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میزگرد
شایستگیهای حرفه ای برای ورود و باقی ماندن در حرفه

حســابداران حرفه ای در محیطی فعالیت می کنند که پیوســته در حال تغییر است. مثالهای زیر، برخی از این تغییرها را که با پیامدهایی برای آموزش 
حسابداری همراه است، نشان می دهد:

• عمق و پیچیدگی فزاینده مباحث حسابداری،
• رشد دامنه تخصصهای حسابداری، با نیازهای یادگیری متمایز،

• رشد تقاضا در برابر حسابداران حرفه ای، که بتوانند در حوزه های گزارشگری متفاوت و در میان مرزهای ملی کار کنند،
• اتفاق نظر فزاینده حرفه حسابرسی، و تأکید مراجع نظارتی، درباره ضرورت بهبود کیفیت کار حسابرسان و مؤسسه های حسابرسی،

• تداوم اهمیت ریسک نظام مند در محیط حسابداری و حسابرسی،
• توسعه فزاینده اشکال جدید گزارشگری، شامل گزارشگری یکپارچه و اطمینان بخشی به آنها،

• توافق روزافزون عمومی درباره محیط پویای فناوری اطالعات، شامل استفاده از داده ها،
• افزایش پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی برمبنای تعهدی،

• گسترش اقدامهای ظرفیت ساز آموزش حسابداری حرفه ای در جهان توسعه یافته،
• نواوری فزاینده در توسعه و یادگیری آموزش حرفه ای،

• روش شناختی درحال تحول آموزش حسابداری، مانند روش شناسایی یادگیری قبلی (RPL) برای ارزیابی دانش و مهارت به دست آمده در خارج 
از کالس درس، و

• ماهیت و شکلبندی درحال تغییر یادگیری در محل کار.
این تغییرها یا گرایشــها، پیامدهایی برای آموزش حســابداری از نظر ماهیت درحال  تغییر آموزش و در نتیجه، برای محکها و بهروشهایی دارند، 

که در به دست آوردن، توسعه، انتقال، و ارزیابی نتایج یادگیری باید پیروی شوند.
با توجه به ماهیت درحال  تغییر آموزش و گرایشــهای یادشــده، اهمیت یک رویکرد ســازمند برای اطمینان از تحقق نتایج یادگیری، بدون توجه به 
روشــهای یادگیری و آموزش به کارگرفته شــده، آشکار می شود. حرفه حسابداری هم باید مانند ســازمانها، به طور پیوسته تغییرها و گرایشهای نوپدید را 
زیرنظر داشته باشد؛ و با مشخص شدن این گرایشها، آموزش حسابداری باید خود را برای پاسخگویی به پیامدهای آنها و حفظ اعتبار خود، انطباق دهد.
ســازمانهای حســابداری حرفه ای، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، مســئولیت آموزش و توسعه حسابداران حرفه ای و مشــتاقان ورود به حرفه حسابداری را 
برعهده دارند. دانشــگاهها، کارفرمایان، مراجع نظارتی، مراجع دولتی، حســابداران حرفه ای، و سایر سودبران که نقشــی در طراحی، انتقال، و ارزیابی آموزش 

 حسابداران حرفه ای دارند، نیز در آموزش و توسعه حسابداران حرفه ای سهیم هستند. 
ســازمانهای حسابداری حرفه ای، وظیفه دارند اصول و مقررات یادگیری و توسعه حسابداران حرفه ای را تدوین کنند، و شرایط ورود به برنامه های 
آموزش حســابداری، محتوای برنامه های آموزش حســابداری، تجربه حرفه ای، ارزیابی، و توسعه حرفه ای مستمر را انتظام دهند. اصول و مقررات 

یادگیری و توسعه حرفه ای، کمک می کند که،
• شایستگیهای حرفه ای در سطح جهانی توسعه یابد،

• کیفیت آموزش حسابداری بهبود پیدا کند، و
• سازمانهای  حسابداری  حرفه ای قوی تری ساخته شود.

هدفهای کلی آموزش حسابداری، عبارتند از: توسعه شایستگیهای  حرفه ای مشتاقان به ورود به حرفه  حسابداری، و توسعه و حفظ شایستگیهای 
حرفه ای حسابداران حرفه ای.
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شایســتگی حرفه ای، عبارت اســت از توانایــی انجام نقش 
براساس اســتاندارد تعریف شده. شایســتگی حرفه ای، از دانش 
درباره اصول، اســتانداردها، مفاهیم، حقایــق، و رویه ها، فراتر 
می رود؛ شایستگی حرفه ای، یعنی یکپارچه سازی و به کارگیری:

الف( شایستگی فنی، 
ب( مهارتهای حرفه ای، و 

ج( ارزشها، اخالق، و نگرشهای حرفه ای.
سازمانهای حســابداری حرفه ای باید بکوشــند با به کارگیری 
اصــول و مقــررات آموزشــی، در ایجاد و حفظ شایســتگیهای 
مورد انتظار از حســابداران حرفه ای، نقشی پررنگ داشته باشند. 
هیئــت اســتانداردهای بین المللی آموزش حســابداری 
(IAESB) زیرمجموعه فدراســیون بین المللی حسابداران 

(IFAC)، با تهیه و انتشــار 8 اســتاندارد بین المللی آموزشی، و 

رهنمودها و مطالب آموزشــی حســابداری، گنجینه ای ارزشمند 
از اصول و مقررات پیشــرفته، فراهم آورده اســت تا سازمانهای 
حســابداری حرفه ای، با شناختی که از شــرایط و نیازهای حوزه 
گزارشــگری خود دارند، و با اســتفاده از منابع یادشــده، رسالت 

آموزشی خود را به خوبی انجام دهند.   
از حسابداران حرفه ای انتظار می رود »شایستگی فنی« زیر را داشته باشند:

• حسابداری مالی و گزارشگری،
• حسابداری مدیریت،

• مدیریت مالی و امور مالی،
• مالیات،

• حسابرسی و اطمینان بخشی،
• نظام راهبری، مدیریت ریسک، و کنترل داخلی،

• قانون تجارت و مقررات،
• فناوری اطالعات،

• محیط سازمانی و کسب وکار،
• اقتصاد،

• راهبرد کسب وکار و مدیریت.
از حســابداران حرفه ای همچنیــن انتظار مــی رود »مهارتهای 
حرفه ای« فکری، بین فردی و ارتباطی، شخصی، و سازمانی 
داشته باشند، و در زمینه »ارزشها، اخالق، و نگرشهای حرفه ای«، 
از شایســتگهای تردید حرفــه ای و قضاوت حرفه ای، اصول 

اخالقی، و تعهد به منافع عمومی برخوردار باشند.
موضــوع  بــه  حســابرس  مجلــه  شــماره  ایــن  میزگــرد 
»شایستگیهای حرفه ای برای ورود و باقی ماندن در حرفه« 
اختصاص دارد و پرسشهای زیر برای طرح در میزگرد و مصاحبه 

محسن غالمرضایی
مدیر واحد آموزش وتحقیقات سازمان حسابرسی

دکتر کیهان مهام
حسابدار رسمی و شریک

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

غالمرضا سالمی
حسابدار رسمی

منصور شمس احمدی
رئیس شورای عالی

انجمن حسابداران خبره ایران

دکتر یدا    هلل مکرمی
سردبیر مجله حسابرس

دکتر ابراهیم نوروزبیگی 
مدیر مرکز آموزش حسابداران خبره ایران

39

شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:



13
97

د  
سفن

   ا
99

ه  
مار

ش

با صاحبنظران درنظر گرفته شده است:
1- الزامهــای ورود بــه حرفه برای حســابداران حرفه ای در ایران، 
چیست؟ حســابدارانی که وارد حرفه می شوند از چه شایستگیهایی 
)شایســتگی فنــی، مهارتهای حرفــه ای، و ارزشــها، اخــالق، و 
نگرشهای حرفه ای( برخوردارند؟ شایستگیهای حسابداران حرفه ای 
در بدو ورود بــه حرفه، چه فاصله مهمی با شایســتگیهایی که در 

استانداردهای بین المللی آموزشی تعیین شده است، دارند؟ 
2- حســابداران حرفه ای در ایران، بعــد از ورود به حرفه، چگونه 
شایســتگیهای خــود را توســعه می دهند و حفــظ می کنند؟ چه 
الزامهایــی در ایــن زمینه وجــود دارد؟ آیا این الزامهــا برای این 
که حســابداران حرفه ای  ایــران، آمادگی و توانایــی ارائه خدمات 
حرفــه ای باکیفیــت داشــته باشــند، کافــی اســت؟ برنامه های 

توسعه حرفه ای مستمر در ایران چه کمبودهایی دارد؟
3- حســابداران حرفه ای که عضو جامعه حسابداران رســمی ایران 
نیســتند، با چه الزامهایــی برای ورود به حرفــه و باقی ماندن در 
آن روبــه رو هســتند؟ آیا این الزامهــا برای این که، ایــن گروه از 
حســابداران حرفه ای بتوانند مســئولیتهای حرفه ای خود را انجام 

دهند، کافی است؟
4- ارزیابی شــما از نقش ســازمانهای حســابداری حرفه ای ایران 
برای ارتقای شایســتگیهای حســابداران حرفه ای، چیست؟ چه 
پیشنهادی برای بهبود الزامهای ورود به، و باقی ماندن در، حرفه 

حسابداری در ایران دارید؟

 دکتر مکرمی
به میزگرد حسابرس خوش آمدید. در مقدمه گفتگو، به این 
پرسش بپردازیم که در ایران حسابدارحرفه ای کیست؟ آیا 
تنها حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، 

حسابدارحرفه ای قلمداد می شوند؟ 
 سالمی 

همین بحث را سالها در انجمن حســابداران خبره ایران داشتیم. 
در اصــل؛ کســانی کــه این انجمــن را تأســیس کردنــد، همه 
حســابرس بودند. وقتی صحبــت از حرفه می شــد، فقط بحث 
حسابرســها مطرح بود و می گفتند حســابدارحرفه ای کسی است 
کــه کار قضاوت حرفه ای انجــام و گزارش حسابرســی می دهد. 
حسابدارحرفه ای باید از اســتقالل برخوردار باشد. این که بتوانیم 
ضوابطــی برای حســابدارانی که عضو جامعه حسابداران رســمی 
نیســتند، بگذاریم و متعهدشــان کنیم به یک ســری الزامها، که 
من الزم می دانم که ازطریق ســازمان بورس این کار انجام شود، 
بسیارخوب است. چون مشکالت فقط به حسابرسها برنمی گردد، 
شاید بیشــتر به مدیریت و حســابدارانی که حســابرس نیستند، 

مرتبط باشد.
در ایران، تا زمانی که حســابداران تابع هیچ ضابطه ای نباشند، 
نمی توانیم آنهایی را که خارج از حسابرسی مستقل، کار می کنند، 

حسابدارحرفه ای قلمداد کنیم.
 دکتر مکرمی

گفتگو را با این پرسش دنبال کنم که، الزامهای ورود به حرفه 
برای مشتاقان به حســابداری حرفه ای در ایران چیست؟ 
حســابدارانی که وارد حرفه می شوند از چه شایستگیهایی 
باید برخوردار باشــند؟ شایستگیهای حسابداران حرفه ای 
در ابتدای ورود به حرفه، چه فاصله مهمی با شایستگیهایی 
دارد که در استانداردهای بین المللی آموزشی آمده و در دیگر 

کشورها مطرح است؟ 
 شمس احمدی 

از قدیم حرفه را، حرفه حسابرسی می شناختیم. همیشه می گفتند 
که شــما مثاًل در صنعت کار می کنید یــا در حرفه؛ و منظور حرفه 

حسابرسی بود. 
در دنیــا، تکلیف معین اســت! وقتی بخواهید بــه یک حرفه وارد 
شوید، باید یک ســری امتحانهایی را بگذرانید، یک سری تجربیات 

سالمی:

تغییر نگرش

نسبت به

حرفه حسابداری

بسیار مؤثر و ضروری

است
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عملی کسب کنید، و این الزامها به طور کامل هم با دانشگاه متفاوت 
است؛ یعنی شما حتی اگر دکترا هم داشته باشید، باید برای ورود به 

حرفه، امتحان را بگذرانید و شرایط الزم را داشته باشید. 
در ایــران متأســفانه ایــن روال وجود نداشــته اســت. ما یک 
انجمن حســابداران خبره داریــم کــه عضویت در آن، تــا به حال 
براســاس شایســتگیها و ویژگیهایی کــه در دنیــا، مدنظر حرفه 
می باشــد، نبوده اســت. مگر این که به تازگی دو مدرک تخصصی 
در انجمن تعریــف کرده ایم، یکی حســابدار مالی خبره و دیگری 
حســابدارمدیریت خبره، که متقاضیان این دو مدرک، باید امتحان 
داده و آموزش مســتمر ببینند. جامعه حسابداران رسمی هم، برای 
ورود اعضــا، برنامه های خاص خــودش را دارد، که البته تا حدود 

زیادی با روالی که در دنیا وجود دارد، مطابق است. 
بله؛ کســی که می خواهد وارد حرفه حســابداری شود باید یک 
ویژگیهایی داشــته باشــد، که در ایران اصاًل مطــرح نبوده، حتی 
آموزش حرفه ای مســتمر را هم، خیلی جــدی نگرفتیم. بنابراین 
الزم اســت که برای ورود به حرفه  حســابداری به طور عام، یعنی 
همه رشته های حســابداری، ویژگیهای الزم تعریف شود و برای 

اعمال آن، کار شود.
 دکتر مهام 

 برای این که حرفه پا بگیرد، باید سه شاکله اصلی داشته باشد؛ 
یعنی تشــکل حرفه ای، اســتانداردهای فنی، و استانداردهای 
اخالقی. در ایران، االن فقط حسابرســها این سه را، در قالب 
جامعه حســابداران رســمی دارنــد. در کنار این، تشــکلهایی 
داریم مانند انجمن حسابداران خبره، یا انجمن مدیران مالی، یا 
انجمن حسابرسان داخلی، که آن اعتبار الزم را ندارند. به عبارت 

دیگر، این تشکلها، آن سه شرط اصلی را ندارند. 
الزامهای ورود، اهمیتش در این اســت کــه بتوانیم افرادی را 
جــذب کنیم که این افراد باعث اعتبــار و اعتالی حرفه و باعث 
جاافتادن حرفه در مجامع مختلف در ســطح کشــور و در سطح 
بین المللــی شــوند. الزامًا، ورود بــه حرفــه از این جهت مهم 
اســت. اما اگر الزامهــای زیادی را بگذاریم ولــی حرفه نتواند، 
تشکل حرفه ای نتواند خودش را به دالیل دیگری که الزم است، 
جــا بیاندازد، الزامهــای آن حرفه، معنای خودش را از دســت 
می دهــد. کما این که، االن در جامعه حسابداران رســمی درباره 
این که چه کسی بیاید و عضو جامعه شود بسیار بحث می کنیم. 

آیا همه کســانی که وارد حرفه شده اند واقعًا دارای صالحیت 
هســتند؟ اصاًل چگونه باید تعیین صالحیت شوند؟ چون وقتی 
کســی عضو می شود، پشــت بند آن، امکانهایی برای او ایجاد 
می شود؛ برایش حق امضایی ایجاد می شود. اگر امضای او هیچ 
جایگاهی نداشته باشــد، هیچ اعتباری بیشتر از اعتبار دیگران 
نداشته باشد، شــاید الزامهای ورود به حرفه را، حرفه ای شدن 

را زیر سئوال می برد.
به نظر می رســد در ایران اگر بخواهیم در حرفه حسابداری، 
حرفه های دیگری را مانند حسابدارمدیریت خبره، یا حسابرس 
داخلی خبره، یا مدیرمالی حرفه ای، در کنار حسابرســی اضافه 
کنیم، باید برای آنها پشــتوانه های قانونــی فراهم کنیم. نبود 
شناســایی قانونی، شــاید باعث شده اســت که جذب نیرو در 
حرفه های یادشــده، و ماندن در حرفــه، اهمیت خودش را از 

دست بدهد. 
الزامهــای ورود به حرفه برای انجمــن مدیران مالی، برای 
انجمن حسابرســان داخلی، و ... خیلی ســختگیرانه نیست. 
ولی در حرفه حسابرســی، شرایط مشــخص و سختگیرانه ای 
به موجب قانون معین شــده، که آیین نامه تشخیص صالحیت 

آنها را به طور دقیق مشخص کرده است. 

دکتر مهام: 

آیا

همه کسانی که

وارد حرفه شده اند

واقعًا

دارای صالحیت

هستند
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 دکتر مکرمی 
اگر حسابدار رســمی را نمونه حسابدارحرفه ای در ایران، 
درنظر بگیریم، شرایطی که برای ورود حسابدار رسمی به 
حرفه معین شده اســت، تا چه اندازه اطمینان می دهد که 
حسابدار پذیرفته شــده در حرفه، صالحیتهای مورد انتظار 

را دارد؟

 شمس احمدی 
ما باید حرفه حســابداری را به گونه ای داشــته باشــیم که نه تنها 
پوشــش  را  تمامــی حســابداران حرفه ای  بلکــه  حسابرســان، 
بدهــد. همیشــه با بــورس صحبت کرده ایــم، و گفته ایم شــما 
حســابرس معتمد دارید، چرا مدیرمالی نبایــد مدیرمالی حرفه ای 
 و معتمد باشــد؟ پاســخ آن، تا حدودی روشن است؛ برای این که 
حرفه مدیرمالی نتوانسته خودش را به گونه ای بشناساند تا شرکت 
بورســی یا غیربورســی که می خواهد مدیرمالی انتخاب کند، به 

ضوابط انجمن حرفه ای اعتماد و اتکا کند.
 غالمرضایی

استاندارد بین المللی آموزش حسابداری1 (IES 1) شرایط ورود 
به حرفــه را برای مراجع عضو ایفک معین کرده اســت. عضویت در 
انجمن های حرفه ای لزومًا به پشــتیبانی قانونی نیــاز ندارد. انجمن 
حرفه ای الزامهای خود را تعیین می کند و طبق آن، اعضا را می پذیرد. 

 سالمی 
اگر تلقی عام را داشته باشیم، آن وقت این سئوالها پاسخش ساده 
می شــود. در یک کلمه، می شــود گفت که ما حســابدار حرفه ای 

نداریم؛ یعنی حسابداری که شایســتگیهای حرفه ای مورد انتظار 
را داشته باشد و آنها را پیوسته توسعه دهد. 

وضعیت ایران را اگر بگوییم، اینست که فعاًل ممکن است تنها 
اعضای جامعه حســابداران رســمی را به عنوان حسابدارحرفه ای 
بشناســیم؛ به دلیل این که هیچ نوع الزامی برای سایر حسابداران 

نداریم. 
 غالمرضایی

شرایطی که در ایران برای ورود به جامعه حسابداران رسمی ایران 
وجود دارد، با سایر کشــورهای جهان از لحاظ مدرک تحصیلی و 
ســابقه تجربی، تفاوت مهمی ندارد. در مورد  این که حســابداران 
حرفــه ای ایــران چقدر بــا حســابداران حرفه ای دیگر کشــورها 
فاصلــه دارند، تنهــا فاصله مهمی کــه می بینم، نبــود ارتباط با 
مؤسســه های بین المللی است. ضعف اصلی حرفه حسابرسی در 
ایران، قطع شــدن ارتباط با مؤسسه های بین المللی است. وگرنه 
تالش می شود، رئوســی که در استانداردهای بین المللی آموزش 
حسابداری مطرح است، در ایران پوشش داده  شود. برای مثال، 
همه آن موارد در برنامه های آموزشــی سازمان حسابرسی درنظر 

گرفته شده و ساالنه هم به روز می شود. 
ما در ایران در چند حوزه، از بعضی از کشــورهای جهان عقب 
هستیم، که آن حوزه ها هم اصاًل ربطی به تنها جامعه حسابداران 
ندارد. برای مثــال یکی از حوزه های راهبــردی که در آن عقب 
هســتیم، حوزه فنــاوری اطالعات (IT) اســت. بحث دیگر، 
ریسک اســت. دانش و مهارت کارشناسان ما، و به همین ترتیب 
حسابرسان، در حوزه ریسک کم است. به طور کلی، در حوزه های 
نوین، از کشورهای پیشرفته عقب تر هستیم. علتش هم این بوده 
که مبادله فرهنگی ما با کشــورهای پیشرفته در این حوزه ها، کم 

بوده است. 
حســابدار، بــرای حرفه ای شــدن، بایــد ابتــدا عضــو یــک 
انجمن حســابداری حرفه ای بشــود. آن انجمــن هــم بایــد آن 
سه شــاخصی را که اشاره شد، داشته باشد. هر انجمنی هم، برای 
اعضای خود، شــرایطی را در نظر می گیرد که طبیعی اســت آن 

شرایط، موجب اعتبار آن انجمن در جامعه می شود.
 دکتر نوروزبیگی

به عقیدۀ من حسابداِر حرفه  ای شخصی است که عضو انجمنی حرفه ای 
باشــد. انجمن های حرفه ای معتبرتر معیارهای دقیقتری برای گزینش 

شمس احمدی:

چرا

مدیرمالی

نباید مدیرمالی

حرفه ای و معتمد

باشد
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اعضای خود دارند و اعتباربخشی آنها برای اعضایشان بیشتر است.
اگر حســابدار رســمی را به عنوان تنها نمونه یک حسابدار حرفه ای 
در ایــران بدانیم، معیارهایی که برای ورود به ایــن حرفه وجود دارد در 
 )ACCA( مقایســه ای که من با انجمن حسابداران خبره و رسمی

داشتم،  بسیارمتفاوت است. 
در آخرین گزارش انجمن یادشده، که در کنگرۀ بین المللی حسابداران 
در سال 2018 مطرح شــد، اینگونه بیان شد که یک حسابدارحرفه ای 
بــرای موفقیت، عالوه بــر این که باید از ضریب هوشــی باال و قدرت 
تجزیه وتحلیل برخوردار باشــد، باید دارای 7مهارت: هوش اجتماعی، 
بهره هوشی، مهارت ارتباطی، تجربه، مهارت دیجیتال، مهارت فنی و 
مهارت خالقیت، باشــد. از دیگر مهارتهایی که بسیار مورد توجه است 
و موضوع اصلی کنگرۀ امســال نیز بود، بهره هوشــی )IQ( اســت. 
برخی ایــن ترکیب را هوش هیجانــی و بعضی هوش احساســی تعبیر 
کردند. مفهوم این موضوع آن اســت که، شخص ممکن است ضریب 
هوشــی باالیی داشته باشــد اما اخالق او به گونه ای باشد که دیگران را 
دفع می کند. یعنی نتواند با دیگران کار کند و تعامل داشته باشــد. بر این 
دوموضوع تاکید بســیار شده است. زیرا اگر کســی نتواند با بقیه تعامل 
کرده، عقیده اش را بیان کند و سخنان دیگران را بشنود، ممکن نیست 

یک حسابدارحرفه ای شود.
برتری دیگری که انجمن یادشــده برای حســابدارحرفه ای شــدن 
معرفی کرده، این اســت که یک حســابدار باید خوب بنویســد، خوب 
بخواند، نامه الکترونیکی بنویسد و شایسته صحبت کند. برتری توانایی 
کار در محیط دیجیتال ازجمله مهارتهایی است که یک حسابدارحرفه  ای 

را قادر می سازد تا با تکنولوژی سرکار داشته باشد.
 سالمی 

شرایط ورود به حرفه حســابداری رسمی شدن در ایران، از همه 
جای دنیا سخت تر اســت. همه جا 3 سال سابقه درنظر می گیرند 
در ایران 6 ســال. با وجــود این، بازهم می بینیــم که بروندادش 
آن چیــزی که انتظارش می رفته، نیســت. علتش همین نگرش 
است. امتحانی که ای سی سی ای)ACCA( برای حرفه ای شدن 
می گیرد، بر مبنای اینســت کــه جواب شایســتگیهایی که برای 

حسابدار حرفه ای تعریف شده است را بدهد. 
آموزش حرفــه ای، یــا امتحانهــای حرفه ای بایــد در جهت 
اطمینان از این باشد که حســابدار حرفه ای، مهارتها و دانش فنی 
الزم را به دســت آورده باشــد. در حقیقت در ایران این را نداریم. 

چهار امتحان می گیریم که کســی می تواند در آن قبول شــود که 
بهتــر بتواند حفظ کنــد، بهتر بتواند قانون مالیاتهــا را یاد بگیرد، 
یــا قانون تجارت را. ولی اگر ســئوال طوری طراحی می شــد که 
نشان می داد شخص تا چه اندازه شایستگیهای مورد انتظار برای 
حســابدار رسمی شدن را دارد، آن موقع کســانی که از این آزمون 
موفــق بیرون می آمدند، ممکن بود با احتمال بیشــتری در آینده 

حسابدارحرفه ای خوبی باشند. 
در واقع اولین اشــکال ما این اســت کــه آموزش هایمان برای 
ســاختن حســابدارحرفه ای، که آقای دکتــر نوروزبیگی برای آن 
7 شــاخصه درنظر گرفتند، نیســت. دوم این کــه آموزش ضمن 
حرفه، در حقیقت باز به دو دلیل اصلی که اشــاره می کنم، مناسب 
نیســت. یکی این که محیط آموزش مناسب در خود حرفه وجود 
ندارد؛ دلیلش هم روشن است. تعداد زیادی از حسابداران رسمی  
نســل یک، مثل من، آزمــون ورودی نداده انــد و به دلیل این که 
حســابدار بودیم و سابقه داشــتیم، نمی خواهم دست کم بگیرم، 
لزوما مســلط بــه شایســتگیهایی نیســتند که الزمه حســابدار 

حرفه ای شدن است. 
آموزشــهای مســتمر هــم در ایــران خیلی تق ولق اســت. من 
همــه این کاســتی ها را به این مربــوط می دانم که باید نســبت به 

دکتر نوروزبیگی: 

حسابدارحرفه ای

باید خوب بنویسد

خوب صحبت کند

یعنی بتواند

آدمها را

همراه کند
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حســابدارحرفه ای، و آموزش حرفه ای تغییر نگرش داشته باشیم. 
برای مثــال، یک جایی مثل مرکز آموزش حســابداران خبره، دقیقًا 
جای همین کار اســت. انتظار این است که مؤسسه های حسابرسی 
که تــوان دارنــد و جامعه حسابداران رســمی، نهادهــای آموزش 
حرفــه ای را تقویت کننــد و حسابداران رســمی را بــرای آموزش 
به آنجا بفرســتند. مــن به یاد دارم که مؤسســه حسابرســی کوپرز 
قبل از انقالب، حسابرســان را بورســیه می  کرد، تا چارتر بشــوند. 
دستگاههای  جامعه حسابداران رسمی،  حسابرســی،  مؤسسه های 
دولتی، و بورس، به عنوان رقیب به مرکز آموزش حســابداران خبره 
نگاه می کنند و فرض نمی کنند که ذینفع اصلی، حرفه است و مرکز 

آموزش حسابداران خبره مال تمام حسابداران ایران است. 
تغییر نگرش نسبت به حرفه حسابداری، و شاخصه هایی که باید 
داشته باشد، بسیار مؤثر و ضروری است. 3 مورد شایستگیهای هر 
حسابدارحرفه ای؛ داشتن مهارتها، دانش و آموزش مستمر است، و 
ما این را فاقدش هستیم. یعنی به آن صورت که بایدوشاید، نداریم.

 دکتر مکرمی 
در ادبیات حســابداری گفته می شود که حسابدارحرفه ای، 
بعد از ورود به حرفه، باید شایســتگیهای حرفه ای را حفظ 
کند و توســعه دهد، با توجه به تحولهایی که در صنعت و 
کســب وکار در جریان است. حسابداران حرفه ای در ایران 

چگونه شایستگی خود را حفظ می کنند و توسعه می دهند؟

 شمس احمدی 
 بــا ایــن بحثهایی که شــد، حســابدار حرفــه ای ما، آیــا اصاًل 
حســابدارحرفه ای هســت؟ بســیاری از شایســتگیهایی کــه از 
حســابدارحرفه ای انتظار می رود، مربوط به یادگیری قبل از ورود 
بــه حرفه اســت. مهارتها و دانشــهایی که در طــول زندگی یاد 

می گیریم؛ تحلیل، ارتباط، انتقاد، ... 
ما چه موقع در مدرسه، در خانواده حق انتقاد داشتیم، بحث تحلیل 
داشــتیم، نقد داشــتیم، کار تیمی کردیم؛ در دبستان، دبیرستان، و 
دانشگاه. این تغییر نگرش که یک دفعه صورت نمی گیرد. ما، همه 
مشــکالت را به گردن حرفه می  اندازیم. آیا حرفه وظیفه دارد به من 
یادبدهد که چگونه با دیگران ارتبــاط برقرار کنم؟ در خانواده ام، در 
مدرســه ام، در دانشــگاه، معلم و اســتاد درس داده و من نوشته ام. 
همیــن االن هم در دانشــگاه ها جزوه می  گویند. ما چند بررســی  
موردی)Case Study( در دانشگاه تحلیل کرده ایم؟ استانداردهای 
حسابداری هنوز وارد دروس دانشگاهی نشده است؛ یعنی کسی که 
از دانشــگاه فارغ التحصیل می شــود، با اســتانداردهای حسابداری 
و حسابرســی بیگانه است. در چنین شــرایطی، یک امتحان خیلی 
ســخت که براســاس یادگیری و تجربه نیست، و تنها براساس یک 
ســری مطالب حفظی است، تنها شانس کســانی را باال می برد که 
توانایی خواندن و حفظ کردن باالتری دارند و نه الزامًا کسی که اکنون 

یا در آینده ممکن است حسابدار بهتری باشد. 
بنابراین بســیار سخت اســت که بخواهیم حســابدار حرفه ای با 
تعاریفی که متداول است، پرورش بدهیم. در حال حاضر آموزشهایی 
که به حســابدارحرفه ای- بعــد از حسابداررسمی شــدن- می دهیم، 
بیشــتر حســابداری و حسابرسی است و آموزشــهایی که مهارتها و 

ارزشها و اخالق حرفه ای را ارتقا دهد، کمتر داریم. 
اینهــا را بایــد در محیط کســب وکار، اجتماع و اقتصــاد  دید. در 
محیط آموزشــی ما، از آموزشهایی که شایستگیهای تصمیم گیری، 
کارگروهی، تحلیل، و از این قبیل را یاد بدهد، خبری نیست. ارتباط 
صنعت با دانشگاه قطع است. زبان انگلیسی که اصاًل می گویند نباید 
یاد بگیریم. آیا می شــود که حسابدار زبان انگلیســی بلد نباشد؟ از 

اعضای آیفک کدام کشور هست که زبان دومش انگلیسی نباشد؟ 
 دکتر مهام 

از نظر آزمونها و ســرفصلهای آزمــون، نمی توانیم بگوییم ایران 
با دیگر کشــورها متفاوت اســت. از نظر محتوا هم در بسیاری از 

دکتر مکرمی:

آیا تنها

حسابداران رسمی

عضو 

جامعه حسابداران رسمی ایران

حسابدار حرفه ای

قلمداد می شوند
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بخشهای آزمون شــباهتهای زیادی با دیگر کشورها داریم. ولی 
این که نوع ســئوالهای آزمون بتوانــد مهارتها و فنون مورد نظر را 

بسنجد، شاید در آن ضعفهایی داشته باشیم. 
مهارت دیگری که حسابدار رسمی باید داشته باشد، جامع نگری 
اســت، و این که بتواند یک مســئله را از همه ابعاد بررســی کند. 
قضاوت حســابرس برمی گــردد به این که، چگونــه بتواند عناصر 
مختلفی را که ممکن است با موضوع مرتبط باشند، به هم وصل 

کند و همه جانبه تصمیم بگیرد.
همیشــه در کل حرفه، یک خط قرمز داریم، که منافع عمومی 
است. با مسئله تسعیر ارز چگونه باید برخورد کنیم که منافع عمومی 
حفظ شود، آیا یک بند بخصوص را در گزارش حسابرسی بیاوریم 
یا نیاوریم تا منافع عمومی بهتر حفظ شود؛ آنجاست که می  گوییم، 
منافع عمومی را کسی می تواند حفظ کند که مستقل باشد. این نوع 
اســتقالل را کدام آزمون حسابرســی ممکن اســت آزمون کند؟ 
چگونه می  توانید یک آدم را آزمون کنید و ببینید که حاضر است از 

منفعت خودش بگذرد؟ هیچ راهی دارید برای این؟ 
پس باید شــرایطی را فراهم کنیم که رعایت نکردن استقالل، 
هیچ منفعتی نداشــته باشــد، یعنی انگیزه ای برای رعایت نکردن 
استقالل وجود نداشته باشد. یک فرد غیرمتخصص را می  توانید 
با آموزش، با کار بیشتر و با مطالعه متخصص کنید؛ ولی استقالل 
چیزی نیســت که به آســانی بتوانیم کســب کنیم؛ با آموزش حل 
نمی شــود. برای مثال، تا زمانی که حق الزحمه حسابرسان کافی 
نباشــد، احتمال نقض اســتقالل وجود دارد. پاشــنه آشیل ما در 

ایران استقالل است. آموزش بعد از آن است. 
حل مسائل مربوط به حرفه، تحلیل می خواهد، تحلیلهای قوی 
جامعه شــناختی می خواهد، تحلیل روانشــناختی می خواهد. شاید 
خیلی از مسائل و مشکالت حرفه مربوط  به آموزش و آزمون نباشد. 
شــاید گره های بزرگتری در کل وجود داشــته باشد که کسی که وارد 

حرفه حسابداری می شود، آن شایستگیهای الزم را نداشته باشد.
 سالمی 

شرط الزم داشتن استقالل، داشتن دانش است. اگر دانش نداشته 
باشــید، نمی  توانید مســتقل باشــید. دانش ومهارت پایه استقالل 
اســت و بدون این، اســتقالل امکان پذیر نیســت. مــن در مورد 
اخالق حرفه ای چند ســال پیش صحبتی داشــتم؛ در مورد این که؛ 
اگر ســواد داشته باشید، درس تان را خوب بخوانید، و دانش تان باال 

برود، اســتقالل تان تضمین شده است. زیرا دیگر کارفرما نمی تواند 
به شــما بگوید که، این کار را بکنید، چون من می گویم! شما وقتی 
با دانش تان مســتقل شده باشید، حاال دیگر شما گزینه های دیگر و 

جاهایی برای رفتن دارید؛ همه جا شما را می خواهند. 
 دکتر مهام 

چرا االن حســابداران رســمی ما که از نظر دانش در سطح خوبی 
هستند، با اینهمه مشــکالتی که می گوییم، روبه رو هستند؟ چرا 

بعضًا استقالل ندارند؟
 سالمی  

آنهایی که دانش دارند، االن در وضعیت خوبی هســتند. شــاید 
کســانی باشــند که دانش دارند، که وضعشــان خوب نباشد، ولی 

این گونه موارد، اصل نیست و استثناست. 
 دکتر مکرمی

بحثمان را درست متمرکز کنیم روی آموزش حرفه ای مستمر. 
سئوال من اینست که به طور مشخص سازمان حسابرسی، و 
جامعه حسابداران رسمی، کوشش هایشان برای حفظ وتوسعه 
شایســتگیهای حرفه ای حسابداران حرفه ای چگونه است؟ و 

در قیاس با یک الگوی متعارف چه کمبودهایی دارد؟ 
 دکتر غالمرضایی 

بسیاری از کارهایی که برای ارتقای مهارت حسابداران باید انجام 
شود، مربوط به کالس نیست، این کارها را باید مؤسسه حسابرسی 
یا شــریک حرفه ای انتقال بدهد. توســعه حساسیت، قضاوت، و 
این قبیل توانائیها در تجربه وعمل اســت که محقق می شــود. در 

کالس درس نمی توان آنها را انتقال داد. 
 دکتر نوروزبیگی

مرکز آموزش حســابداران خبره مرکــزی غیرانتفاعی و خصوصی 
اســت. دانشــجویان بــرای دریافت مــدرک دانشــگاهی وارد 
دانشگاه ها می  شوند و حتی اگر از کیفیت آموزشی ناراضی باشند، 
خیالشــان از بابت دریافت مدرک راحت است و اعتراضی ندارند. 
اما کسانی که به مرکز آموزش مراجعه می کنند، هدفشان آموزش 
اســت و چون هزینه می کنند، کیفیت برایشان اهمیت دارد. یکی 
از معایب ما کمبود منابع آموزشی است. یعنی در مباحث مختلف، 
منابع آموزشــی کافی نداریم. منابعی که اساتید به آنها استناد کنند 
و دانشــجویان در اوقات فراغت از آنها بهره مند شوند. ما امکانات 
کمک آموزشــی نداریم. البتــه این جزئی از برنامه هایمان اســت 
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کــه این امکانات را فراهم کنیم. فکــر می کنم منابع و ویدئوهای 
غیربرخط، کیفیت آموزش را دگرگون خواهند کرد.

 دکتر مهام 
در انجمــن مدیران مالی بیش از 100 یا شــاید 200 دی وی دی 
)DVD( آموزشــی داریــم، که آنها را می  فروشــند، که بیشــتر 
سرفصلهایی از بیمه و مالیات تا استانداردها و بحثهای مختلف را 

پوشش می  دهد؛ ولی همان هم بازار ندارد. 
 سالمی 

آن چه که حسابدار در محیط کار یاد می گیرد، در واقع جزو آموزش 
اســت. در حقیقت، محیط اســت که به فرد آموزش می  دهد. در 
امریکا، که یک کشــور صنعتی اســت، محیــط کار بهترین جای 
آموزش است. کسانی که سی پی ای (CPA) قبول می شوند، اگر 
رفت پی دبلیوســی (PwC) یا رفت در یی وای (EY) کار کرد، 
تازه می شود حسابدار حرفه ای. ای سی سی ای، منابع آموزشی اش 
را هرچند ســال یک بــار تجدیدنظــر می کند، بــه روز می کند. تا 
می  خواهیم نســخه جدیــد را ترجمــه کنیــم و در برنامه آموزش 
بگذاریم، یکی جدیدتر آمده است. یکی از دالیل موفقیت آنها این 
اســت که برخالف جامعه حسابداران رسمی که خودش آموزشگاه 
درســت کرده، از مراکز حرفه ای مستقل آموزشی کمک می گیرند. 
مراجــع آموزش حســابداری حرفه ای در جهــان، نقش مهمی در 

آموزش و توسعه حسابداران حرفه ای بازی می کنند.
اگــر بخواهیم حســابدار یا حســابرس به روز شــود، بایســتی 
منابــع در اختیارش بگذاریــم و برای این کار بایــد مراکز آموزش 
حســابداری حرفه ای را تقویت کنیم. در ایران، درحال حاضر تنها 
مرکز آموزش حســابداران خبره را داریم. انجمن مدیران مالی هم 
ممکن اســت چنین چیزی درست کند؛ یا هر انجمن دیگری. باید 
به این مراکز آموزش حرفه ای بها داده شــود. نباید انتظار داشــته 
باشیم دولت کمک کند. باید از حرفه خودمان انتظار داشته باشیم. 
در حقیقت جامعه حسابداران رسمی نباید برای خودش یک مرکز 
آموزشــی باز کند و از آن طریق آموزش بدهد، و بعد نصف قیمت 

بگیرد، چون خودش دارد از جای دیگر سوبسید می گیرد. 
در حال حاضر یک مرکز آموزش حرفه ای داریم که با کوشــش 
فــراوان، توانســته خود را ثابــت کنــد. بیاییــم آن را الگو قرار 
دهیم. ســازمان بورس باید حســابداران و حسابرسان را مکلف 
کند کــه بروند دوره هــای آموزش حرفه ای ببیننــد. باید آموزش 

حســابداری حرفه ای را در ایــران، تخصصــی کنیــم و از مراکز 
حرفــه ای برای ایــن کار کمــک بگیریم. آن موقع اســت که هم 
امتحان رتبه حسابرســی را برای حسابرسان سطوح مختلف مهیا 
و وسیع می کنیم، هم به کســانی که می خواهند وارد حرفه شوند 

آموزش درست می دهیم. 
جامعــه حسابداران رســمی، بــورس و سازمان حسابرســی هم 
می توانند بر اســتانداردهای آموزشــی این مراکز نظــارت کنند، و 
درمقابل، مدارک این مراکز را به رسمیت بشناسند. آموزش مستمری 
که اکنون در ایران برگزار می شــود، هیچ اثربخشــی ندارد، ولی از 

این راه، ممکن است نتایج مهمی به دست بیاید. 
نتیجه گیری که بخواهم بکنم، این اســت که ایجاد شایستگی در 
عالقه مندان به ورود به حرفه، و نگهداری و توسعه شایستگیها بعد 
از ورود به حرفه، راهش آموزش اســت. جوانانی که تخصص پیدا 
کرده اند، دکترا گرفته اند، آمادگی خوبی دارند، منتهی باید آشنا شوند 
با آموزشــهای نوینی کــه در حرفه ضروری اســت. در ایران برای 

حرفه حسابداری و تأمین منابع، باید راهکار پیدا کنیم.
 دکتر مکرمی

در شرایط کنونی، چه باید بکنیم که حسابداری که وارد حرفه 
می شود، شایستگیهای الزم را داشته باشد و حسابدارانی 
که در حرفه هســتند، شایستگیهای خودر را حفظ وتوسعه 
دهند، تا جامعه اطمینان پیدا کند که حســابداران حرفه ای 

به طور نظام مند، از شایستگی الزم برخوردارند.
 شمس احمدی 

آموزش دوطرفه است؛ یعنی نیاز با عرضه، باید انطباق داشته باشد. 
آموزشــها بر حسب نیاز نبوده، یعنی فقط می خواستند که 40 ساعت 
آموزش مســتمر، پر شــود. به نظر من، جامعه حسابداران رســمی 
نباید وارد ارائه آموزشــهایی بشــود که االن انجام می شــود. جامعه 
حسابداران رســمی باید آموزشــهای تخصصی برای حسابرســان، 
آموزش موضوعاتی که حسابرســان در حیــن کار به آنها نیاز دارند را 

تقویت کند. 
 .(PowerPoint) ما یک آفت آموزش داریــم به نام پاورپوینت
معلم یک پاورپوینت درست می  کند، و ظرف 3 ساعت کالس را تمام 
می  کند. آموزش باید هرچه بیشــتر کاربردی باشــد. مراکز آموزش 
حسابداری حرفه ای باید مدارک تخصصی بدهند. دوره های آموزشی 
باید تعریف شده باشد و منجر به مدرک حرفه ای شود تا هر حسابداری 
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را بتوان بر اساس مدارکی که گرفته، ارزیابی کرد.
حتی می  توانیم مــدارک حرفه ای تخصصی بدهیم .حسابرســی که 
می  خواهد بانک را حسابرسی کند، دوره تخصصی بانک ببیند. کسی که 
می خواهد بیمه را رســیدگی کند، تا مدرک تخصصی حسابرسی بیمه را 
نداشته باشد، مجاز نمی شود در گروه حسابرسی شرکت بیمه وارد شود. 

 دکتر مهام 
انجمــن حسابرســی داخلــی (IIA)  5 یــا 6 مــدرک حرفه ای 
می  دهــد؛ برای مثــال حســابرس داخلی خبره در سیســتم  بانکی، یا 
حسابرس داخلی خبره در ارزیابی کنترل داخلی، یا حسابرس داخلی خبره 

در بخش دولتی، یا حسابرس داخلی خبره در بحث مدیریت ریسک. 
یکــی از کارهایــی کــه بایــد بکنیــم، بــرای این کــه بخواهیــم 
حســابداران خبره حرفه ای در حوزه های مختلف حســابداری، مثل 
حسابرســی داخلی، ایجاد کنیم، باید اول برنامه های آموزشــی داشته 
باشــیم، و برای این کار، بایــد الگوبــرداری کنیم.باالخره الگوهای 
متداول پذیرفته شــده جهانی وجود دارد. بعد برحســب نیازسنجی که 
در بازار انجام می شود، باید ببینیم نیاز کشور به کدامیک از اینهاست.

برای حل مشــکل منابع هــم، هیچ راهی نداریم جــز این که زبان 
انگلیســی را جزو یکی از  الزامها کنیم. ترجمه به هرحال مشــکالت 
خاصی دارد. باید برویم به ســمتی که حداقل زبان انگلیســی را، زبان 
دوم خود بکنیم. در ایران افراد باســواد زیاد داریــم، ولی برای مثال 
افرادی که بتوانند مطالب را  در یک مجمع عمومی، به زبان انگلیســی 
ارائه کنند، بســیار کــم داریم. اگر بخواهیم در این حرفه رشــد کنیم، 
باید تا می توانیم زبان انگلیســی را تقویت کنیم، در همه قسمتها؛ در 

نوشتن، در صحبت کردن، در همه جا.
 غالمرضایی

شرط موفقیت در آموزش، شفافیت است. می  خواهیم کنترل کیفیت درس 
بدهیم، بایــد پرونده های کنترل کیفیت مؤسسه های حسابرســی مبنای 
تهیه مطلب برای بررســی موردی قرار گیــرد. می  خواهیم تقلب درس 
بدهیم، باید پرونده های واقعی تقلب کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
مبنــا قرار بگیرد؛ نه این که برویم از کتابهــای امریکایی ترجمه کنیم، و 

مسائلی را مطرح کنیم که اصاًل در ایران بی معنی است.
نکتــه دوم، الزام و تشــویق به حضور افراد باتجربه اســت که انتقال 
دانش بدهند. برای مثال برای مدیران، مشارکت در فعالیتهای آموزشی 
به عنــوان یکی از شــرطهای ارتقا درنظــر گرفته شــود. انتقال دانش 

بسیارمهم است و کالس حرفه ای با افراد حرفه ای معنادار می شود. 

نکته دیگــر، آمــوزش فناوری اطالعات وارتباطات اســت. فناوری 
اطالعات وارتباطات در کالســهای آموزش شــکل نمی گیرد. باید الزام 
شــود که بخشــهایی از کار حسابرســی حتمًا با کمک فناوری اطالعات 
انجام بشــود. اخالق، در کالس آموزشــی یاد گرفته نمی شود؛ اخالق 
در سطح مؤسسه و شریک انتقال پیدا می کند. مهارت ها، باید از طریق 

آموزشهای مهارتی در گروههای حسابرسی توسعه پیدا کند. 
باید به این اعتقاد برسیم که آموزش، هزینه نیست. قبول کنیم برای 
یک اســتاد هم، باید حق الزحمه باالتری بدهیم. واقعًا نمی شــود، شما 
کالس حرفه ای داشته باشید، اگر نخواهید که در آموزش سرمایه گذاری 
کنید، جزوه تهیه نکنید، طراح ســئوال خوب نداشــته باشــید و از استاد 

حمایت نکنید. 
مباحث جدیدی مطرح اســت که باید در برنامه آموزشی قرار بگیرد، 
مانند ریسک، مدلهای قیمت گذاری، ارزشهای منصفانه، و حسابرسی 

 .(Big data) داده های عظیم
 دکتر نوروزبیگی 

سیســتم آموزش حرفه ای که ورودی آن دانشجوی خام و خروجی آن 
حســابدارحرفه ای است، متشکل از دانشجو، اســتاد و منابع آموزشی 
اســت. فکر می کنم در کشــور ما عنصر ورودی، یعنی دانشجو، دچار 

مشکل شده است و این موضوع سالهای بعد، خود را نشان می دهد.
امروزه دانشــجویان وارد دانشگاهها می شوند و دانشگاه برایشان 

غالمرضایی: 

مبادله فرهنگی ما

با

کشورهای پیشرفته

در این حوزه ها

کم بوده است
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انتخــاب واحــد می کند، نــه خود دانشــجو. چنین دانشــجویی 
ضریب هوشــی الزم را نخواهــد داشــت و در آینــده انتظار یک 
حســابرس خوب شدن، از این شــخص، امری غیرممکن است. 
چنین شخصی نمی تواند با عنوان یک حسابرس، برای یک تاجر 

موفِق باهوش که اهل کسب وکار است، فعالیت کند. 
نکته دیگر این اســت که آیا آموزش حسابداری حرفه ای جدی 
است؟ آیا می شود به آن اتکا کرد یا تنها فعالیتی جانبی و به عنوان 
شغل دوم یا ســوم است؟ اگر حق الزحمه اساتید قابل توجه باشد، 
افراد برای این ِســمت رقابــت خواهند کرد و تــالش می کنند تا 

کیفیت تدریس خود را باال ببرند.
بایــد برای حســابداری حرفه ای تقاضا ایجاد کنیــم. اگر تقاضا 
برای مدرک حرفه ای زیاد شــود، این مدرک تعریف و اهمیت پیدا 
می کنــد. برای مدارک حرفــه ای به اندازه کافــی تبلیغات صورت 
نگرفته اســت. این مدارک وجه تمایز دو کارشــناس حسابداری 

هستند و باعث می شوند افراد متفاوت به نظر برسند.
 سالمی 

مــن برمی گردم بــه بحث اولمــان، می  خواهیم در ایــن میزگرد 
یــک نتیجه بگیریم. اول گفتم حرفه در ایران، فقط حسابرســی 
نیســت. حاال بیاییم نتیجه بگیریم که حرفه در ایران، بایســتی 
حرفه حســابداری شود، شــامل مدیرمالی، حســابرس داخلی، 

حسابداری مدیریت، مشاورمالی، مشاورحسابداری، و اینها. 
اگــر مدیرمالی حرفــه ای نباشــد، اصــاًل مدیرمالی نیســت؛ 
حســابرس داخلی اگر حرفه ای نباشــد، اصاًل حســابرس داخلی 
نیست. حســابدار حرفه ای، هم باید مدرک تحصیلی یعنی دانش 
حسابداری داشته باشد، و هم، مهارت حرفه ای؛ که اینها مستلزم 

آموزش است؛ آموزش را هم باید در دوره های حرفه ای ببینند. 
چگونه برای حســابدارحرفه ای تقاضا درســت کنیم. بورس، 
ممکن است نقش خیلی باالیی داشــته باشد. یکی از مشکالت 
بزرگ شــرکتهای بورســی، کمبود اطالعات حسابداری مدیریت 
اســت، چــون آدم آن را ندارنــد. در حقیقت یکــی از ضعفهای 
اقتصادمــان نداشــتن حســابدارمدیریت، حســابرس داخلی، و 
مدیرمالی اســت. بورس بایــد حمایت کند کــه مراکزحرفه ای پا 
بگیرند، و شــرکتها هم به تدریج، از کسانی استفاده کنند که دارای 

مدارک حرفه ای از مراکز آموزش حرفه ای حسابداری هستند. 
 دکتر مکرمی

از مشــارکت شــما در این میزگرد سپاســگزاریم. همه 
اعضای میزگــرد هم عقیده اند که آمــوزش حرفه ای برای 
حسابداران حرفه ای، چه در زمان ورود به حرفه و یا بعد از 
آن، یک ضرورت جدی است و راه حل آن هم تقویت مراکز 

آموزش حرفه ای است. 
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