
)امور مالی( 4از گــروه  حسابداري و حسابرسیرشـــته جدول صالحیت هاي 

کد ردیف
سوابق تجربی مورد ش نیازپیشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمـونکارورزي

11 -1

رسیدگی و حسابرسی امور 
خدماتی و بازرگانی و حسابهاي 

بانکی اشخاص حقیقی و 
حقوقی

نگهداري حسابها و عملکرد به چگونگیرسیدگی
درآمد و هزینه تشخیصواحدهاي مذکور از جهت

و ها با توجه به اساسنامه اشخاص حقوقی و یا اهداف 
پیش بینی شده اشخاص حقیقیبرنامه هاي 

طبق مقررات 
----ت نامثب

22-1

حسابداري و حسابرسی 
موسسات و نهادهاي عمومی 
غیردولتی، از جمله بنیادها، 
شهرداریها و سایر موسسات 

عام المنفعه

رسیدگی به نحوه نگهداري حسابها و عملکرد مالی 
موسسات و نهادهاي مذکور با توجه به اساسنامه، 

آنها در چارچوب مقرراتمجامعمصوباتو اهداف 
رآمدها و هزینه د،پرداخت ها ، دریافت ها به بوط مر

هاي این نهادها می باشد

طبق مقررات 
ثبت نام

لیسانس و فوق لیسانس 
سال 3سال و دکتري 5

سابقه تجربه عملی موثر 
در دستگاههاي اجرائی

---

33 -1

حسابداري و حسابرسی 
وزارتخانه ها، سازمانها و 

موسسات دولتی و طرحهاي 
انیعمر

رسیدگی به عملکرد بودجه پیشنهادي، بودجه 
مصوب، تخصیص اعتبارات و تطبیق بودجه با 

مربوط به آنهاو مقررات اعتبارات مصرفی و قوانین 

طبق مقررات 
ثبت نام

لیسانس و فوق لیسانس 
سال 3سال و دکتري 5

سابقه تجربه عملی موثر 
در دستگاههاي اجرائی

---

برسی امور حسابداري و حسا1- 44
تولیدي و صنعتی

شامل قیمت تمام نهرسیدگی به صورتهاي مالی ساال
سود و زیان با ،شده محصوالت تولیدي، ترازنامه

توجه به عملکرد واحدهاي تولیدي و صنعتی 
با در نظر گرفتن مقررات و مصوبات و موردنظر 

و مربوطواحد صنعتی یا تولیديموضوعه در 
صوالت تولیديبررسی قیمت تمام شده مح

طبق مقررات 
ثبت نام

لیسانس و فوق لیسانس 
سال 3سال و دکتري 5

سابقه تجربه عملی موثر 
امور تولیدي و در 

صنعتی

---

3از 1صفحه

مرتضی محمدخان
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري



( امور مالی )4از گــروه  اي رشـــته حسابداري و حسابرسیجدول صالحیت ه

ردیف
کد 

سوابق تجربی مورد پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت
نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین 
سوابق)

دوره 
آموزشی

دوره 
آزمـونکارورزي

امور مالیاتیرسیحساب55-1

اء و منشرازياي مالیاتی، مالیات ابرسیدگی به اظهارنامه ه
محاسبات مالیاتهاي مربوط به امور موسسات خدماتی، 
بازرگانی، تولیدي و صنعتی و سایر موسسات مشمول 

مالیات اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

مستلزم داشتن 
صالحیتهاي ردیف 

4و2و 1هاي 

سال سابقه تجربی و 5
کارشناسی ،موثر

3رسمی و حداقل 
سال سابقه کار 

حسابرسی

---

حسابرسی بانکها، بیمه ها 1- 66
و موسسات اعتباري

مالی شامل ترازنامه، سود و زیان و ورتهايرسیدگی به ص
این موسسات با توجه به اساسنامه، مصوبات مالیسایر امور 

مجامع و هیئت مدیره با در نظر گرفتن مقررات مربوط به
آنها

ستلزم داشتن م
صالحیتهاي ردیف 

4و 1هاي 

سال سابقه تجربی و 8
موثر کارشناس رسمی 
و سه سال سابقه 

سابرسیح

---

حسابرسی امور بورس1- 77

تطبیق مقررات سازمان بورس و شرکت بورس با موضوع و 
پذیرش شرکتها و مکانیزم خرید و فروش سهام و مطابقت 

و تجزیه و تحلیل ي، تجاربا مقررات مالی، مالیاتی
صورتهاي مالی

مستلزم داشتن 
6صالحیت ردیف 

سال سابقه تجربی 10
و موثر کارشناس 
رسمی و سه سال 

سابقه حسابرسی

---

88-1
ارزیابی سهام و سهم 

الشرکه شرکتهاي خدماتی 
و بازرگانی

سی صورتهاي مالی، قوانین و مقرراترتجزیه و تحلیل و بر
رعایت ، امور بازرگانی و اقتصادي و ي، تجارمالیاتیمختلف

و مقررات مربوطاصول و موازین حسابداري و حسابرسی
به منظور ارزیابی سهام

مستلزم داشتن 
----1صالحیت ردیف 

3از 2صفحه

محمدخانیمرتض
يدادگستریکارشناسان رسمیعاليشوراسیرئ



)ی( امور مال4از گــروه  یو حسابرسيجدول صالحیت هاي رشـــته حسابدار

ردیف
کد 

سوابق تجربی مورد پیــش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت
نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمـونکارورزي

99-1
ارزیابی سهام و سهم 

الشرکه شرکتهاي تولیدي 
و صنعتی

یه و تحلیل و بررسی صورتهاي مالی، قوانین و تجز
، امور تولیدي يمالیاتی، تجارمختلفمقررات

اصول و رعایت اقتصادي و (فرآیندهاي تولید) و
و حسابرسی جهت ارزیابی سهام موازین حسابداري 

مذکور

مستلزم داشتن 
----4صالحیت ردیف 

1010 -1
سهام و سهم یابیارز

ها و مهیالشرکه بانکها، ب
يموسسات اعتبار

تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی، قوانین و مقررات
رعایت و اقتصادي و يبانکی ، مالیاتی، تجارمختلف

اصول و موازین حسابداري و حسابرسی جهت ارزیابی 
مذکور

مستلزم داشتن 
6صالحیت ردیف 

سال سابقه تجربی 12
و موثر کارشناس 

3حداقل ورسمی 
سیسال سابقه حسابر

---

3از 3صفحه

محمدخانیمرتض
يدادگستریکارشناسان رسمیعاليشوراسیرئ


