
 

 انقالتی اقدامات سوسائٹی آف اکاونٹنگ ایجوکیشن الہور پنجاب

ء هیں عبت ڈائشیکٹشص کی صیش ًگشاًی ایک ِهشي کے تحت اکبوًٹٌگ ایجوکیشي کب 2010عوعبئٹی آف اکبوًٹٌگ ایجوکیشي کب وجود 

هوجش  (Fellow)اوس  (Associate) عے صائذ 500 هللاعی ایف این اے هتعبسف کشوایب گیب۔ جظ کے تحت الحوذ ا(CFMA)ایک دوعبلہ کوسط 

شپ ایواسڈ کی گئی۔ اط کوسط کی خوثصوستی یہ ہے کہ تمشیجبً توبم هوجشاى اوس اًذسوِى اوس ثیشوِى هلک ًبصشف هٌبعت سوصگبس 

اداسوں کے عبتھ الحبق ہے۔ جو ہوبسے فبسغ (21)کباط ولت هلکی اوس غیش هلکی (SOAE)هال ثلکہ وٍ تشلی کی ساٍ پش گبهضاى ہوئے۔ 

کو شبًذاس ثٌب سہے ہیں۔ اى توبم اداسوں کی  (Career)الحتصیل هوجشاى کو اپٌے اداسے کی ثبہوی  عشٹیفکیشي دے کش ْاى کے هغتمجل 

 تفصیالت ویت عبئٹ پش دسج ہیں۔

(SOAE)  عے صائذ شبسٹ کوسعض وسکشبپظ اوس عویٌبس کشوائے 250ًے اپٌے صیش تعلین طلجب اوس هوجشص کی ثہتش تشثیت کے لیے 

 (Full Membership)ًے ثھی ہوبسے هوجشص کو (IPA)ہیں۔ جي کے عٌواًبت خبص طوس پش هٌتخت کئےگئے ہیں۔ اًکو  حبل ہی هیں 

ہش عہ هبہی کے ختن (SOAE)دی ہے۔  (Exemptions)کوسعض کی (09)ًے ثھی کچھ هوجشى کو پہلے (UK)گلوثل (ACCA)ایواسڈ  دیب گیب ہے۔ 

کے  (Techniques)ہے۔اط هیں دسِس حبضش کی جذیذ (Financial Accountant Journal)ہوًے پش ایک جشًل کب اجشاء کشتی ہے۔ جغکب ًبم 

هبڈل پیپشص، پشاًے  (Lesson Notes)ًے طلجب کی پشیشبًی دوس کشتے ہوئے (SOAE)ثبسے هیں طلجب اوس هوجشاى کو آگبہی دی جبتی ہے۔ 

 Computer Based)(CBE)کے اهتحبًبت  (CFMA)پش اَپ لوڈ کشدئیے ہیں۔ جو اًتہبئی هفیذ ہے۔  (www.soae.edu.pk)پیپشص  ویت عبئٹ 

Examination) کے(Pattern)   کے تحت کیے جبتے ہیں۔ وٍ طلجب جي کے پبطM.Com  اوسM.B.A  کی ڈگشی کے عبتھ تجشثہ ثھی سکھتے

 Direct)عی اے ٹی کے تحت ٹیغٹ لیب جبتبہے۔ اوسطلجب کے کبهیبة ہوًے پش ( Comprehension Assessment Test)ہوں۔ اى عے 

Membership) ایواسڈ کی جبتی ہے۔ جو طلجب عی اے، عی ای این اے، عی پی اےاوس اے عی این اے هیں چٌذ پیپشص پبط کشچکےہوں۔

  پشوگشام هیں داخلہلے عکتےہے۔(CFMA) پش  (Base)پیپش  ٹو پیپش

   

 (Prior Recognition of Learning ) اهتحبًبت کے لئے(Consider)   کئے جبتے ہیں۔ جواط پشوگشام کی خوثصوستی ہے۔ هغتحك طلجب کو

عی اے  (Financial Audit)کب ثبلبعذٍ ہش عبل  (SOAE)وظبئف ثھی دیئے جبتے ہیں۔ جي کے تحت وٍ اپٌی تعلین کو جبسی سکھ عکتے ہیں۔

کی ویت  عبئٹ پش اَپ لوڈ کشدی جبتی ہے۔اوس  توبم  هوجشاى کو (SOAE)فشم کے رسیعے کشوایب جبتبہے۔ اوس اعکی سپوسٹ ہشعبل 

 ثھی  ثھیج دی جبتی ہے۔

 

(SOAE) کی(Coordination Team) جو هبیہ  ًبص ثبصالحیت(Phds) پش هشتول ہے۔ جظ هیں ڈاکٹش جواد علین ، ڈاکٹش ظہوس الحغي اًکے

عالوٍ ٹین هیں ہوًہبس هبیہ اعتبتزٍ هیں افتخبس ثیگ، خواجہ کبظن لطیف، هحوذ عُوش چوہذسی، هصطفے علی ، عذًبى خبى ، هحوذ 

سضواى یعموة،عشفبى خبى اوسڈائشیکٹشساى هیں ڈاکٹش اًصبسعلی ًوس، حبجی غالم ًجی، ثالل احوذ ڈوگش ، افتخبس علی،هغض ًجیلہ 

شبى اٰلہی ۔ هحوذ - هطیع الشحوي ،هغض آهٌہ هحوود،هغض عویشا اهتیبص ۔ آفظ کی دیکھ ثھبل کے لیے هبیہ ًبص ٹین هوجشص هیں عجذاالحذ 

 فہین غفبس خذهبت عشاًجبم دے سہے ہیں۔

 

(SOAE) هیں هختلف(Chapters / Teams) کبم کشسہی ہے۔ الہوس عے احغي گلشیض هلتبى عے هحوذ اسشذ، اعالم آثبد عے عیّذ هحوذ

 ثیگ ، کوئٹہ عے شیش صهبى، هللاعجذالوبجذ، ساولپٌڈی عے هصطفےعلی، اسعالى اکجش ، هحوذ عوش چوہذسی ، پشبوس عے فضل ا

اپیٹ آثبد عے ساجہ گلفبم ، عوات عے فہذ خبى ، کشاچی عے هحوذ هہتبة  احوذ ، فیصل آثبد عے ًذین ثیگ اوس عوات عے اجول شبٍ 

 شبهل ہیں۔

 

عے ععودی عشثیہ عے هحوذ اًتخبة اعلن ، ثبلت اشعبل ، خشم شہضاد ، فہذ احغي چوہذسی ، هحوذ اختش  (Chapters)ثیي االلواهی 

،(UAE)  عے حبفع عذًبى عشوس ، کلین اعلن جٌجوعہ ، اهشیکہ عے ایٌڈسیي لین ،حٌبى اکشم ، عوڈاى عے عجذالودود شبهل ہیں۔(CFMA) 

پشوگشام کے تحت گشیجویٹ ، ثی کبم ، ثی ایظ عی، ثی ایظ ثیٌکٌگ ایٌڈ فٌبًظ ، ثی ثی اے اوس هبعٹشص هیں این کبم ، این ثی اے ، 

این ایظ عی اکٌبهکظ، این ایظ ثیٌکٌگ ایٌڈ فٌبًظ، این ثی اے  اوس  این اے ایظ جزوی طوس پش پبط کشًے والے طلجب اے عی عی 

پشوگشام هیں داخلہ لے عکتے ہیں۔  (CFMA)اے، عی اے، عی این اے، عی پی اے  اوس اى کے هغبدی اهتحبًبت کشًے والے 

(CFMA) کتبثیں کوسعض پڑھبئے جبتے ہیں۔ جظ هیں چبسلیولض ہیں۔ 18پشوگشام هیںOperational (4), Certification (4), Managerial(5) اوس

Strategical(5) کشیڈٹ 108 کالط سوم گھٌٹے اوس 1080هیں(Hours) کے رسیعے اط کوسط کی تکویل کی جبتی ہے۔ 

 

(CFMA) کے کوسعض ًہبیت لبثل اعتوبد اوس اہل ٹین ًے هلکی اوس ثیي االلواهی پشوفیشٌل عے هشبوست کے ثعذ ڈیضائي کیب گیب ہے۔

(CFMA)  کب(Syllabus)  ویت عبئٹ پش هوجود ہے۔ ضشوست کے پیش ًظش اط کو(Download)  کیب جبعکتب ہے۔(CFMA)  کشًے کے ثعذ

، (Analyst) ،عی ای ،عی ای او  فٌبًظ ،هیٌیجش فٌبًظ  ، هیٌیجش اکبوًٹظ ، فٌبًشٌل  (CFO)ہوبسے هوجشاى ڈی ایف اوس عی ایف او

فٌبًظ ایکغپشٹ ، اکبوئٹٌگ ایکغپشٹ ،  (Analyst)،کبٹٌگ  (Specialist)اًٹشًل آڈیٹش، اکبوًٹٌگ ایجوکیٹش، پشوجیکٹ ڈسایکٹش ، کبعٹیٌگ

 آڈٹ هیٌیجش اکبوًٹٌگ پشوفیغش لیکچشص۔

 

 www.soae.edu.pkکی ویة سائٹ سے لی جاسکتی ہے۔ (SOAE)پروگرام کی تفصیل 

 

http://www.soae.edu.pk/
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