standards (IFRS)
5- Master of Business Administration (MBA)
6- Doctor of Business Administration (DBA)
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