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 فهرست
 تیي الوللی اجرای حرفِ ای  ملی چارچَب هرٍرIPPF  تغییرات اغلی آى در ٍ

 2015سال 

هاهَریت حساترسی داخلی 

 ترای اجرای حرفِ ای حساترسی داخلی( اساسی)اغَل هحَری 

 سازیاجرایی تِ رٌّوَدّای پیادُ هطاٍرُ ّای تغییر 

گسارش ًَیسی ٍ گسارش حساترسی داخلی 

چگًَِ یل گسارش حساترسی اثر تخص تٌَیسین؟ 

هحتَای گسارش تایذ ضاهل چِ چیسّای تاضذ؟ 

 داخلیٍیژگیْای میفی گسارش حساترساى 

 داخلیحساترسی چارچَب گسارش 

 داخلیهالحظات ملیذی در تْیِ گسارش حساترسی 
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چارچَتی ترای 
 اثرتخطی
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:داخلی  
چارچَب تیي الوللی  

ایحرفِ اجرای   
(IPPF )جذیذ 

 
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اجرای تیي الوللی چارچَب 
( قذین)ای حرفِ 

هؼتثر  رٌّوَدّای 
اًجوي حساترساى داخلی را 

.سازهاًذّی هی مٌذ  
2009 

ّای هؼتثر  رٌّوَد 
AUTHORITATIVE 

GUIDANCE 
 اجثاری 

Mandatory  
 

قَیا تَغیِ ضذُغیراجثاری   
Non mandatory 

Strongly  
recommended 

 
 
 

         :Mandatory Guidance                :      رٌّوَد ّای اجثاری 
   

          Standardsاستاًذاردّا                                                                                 

  Definition of Internal Auditing                   حساترسی داخلی تؼریف  
                                                         Code of ethicsآییي رفتار حرفِ ای  

   Strongly Recommended Guidanceتَغیِ ضذُ قَیارٌّوَد ّای
 practice Advisoriesهطاٍرُ ّای اجرایی                                               

 practice Guidanceاجرایی                                                  رٌّوَدّای 
 position Papers(                               هقاالت خاظ)هقاالت اػالى هَضغ  

  
 Mission                            هاهَریت      

        :Mandatory Guidance             :    رٌّوَد ّای اجثاری 
                                         Core Principles( اساسی)هحَری اغَل   
  Standardsاستاًذاردّا                                                                      

Definition of Internal Auditing         حساترسی داخلی تؼریف  
                                                Code of ethicsآییي رفتار حرفِ ای  

      Recommended Guidance   :   ضذُرٌّوَد ّای تَغیِ   
 Implementation Guidance            سازی رٌّوَد ّای پیادُ       

 Supplemental Guidance                   تنویلی      رٌّوَدّای      

 

حرفِ ای اجرای چارچَب تیي الوللی  IPPF   2015 ای اجرای حرفِ چارچَب تیي الوللی   IPPF   2009  



 بیانیه ماموریت حرفه حسابرسی داخلی 
Mission Statement for the 

حفظ  و ارتقای ارزش سازمانی با ارائه اطمینان بخشی واقع  “ 

 ”.بینانه و مبتنی بر ریسک ، مشاوره، و بینش
 

 
“To enhance and protect organizational value by 

providing risk-based and objective assurance, 
advice,  

and insight.” 
 

 
 

 

              Missionماموریت 
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 .درستناری( ًطاى دادى)اثثات • 

 .ایهراقثت حرفِ خثرگی ٍ اػوال ( ًطاى دادى)اثثات • 

 (.هستقل)ٍ ػاری از اػوال ًفَر ًارٍا تیٌی ٍاقغ • 

 .سازهاًیٍ ریسل راستا تا راّثردّا ، اّذاف ّن • 

 .سازهاًی هٌاسة ٍ مافی تَدى هٌاتغجایگاُ • 

 .میفیت ٍ تْثَد هستور( ًطاى دادى)اثثات • 

 .ارتثاطات هَثر• 

 .هثتٌی تر ریسلتخص اطویٌاى ارائِ خذهات •

 .آیٌذُهتورمس تر ، ٍ رٍضٌگر ، فؼال• 

 .  ترٍیج تْثَد سازهاًی• 

ای حسابرسی داخلیاجرای حرفه برای ( اساسی)محوری اصول   
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https://na.theiia.org/standards-guidance/Pages/Mission-of-Internal-Audit.aspx 

 :تجس زتاى فارسی از طریق لیٌل زیر قاتل هطاّذُ است ( زتاى 38)تِ زتاى ّای هختلف ( اساسی)اغَل هحَری 
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 در یل ًگاُ( IPPF)چارچَب تیي الوللی اجرای حرفِ ای
 ضرح اجسا   

 :ًكبى زٌّسُ ایي اؾت وِ تالـ ّبی حطفِ ای چغَض ثِ پبیبى هی ضؾس؟ ٍ ػجبضت اؾت اظ  هاهَریت
 ”.اطویٌاى تخطی ٍاقغ تیٌاًِ ٍ هثتٌی تر ریسل ، هطاٍرُ، ٍ تیٌص حفظ  ٍ ارتقای ارزش سازهاًی تا ارایِ“ 

 :رٌّوَد ّای اجثاری

ثطای  ایٌىِ حؿبثطؾی زاذلی اثط ثرف ثبقس، ّوِ انَل ثبیس ثِ . حؿبثطؾی زاذلی اؾت اثرتخطیانَل اؾبؾی، زض ول  ثیبى وٌٌسُ   (  اساسی)اغَل هحَری 
 .  عَض هَثط زض ًظط گطفتِ قسُ  ٍ اخطا قًَس

 .ّسف اؾبؾی، هبّیت، ٍ زاهٌِ حؿبثطؾی زاذلی ضا ثیبى هی وٌس  تؼریف حساترسی داخلی

تَنیف . قطح حسالل العاهبت ضفتبضی. انَل ٍ ضفتبض هَضز اًتظبض فطزی ٍ ؾبظهبًی حبون ثطضفتبض حؿبثطؾی زاذلی ضا ثیبى هی وٌس آییي رفتار حرفِ ای
 .اًتظبضات ضفتبضی ثِ خبی فؼبلیت ّبی ذبل

 استاًذاردّا
 

 

 : قبهل ٍ هحَض انَل ٍ اخجبضی العاهبتی اؾتبًساضزّب
ِ ّای• ِ ای نَضت ثِ زاذلی¬حؿبثطؾی اًدبم ثِ هطثَط وِ اساسی الساهات تیاًی  تَؾظ ثیي الوللی ػطنِ زض ٍ  اؾت آى ػولىطز اثط ثركی اضظیبثی ٍ حطف

 ٍ اؾت؛ لبثل اخطا زاذلی حؿبثطؾبى اظ یه ّط ٍ زاذلی¬حؿبثطؾی ٍاحسّبی ّوِ
ِ ّب زض ضفتِ ثىبض هفبّین ٍ انغالحبت وِ تفسیر ّا،•    .هی وٌٌس ضٍقي ضا ثیبًی

ِ ّب اؾت الظم اؾتبًساضزّب زضؾت ثىبضگیطی ٍ زضن ثطای    .قًَس گطفتِ ًظط زض تؼبضیف، زض هٌسضج ذبل هؼبًی ّوطاُ ثِ تفؿیطّب ٍ ثیبًی
 ثِ قرهی ّبی ٍیػگی اؾتبًساضزّبی .هی  قَز تمؿین ”ػولیبت اخطای“اؾتبًساضزّبی ٍ ”قرهی ّبی ٍیػگی“ اؾتبًساضزّبی ثرف، زٍ ثِ اؾتبًساضز ّب ؾبذتبض

 ضا زاذلی¬حؿبثطؾی هبّیت ػولیبت، اخطای اؾتبًساضزّبی .هی پطزاظًس زاذلی¬حؿبثطؾی هدطیبى ٍ زاذلی-حؿبثطؾی ٍاحسّبی ّبی¬ٍیػگی ثیبى
 ٍ قرهی ّبی ٍیػگی اؾتبًساضزّبی .هی قَز اًدبم آًْب هجٌبی ثط زاذلی،¬حؿبثطؼ ذسهبت اضظیبثی وِ هی ًوبیٌس اضائِ ضا ویفی هؼیبضّبیی ٍ  هی وٌٌس تَنیف
   .قسُ اًس عطاحی زاذلی¬حؿبثطؾی ذسهبت ّوِ زض ثىبضگیطی ثطای ػولیبت اخطای

 :رٌّوَد ّای تَغیِ ضذُ

 رٌّوَدّای پیادُ سازی
 هطاٍرُ ّای اجرایی / 

 

  قٌبؾی ضٍـ ضٍیىطز، .وٌس هی ووه  اؾتبًساضزّب گیطی ثىبض زض زاذلی حؿبثطؾبى ثِ ٍ ثَز ذَاّس اخطایی ّبی هكبٍضُ اظ تط خبهغ 
 .زّس ًوی ًكبى ضا خعئی هطاحل ٍ فطآیٌسّب اهب زّس، هی ًكبى ضا هالحظبت ٍ (هتسٍلَغی)

 .ذَة ّبی اخطا ٍتطٍیح اؾتبًساضزّب، ٍ ای حطفِ ضفتبض آییي اظ اؾتفبزُ زض زاذلی حؿبثطؾبى ثِ ووه ثطای هَلغ ثِ ٍ هرتهط ضاٌّوبیی
 .لبًًَی یب حمَلی هؿبئل ٍ وبضّب اظ ذبنی اًَاع نٌؼت؛ ذبل هؿبئل یب ٍ وكَضی، الوللی، ثیي :ثِ هطثَط اخطاّبی قبهل

 رٌّوَدّای تنویلی
 رٌّوَدّای اجرایی/ 

 لبثل ّبی حَظُ گیطًسُ ثط زض تفهیلی ضٌّوَزّبی ایي .وٌس هی فطاّن زاذلی حؿبثطؾی ّبی فؼبلیت اًدبم ثطای تفهیلی ضٌّوَزّبی
 اظ ّبیی ًوًَِ ٍ گبم، ثِ گبم ضٍیىطزّبی ّب، ثطًبهِ ّب، تىٌیه ٍ اثعاضّب ّب، ضٍـ ٍ فطآیٌسّب ّوچٌیي ٍ ثرف، یه ذبل هؿبئل ثحث،

 .ثبقس هی لجیل ایي



 گسارش ًَیسی

  اعالػبت، اذجبض، آٍضزى زض تحطیط ثِ اظ اؾت ػجبضت ًَیسی گسارش
  آًْب، هتَالی ٍ هٌغمی تحلیل ٍ تدعیِ ضٍیسازّب، ٍ هؿبئل ػلل حمبیك،

  قسُ تسٍیي ضٍقٌی ٍ اذتهبض ثب ّوطاُ وِ نحیح، حل ضاُ ثِ ضؾیسى ثطای
 .ثبقس اؾتَاض « ًَیؿی ؾبزُ » ٍ « ًَیؿی ؾبلن »انل زٍ ثط ٍ
 

 

  ٍ ؾطػت ثب ذَاًٌسُ ثِ ذَز پیبم ضؾبًسى ،گسارش ازًَضتي ّذف
  ثتَاًس گعاضـ، ًَیؿٌسُ وِ اؾت ایي هْن ٍ .اؾت ضٍقٌی ٍ نحت

 .ًوبیس تطؾین ذَاًٌسُ شّي زض ضا ذَز ّسف ٍ فىط اظ ضٍقي تهَیطی
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 گسارش حساترسی داخلی چیست؟

  حؿبثطؾی آى زض وِ اؾت ضؾوی ؾٌس یه زاذلی حؿبثطؾی گعاضـ   
 یافتِ گعاضـ ٍ قسُ اًدبم حؿبثطؾی یه زض وِ ضا ماری خالغِ زاذلی

  .زّس هی ًكبى اؾت، قسُ اًدبم وبض ثط هجتٌی وِ ّایی تَغیِ ٍ ّا
  هٌظَض ثِ ثركی اعویٌبى ذسهت یه ػٌَاى ثِ زاذلی حؿبثطؼ گعاضـ

  ّبی یبفتِ اؾبؼ ثط گیری تػوین ثطای گبى وٌٌس اؾتفبزُ ثِ اضائِ
 .قَز هی  تْیِ حؿبثطؾی

  حؿبثطؾی، هَضز ٍاحس هَضز زض ّب یبفتِ افكبی اظ خسا حؿبثطؾی گعاضـ   
  هی ًیعووه ذَز حساترساى ػولنرد ارزیاتی ثطای وٌٌسگبى اؾتفبزُ ثِ

  ، قَز هی هحؿَة حساترس اػتثاری تیاًیِ گعاضـ ایي اغلت، .وٌس
  .قَز هی اخطا ٍ  وٌٌس هی هطاخؼِ آى ثِ قَز، هی هٌتكط وِ ٌّگبهی
  حؿبثطؾی ٍاحس ثطای وِ اؾت  انلی  ػَاهل اظ یىی حؿبثطؾی گعاضـ
 .وٌس هی ایدبز قْطت زاذلی
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ّای حساترسی اّذاف گسارش/ هقاغذ  

 ثط ٍ هختػر ٍ سازًذُ ،ضفاف ضا حؿبثطؾی ّبی گعاضـ ثبیس زاذلی حؿبثطؼ 

 ثطزاضًسُ زض ثبیس اٍ گعاضـ ٍ وٌس تْیِ اتنا قاتل ٍ هرتَط وبفی، قَاّس هجٌبی

 :ثبقس ظیط هَاضز

 ،ٌِزاذلی، حؿبثطؾی ثِ قسُ ٍاگصاض وبض ّبی یبفتِ ٍ حسٍز اّساف، زاه  

 ِّب، یبفتِ اظ قسُ ثطگطفتِ ٍ هطثَط ٍ هٌبؾت ّبی تَنیِ اضای ٍ   

 ِهسیطیت ثَؾیلِ قسُ پیكٌْبز یب قسُ اًدبم السام ثط گصاضی نح   

 وؿبًی چِ ایٌىِ اظ ضٍقي قٌبذت یه ثب اثطثرف حؿبثطؾی گعاضـ یه ًَقتي   

 هسیطیت ثرف زض گعاضـ هجٌبی ثط وٌٌسُ السام ٍ وٌٌسُ ثطضؾی وٌٌسُ، اؾتفبزُ

   .قَز هی قطٍع ثبقٌس، هی
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 :زاضًس انلی ّسف ؾِ حؿبثطؾی ّبی گعاضـ

 دادى اطالع

 مردى هتقاػذ

   ّا یافتِ

  وطزى لبًغ ،(ّب یبفتِ) حؿبثطؾی ًتبیح ثیبى گعاضـ، اضائِ ٍ تْیِ اظ ّسف

  تغییطات ثطای ؾبظی ظهیٌِ ؾطاًدبم ٍ پیكٌْبزّب اضظـ ٍ اػتجبض هَضز زض هسیطیت

   .اؾت ؾبظًسُ

ّای حساترسی اّذاف گسارش/ هقاغذ  
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 ای در ارتباط با گزارشگری حسابرسی داخلی استانداردهای حرفه

  ٍ وبض زاهٌِ ٍ اّساف قبهل ثبیس ّب ضؾبًی اعالع وِ وٌس هی العام ای حطفِ اؾتبًساضزّبی    

 اعالع ایي، ثط افعٍى .ثبقس قسُ ضیعی ثطًبهِ الساهبت ٍ پیكٌْبزّب ّب، گیطی ًتیدِ ّوچٌیي

 حؿبثطؾبى ّبی گیطی ًتیدِ یب ٍ ولی اظْبضًظط قبهل ثبیس همتضی هَاضز زض وبض ًْبیی ضؾبًی

 ضضبیت وبض، ّبی ضؾبًی اعالع زض ایٌىِ ثِ قًَس هی تطغیت زاذلی حؿبثطؾبى .ثبقس زاذلی

 ثطٍى اقربل ثِ وبض ًتبیح گعاضـ ٌّگبم .زاضًس ثیبى ضٍقٌی ثِ ضا ذَز ػولىطز ثَزى ثرف

   .قَز ضؾبًی اعالع ًیع ًتبیح اظ اؾتفبزُ ٍ تَظیغ ثب ضاثغِ زض هَخَز ّبی هحسٍزیت ثبیس ؾبظهبًی

 ضا ذَز ّبی گعاضـ تَظیغ ثبیس زاذلی حؿبثطؾبى وِ اؾت قسُ ثیبى فَق اؾتبًساضزّبی زض

 ثِ ضا ذَز گعاضـ هؼوَالً آًْب زٌّس، اًدبم آى همطضات ٍ هتجَع التهبزی ٍاحس تطتیجبت عجك

 .وٌٌس هی تؿلین (حؿبثطؾی وویتِ یب هسیطُ ّیئت) ٍاحس  ضاّجطی اضوبى یب ٍ هسیطیت
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 ای در ارتباط با گزارشگری حسابرسی داخلی استانداردهای حرفه

:                            زض آزضؼ ( IIA)اًدوي حؿبثطؾبى زاذلی (  IPPF)ای  ثیي الوللی اخطای حطفِچبضچَة 1.

 IPPF.aspx-Guidance-and-guidance/Pages/Standards-://na.theiia.org/standardsttps   

:    زض آزضؼ( GAS)استانداردهای حسابرسی دولتی 2.

 g.pdf07731http://www.gao.gov/new.items/d    

ػوستب تطخوِ پٌح فهل اظ فهَل اؾتبًساضزّبی حؿبثطؾی )حؿبثطؾی ػولیبتی ایطاى اؾتبًساضزّبی 3.

 :آزضؼزض ( GAS)زٍلتی

  http://audit.org.ir/WFrmCodificatedStandardView.aspx 

تطخوِ قسُ ثِ ظثبى فبضؾی زض ( IIA)اًدوي حؿبثطؾبى زاذلی (  IPPF)ای  ثیي الوللی وبض حطفِچبضچَة    

: لؿوت هٌبثغ آهَظقی ثِ آزضؼ -ثرف آهَظـ ٍ تحمیمبت  –ؾبیت اًدوي حؿبثطؾبى زاذلی ایطاى 

 109http://www.iaia.org.ir/PageShow.aspx?pageName=pageباشد در دسترس می. 
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 چگونه یک گزارش حسابرسی اثر بخش بنویسیم؟

ثب ایي  . وؿی شاتب ٍ ثِ عَض عجیؼی ثِ گعاضـ ًَیؿی هْبضت ًساضزّیچ    
حبل، زٍ چیع ٍخَز زاضز وِ ّط وؿی هی تَاًس اظ آى ثطای ثْجَز ًَقتي  

 .اؾتفبزُ وٌس ٍ تب حس اهىبى گعاضـ ذَثی ضا ثٌَیؿس

اعالع  ضاٌّوبی ذبنی ٍخَز زاضز وِ ثطای انَل  :اغَل راٌّوا   •

 .وِ هب زض ازاهِ آًْب ضا ثیبى ذَاّین زاز, ثِ وبض هی ضٍزضؾبًی وتجی 

گعاضـ ًَیؿی تؼطیف هی قَز وِ هی تَاًس  فطآیٌس  :فرآیٌذ ًَضتي  •

 .ووه وٌٌسُ ثبقس
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 اغَل راٌّوا

 . خَاًٌذُ را هطخع مٌیذ1.

   .تگَییذ "چیسی"2.

 . درًگ آغاز مٌیذتی 3.

 . چطن اًذازی را ارائِ مٌیذ4.

 .  دقیق تاضیذ5.

 . ّا را هحذٍد مٌیذاستفادُ از تطذیذ مٌٌذ6ُ.

 . از جوالت تامیذی استفادُ مٌیذ7.

 .  طثیؼی تٌَیسیذ8.
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 فرآیٌذ ًَضتي

 زض .اؾت حؿبثطؾبى ثطای حؿبثطؾی ثرف تطیي ؾرت اغلت گعاضـ ًَقتي وِ زّس هی ًكبى تدطثِ   

 ایي اگطزضول زاضزوِ ٍخَز هطاحل ؾطی یه !ثبقس زضزًبن وبهال هب اظ ثطذی ثطای اؾت هوىي ٍالغ

 :وٌیس پیگیطی ظیط  قطح ثِ ضا ّب فطآیٌس ایي وٌین هی تبویس .وٌس هی تؿْیل ضا آى ,ًجبقس هَثط ضًٍس

  . خَاًذى - 1 گام •

  !دّیذ اًجام را آى فقط - 2 گام •

  .مٌیذ سازهاًذّی را خَد گسارش - 3 گام •

   .مٌیذ استراحت - 4 گام •

  .مٌیذ ٍیرایص ٍ هرٍر - 5 گام •

  .تذّیذ اًجام دٍتارُ - 6 گام •
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 هحتَای گعاضـ ثبیس قبهل چِ چیعّبی ثبقس؟

زلیمب چِ چیعّبیی ثبیس زض ّط یه اظ ثرف ّبی گعاضـ   (:اًفرادی)ّر تخص از گسارش 
 ؟گٌدبًسُ قًَس

 . هقذهِ 
   .اّذاف، داهٌِ ٍ رٍش ضٌاسی

 .  تیاى استاًذاردّای حساترسی
   .چنیذُ / خالغِ اجرایی

 .  ًتایج حساترسی ٍ پیطٌْادّا
 

اؾبؼ یه گعاضـ حؿبثطؾی وِ ذَة ًَقتِ قسُ اؾت، یبفتِ ّب ٍپیكٌْبزّب : اجسای یل یافتِ 
زض ثطزاضًسُ توبم اخعای اؾبؾی وٌس، ٍ گعاضـ حؿبثطؾی اثط ثرف پیكٌْبزّبی ذَة اضائِ هی . هی ثبقس

 . قبهل ٍضؼیت هَخَز، هؼیبضّب، ػلت، اثط ٍ پیكٌْبز هی ثبقس
 چیع ّبیی ثبیس زض ّط یبفتِ حؿبثطؾی گٌدبًسُ قًَس؟ چِ 

 ٍضؼیت هَجَد، 
 هؼیارّا،

 ػلت،  
 اثر، ٍ 

 (مثبت باشید، دقیق باشید، مشخص شود چه كسي باید آن را انجام دهد، مختصر باشد) پیطٌْاد  
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(ازاهِ)؟ هحتَای گعاضـ ثبیس قبهل چِ چیعّبی ثبقس  

 هَخَز ٍضؼیت

 .قَز هی هؿتٌس ٍ تؼییي حؿبثطؾی خطیبى زض هَخَز ٍضؼیت .زاضز ٍخَز وِ اؾت قطایغی هَخَز، ٍضؼیت 

 هؼیبض
 ، لطاضزازّب هفبز همطضات، لَاًیي، قبهل هؼیبض قَز، هی اضظیبثی یب همبیؿِ آى ثب ػولىطز وِ اؾت ّبیی ظى هحه هؼیبض

 قسُ تؼطیف تدبضی فؼبلیتْبی ٍ اًتظبض هَضز ػولىطز گیطی، اًساظُ همیبؾْبی ذبل، العاهبت اؾتبًساضزّب، ّب، ًبهِ هَافمت

 فطاّن گعاضـ زض هٌسضج پیكٌْبزّبی ٍ گیطیْب ًتیدِ ّب، یبفتِ قٌبذت ٍ قَاّس اضظیبثی ثطای ضا ظهیٌِ هؼیبض، .ثبقس هی

  .وٌس قٌبؾبیی ضا هؼیبضّب ثبیؿتی حؿبثطؼ .ؾبظز هی
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 (ازاهِ) ؟هحتَای گعاضـ ثبیس قبهل چِ چیعّبی ثبقس

 ػلت

 یب ًیبظ هَضز ٍضؼیت ٍ (قطایظ) هَخَز ٍضؼیت ثیي تفبٍت وٌٌسُ ایدبز ػَاهل یب ػبهل یب هَخَز ٍضؼیت ثطای تَضیحی یب زلیل ػلت، 

  هؼوَل ػلل .قَز گطفتِ وبض ثِ انالحی الساهبت ثِ هطثَط پیكٌْبزّبی ثطای هجٌبیی ػٌَاى ثِ اؾت هوىي وِ ثبقس هی (هؼیبض) هغلَة

  اخطایی هسیطیت وٌتطل اظ فطاتط ػَاهل یب ًبزضؾت؛ یب ًبلم هٌبؾت، ًب اخطای قسُ؛ عطاحی ضؼیف هؼیبضّبی یب ّب ضٍیِ ؾیبؾتْب، قبهل

 وٌس هی فطاّن وٌٌسُ هتمبػس ٍ هٌغمی هجٌبیی آهسُ زؾت ثِ قَاّس آیب وِ ثپطزاظًس ًىتِ ایي اضظیبثی ثِ اؾت هوىي حؿبثطؾبى .اؾت

 .ذیط یب اؾت هؼیبض ٍ هَخَز قطایظ ثیي اًحطاف ایدبز زض انلی ػَاهل یب ػبهل قسُ، اقبضُ ػلت چطا وِ

 ثبلمَُ اثط یب اثط
 ًتبیح تؼییي قبهل حؿبثطؾی اّساف وِ ٌّگبهی .هیسّس ًكبى ضا هَخَز ٍضؼیت ًتبیح یب آهسّب پی ، ثبلمَُ اثط یب اثط

 زاضز، (هٌفی یب هثجت اظ اػن) اذتالف حؿبثطؾی زض قسُ قٌبؾبیی هؼیبضّبی ثب وِ اؾت هَخَز ٍضؼیت ثبلمَُ یب ٍالؼی

 ثب ثطذَضز زض انالحی السام اًدبم ضطٍضت تكطیح هٌظَض ثِ اؾت هوىي ثبلمَُ اثط یب اثط .اؾت ًتبیح آى همیبؼ "اثط"

 .قَز گطفتِ وبض ثِ هطثَط ذغطّبی یب قسُ قٌبؾبیی هكىالت
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   پیطٌْاد
 پیطٌْادّا تایذ اظْارات هستقل تاضٌذ تا قاتل خَاًذى تاضٌذ، ٍ درك ضًَذ

،دقیق تاضٌذ 

،هطخع تاضذچِ مسی تایذ آى را اًجام دّذ 

 ٍاحذ هَرد حساترسی،  هختع 

  حساترسی،ًتیجِ گیریْای ٍ یافتِ ّا پطتیثاًی ماهل تَسط 

 ،ینٌَاخت ٍ ّواٌّگ تا پیطٌْادّای دیگر 

 ،هثثت در لحي ٍ هحتَا 

  یل پیطٌْاد هستقل،تِ ػٌَاى هختػر، اها تا تَضیحات مافی 

 ،هساػذ ترای اغالح دالیل ایجاد ضؼف 

 تا تیاى پیاهذ هَرد ًظر،ًتیجِ گرا ، 

  ،مِ ٍاحذ هَرد حساترسی، تا در ًظر گرفتي هحذٍدیتْای قاًًَی ٍتِ گًَِ ای ػولی 

 ، تتَاًذ آًْا را در یل چارچَب زهاًی هؼقَل اجرا مٌذ، ٍّسیٌِ ّا

  آهذُ در اجرای آىتِ ػول جسئیات مافی ترای ًظارت ٍ ارزیاتی پیطرفت. 
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 (ازاهِ) ؟هحتَای گعاضـ ثبیس قبهل چِ چیعّبی ثبقس



چىیسُ / ذالنِ اخطایی  

ثِ ثیبًی ؾبزُ تط، ذالنِ ػجبضت اؾت . ذالنِ یب چىیسُ ػجبضت اؾت اظ فكطزُ ًىبت ػوسُ ٍ هْن یه هغلت

ذالنِ ثبیس ثطگطفتِ اظ انل هسضن . ثیبى هغبلت هْن ٍ اؾبؾی یه ًَقتِ زض هرتهطتطیي قىل هوىي: اظ

تَخِ زاقتِ ثبقیس .ذالنِ، ثبیس خبهغ ٍ وبهالً هؿتمل تْیِ قَز. ثبقس ٍ ّوِ ًىبت اؾبؾی آى ضا قبهل گطزز

 .ًیؿتؾَاثك وِ ذالنِ فْطؾت هٌسضخبت ضئَؼ هغبلت یب یبززاقت ّبیی زضثبضُ 

 ّذف ازتْیِ خالغِ 

 :زض یه گعاضـ، ذالنِ هوىي اؾت ثط اؾبؼ ّسفْبی ظیط تْیِ گطزز

 .همسهِ ثط هَضَع ولی گعاضـثؼٌَاى • 

 .یه ضاٌّوب ثطای ذَاًٌسگبى ثبلمَُثؼٌَاى • 

 .نطفِ خَیی زض ٍلت هؿئَالى اخطاییثطای • 

تْیِ ذالنِ ثطای . زضثؿیبضی هَاضز تهویوبت تٌْب ثط هجٌبی ذَاًسى ذالنِ  ٍ تَنیِ ّب گطفتِ هی قَز

ثب تْیِ ذالنِ، ًَیؿٌسُ هی تَاًس زضیبثس وِ آیب زض ثیبى آًچِ وِ هی . ًَیؿٌسُ حىن هطٍضی زٍثبضُ ضا زاضز

 .ذَاؾتِ اؾت ثگَیس هَفك ثَزُ اؾت یب ًِ
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 ؟چگًَِ یل خالغِ خَب تْیِ مٌین

 .ثِ زلت ثرَاًیستوبم گعاضـ ضا ( 1

 .هْن ٍ انلی ضا هدعا ٍذالنِ وٌیسهَضَػبت ( 2

 .انلی ّط ثرف ضا هدعا ٍ ذالنِ وٌیسهغبلت ( 3

وِ گعاضـ ضا هی ذَاًیس، ّوِ هغبلت تىطاضی، فْطؾتْب، هثبلْب ٍ تَنیفبت ّوچٌبى ( 4

 .خعئیبت ضا حصف وٌیس

حصف قسُ ضا زض لبلت ولی تط ثیبى وٌیس، چطا وِ ّسف انلی قوب زض ایٌدب، هغبلت ( 5

 .اًتمبل ًظطیبت، حمبیك ٍ ٍالؼیتْب اؾت، اهب ثسٍى شوط خعئیبت

آیب وبهالً هتبثط اظ انل هسضن اؾت؟ آیب . ای ضا وِ تْیِ وطزُ ایس، هدسزاً ثرَاًیسذالنِ ( 6

 .  ثطای ذَاًٌسُ ًیع ثِ ػٌَاى هغلجی خسا ٍ هؿتمل اظ گعاضـ، لبثل فْن ٍ زضن اؾت
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 ٍیژگیْای میفی گسارش حساترساى داخلی

(  گعاضـ ّبی) ّبی عجك اؾتبًساضزّبی ثیي الوللی حؿبثطؾی زاذلی اعالع ضؾبًی 

 :ٍیػگی ویفی ثِ قطح ظیط ثبقٌس 7حؿبثطؾبى زاذلی  ثبیس زاضای 

(  هفیس)، ؾبظًسُ( هَخع)، هرتهط( قفبف)،  ضٍقي( ثیغطفبًِ)، ٍالغ ثیٌبًِ( زضؾت)زلیك

ِ هَلغ  ،وبهل  ٍ ث
 

 .ّب ٍ هجتٌی ثط ٍالؼیبت اؾتاعالع ضؾبًی زلیك، ثسٍى اقتجبّبت ًٍبضؾبیی: دقیق

اؾت ٍ   اعالع ضؾبًی ٍالغ ثیٌبًِ، هٌهفبًِ، ثسٍى غطو ٍضظی ٍ خبًجساضی  :ٍاقغ تیٌاًِ

 .ّبی هٌهفبًِ ٍ هتَاظى ولیِ ٍالؼیبت ٍ قطایظ هطثَط هی ثبقس حبنل اضظیبثی

اعالع ضؾبًی ضٍقي، ثِ آؾبًی لبثل فْن ٍ هٌغمی اؾت، اظ انغالحبت ٍ  :  ،رٍضي

 0.هی ًوبیسوٌس ٍ ّوِ اعالػبت هْن ٍ هطثَط ضا اضائِ  خوالت فٌی غیطضطٍض اختٌبة هی

mortezaassadi@yahoo.com 



 داخلیمیفی گسارش حساترساى ٍیژگیْای 

اعالع ضؾبًی هرتهط ثِ هؼٌبی ثیبى ًىبت انلی ٍ پطّیع اظ اضائِ خعئیبت، تىطاض هغبلت ٍ :  هختػر،

 .ظیبزُ گَیی غیط ضطٍض اؾت

اعالع ضؾبًی ؾبظًسُ ثِ هؼٌبی ؾَزهٌسی ثطای هتمبضی ٍ ؾبظهبى اؾت ٍ زض نَضت لعٍم :  ،سازًذُ

 .پیكٌْبزّبیی ثطای ثْجَز ػولیبت زض ثط زاضز

اعالع ضؾبًی وبهل، ثِ ایي هؼٌب اؾت وِ ّیچگًَِ وبؾتی زض اضائِ هغبلجی ٍخَز ًساضز وِ :  ماهل ٍ

ضًٍس ٍ قبهل ّوِ اعالػبت هْن ٍ هطثَط ٍ هكبّسات پكتَاًِ  ثطای هربعت، ّسف اؾبؾی ثِ قوبض هی

ِ گیطی ّب هی ثبقس پیكٌْبز  .ّب ٍ ًتید

ِ هَقغ ِ هَلغ ثب تَخِ ثِ اّویت هَضَع، زض ظهبى هٌبؾت اًدبم هی:  ت قَز ٍ ثِ هسیطاى  اعالع ضؾبًی ث

  . زّس السام انالحی هٌبؾت ضا اًدبم زٌّس اخطایی اخبظُ هی
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 هتن نوضته ضذه ههن، . حسابرسی ضاهل یافته های ههن فراینذ حسابرسی است گسارش
(  هخاطرات)واضح و روضن است و توصیه هایی بر هبنای سیاستها ، فراینذها، ریسکها 

 :و کنترلها ارائه هی کنذ و در بر دارنذه هوارد زیر است 
oضناسایی فرصتهای بالقوه برای بهبود 

o(تطبیق نطذه)هوارد عذم رعایت /ضناسایی هوضوعات 
o کوک کننذه به تصوین گیریهای آگاهانه 

 یک گسارش اثر بخص بایذ.. 

هخاطب را درگیر کنذ.، 
 ضناسایی ضذه باضذ( هخاطرات)بازتابی از هوضوعات هربوط و ریسکهای. ، 

هطخص کننذه و ساده کننذه واقعیتها باضذ.، 
فراخوانی به عول را ایجاد کنذ. 

 ساختار یک گسارش حسابرسی داخلی اثربخص
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 چارچَب گسارش حساترسی داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هی دهیذ. افسایص   عول هناسب هت فراخوانی رابطه بین علت و هعلو ، ضوا تا حذ زیادی اثربخطی خود را تطخیص و اتبا در  اهویت هطاهذ

 

 - همسه1ِ

 - هحتَی2

 هقذهِ. 1درگیر مردى                       

 هكبّسات ضا قطح زّیس اّویت                           هكبّسات هكبضوت ٍ تؼبهل وٌیس تؼییي تبثیط ثب ذَز هربعجبى ثب

 

 هحتَی. 2تطخیع                 

.  ثب ایي حبل زلیك ثبقیس وٌیس، حمبیك ضا ؾبزُ                                            ثركس هی زازى، اػتجبض تكرم

 هؼلَلی قطح زّیس ٍ ػلت                        ضٍاثظ ضا ثِ نَضت

 
 

 (تازتیٌی )تَغیِ. 3ػول                       

  وٌیس ذالنِ ضا ذَز  فطضیبت                             ػولی وطزى گبم ثطزاضیس زض خْت

 وٌیس شوط ضا ذَز ػولیبتی ثطًبهِ ٍ

 

 
 .  هحتَی2

 .  پیكٌْبز3

 ػول

 همسهِ.1 
 

 تطخیع درگیرمردى
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*Source: Elevate Consulting 



 :  داخلی هوارد زیر بایذ هورد تو ه قرار گیرنذ، اینکهگسارش های حسابرسیدر 

  

ّسف گعاضـ حؿبثطؾی چیؿت؟ 

چِ وؿی ثبیس ایي گعاضـ ضا ثرَاًس ٍ چِ وؿی آًطا هی ذَاًس؟ 

oهربعجبى ضا تدعیِ ٍ تحلیل وٌیس. 
چگًَِ آًْب اظ گعاضـ ثطًبهِ ضیعی اؾتفبزُ هی وٌٌس؟ 

ثِ زًجبل چِ ًَع ٍاوٌكی ّؿتیس؟ 

ّسف گعاضـ ضا تؼطیف وٌیس. 
oهمبنس، اّساف ٍ ًتیدِ هَضز ًظط ذَز ضا شوط وٌیس. 

توطوع انلی ذَز ضا ثط هربعجبى ذَز ثگصاضیس. 
oهَضَع ضا اظ زیسگبُ هربعجبى زض ًظط گیطیس. 

زلیك، اهب هرتهط ٍ قفبف ثبقیس. 
oفمظ اعالػبت هْن ٍ ثب اضتجبط هؿتمین ضا زض ًظط گیطیس. 
o ، اظ آى حوبیت وٌیسثب شوط خعئیبت ؾپؽ حطف آذط ضا اٍل ثعًیس. 

ضا ؾبزُ وٌیس حمبیك . 

oتؼییي وٌیس چگًَِ هی ذَاّیس ًتبیح ضا تدعیِ ٍ تحلیل ًوبییس. 
oُوٌیس فمظ اظ ولوبت تَنیفی اضظـ ثرف اؾتفبز. 
oُوٌیس اظ خوالت ٍ پبضاگطاف ّبی وَتبُ اؾتفبز . 

قطٍع ٍ پبیبى لَی زاقتِ ثبقیس. 
" ضا زض حس قرهی ًگِ زاضیس "ًمبط هكىل آفطیي. 

 هالحظات کلیذی در تهیه گسارش حسابرسی داخلی
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 :چگًَِ گسارش ّای حساترسی خَد را اغالح مٌیذ
  

 ایي هَضز فىط وٌیس وِ چِ وؿبًی گعاضـ قوب ضا ذَاٌّس ذَاًسزض 

 زّیسظیط پبؾد  هربعجبى ذَز ضا ثكٌبؾیس ٍ ثِ ؾَاالت: 
هْن تطیي ذَاًٌسگبى گعاضـ چِ وؿبًی ذَاٌّس ثَز؟ 

آًْب تب چِ حس ثب هَضَع گعاضـ آقٌبیی زاضًس؟ 

چگًَِ آًْب وبضثطز ایي گعاضـ ضا ثطًبهِ ضیعی هی وٌٌس؟ 

چطا آًْب ثبیس زض هَضز تَنیِ ّبی یه حؿبثطؼ هطالت ثبقٌس؟ 

هكىالت چگًَِ ثط ذَاًٌسُ تبثیط هی گصاضًس؟ 
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 ساختار گسارش حساترسی داخلی

  

زض هَضز ثْتطیي قىل گعاضـ ٍ اضائِ تهوین ثگیطیس: 
یل خالغِ هختػر 

ثب ًىبت انلی قطٍع وٌیس ٍ زض اثتسا هَضَع حیبتی ضا شوط وٌیس ٍ ؾپؽ خعئیبت ضا شوط وٌیس. 
پیام اغلی 

ظهیٌِ یبفتِ ّب. 
هؿبئل هربعجبى ضا شوط وٌیس. 
ضیؿه ّب ضا ًكبى زّیس. 
؟چطا ثبیس ثِ تَنیِ ّبی یه حؿبثطؼ تَخِ قَز؟ ضیؿه ػسم تَخِ ثِ ایي تَنیِ ّب چیؿت 

ِػٌاغر یل یافت 

اهىبى اؾتفبزُ اظ وبزض هتي، گطافیه ٍ آهبض لبثل اثجبت. 
اظ الیِ ّبیی ثطای هربعجبى هرتلف اؾتفبزُ وٌیس. 
اظ زاًف ذَاًٌسُ زض هَضَع هطثَعِ اؾتفبزُ وٌیس. 
پیبم گعاضـ زض ول حؿبثطؾی ضا هَضز ًمس ٍ ثطضؾی لطاض زّیس. 
اظ خوالت وَتبُ ٍ ؾبزُ اؾتفبزُ وٌیس. 
اظ ولوبتی اؾتفبزُ وٌیس وِ هربعجبى قوب آًْب ضا زضن وٌٌس. 
اظ ضًگ آهیعی ٍ تهبٍیط هَثط اؾتفبزُ وٌیس. 
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 یافتِ ّا در زهیٌِ هرتَطِ تیاى ضًَذ

  

اّساف ٍ همبنس ذَز ضا ثطای حؿبثطؾی ثیبى وٌیس. 
تهَیط ثعضگتطی اضائِ زّیس. 

چطا ایي گعاضـ هْن اؾت. 
 وٌیسحؿبثطؾی ووه ثِ ذَاًٌسُ ثطای زضن ّوِ یبفتِ ّبی 

ضیىؿْب ضا تؼییي وٌیس. 
ؾغَح اثطگصاضی ضا تؼییي وٌیس. 
زض خْت ػولی وطزى گبم ثطزاضیس. 
یبفتِ ّبی ذَز ضا ثب اؾتطاتػی ٍ یب اّساف وؿت ٍ وبض هطتجظ ؾبظیس. 

ًطخ ضیؿه یبفتِ ّب ٍ پیآهسّبی ػسم انالح یبفتِ ّب ضا تؼییي وٌیس. 
 (پصیطـ ضیؿه= هبُ  6ػسم السام ػولی تب )ًتبیح ػسم ػولی وطزى ضا شوط وٌیس 
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 را تؼییي مٌین؟حساترسی چگًَِ ًرخ ریسل یافتِ ّای 

  

 ؾَاالتی وِ ثبیس پطؾیسُ قَز؟: یبفتِ ّب ٍ پیكٌْبز 

 (قطایظ هَخَز)هكىل چیؿت؟ 
 (هؼیبض)چِ ؾیبؾت یب ثْتطیي ػولیبتی لبثل اتربش اؾت؟ 
 (ػلت)ثبػث هكىل قسُ ؟ چِ چیع 
 (اثط)؟ آى چیؿت ضیؿه 
 (پیكٌْبز)چِ ثبیس وطز؟ 
  

  .ّطچِ ضیؿىْب افعایف یبثٌس، السام حؿبثطؾی زاذلی زض ثطاثط ضیؿه ٍ ػولىطز زض حَظُ ّبی ًَظَْض حیبتی ذَاّس ثَز

 
 هَثرگسارضات 

  

 اختٌبة ًوبییس "تمهیط ثبظی"اظ. 
اظ انغالحبت فٌی غیط ضطٍضی اختٌبة ًوبییس. 
اظ وؿت ول اػتجبض اختٌبة ًوبییس. 
اظ ظثبى هٌفی اختٌبة ًوبییس. 
 تَنیِ اضائِ ًوبییس، ًِ ضاُ حلْبی زلیك ... 
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 نتیجه گیری

ٍ ضٍیىطزی وِ ثط هجٌبی آى ثِ ٍؾیلِ ًگطـ گعاضقگطی حؿبثطؾی تب حسٍز ظیبزی هَفمیت 
ثِ ػٌَاى حؿبثطؼ، هب ثبیس . هی زّس ، تؼییي هی قَزٍظبیف ذَز ضا اًدبم حؿبثطؼ زاذلی 

ثب اقتیبق ػَاهل تغییط هثجت زض ؾبظهبى ضا پیگیطی وٌین، ٍ ثطای زیسُ قسى ٍ پصیطـ  
 .اضظقْبیوبى تالـ وٌین

حؿبثطؾی زاذلی یه ػول فٌی هدطز ًیؿت، ثلىِ  ثركی خسایی ًبپصیط اظ فطآیٌس ضاّجطی 
قطوتی اؾت ٍ گعاضـ وِ ذطٍخی ًْبیی فطایٌس حؿبثطؾی اؾت ، زاضای تجؼبت گؿتطزُ ای  

 .زض تغییط ضاُ وؿت ٍ وبض اًدبم قسُ ٍ هسیطیت ضیؿه هی ثبقس
حؿبثطؼ زاذلی ًِ تٌْب زاًف وبفی زض ذهَل وؿت ٍ وبضی وِ حؿبثطؾی هی وٌس ضا  

زاضاؾت، ثلىِ اظ لحبػ زاذلی اٍ ثركی اظ هسیطیت اؾت ٍ  ّسف حؿبثطؾی اٍ زض هطوع ّسف 
 .وؿت ٍ وبض لطاض زاضز

گعاضـ ثبظتبثی اظ عطظ فىط حؿبثطؼ اؾت ٍ تٌْب ثِ ػٌَاى ضٍیىطز حؿبثطؾی اًدبم قسُ 
ػولىطز حؿبثطؼ ضا ًبوبفی ًكبى  تَاًس وبضایی ّط وبؾتی زضؾجه ٍ ًحَُ اضائِ ، هی . اؾت
 .زّس
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