
  مشترك انجمن حسابداري ایران آموزشی برگزاري دورهبراي نخستین بار 

  )رسـمــی انحسـابـدار(بـا موسـسـات حـسـابـرسی 

جهـت ارتقـا دانـش علمـی و حرفـه اي شـرکا، مـدیران و        انجمن حسابداري ایران در نظر دارد      
سرپرستان موسسات حسابرسی و نیز مدیران ارشد شرکت هایی که این موسسات، حسابرسی آن ها 

انجمـن در ایـن راسـتا طـی ایـن      . نمایدمی آموزشی تخصصی ویژه برگزار ي دوره را بر عهده دارند 
سات حسابرسی دعوت به همکاري به عمل مـی  فراخوان از مدیران عامل و اعضاي هیات مدیره موس
تمـاس و یـا بـه وب سـایت انجمـن       88051341آورد، لذا در صورت تمایل بـه همکـاري بـا تلفـن     

Iranianaa.com  حسـابداران  (موسسـه حسابرسـی    2الزم به ذکر است تا کنون . مراجعه نمایند
  .این همکاري مشترك را آغاز نموده اند که مراحل اولیه آن در حال گذر است) رسمی

  

International MBA In Accounting    
International MBA In Economy  

ار و  انحصاراً در کشور دوره هاي مذکور را برگزار انجمن حسابداري ایران مفتخر است براي اولین ب     
در خـارج از ایـران صـورت               MBAدروس این دوره در ایران برگزار خواهـد شـد و دفـاع از     .نماید

دانشپذیران پس از گذراندن دروس در ایران و دفاع در خارج از ایـران یـک گواهینامـه از    . می گیرد
  .اهینامه بین المللی از خارج از کشور دریافت خواهند کردانجمن حسابداري ایران و یک گو

 .الزم به ذکر است این دوره یک روز در هفته و کمتر از یکسال می باشد   

  درخواست عضویت در انجمن حسابرسی ایران

فعالیت هاي انجمن حسابرسی ایران در زمینه هاي مختلف علمی و تخصصی  ادامه یافتـه اسـت،        
حاصل فرمایید و  88051341 با تلفکس عضویتکسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم عضویت و جهت 
 .مراجعه فرمایید www.iraua.com وب سایت رسمی یا به

  

http://www.iraua.com


  آغاز گردید) DBA(پنجمین دوره عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداري 

آغاز  1395در تابستان  من حسابداري ایرانبا گرایش حسابداري توسط انج (DBA)دوره  پنجمین     
نفر جهت مصاحبه  34کرده بودند که از این تعداد  DBAنفر درخواست ثبت نام در دوره  117گردید، 

نفـر موفـق بـه ورود در دوره     12نفـر   30نفر براي مصاحبه حضور یافتند و از این  31دعوت شدند و 
DBA   شدند، دوره عالی مدیریت کسب و کار)DBA ( ماژول  8مشتمل بر)می باشد کـه بـه   ) درس
 Doctor of Business سال ارائه می شود و به فارغ التحصیالن این دوره گواهی نامه معتبر  2مدت

Administration In Accounting   در اولین ترم این دوره درس مـدیریت مـالی   . اعطا می شود
توسط دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد و درس اقتصاد کالن به صورت مشترك توسط  دکتر پیشرفته 

 .علی اکبر عرب مازار و دکتر حسنعلی قنبري تدریس می شود

  

  رشته می باشد 18مقطع تحصیلی و  3موسسه آموزش عالی پرندك داراي 

موسسه آموزش عالی پرندك نزدیک ترین دانشگاه به شهر تهران است و در حال حاضر داراي      
این موسسه آموزش عالی  با مجوز و زیر . ذیل می باشدمختلف به قرار رشته ها و مقاطع تحصیلی 

 .نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می باشد و از طریق سازمان سنجش کشور دانشجو می پذیرد

  رشته ها  مقطع
    داري مدیریتـابـحس) 3           ی رسـابـحس)2       ي دارـابـحس) 1  کارشـناسی ارشـد

  )بـازرگانی بیـن المللی (مدیـریت بـازرگانی) 5  )مدیریت ریسک و مهندسی مالی(مـالی) 4
  )بـازاریـابـی(مدیـریـت بـازرگـانی) 7   )ـکمدیـریت استـراتژی(ازرگانیـت بـریـمدی) 6

  یمدیریت مال)4)حسابرسی(حسابداري )3)مالیاتی(حسابداري )2حسابداري)1  پیوسته کارشناسی
  حسـابـداري دولـتی) 7 یـعتـت صنـریـدیـم)6یـانـازرگـریت بـدیـم)5

  یـمدیریت بازرگان) 4ت بیـمه ـمدیری) 3ت صنعتی ـمدیری) 2 حسابداري) 1  کارشناسی ناپیوسته

  

ورود به دوره هاي کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و همچنین کارشناسی ارشد می توانند داوطلبان 
  .دفترچه سازمان سنجش را مطالعه نمایند



  

  ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از عملکرد

  1394انجمن حسابداري ایران در سال 

یر ماه هر سال اقدام به ارزیـابی  کمیسیون انجمن هاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، در ت   
در سنوات گذشته، انجمن حسابداري ایران در پی ارزیابی هـاي  . عملکرد انجمن هاي علمی می نماید

امسال نیز دستاوردها و فعالیت هاي . را کسب نموده است +Aوزارت علوم، تحقیقات و فناوري رتبه 
ابی آن کمیسیون محترم قرار گرفتـه کـه   مورد بررسی و ارزی 1394انجمن حسابداري ایران در سال 

  .نتایج ارزیابی در شماره آتی به اطالع اعضاي محترم خواهد رسید

 

  


