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 طالیی نکته 41

 CIMA المللی بین دوره
 مدیریت خبره حسابداران انجمن

 

 گروه آموزش حسابداری هدفکار

 

 کوتاه توضیحات

همانطور که در تمامی رشته های تخصصی پس از گذراندن دوره های آموزشی و کسب تجربیات حرفه ای 

مدارک معتبر تخصصی اعطا می گردد،در رشته حسابداری نیز دوره های آموزشی متعددی وجود دارد که 

ACCA   وCIMA  .از دوره های آموزشی معتبر و پرمخاطب می باشد 
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 چیست؟ CIMA های دورهاول: نکته

 به حسابداری تخصصی مبحث از واقع در دوره این است، مدیریت حسابداری دوره CIMA دوره

 .کند می حرکت استراتژیک مدیریتی های بحث سمت

تأسیس گشته و در حال حاضر  ۹۱۹۱سال ،در لندن ( CIMA ) انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

 باشد . عضو می ۱۵۸۸۸دانشجو و  ۰۵۸۸۸کشور جهان دارای  ۹۵۱در 

های صنعتی و بازرگانی  ترین مرکز آموزش و تربیت حسابداران مدیریت است که در شرکت بزرگاین انجمن 

 کند. های دولتی و غیر انتفاعی فعالیت می خصوصی یا سازمان

 چیست؟ CIMAدوره ی  هدفنکته دوم: 

با معیارهای جهانی و تربیت مدیران توانمند هدف این دوره، پرورش و تربیت حسابداران خبره مدیریت مطابق 

 .مطابق با باالترین استانداردهای شغلی و حرفه ای است

 

 CIMAسایر هدف های دوره ی 

 مدیریتی مباحث 

  برد دور نگرشی با پردازی ایده 

  سازمان درون استراتژیک مسائل بررسی  

 مدیریت و حسابداری تلفیق  

 

https://hadafkar.com/14-Golden-tip-ACCA
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 چیست؟ CIMA مزیت های دوره ی نکته سوم:

 

 بر اساس آخرین تغییر و تحوالت بازار کسب و کار و نیاز  CIMA سیالبس دوره هایبه روزرسانی 

 

  اعضایپشتیبانی CIMA از حمایت ، راهنمایی و آموزش مستمر CIMA در مراحل مختلف شغلی  

 

 قابل دسترس و منعطف بودن دورهCIMA   برای هر فرد در هر نقطه از جهان 

 

  سال طول  ۵تا  ۳دوره هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد . معموالً این دوره بین برای گذراندن

 . .کشد می

 تمامی امتحانات CIMA شوند . المللی حسابداری و مدیریت طراحی می بر اساس استانداردهای بین 

 CIMA  نماید .  خدمات خود را با استفاده از جدیدترین فن آوری ارائه می 

 به چه شکل است؟ CIMA بین المللی دوره ی )سرفصل های(سیالبسنکته چهارم:

امتحان را با موفقیت  ۹۵، باید  Chartered Accountant برای دریافت عنوان حسابدار خبره انگلستان یا

 . پشت سر گذاشت

 . گردند سطح ارائه می ۳درس در  ۹۵این 

 : Business Level سطح اول یا

 C1 باشد که از می ۵شوند  شناخته شده می Certificate Level وانتعداد امتحانات این سطح که تحت عن

گیرد . امتحانات این سطح  اند. در این سطح اصول کلی حسابداری مورد ارزیابی قرار می گذاری شده نام C5 تا

 شوند . برگزار می CBA (Computer Based Assessment به صورت کامپیوتری یا

 : امتحانات این سطح عبارتند از 

 C1   یا همان Management Accounting Fundamentals 

 C2   یا همان Financial Accounting Fundamentals   

 C3   یا همانBusiness Mathematics 

  C4 یا همان  Economics for Business   

 C5   یا همان Business Law 
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 : Managerial Level سطح دوم یا

 شود . میامتحان برگزار  ۱در این سطح 

یا ستون  Pillar گردند که به عنوان برگزار میبه شرح زیر از این سطح به بعد امتحانات در سه گروه اصلی  

 . اند گذاری شده آموزشی نام

 حسابداری (Accounting )  

 مدیریت (Management ) 

 مالی (Finance )  

 

 . قرار دارند P2 و P1 دو درس ( ( Accounting حسابداریدر ستون 

 

 P1   یا همان Management Accounting- Performance Evaluation 

 P2   یا همان Management Accounting- Decision Management 

 

 : باشد تحت عناوین زیر می P5 و P4 شامل دروس ( Management)ستون مدیریت

 P4  یا همان Organisational Management & Information Systems 

 P5  یا همان Integrated Management 

 : باشد که عبارتند از می ( Finance)گروه مالیمربوط به  P8 و P7 دو درس

 P7  یا همان Financial Accounting & Tax Principles 

 P8  یا همان Financial Analysis 

 

 

https://hadafkar.com/-5differences-acca-and-cima
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 : Strategic Level سطح سوم یا

 

 :باشد درس می ۳این سطح شامل 

 حسابداری 

 P3  یا همان Management Accounting – Risk & Control Strategy 

 

 مدیریت

 P6   یا همان Management Accounting – Business Strategy 

 

 مالی

 P9  یا همان Management Accounting – Financial Strategy 

 

 : TOP CIMA سطح نهایی

 

 .باشد می TOP CIMA (P10 ) این سطح تنها شامل یک امتحان

 

 P10  یا همانThe Test of Professional Competence in Management Accounting 

 

 CHARTERED ACCOUNTANT گذرانند به عنوان را می CIMA درس ۹۵کسانی که با موفقیت 

 . یابند دست می

 چیست؟ CIMAدوره ی   (Exemption)معافیتنکته پنجم:

توانند از معافیت در دروس  با حسابداری یا مدیریت دارند میکسانی که مدارک حرفه ای یا دانشگاهی مرتبط 

 . لندن برخوردار شوند CIMA پس از ارزیابی

 چیست؟ CIMAدوره ی نحوه ارزیابی نکته ششم:

 . گردند برگزار می (Computer-based) امتحانات سطح اول به صورت چند گزینه ای و کامپیوتری 

 .گردند کتبی و دو بار در سال )می و نوامبر( برگزار میامتحانات سطح دوم و سوم به صورت 
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 چیست؟ CIMAدوره ی شرایط شرکت در نکته هفتم:

شرایط شرکت کنندگان دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی) ترجیحاً حسابداری مدیریت اقتصاد( و داشتن 

گذراندن امتحان چند  از cima زبان انگلیسی. در ضمن، در صورت مرتبط بودن مدرک کارشناسی با تصویب

 درس معاف خواهند بود

 انجام میشود؟ همدر ایران  CIMA دوره هاینکته هشتم:

 شود می ارائه دانشجویان به پایان در که مدرکی و شود می برگزار انگلیسی زبان به CIMA اصلی های دوره

 .است المللی بین

 و است داخلی دوره این البته کند، می برگزار فارسی زبان به دوره یک خبره حسابداران آموزش مرکز اما

 .است داخلی و فارسی زبان به شود می ارائه پایان در که مدرکی

توانند در امتحانات انگلیسی شرکت  های انگلیسی می شرکت کنندگان در این دوره در صورت افزایش مهارت

 . نمایند

 است؟در ایران به چه شکل  CIMA دوره هایسرفصل های نکته نهم:

 شود می تدریسذیل  واحدهای دوره این در

 :مقدماتی دوره 

 عملکرد ارزیابی – مدیریت حسابداری •

 گیری تصمیم مدیریت – مدیریت حسابداری •

 کنترل و ریسک استراتژی •

 :عملیاتی دوره 

 مالی حسابداری •

 مالی تحلیل و تجزیه •

 مالی استراتژی •
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 :پیشرفته دوره 

 اطالعاتی های سیستم و سازمانی مدیریت •

 یکپارچه مدیریت •

 کار و کسب استراتژی •

ساعت آموزش داده می شود که سهم هرکدام از  2۸7در انجمن حسابداران خبره  CIMAدوره 

 ساعت می باشد. ۵5سر فصل های زیر 

 

4- BA1-Fundamentals of Business Economics  

 

7- Fundamentals of Management Accounting-BA2 

 

۳- BA3-Fundamentals of Financial Accounting 

 

5-Fundamentals of Ethics, corporate, governance and business law-BA4  

 

۵ .E1-Organisational Management 

 

۱ .P1-Management Accounting 

 

2 .F1-Financial Reporting and Taxation 

 

۰ .E2-Project and Relationship Management 

 

۱ .P2-Advanced Management Accounting 

 

۹۸ .F2-Advanced Financial Reporting 
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 سطح پیشرفته

 

۹۹ .E3-Strategic Management 

 

۹7 .P3-Risk Management 

 

۹۳ .F3-Financial Strategy 

 

 ؟برای چه افرادی پیشنهاد می شود CIMAدوره ی نکته دهم:

CIMA  زمینه آموزش و تربیت مدیران مالی کالس جهانی ، با کارفرمایان و مراکز آموزشی متعددی  در

 دانش المللی، بین سطح در مالی و حسابداری دروس یادگیری بر عالوه دارند تمایل که کسانیهمکاری دارد. 

 . کنند دنبال هدفمند باید را دوره این دهند ارتقا مدیریت زمینه در را خود

 CIMA فراتر را پا خواهند می که افرادی تمام است، حسابداری مدیریت ی رشته در مرکز ترین بزرگ دنیا در 

 را نظرشان مورد دانش دوره این از توانند می کنند مدیریت زمینه همین در و بگذارند حسابداری دنیای از

 .کنند کسب

 دوره پایان تا که کنید دقت فقط کنید نام ثبت دوره این در توانید می باشید خوانده درس که ای رشته هر در

 عنوان به اصطالحا را شما مرکز تا کنید ارائه سازمان به را حسابداری زمینه در کار سابقه سال ۳ گواهی باید

member ،عنوان به صورت این غیر در بپذیرد affiliate به همچنان دوره پایان از بعد اگر. شوید می شناخته 

 به رسیدن تا کنید پرداخت کمتری ی هزینه ساالنه توانید می اید نرسیده مرتبط کار سابقه برای نظر مورد زمان

 .شوید member نهایت در و بمانید باقی affiliate وضعیت در سابقه سال ۳

مدیران مالی، روسای حسابداری، کارشناسان حسابداری و حسابرسی با دارا بودن حداقل به طور کلی در ایران 

سال سابقه کار در سطوح مدیریت و  ۳های مرتبط و های حسابداری و یا رشته لیسانس در یکی از رشته

 می توانند در این دوره شرکت کنند. سرپرستی امور مالی و حسابداری

 

 در ایران برگزار می شود؟  CIMAآیا آزمون دوره نکته یازدهم:
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 Pearson مرکز که 7۸۹۵ سال از شود. نمی برگزار ایران در حاضر حال در CIMAدوره  های آزمون خیر،

 بنابراین. شد محروم کشور در آزمون برگزاری از ایران گرفت، عهده به را CIMA های آزمون برگزاری امریکا

 ترکیه، ماننده همسایه کشورهای به باید امتحانات برای گذرانید می انگلیسی زبان به را دوره که صورتی در

 .شوند می برگزار تهران در ها کالس اما. بروید... و ارمنستان

 ؟در ایران پیش نیاز دارد CIMAدوره ی نکته دوازدهم:آیا شرکت 

 سطح هستند،هرچه انگلیسی زبان به ها آزمون و ها کتاب ها، کالس المللی، بین های دوره در اینکه به توجه با

 یک تعیین عنوان به اما. گذاشت خواهید سر پشت تر راحت را دوره باشد باالتر شما انگلیسی زبان دانش

 .کنید شروع را دوره توانید می متوسط حد در انگلیسی زبان دانستن با حداقل،

 

 ؟در ایران به چه صورت انجام میشود CIMAدوره ی نکته سیزدهم:

 یادگیری کارگاه و آزمایشی آزمون دوره انتهای در البته که شود می داده آموزش تئوری صورت به دوره این

 .شود می شامل نیز را حسابداری تخصصی نگارش فنون

 .شد خواهید معاف مقدماتی دوره گذراندن از باشید  داشته حسابداری دیپلم فوق اگر ها، دوره در کلی طور به

 دوره اول سرفصل و مقدماتی دوره گذراندن از باشید داشته دکترا و ارشد کارشناسی کارشناسی، مدرک اگر

 .شد خواهید معاف عملیاتی

 توانید می شما. شود نمی کسر ای شهریه CIMA قوانین اساس بر دوره سازی معادل در باشید داشته نظر در

 .شد خواهید معاف امتحان در شرکت از سازی معادل با واقع در کنید، شرکت ها کالس در

 .شد خواهد سازی معادل شما برای دروس دهید ارائه نام ثبت موقع را خود دانشگاهی مدرک که همین

 چه کمکی برای ورود به بازار کار انجام می دهد؟  CIMAدوره ی نکته چهاردهم:

 دوره اینافرادی که در این دوره شرکت می کنند برای ورود به بازار کار حسابداری بین المللی فکر میکنند و 

 مناسب دیگر کشورهای و ایران در آن کاری شرایط و باشد می المللی بین سطح در هم حسابداری آموزش

 خود رسمی سایت وب در انگلستان خبره مدیریت حسابداران انجمن که است ذکر به الزم. است

WWW.CIMAGLOBAL.COM سراسر در را متعددی شغلی های  فرصت دوره این دانشجویان به 

 .کند می معرفی دنیا

http://www.cimaglobal.com/
http://www.cimaglobal.com/

