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 پیشگفتار

داخلی كشور؛ گسترش كیفیی و كمیی   داخلی ایران با هدف تشکل حسابرسانانجمن حسابرسان

ای داخلی؛ ارتقیای دانیح حرفیه    ای؛ تهیه و كمک در تدوین استانداردهای حسابرسیخدمات حرفه

المللیی؛ و  ای و بیین ای منطقیه هیای حرفیه  اعضا؛ تعامیل بیا تشیکل   ای اعضا؛ حمایت از حقوق حرفه

سیی  شید. از همیان    تأ ۹۳۱۹در سیا    های ذیربط در تدوین قوانین و مقررات،همکاری با دستگاه

داخلی در دستور كار انجمن قرار گرفیت و گروهیی   آغاز كار، تهیه و تدوین استانداردهای حسابرسی

هیای ززم، اسیتانداردهای   تشکیل شد. این گیروه پی  از بررسیی    برای تحقیق، گردآوری و تهیه آن

را بیه   (IIA)داخلیی  المللیی حسابرسیان   داخلی منتشر شده توسط انجمن بیین المللی حسابرسیبین

داخلی به زبان پارسی برگردانیده شد؛ المللی حسابرسی عنوان مرجع پایه برگزید. استانداردهای بین

توجه قرار گرفت؛ و متن پیشنهادی نهیایی در كمیتیه فنیی و تیدوین      قوانین و مقررات كشور مورد

 منتشر و در اختیار عالقمندان قرار گرفت. ۹۳۱9داخلی، تصویب و در سا  استانداردهای حسابرسی

المللیی حسابرسیی داخلیی در     در پی بازنگری استاندارها توسط هیأت تدوین استاندارهای بیین 

ان داخلی اییران نییز بیه ترجمیه اسیتاندارهای جدیید همیت        (، انجمن حسابرس۹۳۱5) 61۹5سا  

 گماشت كه مجموعه حاضر، حاصل كار آقایان عباس ارباب سلیمانی و احمد عالی نژاد است.

، زحمات اعضای كمیته فنی و تدوین اسیتانداردهای حسابرسیی   انجمن حسابرسان داخلی ایران

 داخلی و نامبردگان باز را سپاس دارد.
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 تعریف حسابرسی داخلی

 .کندتعریف حسابرسی داخلی، هدف اساسی، ماهیت و دامنه حسابرسی داخلی را بیان می

ای اسات کاه بارای    بینانه و مشااور  حسابرسی داخلی یک فعالیت مستقل، اطمینان بخش واقع

افزایی و بهبود عملیات ساازمان طراحای هاد  اسات. حسابرسای داخلای باا فاراه  سااخت           ارزش

مند برای ارزیابی و بهباود ارربخشای فرنینادهای راهباری، مادیریت      رویکردی سیستماتیک و روش

 کند.هایش یاری میریسک و کنترل، سازمان را در دستیابی به هدف

 
 المللی حسابرسان داخلی انجمن بین

 
  



 

 
 

 



حسابرسی داخلیای  المللی اجرای حرفه استانداردهای بین   
 

 یک 

 معرفی استانداردها

هایی با هدف، انداز ، سازماندر برای  گوناگون های قانونی و فرهنگیداخلی در محیطحسابرسی

هاود. هار    سپاری انجام مای  پیچیدگی و ساختار متفاوت؛ و توسط کارکنان سازمان یا از طریق برون

گااارد،   داخلی در یک محیط خاص تأریر مای ها، بر نحو  انجام حسابرسیگونه تفاوت چند وجود ای 

حسابرساان  المللای   بای   داخلی انجم حسابرسی ای المللی اجرای حرفه پیروی از استانداردهای بی 

  داخلی، ضروری است.   داخلی و واحد حسابرسیهای حسابرسانداخلی )استانداردها( برای ایفای مسئولیت

 از: هدف استانداردها عبارت است

   ای. المللی اجرای حرفه ارائه رهنمود برای رعایت عناصر الزامی چارچوب بی  .1

 افزا.   داخلی ارزشحسابرسیخدمات ای از  ایجاد چارچوبی برای انجام و ترویج طیف گسترد  .2

 داخلی. تعیی  مبنایی برای ارزیابی عملکرد حسابرسی. 3

 ها و عملکردهای سازمانی.  ارتقای فرایند. 4

 هوند: یباهند که از موارد زیر تشکیل م الزاماتی اجباری و اصول محور می مجموعه ،استانداردها

 ای و ارزیاابی   حرفاه داخلای باه صاورت    انجام حسابرسی بنیادی برایهای الزامات  بیانیه

داخلای و هار   توسط همه واحادهای حسابرسای   پهنه گیتیدر  کهبخشی عملکرد نن  ارر

 اجرا است؛ و داخلی قابل یک از حسابرسان

 در استانداردهااصطالحات و مفاهی  بکار رفته ی روهنگر ها تفسیر  

المللی اجرای  ای، همه عناصر الزامی چارچوب بی  ای  استانداردها همرا  با نیی  رفتار حرفه

ای و اساتانداردها نشاانگر رعایات     گیرد؛ از ای  رو، رعایت نیی  رفتار حرفه ای را در بر می حرفه

 ای است. المللی اجرای حرفه همه عناصر الزامی چارچوب بی 

 کار رفتاه اسات کاه در تعااریف مانعک      به ی با معانی خاصاتها، اصطالح در ای  استاندارد

برای درک و بکارگیری درست استانداردها الزم است معانی خااص منادرد در تعااریف، در     اند.  هد 

 "الزم است"برای یک الزام اجباری و واژ   "باید"  ژافزون بر ای ، استانداردها از وانظر گرفته هوند. 

ای،  کند که پیروی از نن، مورد انتظاار اسات مگار، بناا باه قحااوت حرفاه        برای مواردی استفاد  می

 هرایط موجود، پیروی نکردن را ایجاب کند.

اجارای  »و استانداردهای  «های هخصی ویژگی»ها به دو بخش، استانداردهای  ساختار استاندارد

احادهای  هاای و هاای هخصای باه بیاان ویژگای     هاود. اساتانداردهای ویژگای     تقسی  می «عملیات



ای حسابرسی داخلی المللی اجرای حرفه استانداردهای بین   
 

 دو 

پردازناد. اساتانداردهای اجارای عملیاات، ماهیات       داخلی مای داخلی و مجریان حسابرسیحسابرسی

نمایناد کاه ارزیاابی خادمات      کنند و معیارهایی کیفای را ارائاه مای    می داخلی را توصیف حسابرسی

عملیات در های هخصی و اجرای هود. استانداردهای ویژگی داخلی، بر مبنای ننها انجام میحسابرس

 . روند بکار میداخلی همه خدمات حسابرسی

هاای  سازی نیز به منظور  بیان چگاونگی بکاارگیری اساتانداردهای ویژگای     استانداردهای پیاد 

 خاادماتالزامااات کاااربردی در   معرفاایطریااق  عملیااات، از اجاارایو اسااتانداردهای هخصاای 

 اند.  ای )م(، ارائه هد  بخشی )الف( یا مشاور  اطمینان

د برای اظهاارنظر یاا   داخلی از هواهبینانه حسابرس بخشی متحم  ارزیابی واقع خدمات اطمینان

باهاند.   دربار  واحدتجاری، عملیات، وظایف، فرایند، سیسات  یاا دیگار موضاوعات مای       گیری نتیجه

 گردد. عموماً سه طارف در داخلی تعیی  میتوسط حسابرسبخشی  ماهیت و دامنه خدمات اطمینان

طاور مساتقی  باا واحاد تجااری،       ( فرد یا گروهی که به 1بخشی مشارکت دارند: ) خدمات اطمینان

( فرد یاا گروهای   2عملیات، فرایند، یا دیگر موضوعات مدنظر درگیر هستند، یعنی مسئول فرایند، )

( فرد یا گروهی که از ارزیاابی انجاام   3داخلی، و )ی حسابرسدهند، یعن که عمل ارزیابی را انجام می

 کنند .  برند، یعنی استفاد   هد  بهر  می

هاوند.   ای دارند و عموماً بناا باه درخواسات متقاضای انجاام مای       ای، جنبه توصیه خدمات مشاور 

و  در خدمات گردد. عموماً دو گر ای، طبق توافق با متقاضی تعیی  می ماهیت و دامنه خدمات مشاور 

فارد یاا گارو      (2داخلی و )دهند ، یعنی حسابرس ( فرد یا گرو  مشاور 1ای مشارکت دارند: ) مشاور 

ای،  داخلی هنگام انجاام خادمات مشااور    کنند  و گیرند  مشاور ، یعنی متقاضی. حسابرسدرخواست

 نمی هود.   قائل های مدیران اجرایی را برای خود کند و مسئولیت می بینی خود را حفظ  واقع

گیارد.   برمای  داخلای را در   داخلی و واحد حسابرسیحسابرسانتک  تکدامنه همول استانداردها، 

بینی فردی، خبرگی و اعمال  از استانداردهای مرتبط با واقع پیرویداخلی موظف به همه حسابرسان

هساتند. مادیران   رعایت اساتانداردهای مرباوب باه انجاام وظاایف هادلی خاود        و ای  مراقبت حرفه

 مسئولیت دارند. حسابرسی داخلی ه   واحداستانداردها در به رعایت کلیت  نسبتداخلی حسابرسی

هاای   داخلای را از پیاروی از بخاش    داخلی یا واحاد حسابرسای  اگر قوانی  یا مقررات، حسابرسان

اسب افشا کنند داخلی ملزمند ای  موضوع را به نحو منمشخصی از استانداردها منع کند، حسابرسان

 طور کامل رعایت نمایند.  ها را بهو مفاد سایر بخش
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 دو

 
 سه

کار گرفتاه   هدیگر ب اگر استانداردها همرا  با سایر استانداردهای انتشار یافته توسط مراجع معتبر

داخلای  هاای حسابرسای  رساانی  توان حسب مورد در اطاالع  ها را می هوند، استفاد  از سایر استاندارد

هاایی   ها ناسازگاری المللی و سایر استاندارد نی  مواردی، اگر بی  استانداردهای بی لحاظ کرد. در چ

داخلای ملازم باه پیاروی از اساتانداردهای      داخلی و واحد حسابرسای وجود داهته باهد، حسابرسان

باهاند و ممکا  اسات در صاورتی کاه جنباه الزامای باودن ساایر           داخلی میالمللی حسابرسی بی 

 .تر باهد، از سایر استانداردها پیروی کننداستانداردها بیش

المللای   ها، فرایندی مستمر است. هیاات تادوی  اساتانداردهای بای      بازنگری و تدوی  استاندارد

ای  ها، اقادام باه کساب مشاورت و نظرخاواهی گساترد        داخلی، پیش از انتشار استانداردحسابرسی

خاواهی   سر جهان به مشارکت در فرایند نظار نظران سرا کند. ای  اقدامات هامل دعوت از صاحب  می

داخلای منتشار و باه    ها در ساایت انجما  حسابرساان    نوی  پیش همهها است.  نوی  در مورد پیش

 . هوند داخلی نیز ارسال میهای حسابرسیموازات نن، به سایر انجم 

 

 

 ارسال کنید: توانید به ندرس زیر ها، می ها و پیشنهادهای خود را دربار  استاندارد دیدگا 

Email: guidance@theiia.org 

 

 توانید به ندرس زیر ارسال کنید: ها، می ها و پیشنهادهای خود را دربار  ترجمه استاندارد دیدگا 

Email: guidance@iaia.org.ir 
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   های شخصیاستانداردهای ویژگی

 ، اختیار و مسئولیتهدف (0111

باید در انطباق با مأموریت واحد  داخلی هدف، اختیار و مسئولیت واحد حسابرسی

 ای )اصول بنیادی حرفهالمللی اجرای  ارچوب بینچحسابرسی داخلی و عناصر الزامی 

 حسابرسیتعریف ای، استانداردها و  ای حسابرسی داخلی، آیین رفتار حرفه اجرای حرفه

طور  بهباید  داخلی  داخلی تعیین شود. مدیر واحد حسابرسی در منشور حسابرسی( داخلی

هیات ادواری منشور حسابرسی داخلی را بازنگری و آن را برای تصویب، به مدیران ارشد و 

 مدیره ارائه کند. 

 تفسیر:

داخلی سندی است رسمی که هدف، اختیاار و مسائولیت واحاد    منشور حسابرسی
داخلای، جایگااه واحاد    کناد. در منشاور حسابرسای    داخلای را تشاریم مای   حسابرسی
داخلاای در سااازمان، شااامت ماهیاات رابطااه دزارشااگری ماادیر واحااد     حسابرساای
هاای   دسترسی به ساواب،، کارکناان و دارایای   مجوز  داخلی با هیات مدیره؛ حسابرسی

داخلای  هاای واحاد حسابرسای    فعالیات  عینی مرتبط با انجام کاار؛ و تعریاف و دامناه   
 داخلی برعهده هیات مدیره است.   شود. تصویب نهایی منشور حسابرسی مشخص می

بایاد در   شاود   کاه به سازمان عرضاه مای بخشی ماهیت خادمات اطمینان (0. الف0111
بخشی به  داخلی تعریف شده باشد. ادر خدمات اطمینانر حسابرسیمنشو

بایاد در   شود، ماهیات ایان خادمات نیاز       اشخاصی خارج از سازمان ارائه
 داخلی تعیین دردد.  منشور حسابرسی

 شده باشد.  داخلی تعریفباید در منشور حسابرسی ای  ماهیت خدمات مشاوره (0. م 0111

در منشور  رهنمودهای اجباریبه رسمیت شناختن  (0101

  حسابرسی داخلی

رفتاار    آیاین  ای حسابرسی داخلی، اصول بنیادی برای اجرای حرفهآور  ماهیت الزام
 باه داخلای  باید در منشور حسابرسیو تعریف حسابرسی داخلی ها  استاندارد ،ای حرفه
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واحااد  مأموریااتداخلاای در مااورد   شااود. ماادیر واحااد حسابرساایشااناخته  رساامیت
با مدیران ارشد ای،  المللی اجرای حرفه و عناصر الزامی چارچوب بینداخلی حسابرسی

 کند.   و هیات مدیره دفتگو می

 : بینی استقالل و واقع (0011

داخلی باید در انجام کارهای باید مستقت باشد و حسابرسان داخلی واحد حسابرسی
 بین باشند.   خود، واقع

 تفسیر:

یی از قیود و شروطی اسات کاه تواناایی واحاد حسابرسای      استقالل به معنای رها
کناد. مادیر واحاد     هاای  تهدیاد مای    داخلی را برای انجام غیرجانبداراناه مسائولیت  

هاای   داخلی، برای دستیابی به میزان استقالل الزم بارای ایفاای مسائولیت    حسابرسی
مادیران  ای اثربخ ، دسترسی مستقیم و نامحدود باه   دونه داخلی بهحسابرسی واحد

ارشد و هیات مادیره دارد. ایان موضاوز از طریا، یاط رابطاه دزارشاگری دو ساویه         
داخلای، اساتقالل   کنناده اساتقالل فاردی حسابرساان     تحق، است. عوامت تهدید قابت

داخلای در یاط کاار بایاد     داخلی و استقالل دروه حسابرسی سازمانی واحد حسابرسی
 مدیریت شوند.  

داخلای اجاازه   بدون جانبداری است که باه حسابرساان  بینی، نگرشی ذهنی و  واقع
داخلی را انجام دهند که به نتیجه کار خود بااور  ای یط کار حسابرسی دونه دهد به می

بینی مستلزم ایان   داشته باشند و کیفیت خدمات آنان، مورد مصالحه قرار نگیرد. واقع
ثیر تاأ   اخلی تحتدداخلی در مورد مسائت کاری حسابرسیاست که قضاوت حسابرسان

بینی بایاد در ساطوف فاردی،     کننده واقع نگیرد. عوامت تهدید های دیگران قرارقضاوت
 ای و سازمانی مدیریت شوند.   دروهی، وظیفه

 :استقالل سازمانی (0001

ای از مدیریت در سازمان دزارش کند کاه   داخلی باید به ردهمدیر واحد حسابرسی
هاای  را ایفاا نمایاد. مادیر واحاد      مسئولیت دهد یداخلی اجازه مبه واحد حسابرسی
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کم سالی یط بار مراتاب تأییاد اساتقالل ساازمانی واحاد      داخلی باید دستحسابرسی
 داخلی را به هیات مدیره اعالم کند.  حسابرسی

 تفسیر: 

شاود کاه مادیر واحاد      بخا  حاصات مای    ای اثر دونه استقالل سازمانی، زمانی به
برای مثال، دیره دزارش کند. دزارشگری به هیات مدیره، داخلی به هیات محسابرسی

 شود: به موارد زیر منجر می

 داخلی؛تصویب منشور حسابرسی 

 داخلی ریسط محور؛تصویب برنامه حسابرسی 

 داخلی؛تصویب بودجه و منابع حسابرسی 

 داخلای در ماورد عملدارد واحاد     های مدیر واحد حسابرسی دریافت دیدداه
 داخلاای و سااایرتوجااه بااه برنامااه واحااد حسابرساایداخلاای بااا حسابرساای
 موضوعات؛

  هااای مربااو  بااه عاازل و نصااب ماادیر واحااد      دیااری تصااویب تصاامیم

 داخلی؛ حسابرسی

 داخلی؛ وتصویب حقوق و مزایای مدیر واحد حسابرسی 

 داخلی برای مشخص شادن  پرس و جو از مدیران اجرایی و مدیر حسابرسی
های نامناسبی در دامنه کاار یاا مناابع وجاود      این موضوز که آیا محدودیت

 دارد یا خیر. 

 کاار    رساانی نتاای    ها و اطالزدر تعیین دامنه کار، چگونگی انجام فعالیت (0 . الف0001
مادیر واحاد    پاییرد.   دوناه دخاالتی صاورت    هیچ  داخلی نبایدحسابرسی
ارد ت مدیره در میان دای خلی باید هردونه دخالتی را با هیاحسابرسی دا

 آمدهای آن را دوشزد کند. و پی

 تعامل مستقیم با هیات مدیره (0000

 باید با هیات مدیره ارتبا  و تعامت مستقیم داشته باشد. داخلی مدیر واحد حسابرسی
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نقش و وظایف فراتر از حسابرسی داخلی برای مدیر  دوجو (0001

 واحد حسابرسی داخلی

 دهایی دارد یاا انتااار رو   واحد حسابرسی داخلی، وظایف و یا مسئولیت مدیر چنانچه

دار شادن   فراتر از حسابرسی داخلی است باید برای پیشاگیری از خدشاه   کهداشته باشد 

 بدار درفته شود. مبینی، تدابیر ایمنی الز استقالل یا واقع

 تفسیر:

شاود وظاایف و مسائولیتهایی را،     داه، از مدیر واحد حسابرسی داخلی خواسته می

یا مدیریت ریسط، افزون بر واحاد حسابرسای    چون مسئولیت واحد رعایت )یا تطبی،(

واحاد   نیتواند استقالل سازما ها می دونه وظایف و مسئولیت داخلی نیز به عهده دیرد. این

دار کند یا به ناار رساد     حسابرسان داخلی را خدشهبینی فردی  حسابرسی داخلی یا واقع

دیره بارای  مت توسط هیاای است که اغلب،  کند. تدابیر ایمنی، همان ناارت عالیه که می

آید. ارزیابی متناوب خطاو    دار شدنهای احتمالی، به عمت می برخورد با این دونه خدشه

زین برای اطمینان یافتن از ها و همچنین، تدوین فرآیندهای جایگ دزارشگری و مسئولیت

 هایی از چنین تدابیر ایمنی است. های اضافی، نمونه های مربو  به مسئولیت زمینه

 بینی فردی واقع (0011

باید نگرشی غیرمغرضاانه و بادون ساودیری داشاته باشاند و از       داخلی حسابرسان

 دونه تضاد منافع پرهیز نمایند.  هر

 تفسیر:

داخلی، کاه در جایگااه   شود که در آن، حسابرس دفته میتضاد منافع به موقعیتی 

دوناه مناافع    ای اسات. ایان   امین و معتمد قرار دارد، دارای منفعت شخصی یاا حرفاه  

داخلی را دشوار سازد. حتی ادار عملای   تواند انجام غیرمغرضانه وظایف حسابرسان می

ناافع باه وجاود    داخلی سارنزند، بااز هام تضااد م    اخالقی یا نادرست از حسابرسان غیر
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داخلای را در ظااهر، افارادی نادرساتدار     آید. تضاد منافع ممدن اسات حسابرساان   می

داخلی و تواند اعتماد به حسابرس داخلی، واحد حسابرسی دهد که این مسأله میجلوه

هاای فاردی    تواناد باه تواناایی    داخلی را کاه  دهد. تضاد منافع میحرفه حسابرسی

 هایشان آسیب برساند.  بینانه وظایف و مسئولیت ام واقعداخلی برای انجحسابرسان

 بینی حسابرسان داخلی مخدوش شدن استقالل یا واقع (0011

داخلی در واقاع یاا در ظااهر مخادوش شاود،      بینی حسابرسان ادر استقالل یا واقع

باید برای اشخاص ذیربط افشا شود. چگونگی افشای این موضاوز   جزئیات این خدشه 

 بستگی دارد که به وجود آمده است.   ای به خدشه

 تفسیر:

تواند شامت ماواردی چاون    بینی فردی می مخدوش شدن استقالل سازمانی و واقع

در   داخلای، محادودیت  در دامناه کاار حسابرسای     تضاد مناافع شخصای، محادودیت   

شاد،  در منابعی مانند بودجاه با   ها و محدودیتدسترسی به سواب،، کارکنان، و دارایی

 شود.   به این موارد محدود نمی درچه

باید برای آنان  بینی  تعیین اشخاص ذیربطی که جزئیات خدشه به استقالل یا واقع

هااای ماادیر  داخلاای و مساائولیت افشااا شااود، بااه انتاااارات از واحااد حسابرساای   

داخلی در قبال مدیران ارشد و هیاات مادیره، مطااب، باا آنچاه در منشاور        حسابرسی

 است و نیز ماهیت خدشه به وجود آمده، بستگی دارد.  داخلی آمده حسابرسی

داخلاای بایااد از ارزیااابی عملیاااتی کااه در دیشااته در آن حسابرسااان (0. الف0031

داخلای، خادمات   اند، پرهیز کنند. چنانچه حساابرس  مسئولیت داشته

بخشی خود را به فعالیتی معطوف نماید که در سال دیشاته   اطمینان

بینای   شاود کاه واقاع    است، چناین تصاور مای   مسئولیت آن را داشته 

 .  مخدوش شده است
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 عههد  هایی کهه مئهلیلیت  ن ب   بخشی به فعالیت ارائه خدمات اطمینان (2. الف3311

داخلی بید  است باید با نظارت شخصی خهار  ا  ااحهد   مدی  حئاب سی

 داخلی انجام شید.  حئاب سی

یشهر   پتیانهد در اهایی کهه     ااحد حئاب سی داخلی بهه شه طی مهی    (1. الف3311

خدمات مشاار  ارائه ک د  اسهت بهه ارائهه خهدمات اطمینهان بخه        

مخهدا  شهدن    بای سه   بپ دا د که نیع ا ماهیت خهدمات مشهاار   

بینهی فه دی    بینی نشهد  باشهد ا در تخصهین منهابع نیهع ااقهع       ااقع

 کارکنان در نظ  گ فره ا مدی یت شید.

تیانند در رابطه با عملیاتی کهه در گششهره مئهلیلیت     داخلی میحئاب سان (3. م3311

 ای بپ دا ند.  اند، به ارائه خدمات مشاار   نها را داشره

ای پیشنهادی، با عیامل بالقی   اگ  حئاب سان داخلی دربار  خدمات مشاار  (2. م3311

میضهیع را پهی  ا     بینی میااه شیند بایهد  کنند  اسرقالل یا ااقع مخدا 

 پشی   کار به اطالع مرقاضی ب سانند. 

 ای خبرگی و اعمال مراقبت حرفه (0011

 ای انجام شید.   ح فه داخلی باید با خ  گی ا اعمال م اق تخدمات حئاب سی

 خبرگی (0001

ههای ز م به ای انجهام    هها ا دیره  حهالحیت   باید ا  دان ، مهارت داخلی حئاب سان

داخلی باید در مجمیع، دانه ،  ف دی، ب خیردار باشند. در ااحد حئاب سیهای مئلیلیت

 های ز م ب ای انجام اظایف، ااید داشره باشد یا کئب شید. ها ا دیر  حالحیتمهارت

 تفسیر:

 یهها ها ا دیر  حالحیت دان ، مهارتکه به احطالحی اامع است ای  خ  گی ح فه

شهید.   ای گفرهه مهی   های ح فهبخ  مئلیلیت اث  داخلی ب ای انجاممیرد نیا  حئاب سان

های ااری، راندها ا میضیعات را  به ای ارائهه    ای مئرلعم تیاه به فعالیت خ  گی ح فه
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شود که خبردی  داخلی توصیه میبه حسابرساننار مشورتی و پیشنهادهای مرتبط است. 

 ای مناسااب ماننااد عنااوان   هااای حرفااه  و دواهینامااه خااود را بااا کسااب ماادار   

داخلی و سایر مراجع و عناوین دیگری که انجمن حسابرسان «داخلی خبره حسابرس»

 کنند، نشان دهند.  ای ذیصالف عرضه می حرفه

داخلای، دانا ،   داخلی در صورتی کاه حسابرساان  مدیر واحد حسابرسی (0. الف0201

های الزم را برای انجام یط کار یاا بخشای از   ها یا دیگر صالحیتمهارت

 باشند باید از اشخاص ذیصالف، کمط و مشورت بگیرد. نداشته یط کار 

 دان  کافی برای ارزیاابی ریساط تقلاب و نحاوه     داخلی باید حسابرسان (2. الف0201

رود  مدیریت این ریسط توسط سازمان را داشته باشند، اما انتااار نمای  

جویی  پیوی، کشف و   خبردی آنان در حد فردی باشد که مسئولیت اصلی

 تقلب است.  

هاای اصالی    ها و کنترلداخلی باید دان  کافی درباره ریسطحسابرسان (3. الف2121

های حسابرسی فناوری محاور موجاود بارای    فناوری اطالعات و تدنیط

انجااام کارهااای محااول، داشااته باشااند. بااا ایاان وجااود، از همااه        

فاردی خباره   رود در این زمینه باه انادازه    داخلی انتاار نمی حسابرسان

 باشند که مسئولیت اصلی وی، حسابرسی فناوری اطالعات است.  

داخلای،  داخلی تشخیص دهد کاه حسابرساان  ادر مدیر واحد حسابرسی (0.م0201

های الزم را برای انجام بخشی از یاط  ها یا دیگر صالحیتدان ، مهارت

کار یا همه آن ندارند باید از پییرش آن کار خودداری کناد یاا از دیگار    

 اشخاص ذیصالف، کمط و مشورت بگیرد. 

 ای اعمال مراقبت حرفه (0111

بایااد بااا اعمااال دقاات و مهااارتی کااار کننااد کااه از یااط     داخلاای حسابرسااان 

ای  رود. اعمال مراقبات حرفاه   انتاار می داخلی به نسبت محتا  و متخصص حسابرس

 ناپییری نیست.   به معنای لغزش
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ای باید موارد زیر را در ناار   در اعمال مراقبت حرفه داخلی  حسابرسان (0. الف0221

 داشته باشند:

 حجم کار الزم برای دستیابی به اهداف مورد نار؛ 

     هااای  پیچیااددی و اهمیاات نساابی موضااوعاتی کااه روش

 شوند؛ در مورد آنها بدار درفته میبخشی  اطمینان

 بخشی فرایندهای راهبری، مدیریت ریسط و کنترل؛ کفایت و اثر 

 ؛اهمیت رعایت با ها یا موارد عدم احتمال رخداد اشتباهات، تقلب 

 بخشی در مقایسه با منافع بالقوه آن.  خدمات اطمینان  هزینه 

دیااری از  ی بایااد بهاارها در اعمااال مراقباات حرفااه داخلاای حسابرسااان (2. الف0221

هاا را ماورد    های تحلیات داده  حسابرسی فناوری محور و دیگر تدنیط

 توجه قرار دهند.  

ای هشیار باشند کاه   های عمدهباید نسبت به ریسط داخلی حسابرسان (3. الف0221

تأثیر قرار دهند. باا ایان    ممدن است اهداف، عملیات، یا منابع را تحت

بخشی، باه تنهاایی، حتای هنگاامی کاه باا        اطمینانهای  وجود، روش

هاای عماده را   شوند، شناسایی همه ریسط ای اعمال می مراقبت حرفه

 کنند.   تضمین نمی

ای در جریاان ارائاه یاط     داخلی برای اعمال مراقبت حرفاه حسابرسان (0. م0221

 ای باید موارد زیر را در نار داشته باشند: خدمت مشاوره

 ات متقاضایان، شاامت ماهیات، زمانبنادی و     ها و انتااار  نیاز

 رسانی نتای  کار؛ اطالز

     پیچیددی نسبی و میزان کار مورد نیاز برای دساتیابی باه اهاداف

 مورد نار؛ و

 ای در مقایسه با منافع بالقوه آن.  خدمات مشاوره  هزینه 
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 ای مستمر حرفه آموزش (0111

خاود را از طریا،   هاای  صاالحیت ها و دیگار  ، مهارتدان باید  داخلی حسابرسان

 بخشند.   ارتقاای مستمر  حرفه آموزش

 کیفیتبهبود و تضمین برنامه  (0111

ای را بارای بهباود و تضامین کیفیات، باه       برنامهباید  داخلی حسابرسی واحدمدیر 

 پوش  دهد.  داخلی را حسابرسی ای تدوین و حفظ کند که همه ابعاد کارکرددونه

 تفسیر:

داخلی  حسابرسی ارزیابی میزان پیروی واحد به مناورو تضمین کیفیت،  بهبود برنامه

ای  رفتاار حرفاه    آیاین  میازان رعایات  و ارزیابی استانداردها  داخلی وتعریف حسابرسی از

 واحاد ، کارایی و اثربخشی همچنین . این برنامهشود میطراحی داخلی، حسابرسان توسط

مدیر واحد حسابرسی  .کند مشخص میهای بهبود را داخلی را ارزیابی و فرصتحسابرسی

ت مدیره را در مورد تضمین کیفیات و برناماه بهباود جلاب     داخلی الزم است ناارت عالیه هیا

  کند.

 بهبود و تضمین کیفیت  الزامات برنامه (0101

سااازمانی و  هااای درونبایااد شااامت ارزیااابی   بهبااود و تضاامین کیفیاات  برنامااه 

 .  باشدو، ، هر دسازمانی برون

 سازمانی های درونارزیابی (0100

 باید شامت موارد زیر باشد: سازمانی  های درونارزیابی

  داخلیحسابرسی عملدرد واحد بر مستمرناارت 

 کاه   ساازمان  کارکناان ساایر  توساط   یا ارزیاابی ادواری، های  ارزیابی خود

 داخلی دارند.دان  کافی درباره عملیات حسابرسی
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 تفسیر:

دیری عملدارد روزماره در    اندازهو  بررسی سرپرستی، الینفط جزء ،مستمرناارت 

های معمول کاه باه    ها و روش در سیاستمستمر  ناارت. استداخلی حسابرسی واحد

و از شاوند نهادیناه شاده     بداار درفتاه مای   داخلای  حسابرسای  مناور مدیریت واحاد 

رفتاار    آیاین  میزان پیروی ازابی ارزی برد که برای ی بهره میو اطالعات ها فرایندها، ابزار

 ضروری است.  استانداردها  و ای حرفه
و استانداردها  ای رفتار حرفه  آیین برای ارزیابی میزان پیروی از یادوارهای  ارزیابی

 .  شود  انجام می
آن اسات کاه   داخلی مساتلزم  حسابرسی درباره عملیاتکافی برخورداری از دان  

ای  حرفااه اجاارایالمللاای  چااارچوب بااین » از تمااام عناصاار  کاام شااناختی  دساات

 .  وجود داشته باشد «داخلی حسابرسی

 سازمانی های برون ارزیابی (0101

توسط یط ارزیاب یا  بارسازمانی باید دست کم هر پن  سال یط  های برونارزیابی

بایاد   داخلی حسابرسی واحد. مدیر شودانجام  و واجد شرایط ارزیابی مستقت دروه یط

 دفتگو کند:ت مدیره ادر موارد زیر با هی

  سازمانی  برون یارزیاب دفعاتشدت و 

  شامت هر دوناه  ، سازمانی ارزیابی برون دروهصالحیت و استقالل ارزیاب یا

 تضاد منافع بالقوه. 

 تفسیر:

یا یاط   سازمانی کامالً برونیط ارزیابی  از طری، دتوان می سازمانی های برونارزیابی

رساد، انجاام    مای سازمانی  مستقت برون ی که به تأیید ارزیابانسازمان خودارزیابی درون

ای و استانداردها  سازمانی باید درباره میزان پیروی از آیین رفتار حرفه ارزیاب برون. شود
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تواناد نداات عملیااتی یاا راهباردی را نیاز در        سازمانی مای  اظهارنار کند؛ ارزیابی برون

 بردیرد.

نشاان  خاود را در دو زمیناه    های صالحیتارزیابی واجد شرایط،  دروه ط ارزیاب یای

 صاالحیت . ساازمانی  داخلای و فرایناد ارزیاابی بارون     ای حسابرسی حرفهدهد: انجام  می

 بدسات آماده در   اربشود. تجا  حاصتناری های  ختها آموبتواند از ترکیب تجربه  می

، هساتند  مشابه ،و مسائت فنی صنعتنوز ی، اندازه، پیچیدد که به لحاظ هاییناسازم

باشد. در مواردی که ارزیاابی توساط یاط     میکاری کمتر مرتبط ارزشمندتر از تجربه 

ی الزم هاا دروه، واجاد هماه تخصاص    اعضای نیازی نیست که همهد، شو انجام می دروه

هاای الزم  واجاد صاالحیت  باید ارزیابی است که در مجموز  باشند؛ در حقیقت این دروه

از تخصاص   ارزیاابی  داروه یاا   بارزیابرای ارزیابی اینده آیا داخلی  مدیر حسابرسیباشد. 

 کند.  خود اتدا میای  قضاوت حرفه قلمداد شوند به واجد شرایط دار هستند تارکافی برخو

این است که ارزیاب یا دروه ارزیاابی،  ارزیابی مستقت دروه  ط ارزیاب یامناور از ی

 تشادیالتی از  جزیای  یاا  و تحات کنتارل  باشند واقعی یا ظاهری نداشته تضاد منافع 

الزم  داخلی حسابرسیمدیر واحد به آن تعل، دارد.  داخلیحسابرسیواحد که  نباشند

  تضااد  هسازمانی بارای کاا   ارزیابی برون ر مورددت مدیره را است ناارت عالیه هیا

 واقعی یا بالقوه جلب کند.

 کیفیتین برنامه بهبود و تضمدرباره گزارشگری  (0111

بهباود و تضامین   برناماه   ازباید نتاای  بدسات آماده     داخلی حسابرسیواحد مدیر 

این اطالز رساانی الزم اسات   رساند. بت مدیره او هی ارشد انرا به اطالز مدیرکیفیت 

 باشد:شامت موارد زیر 

 .دامنه و تناوب ارزیابی درون سازمانی و برون سازمانی، هر دو 

 ا ارزیابان( یا تایم ارزیاابی، شاامت    یای و استقالل ارزیاب ) یت حرفهصالح

 موارد تضاد منافع بالقوه.
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 های ارزیابان. دیری نتیجه 

 برنامه اقدامات اصالحی. 

 تفسیر:

از طریا،  بهبود و تضمین کیفیات  رسانی نتای  برنامه  اطالز تناوبشدت، محتوا و 

 واحاادهااای مساائولیتتوجااه بااه ماادیره و بااا تابااا ماادیران ارشااد و هیاا  دفتگااو

منشااور  مطاااب، بااا محتااوایداخلاای حسابرساای واحاادداخلاای و ماادیر  حسابرساای

هاای   ارزیاابی ساازمانی و   بارون  ایها ارزیاابی  شود. نتاای   تعیین می ،داخلی حسابرسی

باار   کم سالی یاط  و نتای  ناارت مستمر دست سازمانی به محض تدمیت درونادواری 

ای و اساتانداردها، آشادار شاود. نتاای ،      رفتار حرفه  ز آیینشود تا پیروی ا دزارش می

شخص ارزیاب یاا داروه ارزیاابی از میازان رعایات موضاوعات مایکور         شامت ارزیابی

 باشد.   می

 ای اجرای حرفهالمللی  استانداردهای بینطبق »عبارت  بکارگیری (0110

 «است حسابرسی داخلی انجام شده

ای  حرفاه  یالمللای اجارا   استانداردهای بین طب، ،داخلی حسابرسی اشاره به اینده

 از برناماه  حاصات  کاه نتاای    اسات تنها هنگامی مناسب  داخلی انجام شده حسابرسی

 پشتیبانی کند.   موضوز ایناز کیفیت،  تضمینو  بهبود

 تفسیر:

عمات کارده   استانداردها  و ای آیین رفتار حرفهطب،  داخلی، زمانیحسابرسی واحد

از برناماه  حاصات  یافتاه باشاد. نتاای      دست آنهاردهای موصوف در است که به دستاو

ساازمانی   و بارون   هاای درون  کیفیت، شامت نتای  حاصات از ارزیاابی  بهبود و تضمین 

ساال از   5کام   داخلی که دسات های واحد حسابرسیبرای آن قسمت از فعالیتاست. 

 شود.   تهیه می سازمانی دیرد، نتای  ارزیابی برون عمر آن می
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 پیروی  موارد عدمافشای  (0111

ای یا استانداردها بر دامنه و عملدرد  پیروی از آیین رفتار حرفه در مواردی که عدم

داخلای بایاد ماوارد    دیارد، مدیر واحد حسابرسی داخلی تأثیر میکلی واحد حسابرسی

 پیروی و اثر آن را به اطالز مدیران ارشد و هیات مدیره برساند. عدم
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  اجرای عملیاتاستانداردهای 

 داخلیحسابرسی واحدمدیریت  (1111

بخا    ای اثار  دوناه  داخلی را باه داخلی باید واحد حسابرسیمدیر واحد حسابرسی

 آفرینی آن برای سازمان محق، شود.   مدیریت کند تا ارزش

 تفسیر:

 که: شده استمدیریت بخ   اثر ای دونه به زمانی داخلیحسابرسی واحد
 ؛را محق، سازدداخلی   های مندرج در منشور حسابرسیمسئولیت هدف و 
 پیروی کنداستانداردها الزامات  از 
  ،ای و استانداردها پیروی کنند. از آیین رفتار حرفههر یط از اعضای آن 

  تواناد بار ساازمان     هایی را مورد توجه قرار دهد که میندورمسائت روز و

   متبوز اثردیار باشند.
 کاه  آفرین است ارزشآن  ذینفعانسازمان و  رایداخلی، هنگامی بحسابرسی واحد

فراینادهای   هاای بهباود   راه ها را ماورد توجاه قارار دهاد؛     ها و ریسط راهبردها، هدف
 بخشاای اطمینااانخاادمات را پیشاانهاد کنااد؛ و  و کنتاارل ریسااطراهبااری، ماادیریت 

 .عرضه نمایدرا  بینانه و سودمندی واقع

 ریزی برنامه (1101

بایاد  داخلای  حسابرسیواحد های یین اولویتعتبرای داخلی حسابرسی واحد مدیر

 تدوین کند. سازمان های هدفو سازدار با ای ریسط محور  برنامه

 تفسیر:

 با مدیریت ارشد ،های ریسط محور برنامهتدوین برای  داخلیحسابرسی واحدمدیر 

هاای   تجااری اصالی، ریساط   های  هدف کند و از راهبردها، ت مدیره مشورت میو هیا

آورد. مادیر واحاد    مترتب و فرآیندهای مدیریت ریسط، شاناختی کاافی بدسات مای    
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تغییارات در کساب و کاار،     باروز  در واکان  باه  و  لزومدر صورت حسابرسی داخلی 

و را باازنگری  برنامه  های سازمان باید ها و کنترل ها، سیستم ، برنامهیاتها، عمل ریسط

 تعدیت کند. 

ها مدون ریسط ارزیابی مبتنی برباید داخلی برنامه کاری واحد حسابرسی (0لف. ا2101

های  شود. در این فرایند، دیدداه کم سالی یط بار انجام می باشد که دست

 مدیران ارشد و هیات مدیره باید مورد توجه قرار دیرد. 

ت مادیره و  اارشد، هی انمدیر انتااراتباید   داخلیحسابرسی واحد مدیر (2. الف2101

کار حسابرسان داخلی  و دیگر نتای در مورد اظهارنارها  سایر ذینفعان را

 مشخص کند و آنها را مورد توجه قرار دهد.  

ای، ظرفیت ایان   در پییرش خدمات مشاوره داخلیحسابرسی واحدمدیر  (0. م2101

 یاات بهباود عمل آفرینی و  ارزش، ها ریسطبهبود مدیریت خدمات را برای 

 .  دهد  توجه قرار می مورد ،نسازما

 رسانی و تصویب اطالع (1111

 واحاد ماورد نیااز   هاای کااری و مناابع     برناماه بایاد   داخلای  حسابرسی واحدمدیر 

و تصاویب، باه    بارای بررسای   عمده آن طی دوره،شامت تغییرات را،  داخلی حسابرسی

 در  محادودیت  ثیرتاأ بایاد   ت مدیره برسااند. وی همچناین  ااطالز مدیران ارشد و هی

 . رسانی نماید اطالزمنابع را 

 مدیریت منابع (1111

مناسب و کافی بودن منابع برای دساتیابی باه    اخلی باید ازدحسابرسی واحدمدیر 

 د.  کناطمینان حاصت ای اثربخ ، برنامه مصوب و استفاده از منابع به دونه

 تفسیر:

برای انجام مورد نیاز  های یتها و دیگر صالح ترکیب دان ، مهارت، به مناسبواژه 
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 بارا  کممیاب برناماه   منابع مورد نیاا   کمیت ، به کافیو واژه  داخلیبرنامه حسابرسی
استفاده شاهه اسات کاه باه روشای      بخش  اثر ا  گونه به مانی ا  منابع شود.  می گفته
 .  میسر شودمصوب برنامه دستیابی به بهینه، 

 ها روشو  ها سیاست (0202

و  ها ، سیاستداخلیحسابرسی واحهههایت  برا  بایه داخلیحسابرسی واحهمهیر 
 . ها  مناسبی را برقرار کنهروش

 تفسیر:

داخلی و   حسابرسی واحهانها ه و ساختار   بهها، ها و روشسیاست شمب و محتوا 
 پیچیهگی کار آن بستگی دارد. 

 و اتکا هماهنگی (0202

حصول اطمینان ا  پوشش مناسا  و کااهش    داخلی، به منظورحسابرسی واحهمهیر 

دیگار  کاار  ها  ال م را انجام و اکما بار  هماهنگی نظر کنه، ال م است کبادل هاکار  دوباره

را مورد  سا مانی سا مانی و برون ا  درون بخشی و مشاوره خهمات اطمینان کننهگان عرضه

 قرار دهه. کوجه

 تفسیر:

هاا، بار کاار     یمممن است برا  انجاام دادن همااهنگ   داخلیحسابرسی واحهمهیر 

ا ، اکما کناه. بارا  ایان کاار       کننهگان خهمات اطمینان بخشی و مشاوره دیگر عرضه

ال م است یک فرآینه یمنواخت برا  مبانی اکما، برقرار شود و مهیر واحاه حسابرسای   

کنناهگان   ا  دیگار عرضاه   بینی و مراقبات حرفاه   داخلی ال م است که صالحیت، واقع

ا  را بسنجه و مورد کوجاه قارار دهاه. ماهیر واحاه       بخشی و مشاوره خهمات اطمینان

کوسا    ها و نتایج کاار انجاام شاهه    ال م است درک روشنی ا  دامنه، ههف حسابرسی

 که ا ، بهست آورد. در موارد  هم بخشی و مشاوره کننهگان خهمات اطمینان دیگر عرضه
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هم مهیر واحه حسابرسی داخلی نسابت باه اطمیناان     شود، با  بر کار دیگران اکما می

ها و اظهارنظرهاا  واحاه حسابرسای     گیر  یافتن ا  وجود پشتیبان کافی برا  نتیجه

 داخلی، پاسخگو و مسئول است.

 ت مدیرهاارشد و هیان گزارشگری به مدیر (0202

در ماورد هاهف،   گزارشای را   ، ادواربایه به صاورت   داخلی حسابرسی واحهمهیر 

و رعایت آیین رفتار برنامه  بر طبقداخلی حسابرسی واحهختیار، مسئولیت و عملمرد ا

 ه. کن ارائهت مهیره ابه مهیران ارشه و هی ا  و استانهاردها حرفه
شاامب   ،و کنتارل  ریساک عماهه مرباوب باه     موضوعاتو  مسائببایه   گزارش این

ی را نیز در بار گیارد کاه نیا مناه     دیگر موضوعاککقل ، مسائب راهبر  و  ها ریسک

 .  استت مهیره اهییا ارشه و  انمهیرکوجه 

 تفسیر:

ماهیران   با هماهنگی مهیر واحه حسابرسی داخلای،  ،و محتوا  گزارشگر  کناوب

فوریت و  شود رسانی می اطالعو به اهمیت اطالعاکی که  شود میت مهیره کعیین اارشه و هی

 .  گیرد می  صورتت مهیره اوس  مهیران ارشه و هیی بستگی دارد که کاقهامات مرکبط

رسانی مهیر واحه حسابرسی داخلی به مهیران ارشاه و هیاات    گزارشگر  و اطالع

 :مهیره بایه شامب اطالعات مربوب به موارد  یر باشه
 .منشور حسابرسی 

 .استقالل واحه حسابرسی داخلی 

  آن.طرح و برنامه حسابرسی و میزان پیشرفت 

 نیا . منابع مورد 

 ها  حسابرسی نتایج فعالیت. 

 هاا    مها  و استانهاردها و همچنین، برنا میزان پیرو  ا  آیین رفتار حرفه

 .ب عمهه رعایتیاصالحی برا  حب و فصب مسائ
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 دیر واحاد  ما با هار دوناه ریسادی کاه، بناا باه قضااوت         برخورد مدیریت

 حسابرسی داخلی، ممدن است مورد پییرش سازمان نباشد.

رد و دیگر الزامات دزارشگری مادیر واحاد حسابرسای داخلای در سرتاسار      این موا

 استانداردها مطرف شده است.

مانی در زو مسئولیت ساخدمات سازمانی  برون کننده عرضه (1101

 قبال حسابرسی داخلی

 خاادمات، مساائولیت انجااام  سااازمانی کننااده باارون  عرضااههنگااامی کااه یااط  

ساازد کاه     آدااه مسائله  ایان   سازمان را از باید دیرد   را بر عهده میداخلی  حسابرسی

 عهده سازمان است.  داخلی مؤثر برمسئولیت ایجاد و حفظ یط واحد حسابرسی

 تفسیر:

 آیاین  ارزیاابی میازان پیاروی از    کهبهبود و تضمین کیفیت، برنامه در این مسئولیت 

 شود.  دیرد، آشدار می برمی را درو استانداردها  ای رفتار حرفه

 ماهیت کار (1011

و مبتنی بر  مند روش ،بداردیری رویدردی سیستماتیطداخلی باید با حسابرسیواحد 

آن بهباود  ، مدیریت ریسط و کنترل را ارزیاابی و در  سازمان راهبری ، فرایندهایریسط

یابد کاه حسابرساان     اعتبار و ارزش حسابرسی داخلی زمانی افزای  می. کندایفای نق  

 های نوین و توجه به آثار آتی بینجامد. های آنان به بین  و ارزیابیخالق باشند  داخلی،

 راهبری (1001

هاای مناسابی را    پیشانهاد داخلی باید فرایند راهبری را ارزیاابی و  واحد حسابرسی

 برای بهبود آن، در راستای تحق، اهداف زیر ارائه کند:
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 های راهبردی و عملیاتی. دیری صمیمت 

  و کنترل.ناارت بر مدیریت ریسط 

 مناسب در سازمان های اخالقیروی  اصول و ارزشت. 

 دویی عملدرد سازمانی مناسب و پاسخ مدیریت تضمین. 

 های ذیربط در سازمان به حوزه و کنترلریسط مربو  به  نیرسا اطالز. 

 مساتقت   حسابرسان، مدیره و تبادل اطالعات بین هیات هاهماهنگی فعالیت

 .  و مدیران اجراییبخشی  کننددان خدمات اطمینان و داخلی، دیگر عرضه

و اثربخشاای اهااداف،  اساتقرار بایااد طراحاای،  حسابرساای داخلای  واحاد   (0. الف2001

 کند.   ارزیابی را اصول اخالقی سازمان های مرتبط با ها و فعالیت برنامه

آیاا   مورد ارزیابی قرار دهاد کاه  باید این ندته را  داخلی حسابرسی واحد (2. الف2001

پشاتیبانی   راهبردهاای ساازمان   از اهاداف و  ،راهبری فناوری اطالعاات 

 د یا خیر. کن می

 ریسکمدیریت  (1011

را ارزیاابی و در   ریساط باید اثربخشی فرایندهای مادیریت   داخلی حسابرسی واحد

 . کندآن ایفای نق  بهبود 

 تفسیر:

قضااوتی اسات کاه در    ، ریساط فرایندهای مادیریت   اثربخ  دانستن یا ندانستن

 شود:   داخلی از موارد زیر حاصت مینتیجه ارزیابی حسابرس

  و همساویی ایان اهاداف باا     اهداف سازمانی از مأموریات ساازمان   پشتیبانی

 مأموریت سازمان؛

 های عمده؛ شناسایی و ارزیابی ریسط 
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      ای کاه   دوناه   ههاا با   بداردیری راهدارهای مناساب بارای مقابلاه باا ریساط

 پییرش سازمان همسو کند؛ های قابت ها را با ریسط ریسط

  باه  ساازمان   سرتاسار  در باه موقاع  و  دردآوریهای مربو ، ریسطاطالعات

ت مدیره را قادر او هیان اجرایی که کارکنان، مدیررسانی شود  ای اطالز دونه

 .  های خود سازد به انجام مسئولیت

پشتوانه این ارزیابی را با انجاام چناد   اطالعات ممدن است  داخلییحسابرسواحد 

های کارهای مختلف در کنار یدادیگر قارار    کند. زمانی که یافتهدردآوری کار مختلف 

 سازمان و میزان اثربخشی آنها ریسطاز فرایندهای مدیریت  دیرند، کسب شناخت می

 شود.   میسر می

هاای   مادیریتی، ارزیاابی   مساتمر  هایاز طری، فعالیتریسط فرایندهای مدیریت 

 شوند.   ، پای  مییا هر دو، جدادانه

و  لیاات مارتبط باا راهباری، عم    هایریسطباید  داخلی حسابرسی واحد (2. الف1211

 :کندارزیابی در موارد زیر های اطالعاتی سازمان را  سیستم

 ،سازمان؛  راهبردی اهداف تحق 

 اتی؛قابلیت اتدا و درستی اطالعات مالی و عملی 

 ها؛ و برنامه یاتاثربخشی و کارایی عمل 

 ها؛ و حفاظت از دارایی 

  ،و قراردادها.   ها ها، روش مقررات، سیاسترعایت قوانین 

چگاونگی مادیریت   تقلاب و   احتماال وقاوز  باید  داخلی حسابرسی واحد (2. الف2021

 د. کنارزیابی  ،سازمان ریسط تقلب را توسط

را  هاا  ای بایاد ریساط   خدمات مشاورهانجام  جریاندر  داخلی حسابرسان (2. م1211

و نسابت باه وجاود دیگار      کار، مورد توجه قارار دهناد  با اهداف  مطاب،

 بااهمیت، هشیار باشند.   های ریسط
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هایی که در نتیجه ارائاه  داخلی باید دان  خود را درباره ریسطحسابرسان (2. م2021

ای حاصات شاده اسات، در ارزیاابی فراینادهای مادیریت        خدمات مشاوره

 ریسط سازمان لحاظ کنند. 

هنگام کمط باه مادیران اجرایای در اساتقرار و بهباود      داخلی حسابرسان (3. م2021

فرایندهای مدیریت ریسط باید از پییرش هر دونه مسئولیت مدیریتی در 

 ها پرهیز کنند. ریسطارتبا  با مدیریت 

 کنترل (1011

و بهباود  هاا   ارزیابی اثربخشی و کارایی کنترل از طری،باید  داخلی حسابرسی واحد

 های مؤثر یاری رساند. مستمر آنها، به سازمان در حفظ کنترل

ها را در برخورد باا   باید کفایت و اثربخشی کنترل داخلی واحد حسابرسی (0. الف2031

هاای اطالعااتی    و سیساتم   د در ناام راهبری، عملیاات های موجوریسط

 سازمان با توجه به موارد زیر ارزیابی کند:

 تحق، اهداف راهبردی سازمان؛ 

 قابلیت اتدا و درستی اطالعات مالی و عملیاتی؛ 

 ها؛ اثربخشی و کارایی عملدردها و برنامه 

 ها؛ و حفاظت از دارایی 

 ها و قراردادها.  ها، روشرعایت قوانین، مقررات، سیاست 

هایی که در نتیجاه ارائاه   باید شناخت خود را از کنترل داخلی حسابرسان (0. م2031

ای حاصت شاده اسات، در ارزیاابی فراینادهای کنترلای       خدمات مشاوره

  کار دیرند. هسازمان ب
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 ریزی کار  برنامه (1111

ن کنند که شامت باید برای هر کار، یط برنامه کاری تهیه و تدوی داخلی حسابرسان

ایان  ، دامنه کار، زمانبندی اجرای کار و منابع تخصایص یافتاه باه آن باشاد.     ها هدف

های مترتاب باه آن کاار،     ها و ریسط برنامه باید با توجه به راهبردهای سازمانی،هدف

 تدوین شود.

 ریزی مالحظات برنامه (1110

 ر نار بگیرند:باید موارد زیر را د ریزی کار  حسابرسان داخلی در برنامه

 هاایی کاه فعالیات    فعالیت ماورد بررسای و روش  های  راهبردها و هدف

 .کند نار به وسیله آن، عملدرد خود را کنترل می مورد
 را فعالیت مورد نار ، منابع و عملیات ها هدفهای با اهمیتی که  ریسط

هاا در  هایی که به وسیله آن، اثر باالقوه ریساط   کنند و روش تهدید می

 .شود پییرش مهار می قابتسطوف 
      کفایت و اثربخشی فرایندهای راهباری، مادیریت ریساط و کنتارل در

 .مقایسه با یط مدل یا چارچوب مرتبط
 های بهباود چشامگیر در فراینادهای راهباری، مادیریت ریساط و        فرصت

 کنترل. 

 سازمانی ریزی یط کار برای اشخاص برون هنگام برنامه داخلی حسابرسان (0. الف2210

های دو طرف  ، مسئولیت ای را در مورد اهداف و دامنه کار نامه باید تفاهم

هاای مارتبط باا توزیاع نتاای  کاار و        و دیگر انتاارات، شامت محدودیت

 دسترسی به سواب، انجام کار، با آنان امضا کنند. 

طرف های دو باید در مورد اهداف و دامنه کار، مسئولیت داخلی حسابرسان (0. م2210

ماورد  ای به تفاهم برسند. در  و دیگر انتاارات، با متقاضیان خدمات مشاوره

 سازی شود.   ای عمده، الزم است این موارد تفاهم، مستند خدمات مشاوره
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 کار های هدف (1101

 هر کار باید تعیین شود.  های هدف

عالیات  های مارتبط باا ف  از ریسط یا باید ارزیابی اولیه داخلی حسابرسان (0. الف2201

 مورد بررسی انجام دهند. 

باید احتمال وقوز اشتباهات،  داخلی هنگام تدوین اهداف کار حسابرسان (2. الف2201

داشته  های دیگر را در نار اهمیت و ریسط رعایت با ها و موارد عدمتقلب

   باشند.

هاا، معیارهاای   برای ارزیابی ناام راهبری، مادیریت ریساط و کنتارل    (3. الف2201

داخلی باید مطمئن شوند که مدیران کافی مورد نیاز است. حسابرسان

مادت و   کوتااه  هاای  هادف اجرایی و هیات مدیره برای تعیین این که 

اند یا خیر، معیارهای کافی وضع کرده باشند. در  مدت محق، شده بلند

داخلی باید این قبیت معیارها را در صورت کفایت معیارها، حسابرسان

کفایاات معیارهااا،   بدااار دیرنااد. در صااورت عاادم    ارزیااابی خااود 

معیارهای ارزیاابی مناساب، باا     شناساییداخلی باید برای  حسابرسان

 مدیران اجرایی و هیات مدیره همداری کنند. 

 تفسیر:

 هایی از انواز معیارها به شرف زیر است: نمونه

 های سازمانی(. ها و روش سازمانی )برای مثال، سیاست درون 

 سازمانی )برای مثال، قوانین و مقررات موضوعه حاکم بر سازمان(. برون 

 های برتر )برای مثال، رهنمودهای صنعت و حرفه(. نحوه عمت 

بایاد فراینادهای راهباری، مادیریت ریساط و       ای  اهداف خدمات مشااوره  (0. م2201

 کنترل را تا حدی دربردیرد که با متقاضی تواف، شده است.  
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هاا، راهبردهاا و اهاداف ساازمان     بایاد باا ارزش    ای اهداف خدمات مشاوره (2. م2201

 سازدار باشد. 

 دامنه کار (1111

 دامنه کار تعیین شده برای هر کار باید برای دستیابی به اهداف آن کار، کافی باشد. 

هاای   ها، سواب،، کارکناان و دارایای   باید شامت بررسی سیستم دامنه کار  (0. الف2221

 رتبط، از جمله موارد تحت کنترل اشخاص ثالث، باشد.  عینی م

هایی برای ارائه  بخشی، فرصت ادر در جریان انجام یط خدمت اطمینان (2. الف2221

نامه خاصی که اهاداف   ای به وجود آید، تفاهم خدمات با اهمیت مشاوره

هاای دو طارف و دیگار انتااارات را مشاخص      و دامنه کاار، مسائولیت  

ای، طبا، اساتانداردهای ایان     و نتای  خادمات مشااوره  کند، تنایم  می

 شود.   رسانی می خدمات، اطالز

ای باید از کفایات دامناه کاار     داخلی در اجرای خدمات مشاورهحسابرسان (0. م2221

باارای دسااتیابی بااه اهااداف مااورد توافاا،، اطمینااان حاصاات کننااد. اداار 

داخلی در جریان انجام کار، با مشادالتی برخاورد کنناد، ایان     حسابرسان

مشدالت باید با متقاضی در میان دیاشته شوند تا در مورد ادامه کاار یاا   

 قطع آن، تصمیم مقتضی درفته شود.  

هاای   ای باید کنتارل  داخلی در جریان انجام خدمات مشاورهحسابرسان (2. م2221

کنترلای   قرار دهند و نسبت به مسائتسازدار با اهداف کار را مورد توجه 

 عمده، هشیار باشند.  

 تخصیص منابع (1111

کاار   هاای  هادف داخلی باید منابع کافی و مناسبی را برای دستیابی به حسابرسان
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های زماانی و مناابع موجاود،     مبنای ارزیابی ماهیت و پیچیددی هر کار، محدودیت بر

 تخصیص دهند.

 تفسیر:

هاای الزم بارای انجاام کاار و      ها و دیگر صاالحیت  مهارتکافی، به ترکیب دان ، 

  ای، اشاره دارد. های حرفه مناسب، به کیفیت منابع الزم برای انجام کار با مراقبت

 ها العمل دستور (1101

هایی را مدون و مستند کنند که دساتیابی باه    العمت داخلی باید دستورحسابرسان

 اهداف کار را میسر کند.  

های شناسایی، تجزیه و تحلیت، ارزیابی  ها باید شامت روش العمت دستور (0 . الف2241

العمات بایاد    انجام کار باشند. دستور  و مستندسازی اطالعات در جریان

فوریات   پی  از بداردیری مصوب شود و هر دونه تغییر در آن نیز با قید

 به تأیید برسد.  

لحااظ  سب با ماهیت هر کار، به ای متنا های خدمات مشاورهالعمت دستور (0. م2241

 باشند.   شدلی و محتوایی متفاوت از یددیگر می

 اجرای کار (1111

داخلی باید به مناور دستیابی باه اهاداف هار کاار، اطالعاات کاافی را       حسابرسان

 شناسایی، تجزیه و تحلیت، ارزیابی و مستند کنند.  

 شناسایی اطالعات (1101

اتداا،   داخلی باید برای دستیابی به اهاداف کاار، اطالعاات کاافی، قابات     حسابرسان

 مربو  و سودمند را مشخص کنند. 
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 تفسیر:

کننده باشد باه   مناور از اطالعات کافی، اطالعاتی است که واقعی، بسنده و متقاعد

ای برساد کاه    ای که یط شخص محتا  و آداه با استفاده از آن، به همان نتیجاه  دونه

دساتیابی از طریا،    اتدا، بهترین اطالعات قابت  رسد. اطالعات قابت به آن میحسابرس 

های کاری  های مناسب است. اطالعات مربو ، از مشاهدات و توصیه بداردیری تدنیط

کند و سازدار با اهداف کار است. اطالعات مفید، اطالعاتی است کاه باه    پشتیبانی می

 سازمان در دستیابی به اهداف  کمط کند.  

 تجزیه و تحلیل و ارزیابی (1111

هاا و   هاا و نتاای  کاار را باه تجزیاه و تحلیات       دیاری  داخلی باید نتیجهحسابرسان

 های مناسب، متدی کنند.  ارزیابی

 مستندسازی اطالعات (1111

ها و نتای  کاار، اطالعاات    دیری داخلی باید به مناور پشتیبانی از نتیجهحسابرسان

 را مستند کنند.  و سودمند مربو  کافی، قابت اتدا، 

مدیر واحد حسابرسی داخلی باید دسترسی باه ساواب، کاار را کنتارل      (0 . الف2331

ساازمانی،   کند. وی باید پی  از ارائه چنین سوابقی به اشاخاص بارون  

 تأیید مدیریت ارشد یا مشاور حقوقی را به نحو مناسب دریافت کند. 

وسایت دونادون مورد استفاده برای ذخیره سازی صرف نار از ابزارها و  (2 . الف2331

انواز اطالعات، مدیر واحاد حسابرسای داخلای بایاد الزامااتی را بارای       

نگهااداری سااواب، کااار مقاارر نمایااد. ایاان الزامااات نگهااداری بایااد بااا 

های سازمانی و هردونه الزام برون ساازمانی یاا ساایر الزاماات      سیاست

 مربو ، سازدار باشد. 



 ای حسابرسی داخلی المللی اجرای حرفه استانداردهای بین 
 

28 

 

داخلی باید سیاستهای حاکم بار حفاظ و نگهاداری    دیر واحد حسابرسیم (0. م2331

هاای درون و   ای و همچنین، انتشار آنهاا باه داروه    سواب، کارهای مشاوره

های سازمان  مشی ها باید با خط برون سازمانی را تدوین کند. این سیاست

 و هر دونه ضوابط مربو  و سایر الزامات، سازدار باشد. 

 ارسرپرستی ک (1101

ای درست سرپرستی شوند تا از دستیابی باه اهاداف، اطمیناان     کارها باید به دونه

 حاصت شود، کیفیت تضمین دردد، و کارکنان ارتقا یابند. 

 تفسیر:

میزان سرپرستی الزم، به خبردی و تجرباه حسابرساان داخلای و پیچیاددی کاار      

را بار عهاده دارد،   بستگی دارد. مدیر حسابرسی داخلی، مسئولیت کلی سرپرستی کار 

تواند از  اعم از آن که کار توسط واحد حسابرسی داخلی یا برای آن انجام شود، وی می

کارکنان با تجربه مناسب واحد حسابرسی داخلای بارای بررسای کاار اساتفاده کناد.       

 شود.   شواهد مناسبی از سرپرستی، مستند و نگهداری می

 رسانی نتایج اطالع (1011

 رسانی کنند.  ید نتای  کار را اطالزحسابرسان داخلی با

 رسانی محتوای اطالع (1001

  ها باشد. دیری نتیجه دامنه کار و ها، هدفرسانی باید شامت  اطالز

 ،و همچناین  هاا  دیاری  رسانی نهایی نتای  کار بایاد شاامت نتیجاه    اطالز (0. الف2401

ریزی شده و در ماوارد مقتضای،    پیشنهادهای مرتبط و یا اقدامات برنامه
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باید انتاارات مدیران ارشد، اظهارنار حسابرسان داخلی باشد. اظهارنار 

متدی به اطالعات مورد توجه قرار دهد و هیات مدیره و سایر ذینفعان را 

 باشد.   سودمنداتدا، مربو  و  کافی، قابت

 تفسیر:

تواناد باه اشادال     شاود، مای   که در مورد یط کار ارائه میاظهارنارهایی 

هاای توصایف    ها یا دیگار روش  دیری ها، نتیجه بندی مختلفی مانند رتبه

شاود ممدان اسات     خصوص آن اظهارنار مای  نتای ، باشد. کاری که در

های مربو  به یط فرایند، ریسط یا قسمت تجاری خاص  ارزیابی کنترل

دونه اظهارنارها مساتلزم در ناار دارفتن     یندهی ا بگیرد. شدت بر را در

 باشد.   نتای  کار و میزان اهمیت آنها می

 بخ  های خود، رضایت رسانی رود در اطالز داخلی انتاار می از حسابرسان (2. الف2401

 بودن عملدرد خود را به روشنی بیان دارند.

هاای   بایاد محادودیت  سازمانی  هنگام دزارش نتای  کار به اشخاص برون (3. الف2401

 رسانی شود.  نیز اطالز توزیع و استفاده از نتای  رابطه با در موجود

ماهیت  ای، بسته به رسانی میزان پیشرفت و نتای  خدمات مشاورهاطالز (0. م2401

 کار و نیازهای متقاضی، شدت و محتوای متفاوتی خواهد داشت.  

 هارسانی کیفیت اطالع (1011

 موقع باشند.  بینانه، روشن، مختصر، سازنده، کامت و به باید دقی،، واقع ها  رسانی اطالز

 تفسیر:

هاا و مبتنای بار واقعیاات اسات.      نارساایی  رسانی دقی،، بادون اشاتباهات و   اطالز
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اسات و حاصات    ورزی و جانباداری   بیناناه، منصافانه، بادون غار      رسانی واقاع  اطالز

رساانی   باشند. اطاالز  واقعیات و شرایط مربو  میهای منصفانه و متوازن کلیه ارزیابی

فهم و منطقی اسات، از اصاطالحات و جماالت فنای غیرضارور       روشن، به آسانی قابت

رساانی مختصار    نماید. اطالز کند و همه اطالعات مهم و مربو  را ارائه می اجتناب می

داویی   دهبه معنای بیان ندات اصالی و پرهیاز از ارائاه جزئیاات، تدارار مطالاب و زیاا       

رسانی سازنده به معناای ساودمندی بارای متقاضای و ساازمان       ضرور است. اطالز غیر

رساانی   دارد. اطاالز هادهایی بارای بهباود عملیاات در بار    است و در صورت لزوم پیشن

دونه کاستی در ارائه مطالبی وجاود نادارد کاه بارای      کامت، به این معنا است که هیچ

ناد و شاامت هماه اطالعاات مهام و مرباو  و       رو مخاطب، هدف اساسی به شمار مای 

موقع باا توجاه    رسانی به باشد. اطالز ها می دیری ها و نتیجه مشاهدات پشتوانه پیشنهاد

دهاد   شود و به مدیران اجرایی اجازه مای  می به اهمیت موضوز، در زمان مناسب انجام

 اقدام اصالحی مناسب را انجام دهند. 

 ها اشتباهات و از قلم افتادگی (1010

ای روی داده  هاای عماده   رسانی نهایی، اشتباهات یا از قلام افتااددی   ادر در اطالز

بایاد اطالعاات تصاحیم شاده را در اختیاار هماه        داخلی باشد، مدیر واحد حسابرسی

 اند.   رسانی اولیه بوده اشخاصی قرار دهد که مخاطب اطالز

 یا رفهح یاجرا المللی ینب یاستانداردهاطبق »عبارت  یریبکارگ (1011

 «انجام شده است داخلی یحسابرس

توانناد در دازارش خاود تصاریم کنناد کاه        داخلی تنهاا هنگاامی مای   حسابرسان

کاه   «داخلی انجام شاده اسات  المللی حسابرسی طب، استانداردهای بین»شان  خدمات

 باشد. نتای  برنامه بهبود و تضمین کیفیت، پشتوانه چنین ادعایی 
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 افشای موارد عدم پیروی (1010

ای یاا اساتانداردها بار یاط کاار       رفتاار حرفاه    آیاین چنانچه موارد عدم پیروی از 

 باید موارد زیر افشا شود: رسانی نتای   بخصوص تأثیر داشته باشد، در اطالز

 ای یا استانداردهایی که انطباق کامات باا آنهاا     رفتار حرفه  اصول یا احدام آیین

   .نشده استحاصت 

 دلیت )دالیت( عدم پیروی.  

 رسانی شده آن.  نار و نتای  اطالز تأثیر موارد عدم پیروی بر کار مورد 

 انتشار نتایج (1001

 رسانی کند.   باید نتای  کار را به اشخاص ذیصالف اطالز داخلی مدیر واحد حسابرسی

 تفسیر:

رسانی نهایی، پای  از   اطالزداخلی مسئول بررسی و تصویب مدیر واحد حسابرسی

رساانی و نحاوه تحویات     کنناددان اطاالز    دیری در مورد دریافات  تصمیم صدور آن و

داخلی این وظایف را تفاویض  باشد. حتی ادر مدیر واحد حسابرسی دزارش به آنان می

 کند، کماکان مسئولیت کلی این موارد را بر عهده دارد. 

رسانی نتای  نهایی کاار   ی مسئول اطالزداخلمدیر واحد حسابرسی (0. الف2441

کاار،   توانناد از توجاه کاافی باه نتاای       به اشخاصی است که مای 

 اطمینان دهند. 

ادر در الزامات قانونی، مقرراتی یاا دولتای، شایوه دیگاری مشاخص       (2. الف2441

داخلی پی  از توزیاع دازارش باین    حسابرسی نشده باشد، مدیر واحد

   سازمانی باید: اشخاص برون
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  کند؛  ریسط بالقوه این کار را برای سازمان، ارزیابی 

     در موارد مقتضی، با مدیران ارشد یا مشااور حقاوقی مشاورت

 کند؛ و

   .انتشار نتای  را از طری، محدود کردن کاربرد آن نتای ، کنترل کند 

رساانی نتاای  نهاایی خادمات      داخلی مسئول اطاالز مدیر واحد حسابرسی (0. م2441

 به متقاضیان است. ای  مشاوره

ای ممدان اسات موضاوعات مارتبط باا       در جریان انجام خدمات مشااوره  (2. م2441

شاوند. در ماواردی کاه ایان      راهبری، مدیریت ریسط و کنترل مشخص 

بایاد باه مادیران     شوند  موضوعات برای سازمان حائز اهمیت محسوب می

 شد و هیات مدیره اطالز داده شود.ار

 اظهارنظرهای کلی (1001

هاا و   راهبردهاا، هادف  باید در آن،  شود  در مواردی که یط اظهارنار کلی ارائه می

 مدیره و سایر ذینفعان لحاظ دردد. انتاارات مدیران ارشد، هیاتهای سازمان و  ریسط

 ، پشتیبانی شود.  سودمنداتدا، مربو  و  باید با اطالعات کافی، قابتکلی ظهارنار ا

 تفسیر: 

 :شامت موارد زیر خواهد بودرسانی،  اطالز

 دامنه کار، شامت دوره زمانی که اظهارنار به آن مربو  است.   

 های اعمال شده بر دامنه کار محدودیت.  

    هاای مارتبط، شاامت امداان اتداا بار دیگار         در نار دارفتن هماه کاار

 .بخشی کننددان خدمات اطمینان عرضه

 اظهارنارای از اطالعات پشتیبان  خالصه. 
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   عناوان    چارچوب کنترل یا ریسط یا دیگر معیارهای استفاده شاده باه

   .مبنای اظهارنار کلی

 دیری کلی حاصت شده.   اظهارنار، قضاوت یا نتیجه 

بخا  نباودن وضاعیت موضاوعات      در مواردی که اظهارنار کلی دال بار رضاایت  

 بررسی شده است، دالیت آن باید بیان شود.  

  پایش پیشرفت (1011

رسانی شاده   داخلی باید سیستمی را برای پای  نتای  اطالزمدیر واحد حسابرسی

 به مدیران اجرایی، ایجاد و نگهداری کند. 

داخلای بارای پاای  اقادامات مادیران و حصاول       مدیر واحد حسابرسای  (2. الف1011

اناد یاا    ای اثر بخا  انجاام شاده    دونه اطمینان از این که این اقدامات به

اناد بایاد    انجام هر دونه اقدام را پییرفتاه  ران ارشد، ریسط عدماینده مدی

 فرایند پیگیری مناسبی را برقرار کند. 

ای را در حد توافا،   داخلی باید آثار نتای  خدمات مشاورهواحد حسابرسی (2. م1011

 شده با متقاضی، مورد پای  قرار دهد. 

 ها رسانی در زمینه پذیرش ریسک اطالع (1011

رساد کاه میازان     داخلی باه ایان نتیجاه مای    مواردی که مدیر واحد حسابرسیدر 

ریسط پییرفته شده توسط مدیران اجرایی از دیدداه سازمان، پییرفتنی نیسات بایاد   

-این موضوز را با مدیران ارشد در میان بگیارد. در صورتی که مدیر واحد حسابرسای 

حت و فصات نشاده اسات بایاد      داخلی به این نتیجه برسد که موضوز به نحو مناسبی

 موضوز را به اطالز هیات مدیره برساند. 
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 :تفسیر

های پییرفته شده توساط مادیران ممدان اسات از طریا، ارائاه        شناسایی ریسط

ای، پاای  پیشارفت اقادامات انجاام شاده توساط        بخشی یا مشاوره خدمات اطمینان

صورت پییرد. مسئولیت  های دیگر مدیران در ادامه خدمات ارائه شده قبلی یا به روش

 .عهده مدیر واحد حسابرسی داخلی نیستها برخصوص ریسط دیری در تصمیم
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 تعاریف
 ای آیین رفتار حرفه

داخلای، اصاول مرباو  باه حرفاه و کاار       ای انجمان حسابرساان   رفتار حرفه  آیین

داخلی را توصایف  داخلی و احدامی است که رفتار مورد انتاار از حسابرسانحسابرسی

ای توسط حسابرسان و مؤسساتی که به ارائه خدمات  کند. رعایت آیین رفتار حرفهمی

ای، نشار فرهنا     رفتاار حرفاه    پردازند، الزامی است. هدف آیین داخلی میحسابرسی

 داخلی در سطم جهان است.  اخالقی در حرفه حسابرسی

 افزایی ارزش

افازا اسات کاه     آن( ارزشداخلی زمانی برای ساازمان )و ذینفعاان   واحد حسابرسی

بینانه و سودمندی را عرضه نماید و در اثربخشی و کارایی  بخشی واقع خدمات اطمینان

 آفرینی کند.  فرایندهای راهبری، مدیریت ریسط و کنترل، نق 

 استاندارد

داخلای  ای تدوین شده توسط هیات تادوین اساتانداردهای حسابرسای    بیانیه حرفه

داخلی و ارزیابی عملدرد های حسابرسیوسیعی از فعالیت است که الزامات انجام طیف

 کند.   داخلی را تشریم میحسابرسی

 استقالل

ن را داخلی به قیود و شاروطی اسات کاه تواناایی آ    وابستگی واحد حسابرسی عدم

 کند.   های  بدون هردونه جانبداری، تهدید می برای انجام مسئولیت

 اخلیای حسابرسی د صول بنیادی اجرای حرفها

ای حسابرسای داخلای، سان  زیار بناای چاارچوب        اصول بنیادی اجارای حرفاه  

 ای و پشتوانه اثربخشی حسابرسی داخلی است. المللی اجرای حرفه بین



 ای حسابرسی داخلی المللی اجرای حرفه استانداردهای بین 
 

36 

 

 اظهارنظر

داخلای   دیری یا دیگر اشدال توصیف نتای  یاط کاار حسابرسای    بندی، نتیجه رتبه

 باشد.   آن کار میهای دونادون اهداف و دامنه  بخصوص، که مربو  به جنبه

 اظهارنظر کلی

دیری یا دیگار اشادال توصایف نتاای  کاه توساط مادیر واحاد          بندی، نتیجه رتبه

شود و در سطحی کلای، باه فراینادهای راهباری، مادیریت       داخلی ارائه میحسابرسی

ای مادیر واحاد    پاردازد. اظهاارنار کلای، قضااوت حرفاه      ریسط و کنترل سازمان می

هاایی   ی نتای  تعدادی از کارهای انجام شده و دیگار فعالیات  داخلی بر مبناحسابرسی

 است که در یط فاصله زمانی مشخص، انجام شده است.  

 اهداف کار

ناار   داخلی که دستاوردهای موردهای فرادیر تدوین شده توسط حسابرسان دزاره

 کند.   آن کار را معرفی می

 اهمیت

که شامت عوامت کمّای و  اهمیت نسبی یط موضوز در زمینه مورد بررسی است 

داخلی برای   شود. حسابرسان کیفی نایر اندازه، ماهیت، حاصت، ارتبا  و تأثیر می

ای خاود ساود    و ، از قضاوت حرفاه ارزیابی اهمیت موضوعات در زمینه اهداف مرب

 برند.   می

 )یا رعایت( پیروی

 دیگر الزامات. ها، قوانین، مقررات، قراردادها یا  ها، روش ها، برنامه رعایت سیاست
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 تضاد منافع

ای که واقعا یا در ظاهر منافع سازمان را به بهتارین وجاه تاأمین     هردونه رابطه

هاای    بینانه وظایف و مسائولیت  ندند. تضاد منافع، به توانایی فرد برای انجام واقع

 زند.   آسیب می

 تقلب

امانت است. کاری یا خیانت در  کاری، پنهان قانونی که مشخصه آن فریب عملی غیر

شوند. تقلاب، توساط    این اعمال از طری، تهدید به خشونت یا توست به زور انجام نمی

اشخاص حقیقی و حقوقی به مناور کسب پاول، ماال یاا خادمات، بارای اجتنااب از       

 .  شود پرداخت یا از دست دادن خدمات، تضمین مزایای شخصی یا تجاری انجام می

 های حسابرسی متکی بر فناوری تکنیک

افزارهااای عمااومی حسابرساای،  هاار دونااه افاازار حسابرساای خودکااار نایاار ناارم 

ای،  هااای حسابرساای رایانااهالعماات هااای آزمایشاای، دسااتور افزارهااای مولااد داده ناارم

 های حسابرسی به کمط رایانه. افزارهای حسابرسی خاص و تدنیط نرم

 ای المللی اجرای حرفه چارچوب بین

رهنمودهاای رسامی تادوین شاده توساط       چارچوب ناری که برای ساازماندهی 

شود. رهنمودهاای رسامی از دو بخا  تشادیت      داخلی استفاده میانجمن حسابرسان

 توصیه شده.  ( رهنمودهای 2هنمودهای اجباری و )( ر1شده است: )

 خدشه

تواند شامت تضاد منافع شخصی،  بینی فردی می خدشه به استقالل سازمانی و واقع
در دسترسای باه ساواب،، کارکناان و       حسابرسی، محادودیت در دامنه کار   محدودیت
 باشد.  در منابع   ها، و محدودیت دارایی
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 بخشی خدمات اطمینان

بینانه شواهد با هدف فراهم آوردن یط ارزیابی مساتقت از فراینادهای    بررسی واقع

تواناد   هایی از این خادمات مای   راهبری، مدیریت ریسط و کنترل برای سازمان. نمونه

 بخشی مالی، عملدرد، رعایت، امنیت سیستم و راستی آزمایی را شامت شود.   یناناطم

 ای خدمات مشاوره

های خادماتی مرتبطای کاه در ماورد ماهیات و       ای و دیگر فعالیت کارهای مشاوره
افزایای و بهباود فراینادهای     شاود، و باه منااور ارزش    دامنه آن با متقاضی تواف، می
دیارد، البتاه باا ایان فار  کاه        ل سازمان انجام مای راهبری، مدیریت ریسط و کنتر

هاایی از ایان    دیارد. نموناه   داخلی، مسئولیت مدیران اجرایی را به عهده نمیحسابرس
 باشد.    دونه خدمات شامت مشاوره، توصیه، تسهیت و آموزش می

 خدمت

داخلی، که با عناوینی نایر انجام یط کار، وظیفه یا بررسی خاص توسط حسابرس
شاود. یاط    داخلی، خود ارزیابی کنترل، بررسی تقلب یا مشاوره انجاام مای  حسابرسی

های متعددی باشد که برای دساتیابی باه    خدمت ممدن است شامت وظایف یا فعالیت
 شود.   ای مشخص از اهداف مرتبط، طراحی می مجموعه

 العمل  دستور

منااور    ه باه داخلای اسات کا   االجرا در یط کار حسابرسی های الزمفهرست روش

 شود.   دستیابی به اهداف آن کار، طراحی می

 راهبری

هاا و سااختارهای اساتقرار یافتاه توساط هیاات مادیره بارای          به مجموعه فرایناد 
یاابی باه    های سازمان در راستای دست بخشی، هدایت، مدیریت و پای  فعالیت آداهی

 شود.   اهداف آن، دفته می
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 راهبری فناوری اطالعات

هاایی   فناوری اطالعات متشدت از رهبری، ساختارهای ساازمانی و فرایناد  راهبری 

های اطالعاتی بنگاه از راهبردهاا و اهاداف ساازمان    دهد فناوری است که اطمینان می

 کند.   پشتیبانی می

 ریسک

دایارد. ریساط، برحساب     امدان وقوز رخدادی که بر دستیابی به اهداف، تأثیر می

 شود.   حاسبه میار و احتمال رخداد آن، مآث

 پذیری ریسک

 سطحی از ریسط که سازمان مایت به پییرش آن است.  

 سازمانی خدمات برون ی هکنند عرضه

ای  شود که دان ، مهاارت و تجرباه   ای خارج از سازمان دفته می به فرد یا مؤسسه

 ای خاص دارد.  ویژه در زمینه

 فرایندهای کنترل

هایی که به عنوان بخشی از ار( و فعالیتها )اعم از دستی و خودک ها، روش سیاست

شاوند کاه    ایان طراحای و اجارا مای    چارچوب کنترلی به مناور کساب اطمیناان از   

 ای قرار دارند که سازمان، مایت به پییرش آن است. ها در محدوده ریسط

 کنترل

دونه اقدامی که مدیران اجرایی، هیات مدیره یا دیگر اشاخاص بارای مادیریت     هر

هاای   دهند. برنامه یابی به اهداف تعیین شده، انجام می ی  احتمال دستریسط و افزا
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مدیران اجرایی با سازماندهی و هدایت اقدامات الزم، کسب اطمینان معقول از تحقا،  

 کند. مدت و بلندمدت را میسر می اهداف کوتاه

 کنترل کافی

 را باه هاای ساازمان   کنترل کافی زمانی وجود دارد کاه مادیران اجرایای، فعالیات    

ریزی و سازماندهی کرده باشند کاه اطمیناان معقاولی از مادیریت اثار       ای برنامه دونه

 ای کارا و با صرفه، حاصت شود.  دونه های سازمان و تحق، اهداف آن بهبخ  ریسط

 تهای فناوری اطالعاکنترل

کنناد و نیاز    کاار را پشاتیبانی مای    هایی که مادیریت و راهباری کساب و    کنترل

افزارهاای   های فناوری اطالعات نایر نرم عمومی و فنی حاکم بر زیرساختهای  کنترل

 ها و کارکنان.  کاربردی، اطالعات، زیرساخت

 محیط کنترلی

نگرش و اقدامات هیات مدیره و مدیران اجرایای در خصاوص اهمیات کنتارل در     

سازمان. محیط کنترلی، نام و انضبا  و ساختار الزم را بارای تحقا، اهاداف اصالی     

 آورد. محیط کنترلی شامت عناصر زیر است: سیستم کنترل داخلی فراهم می

 درستداری و فضائت اخالقی؛ 

 فدر و سبط کارکرد مدیران اجرایی؛ طرز 

 ساختار سازمانی؛ 

 وادیاری اختیار و مسئولیت؛ 

 های مربو  به منابع انسانی؛ها و روشسیاست 

  .صالحیت کارکنان 
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 داخلیمدیر حسابرسی

  داخلی را طب، منشاور که مسئولیت مدیریت اثربخ  واحد حسابرسیارشد فردی 
عهاده  برای   المللی اجارای حرفاه   و عناصر الزامی چارچوب بین داخلیواحد حسابرسی

دهناد، اشخاصای    داخلی یا اشخاصی که باه وی دازارش مای   دارد. مدیر حسابرسی
باشند. عنوان  ای می های حرفه واجد شرایط و دارای مجوزهای مناسب برای فعالیت

هاای مختلاف،   مدیر واحد حسابرسی داخلای در ساازمان  های  و یا مسئولیتشغلی 
 .  متفاوت باشدممدن است 

 مدیریت ریسک

ای، کاه   های بالقوهشناسایی، ارزیابی، مدیریت و کنترل رویدادها یا موقعیتفرایند 

 شود.   درفته می زمان بداربه مناور کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف سا

 منشور

داخلی، سندی است رسمی که هدف، اختیار و مسائولیت واحاد   منشور حسابرسی

داخلاای، جایگاااه واحااد کنااد. منشااور حسابرساای داخلاای را مشااخص ماایحسابرساای

کناد؛ دسترسای باه ساواب، کارکناان و       داخلی را در ساازمان، تعیاین مای   حسابرسی

های واحد نماید؛ و دامنه فعالیت م کار را مجاز اعالم میهای عینی مرتبط با انجا دارایی

 کند.   داخلی را معین میحسابرسی

 داخلی واحد حسابرسی

ای که خدمات مساتقت   اندرکاران حرفه دایره، قسمت، دروه مشاوران یا دیگر دست

افزایی و بهبود عملیاات ساازمان،    ای را برای ارزش بینانه و مشاوره بخشی واقع اطمینان

کند تا از طری، رویدردی  داخلی به سازمان کمط میدارند. واحد حسابرسی عرضه می

مند در ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآینادهای راهباری، مادیریت    سیستماتیط و روش

 یابد.   ریسط و کنترل، به اهداف  دست 
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 بینی واقع

 دهاد  داخلای اجاازه مای   بدون جانبداری است که باه حسابرساان  و نگرشی ذهنی 

ای انجام دهند که به نتیجه کار خود ایمان داشته  دونه داخلی را بهکارهای حسابرسی

بینای آن اسات کاه قضااوت      باشند و از کیفیت کار آناان کاساته نشاود. الزماه واقاع     

هاای  ثیر قضااوت تاأ   حسابرسان داخلی درباره موضوعات مرتبط باا حسابرسای، تحات   

 دیگران قرار نگیرد. 

 هیات مدیره

)چون هیات مدیره، هیات ناار یاا هیاات عامات یاا     ن رکن راهبری سازمان باالتری

خاواهی   پاسخو  ی سازمانها که مسئولیت هدایت و ناارت کلی بر فعالیتهیات امنا( 

درچه ترتینات راهبردی در بین قلمروهاای  مدیران اجرایی سازمان را برعهده دارد. از 

یاات معماوالً اعضاایی دارد کاه جازء      تواند متفاوت باشد، این ه می اه حقوقی و بخ 

در در یاط ساازمان، چناین دروهای وجاود نداشاته باشاد،        مدیران اجرایی هستند. ا

کار رفته در استانداردها به شخص یا اشخاصای اشااره دارد    به «مدیره  هیات»اصطالف 

کار رفته در استانداردها ممدن اسات   باشد. هیات مدیره به که مسئول راهبردی آن می

وادایار   ن راهبری، وظاایف مشخصای را باه آن   که ارکایته یا هیاتی دفته شود به کم

 .)مانند کمیته حسابرسی( اند کرده
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 انجمن حسابرسان داخلی ایران

 فهرست انتشارات

 ردیف عنوان                                             

 1 بخ  و مشاوره خدمات اطمینان حسابرسی داخلی:

 2 های داخلی حاکم بر دزارشگری مالی ارزیابی کنترلراهنمای 

 3 باز اندیشی حسابرسی داخلی

 
  



 

 
 

 




