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ياحدَای فعالیت اعضا

انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران تشــکلی اســت حرفــه ای، غیرسیاســی و غیرانتفاعــی. انجمــن و اعضــای آن تابعیــت 
ایرانــی دارنــد و مرکــز اصلــی انجمــن در شــهر تهــران واقــع اســت کــه در صــورت لــزوم بنــا بــه درخواســت هیأت مدیــره 

می توانــد بــا موافقــت وزارت کشــور در ســایر مراکــز اســتان های شــعبه، دفتــر یــا نمایندگــی تأســیس کنــد. 
 

اهداف
بــه طــور کلــی انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران بــه منظــور ســامان دهی الزم بــه منظــور تبییــن مناســب تر نقــش حسابرســی داخلــی 
ــدی،  ــای تولی ــی واحده ــی و غیرمال ــای مال ــی و گزارش ه ــای مال ــه صورت ه ــاد ب ــکا و اعتم ــش قابلیت ات ــی و افزای ــدف ارزش آفرین ــا ه ب
ــی در  ــات مال ــر چــه بیشــتر اطالع ــت شــفافیت ه ــا و در جه ــی و بانک ه ــی، تعاون ــای خصوصــی، دولت ــی در بخش ه ــی و بازرگان خدمات

ســطح کشــور، بــر پایــه اهــداف زیــر تشــکیل شــده اســت. 
مطابــق بــا مفــاد مــاده )4( اساســنامه، هــدف از تشــکیل انجمــن عبــارت اســت از تنظیــم امــور و اعتــالی حرفــه ی حسابرســی داخلــی در 

کشــور و نظــارت حرفــه ای بــر کار و کیفیــت ارائــه ی خدمــات حرفــه ای حسابرســان داخلــی عضــو انجمــن، از طریــق:
1- تشکل حسابرسان داخلی کشور و برقراری ارتباط مستمر فنی و حرفه ای بین آنان. 

2- گسترش کیفی و کّمی خدمات حرفه ای حسابرسی داخلی در کشور. 
3- تهیه و کمک در تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی و ارائه به مراجع ذی صالح کشور برای تصویب. 

ــا و  ــزاری همایش ه ــی و برگ ــریات تخصص ــار نش ــن، انتش ــای انجم ــق تارنم ــا از طری ــه ای اعض ــی و حرف ــش تخصص ــای دان 4- ارتق
ــی.  ــمینارهای آموزش س

5- حمایت از حقوق حرفه ای اعضا. 
6- تعامل با تشکل های حرفه ای منطقه ای و بین المللی و در صورت لزوم عضویت در آن ها. 

7- همکاری با دستگاه های ذیربط در تدوین قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به حرفه ی حسابرسی داخلی. 

عضویت 
انجمن حسابرسان داخلی ایران دارای دو 

نوع عضو به صورت اصلی و افتخاری است. 

درباره ی 
ایران داخلی  حسابرسان  انجمن 

واحدهای فعالیت اعضا
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اعضای اصلی: اعضای اصلی انجمن به دو گروه کلی به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف ( حسابرسان داخلی خبره

ب ( سایر اعضای اصلی
 

ارکان انجمن حسابرسان داخلی ایران عبارتند از:
الف ( مجمع عمومی 

ب ( هیأت مدیره 
ج ( بازرس

 
ثبت و نگهداری رویدادهای مالی )بودجه، درآمد و هزینه ها(

بودجــه ی انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران از طریــق جمــع آوری کمک هــای بالعــوض و هدایــا، اعانــات، قبــول وصیــت، وقــف و نیــز حــق 
ــا پــس از  ــه کمک هــای بالعــوض و هدای عضویــت ســاالنه، ورودیــه و آمــوزش حرفــه ای اعضــا تأمیــن می شــود. پذیــرش و دریافــت هــر گون
تصویــب هیأت مدیــره بالمانــع اســت. درآمدهــا و هزینه هــای انجمــن در دفاتــر قانونــی ثبــت و صورتهــای مالــی آن در پایــان هــر ســال مالــی 
پــس از ارائــه ی گــزارش بــازرس، جهــت بررســی بــه کمیســیون مــاده 10 قانــون فعالیــت احــزاب و جمعیت هــا ارائــه خواهــد شــد. همچنیــن 

کلیــه ی دفاتــر مالــی )قانونــی( انجمــن در صــورت مراجعــه ی مأمــوران مالیاتــی در اختیــار آنــان قــرار خواهــد گرفــت. 
سال مالی انجمن از تاریخ اول مهر ماه هر سال شروع و همواره به پایان شهریور ماه سال بعد منتهی می شود.

هیأت مدیره 
انجمــن دارای هیــأت مدیــره ای مرکــب از پنــج  عضــو اصلــی و دو  عضــو علی البــدل اســت کــه از میــان اعضــای اصلــی و از حسابرســان 
داخلــی خبــره، بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب می شــوند. هیــأت مدیــره می توانــد از بیــن خــود یــا اعضــای اصلــی و از حسابرســان داخلــی 
خبــره ی انجمــن یــک نفــر را به عنــوان دبیــرکل انجمــن انتخــاب کنــد. دبیــرکل، اداره ی امــور اجرایــی انجمــن را بــه عهــده دارد، مجــری 
ــه وی تفویــض شــده، نماینــده ی انجمــن محســوب  ــات هیــات مدیــره اســت و در حــدود اختیاراتــی کــه از طــرف هیــأت مدیــره ب مصوب

می شــود 
ــدواری  ــر امی ــس(، ناص ــب ریی ــار )نای ــواد صف ــس(، محمدج ــی )ریی ــی رحمان ــد از: عل ــن عبارتن ــره ی انجم ــأت مدی ــون اعضــای هی هم اکن
ــو  ــرک زاده )عض ــعید ت ــدل( و س ــو علی الب ــتمی )عض ــد رس ــو(، مجی ــلیمانی )عض ــاب س ــاس ارب ــو(، عب ــدی )عض ــی اس ــه دار(، مرتض )خزان

علی البــدل و دبیــرکل(
 

کارگروه های انجمن
براســاس مفــاد اساســنامه ی انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران و آیین نامــه ی اجرایــی آن، هیــأت مدیــره می توانــد از بیــن اعضــا و یــا 
در صــورت لــزوم افــراد واجــد شــرایط بــرای رســیدن بــه اهــداف انجمــن، کمیته هــای تخصصــی تشــکیل دهــد. اعضــای ایــن کمیته هــا 
بــا تأییــد هیــأت مدیــره انتخــاب می شــوند و مســئولیت هریــک از کمیته هــا بــا یکــی از اعضــای هیــأت مدیــره اســت. هریــک از اعضــای 

هیــأت مدیــره می توانــد ریاســت یــک یــا چنــد کمیتــه را برعهــده داشــته باشــد.
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هم اکنون کارگروه های زیر در انجمن فعال اند:
کمیته ی فنی و تدوین استانداردهای حسابرسی داخلی

اعضــا: مرتضــی اســدی )رییــس کمیتــه(، محســن غالمرضایــی، حلیمــه رحمانــی، تــورج مشــتری دوســت، مســعود محمدپــور، ساســان 
مهرانــی و کیهــان مهــام

کمیته ی تعیین صالحیت، آزمون و پذیرش
اعضــا: عبــاس اربــاب ســلیمانی )رییــس کمیتــه(، حســین شــهبازی رز، امیــن پــور بهبهانــی، کیهــان مهــام، همایــون مشــیرزاده، نــادر 

ــدی ــه صی ــژاد و حجت ال کرم ن
کمیته ی آموزش، پژوهش و برگزاری همایش ها و سمینارهای حسابرسی داخلی

اعضا: علی رحمانی )رییس کمیته(، بیتا مشایخی، نظام الدین رحیمیان، محسن غالمرضایی

کمیته ی اعضای حقوقی
ــد، جــواد گوهــرزاد، حســین زارعــی،  ــی فری ــم قربان ــان، محمــد ابراهی ــه(، ابوالقاســم فخاری ــار )رییــس کمیت اعضــا: محمــد جــواد صف

ــان. ساســان ســاجدی و حســن حاجی
 )ITکمیته ی فناوری اطالعات )حسابرسی

اعضا: سعید ترک زاده )رییس کمیته(، مهدی افشار )دبیر(، نادر آریا )نایب رییس (، سید محسن هاشمی و حسن حاجیان
کمیته ی قوانین و مقررات

اعضا: مجید رستمی )رییس کمیته(، سعید جمشیدی فر، محمد حجی، فریدون کشانی، غالمرضا سالمی
کمیته ی بورس

اعضــا: ناصــر امیــدواری )رییــس کمیتــه(، حجــت الــه صیــدی، فریــدون امجدیــان، ســید محمــد علــوی، محمدرضــا عربــی، آزاده مداحــی 
و محســن قاســمی

وضعیت اعضای انجمن
در حــال حاضــر از تعــداد 3500 پرونــده متقاضیــان عضویــت در انجمــن تعــداد 1668 نفــر بــه عنــوان عضــو اصلــی و تعــداد 855 نفــر 
بــه عنــوان همــکار در انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران پذیرفتــه شــده انــد، همچنیــن تعــداد 977 فــرد در بررســی مــدارک و انتظــار 
پذیــرش هســتند. اعضــای انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران طــی هشــت مرحلــه پذیرفتــه شــده اند کــه در نمــودار یــک تصویــر آن ارائــه 

شــده اســت.

با توجه به واحد فعالیت اعضای انجمن 

می توان این طبقه بندی را ارائه کرد:

 
 :دکزارائٍ بىدی سیز را  طبقٍتًان  ی اوجمه میفعالیت اعضاياحد با تًجٍ بٍ 

 تعداد اعضا اوجمه حسابزسان داخلی محل خدمت ردیف

 1384 َای خصًصی شزکت 1

 914 مؤسسات حسابزسی عضً جامعٍ 2

 443 ساسمان حسابزسی 3

 208 َای پذیزفتٍ شدٌ در بًرس شزکت 4

 179 َا باوک 5

 13 بیمٍ 6

 3500 مجمًع اعضا

 

 :يضعیت اعضا در ومًدار سیز وشان دادٌ شدٌ است
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