


ویــــژه نــامه 99

استاندارد  بین المللی آموزش حسابداری 1
الزامهای ورود به برنامه آموزش حسابداری حرفه ای 

مطالب کمکی برای پشتیبانی از استقرار استاندارد آموزشی

اسفند 1397

IES 1, ENTRY REQUIREMENTS TO
 PROFESSIONAL ACCOUNTING EDUACTION 

PROGRAMS
IMPLEMENTATION SUPPORT MATERIALS

IAESB
SEPTEMBER 2016



»شایسـتگیهای حرفـه ای بـرای ورود بـه حرفـه و باقی مانـدن در حرفـه« موضوع محوری شـماره 99 
)بهمن - اسـفند 1397( مجله حسـابرس اسـت.

از ژوئیـه 2014، سـازمانهای عضـو فدراسـیون بین المللـی حسـابداران ملـزم بـه تعییـن الزامهای 
ورود بـه برنامه آمـوزش حسـابداری حرفه ای شـدند تا افـرادی که به حسـابداری حرفه ای به چشـم یک 
شـغل نگاه می کنند از شـانس موفقیـت معقولی در به پایان رسـاندن برنامه آموزش حسـابداری حرفه ای  

برخـوردار باشـند، و در عین حـال، ایـن الزامهـا مانعهای اضافی برای ورودشـان ایجـاد نکنند.
ایـن مقالـه بـرای کمـک بـه سـازمانهای عضـو فدراسـیون بـرای درک عاملهـای مختلـف مؤثـر بـر 

موفقیـت یـا ناکامـی افـراد در برنامـه آمـوزش حسـابداری حرفه ای  تنظیـم شـده اسـت. 
ترجمه و تنظیم این مجموعه را آقای امیرهادی معنوی مقدم به عهده داشته است.
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