
  ساله می شود 70حسابداري 

 آذر ماه سالانجمن حسابداري ایران  .ساله می شود 70) دوطرفه( ي مدرن حسابدار 1393آذر ماه      
همراه  هفتادمین سال ورود حسابداري مدرن به ایران  در، عالوه بر گرامیداشت روز حسابدار 1393

در ) طرفه2(مدرن سالگرد ورود حسابداريونگی مراسم هفتادمین گچ .شما اعضاي محترم خواهد بود
  .م می گردداعال 93مرداد ماه 

  همایش سراسري دانشگاه شیراز

اردیبهشت ماه به همت گروه حسابداري  25و  24دوازدهمین همایش ملی حسابداري ایران، روز هاي 
اول و در این همایش اکثر استادان رده . دانشگاه شیراز، در محل این دانشگاه برگزار گردید

این همایش سراسري در نوع خود کم نظیر بود و با استقبال . حضور داشتند ین این حرفهمتخصص
  .کشور روبرو شدسراسر گسترده استادان

  کردانجمن حسابداري ایران تغییر  نشانی

: ،  تلفکس 84نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، جنب خشکشویی، ساختمان     
  44844975و  88051341

 DBAفارغ التحصیالن اولین دوره مراسم 

توسط انجمن حسابداري ایران ) DBA(اولین دوره عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداري     
گذراندن دروس علمی، تخصصی و حرفه اي در ایران، ایتالیا نفر پس از  25. آغاز شدنفر  30با پذیرش 

دوره فارغ اولین براي  انجمن حسابداري ایران و سوئیس موفق به کسب گواهی نامه این دوره شدند و
در محل هتل  1393 ماه خرداد ،شانهای در کنار خانوادهرا  یباشکوه مراسماین دوره التحصیالن 

  .ردکپارسیان آزادي تهران برگزار 

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

من حسابداري ایران آغاز گردید، دوره عالی با گرایش حسابداري توسط انج (DBA)ین دوره مسو     
سال ارائه می شود و  2می باشد که به مدت ) درس(ماژول  8مشتمل بر ) DBA(مدیریت کسب و کار 



اعطا می  Doctor of Business Administrationبه فارغ التحصیالن این دوره گواهی نامه معتبر 
  .شود

  همایش مبارزه با تقلب و فساد 

وز چهارشنبه دهم ر "و مبارزه با تقلب روز ملی ارتقا سالمت اداري"دومین همایش مردم نهاد 
دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت ( مسئولین رده اول کشور اردیبهشت ماه با حضور 

و با حضور نمایندگان رسانه ها، دانشگاه ها، ) سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور 
دکتر ناصر پرتوي ریاست پنل با در این همایش . راها برگزار گردیدسازمان هاي مردم نهاد و شو

  .داشتندرا به عهده  "ا فساد در بخش مردم نهادالزامات ارتقاي سالمت اداري و مبارزه ب" موضوع 

  آغاز  ثبت نام دومین دوره حسابرس مستقل 

عالقه مندان می توانند فرم  .آغاز می شود 01/04/1393 از ثبت نام دومین دوره حسابرس مستقل     
به انجمن ارسال  31/05/1393اولیه درخواست دوره حسابرس مستقل را تکمیل کرده و حداکثر تا 

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفکس هاي . می باشد به بعد 1393شروع کالس ها شهریور  .نمایند
  .تماس حاصل فرمایید 44844705، 88051341

  ایرانعضویت در انجمن حسابرسی 

ي مختلف علمی و تخصصی  فعالیت هاي خود را در زمینه ها 1392انجمن حسابرسی ایران پاییز      
متقاضی را تایید نهایی کرده  400این انجمن تازه تاسیس تا کنون درخواست عضویت . آغاز نمود

 44844705و  88051341هاي  با تلفکس عضویتجهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم . است
   .مراجعه فرمایید www.iraua.com وب سایت رسمی تماس حاصل فرمایید و یا به

  برگزار می شود  1393اولین دوره عالی حسابرسی داخلی خبره  براي معرفی به شرکت هاي بورسی در سال 

فی به جهت معر خبره داخلی حسابرسبرگزاري اولین دوره  انجمن حسابرسی ایران اقدام به       
لغایت  01/04/1393عالقه مندان از . شرکت هاي بورسی و سایر شرکت ها و ارگان ها نموده است

را تکمیل کرده و به انجمن  خبره  داخلی می توانند فرم اولیه درخواست دوره حسابرس 31/05/1393

http://www.iraua.com


تماس حاصل  44844705- 88051341 هاي ر با تلفکسجهت کسب اطالعات بیشت. ارسال نمایند
 .فرمایید

  رشته مقطع  می باشد 11مقطع 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 از طریق آزمون کنکور سراسري . رشته ها و مقاطع تحصیلی ذیل می باشد

 .دانشجو می پذیرد

  رشته ها  مقطع
  مدیریت ریسک -مالی) 5مدیریت بازرگانی ) 4 حسابداري مدیریت) 3حسابرسی )2حسابداري ) 1  کارشناسی ارشد

  مدیریت بازرگانی)6مالی-حسابداري)5مدیریت صنعتی)4حسابرسی)3مدیریت مالی)2حسابداري)1  کارشناسی پیوسته

  مدیریت بازرگانی) 4مدیریت بیـمه ) 3مدیریت صنعتی ) 2 حسابداري) 1  کارشناسی ناپیوسته

  

 


