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ACCAدرباره 

 انجمن حسابداران خبره و رسمی انگلستان(Association of Chartered Certified Accountants) ،
. یا استنامیده می شود، بزرگترین و تاثیرگذارترین انجمن حرفه ای حسابداری در دنACCAکه به اختصار 

ا میالدی، زمانی که هشت حساابدار در ندادن تصامیی می گیرناد انجمدای را با1904این انجمن در سال 
، ACCAبعد، یک سال. استانداردهای باال تاسیس کددد، تاسیس گردیده و دفتر مرکزی آن در نددن است

اونین 1905در سال . نشریه ای برای اعضایش مدتشر می کدد که این نشریه هدوز هی چاپ و توزیع می شود
اونین بانوی حسابدار به عضویت این انجمن درآمد1909دوره آزمون های این انجمن برگزار شد و در سال 

. تا فصلی نو در تاریخچه ی حسابداری جهان آغاز گردد

 در سال ، اونین شعبه خارجی انجمن حسابداران خبره و رسمی در آفریقای جدوبی تاسیس و1913در سال
رتاسار در مانزی فعانیتش را آغاز کرد و به همین ترتیب شعباتی در سACCA، اونین شعبه ی آسیایی 1936

سانگی اش را جشن گرفات کاه در سرتاسار جهاان حانی صد ، در 2004سال در ACCA. دنیا تاسیس شد
.عضو داشت100،000بیش از 
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ACCAدرباره 

 نزد سال به عدوان یک جامعه حسابداری بین انمللی دارای اعتبار زیادی116این انجمن با قدمتی بیش از
ز کارفرمایان، دونت ها و سازمان های معتبر جهانی است و بر طبا  آخارین گازارش سااالنه، باا بایش ا

.کشور جهان از جمله ایران، مشغول به فعانیت است176عضو در 227000دانشجو و 544000
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س رسمی سایت آدرACCA،www.accaglobal.com 

، از ACCA، مشاغل مرتبط با مدرک 2012است که در سال 
طری  وب سایت معرفی شدند و دارندگان این مدرک  
رشانمی تواندد با موقعیت های شغلی گوناگونی که در مسی

.قرار دارد، آشدا شوند
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ACCAمزایای  

 مزایای دریافت مدرکACCA:

جلب اعتماد کارفرمایان از طری  عضویت در یک انجمن حسابداری معتبر بین انمللی

 کسب دانش و مهارت حسابداری و مانی متداسب با نیاز روز بازارهای جهانی

 دستیابی به فرصت های شغلی متعدد و افزایش درآمد ساالنه از طری  حمایت شغلیACCA

 دسترسی به شبکه اعضاACCAو امکان حضور در سمیدارها و کدفرانس های مرتبط در سرتاسر دنیا

دریافت مدرک کارشداسی حسابداری از دانشگاه آکسفورد بروکس

 دریافت مدرک کارشداسی ارشد حسابداری از دانشگاهUCLنددن
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ACCAمزایای  

 کدا  و امکان عضویت در جامعه حسابداران رسمی سایر کشورها از جمله کانادا، استرانیا، نیوزنداد، هدا
مانزی

  ادامه تحصیل از طریACCA و به روز رسانی دانش حرفه ای از طری  طرح توسعه حرفه ای پیوسته
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ACCAدریافت مدرک  

:نیازمدد گذراندن مراحل زیر می باشدACCAدریافت مدرک 

داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلی متوسطه و دانش زبان کافی برای شروع دوره

 آزمون 13کسب نمره قبونی درACCA در سه سطح تئوری، مهارت و تخصص

 ماه سابقه کاری مرتبط 36گذراندن

 کسب گواهی ماژول اخالق حرفه ایACCA
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ACCAآزمون های 

:هر سال در سه سطح به شرح ذیل در چهار نوبت برگزار می گرددACCAآزمون های 

 ت سه آزمون برای ارزیابی تئوری و اصول حسابداری و نقاش اطالعاات ماانی در مادیریشامل سطح اول
. است
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هایمهارتارزیابیبرایآزمونشششاملدومسطح
موردهایمهارتبرگیرندهدرعمدتاکهاستایحرفه
واستتجارتبرحاکیقوانینومانیمدیراننیاز
آکسفورددانشگاهازحسابداریکارشداسیمدرک
پروژهارائهباومرحلهایناتمامازپسبروکس،
.استدریافتقابلACCAسویازدرخواستی



ACCAآزمون های 

 ژیک یاک که در برگیرنده نقش حسابدار در مدیریت استراتاست، تخصصی شامل چهار آزمون سطح سوم
الزم باه . استسازمان، توانایی مدیر مانی در ارزیابی داده ها و ارائه پیشدهاد طب  اصول حرفه ای و اخالقی 

جو  به اختیاار دانشاآزمون، دو آزمون اجباری و انتخاب دو آزمون دیگر از میان چهار ذکر است که انتخاب 
یداه خصوص آزمون های انتخابی، این اختیار به دانشجو داده شده تا در آزمون های مرتبط باا زمدر . است
.خود شرکت نمایدشغلی 
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 زامعافیتشاملمی تواندددومواولسطوحهایآزمون
دانشگاهیمعادلمدرکصورتی کهردشوند،امتحان

بهالزم.شودارائهACCAتاییدبه(باالتروکارشداسی)
شاملسومسطحآزمون هایازیکهیچاستذکر

.نمی شوندمعافیت
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در ایران  ACCA

 هاای دنیل شداخته نشدن این مدرک و اعتبار جهانی آن و کمرنا  شادن حضاور کمپانیاما، به ایران در 
نیست، که یده بر کسی پوشانبته . تحریی ها، شاهد استقبال اندک از آن هستییبا توجه به کشور، خارجی در 

.بودمی توان آیدده درخشانی برای آن متصور ایران، توجه به روند تخصصی شدن مشاغل در با 

 متفااوت، برگازار کدداده دوره  و آزمون هاایمختلفی با درجاات کیفای در حال حاضر در ایران، موسسات
ACCA زار کشور، در آزمون های آن که در ایران برگاز به خروج می باشدد و شما می توانید بدون نیاز

. می شود، شرکت کدید

 اران از امتحان دروس حسابداری و حسابرسی آزمون جامعه حسابدمدرک، این الزم به ذکر است، دارندگان
.رسمی ایران معاف می باشدد
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کارشداس حسابداری•

حسابدار رسمی و مدیر حسابرسی•

عضو مستقل انجمن حسابداران خبره ایران•

عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران•

ACCAدانشجوی•

مدیر حسابرسی-میترا امیری اقدم 

02188544590-2: تلفن
02188503528: فکس
amiriaqdam.mitra@azpar.com: ایمیل



رین تغیی را  از آخ ( قابل نصب بر روی گوشی موبایل)ساهوماتوصیه می کنیم با نصب اپلیکیشن 
م اه  مرب و  ب ه ه ر.... قانون مالیاتهای مستقیم و کلیه بخشنامه ها و آرای شورای عالی مالیاتی و 

بران ای ن بصور  هور  ای برای کارخالصه نکات کاربردی مالیاتی ضمن آن که . اطالع پیدا کنید
.اپلیکیشن ارسال می گرهه

https://cafebazaar.ir/app/com.arad.app.sahoma

https://play.google.com/store/apps/det
ails?id=com.arad.app.sahoma

https://sibche.com/applications/sahoma
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