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 تعاليبسمه

 پیشگفتار

کارگیری مؤثر و کارآمد منااب  بارای دساتیابي باه     يکي از تعاريف ارايه شده در مورد واژه مديريت، دانش به

کار، مناب  طبیعاي و  ناگون از جمله سرمايه، نیرویطور معمول به اشکال گواهداف سازمان است. اين مناب  به

اطالعات در اختیار مديران قرار دارد. با توجه به اين نکته مهم که مقدار مناب  موجاود، هاه در سایک يا      

های گزاف است، بنابراين، سازمان و هه در کل جهان، محدود و دستیابي به آن مشکل و مستلزم صرف هزينه

هاا  روی ارکاان راهباری ساازمان   های پیشرآمد آن يکي از راهبردهای اساسي و هالشکارگیری مؤثر و کابه

کناد کاه   های فناوری اطالعات هنین طلا  ماي  است. گسترش روزافزون تجارت و رقابت جهاني و پیشرفت

مديران برای ادامه فعالیت و بقای سازمان خود در عصر اطالعات بسیار هشیار باشاند و بارای دساتیابي باه     

مرحله اجرا درآورند، بنابراين، مديراني موفق هساتند کاه باا    گیری و آن را بهداف سازمان آگاهانه تصمیماه

ها را با محییي که دائماً در حال تغییر و پیشرفت است هماهنگ ساازند. ماديريت باياد در    نوآوری، سازمان

های داخلي را بارای اساتفاده از   های بهبود را شناسايي کند و نقاط ضعف کنترلهنین محییي بتواند فرصت

تواناد از طرياق ارزياابي    های پیشرفت، برطرف سازد. حسابرسي عملیاتي يکي از فنوني است که ميفرصت

اقتصادی عملیات سازمان مورد حسابرسي و ارايه پیشنهاد برای بهبود عملیات، در اثربخشي، کارآيي و صرفه

در زمیناه   انادوزی کند. روشن اسات کاه داناش   ن کم  های متغیر دولتي و بخش خصوصي به مديرامحیط

حسابرسي عملیاتي و کاربرد آن، بدون ش  يکي از ابزارهای مفید و مؤثر برای تخصیص بهینه مناب  اقتصااد  

 ملي است.

سازی بستر مناس  و انتقال دانش حسابرسي عملیاتي، اولین نشريه خود را در سازمان حسابرسي برای آماده

در سال  "حسابرسي عملکرد مديريت"عنوان  همت و کوشش جناب آقای دکتر رضا شباهنگ با اين زمینه با

منتشر نمود، اما با توجه به دامنه گسترده ادبیات مربوط به حسابرسي عملیاتي و نیاز روز افزون جامعه  0939

عملیااتي،  حسابرسينام ای بههای اقتصادی، سازمان حسابرسي ضمن تشکیل کمیتهای و مديران بنگاهحرفه

تداوم امور پژوهشي، آموزشي، تألیف وترجمه متون مرتبط با موضوع مذکور را در دستور کار خاود قارار داد.   

محمدجواد صفار و شاماره   با همت جناب آقای "حسابرسي عملیاتي"باعنوان  001پس از آن نشريات شماره 

پور ترجماه و  ی محمد مهیمني و محمد عبداهللتوسط آقا "راهنمای جام  حسابرسي عملیاتي"عنوان با 043

 منتشر شد.

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران، تکلیف گرديده است کاه  102براساس مفاد ماده 

( قانون مديريت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیاین  4های دولتي موضوع ماده )همه شرکت

بار تا پايان برنامه از طريق کم ي ی پذيرفته شده در بورس، از سال دوم برنامه و دستهاشود و نیز شرکتمي

حسابداران رسمي ايران، بر حس  ماورد در جهات    سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه

ي، هاای ماال  ها و افزايش قابلیات اعتمااد گازارش   اقتصادی، کارآيي و اثربخشي فعالیت شرکتافزايش صرفه

ماده مزبور، سازمان حسابرساي   1به انجام حسابرسي عملیاتي اقدام نمايند. همچنین براساس تبصره  نسبت

ماه پس از تصاوي   مکلف گرديده است که هارهوب و استانداردهای حسابرسي عملیاتي را ظرف مدت شش

 اين قانون تهیه و ابالغ نمايد.

 (الف)
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یاتي در دستور کار سازمان حسابرسي قرار گرفات. بارای   دراين راستا، تدوين استانداردهای حسابرسي عمل

ای، آگاهي و در صورت لزوم، استفاده از تجاارب مفیاد ديگار کشاورها، اصالي      تدوين اصول و ضوابط حرفه

 2و  3،  9تاا   0هاای  سازی شده بخاش ناپذير است. استانداردهای حاضر، ترجمه تعديل شده و بومي خدشه

از متون بازنگری شده اين استانداردها در  (GAGAS)حسابرسي دولتي آمريکا استانداردهای پذيرفته شده 

تدوين و منتشر گردياده اسات. از    (GAO)سوی اداره پاسخگويي دولت آمريکا است که از 1113ژوئیه سال 

ساختن مناب  الزم جهت تدوين استانداردهای حسابرسي عملیااتي  آنجا که ترجمه متون مزبور با هدف فراهم

که مربوط به استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری در  6تا  4های ت گرفته، بنابراين، از ترجمه فصلصور

 باشد، خودداری گرديده است.های مالي و خدمات اعتباربخشي ميحسابرسي

پاور ماديرعامل   استانداردهای حسابرسي عملیاتي با جناب آقاای اکبار ساهیلي   تدوين  نظارت برمسئولیت 

عامل و اصل اعضای محترم هیئتازمان حسابرسي و آقايان دکتر محمود لنگری و دکتر موسي بزرگمحترم س

کاشي بوده است. ترجمه متون توساط خاانم   فاطميمسئولیت ترجمه و تدوين آن با آقای سیدمحمدرضا بني

اکبر جابری لينیوشا ابراهیمي و آقای حمیدرضا علمشاهي انجام شده است و ويرايش فني آن توسط آقايان ع

پاژوه،  های آقايان محمد شاريعتي، اباراهیم نعمات   فاطمي کاشي و با استفاده از ديدگاهو سیدمحمدرضا بني

رز صورت گرفته است. همچنین از ترجمه نساخه ساال   مهام و حسین شهبازیمحمدجواد صفار، دکتر کیهان

انجام شده نیاز اساتفاده    0926اه مهر در ارديبهشت ماين مجموعه که توسط آقای سیدحسن موسوی 1119

ها مهاری ییااو و   گرديده است. در ضمن، از زحمات خانم معصومه قبادی، بابت بازخواني نهايي متون و خانم

 گردد.  آرايي قدرداني ميمريم جبارنیا بابت تايپ و صفحه

تفاده جواما   امید است که اين گام نخست در زمینه تدوين استانداردهای حسابرساي علمیااتي، ماورد اسا    

روزرساني اين مجموعه را در پاي داشاته   ای در سیک کشور قرار گیرد و اقدامات بعدی برای تکمیل و بهحرفه

 باشد.

 

 سازمان حسابرسي                                                                                                                     

 واحد حسابرسي عملیاتي                                                                                                                    

 

 )ب(
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 0بخش 

 د استانداردهای حسابرسي عملیاتياستفاده و کاربر

 مقدمه

دامنه آن، یک ارزیابی مستقل،  ونوع  بهعموم است. حسابرسی بسته  بهحسابرسی از الزامات پاسخگویی دولت  -1-1

ها یا عملیات دولت، فراهم ها، برنامهطرفانه و غیرجانبدارانه از وظیفه مباشرت، عملکرد یا هزینه اجرای سیاستبی

 آورد.می

از منابع عمومی و اختیارات دولتی در فرآیندهای اداره امور دولت، مفهومی  استفاده بامفهوم پاسخگویی در رابطه  -2-1

نحو قانونی،  بهکلیدی است. مقامات دولتی که منابع عمومی را در اختیار دارند، در برابر انجام وظایف عمومی 

، پذیریت دارند. مدیران دولتی در مورد ارائه اطالعات اتکا، مسئول1اثربخش، کارا، اقتصادی، اخالقی و منصفانه

پیوست  1-6های دولت و عملکرد خود، مسئولیت دارند )بند برای پاسخگویی در قبال برنامه موقع به سودمند و

خواهند گذاران، مقامات دولت و مردم میبرای اطالعات بیشتر در مورد مسئولیت مدیران مالحظه شود(. قانون

 ند که آیا:بدان

ای مناسب و با رعایت قوانین و مقررات عمل کرده گونهدولت در مدیریت منابع عمومی و استفاده از اختیارات خود به

 است؛

 اهداف خود و نتایج مورد انتظار دست یافته است؛ بههای دولت برنامه. 1

مدیران دولتی در برابر  فانه ارائه شده است؛ وصرفه، اخالقی و منص بهاثربخش، کارا، مقرون  ایگونهخدمات دولتی به. 2

 استفاده از منابع عمومی پاسخگو هستند یا خیر.

 

 

 قابلیت کاربرد استانداردهای  حسابرسي عملیاتي و هدف کلي

شود، طور معمول از آنها با عنوان استانداردهای حسابرسی عملیاتی نام برده می بهاستانداردهای حاضر که  -3-1

آورد. ا برای انجام حسابرسی با کیفیت باال همراه با حفظ صالحیت، درستکاری، بیطرفی و استـقالل فراهـم میچارچوبی ر

                                                 
گرفته شده توسط دولت يا  كاربهواژه منصفانه در اين متن به رويكردهاي  - 1

هايي اشاره دارد كه به مديريت و اجراي هاي غيرانتفاعي و ساير سازمانسازمان

وشي مناسب و در حدود الزامات هاي دولتي براي تأمين خدمات عمومي به ربرنامه

 پردازد.هاي دولتي خاص ميقانوني تعريف شده در رابطه با برنامه
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های بالعوض از دولت و کننده کمک، واحـدهای دریافت2این استـانداردها برای استفاده حسـابرسان واحـدهای دولتی

ی حسابرسی عملیاتی است. این استانداردها شامل الزامات اجراکننده حسابرسی طبق استانداردها 3های حسابرسیمؤسسه

ای حسابرسان، کنترل کیفیت، اجرای ای، استقالل، صالحیت و قضاوت حرفهو رهنمودهایی در خصوص آیین رفتار حرفه

، نظارت عملیات حسابرسی و گزارشگری است. حسابرسی اجرا شده طبق این استانداردها، اطالعات مورد استفاده برای

نماید. استانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات و ها و عملیات دولت را فراهم میپاسخگویی و بهبود برنامه

 طرفانه شواهد کافی و مناسب و گزارشگری نتایج است. حسابرسان در دستیابی و ارزیابی بی بهرهنمودهایی برای کمک 

ها را بر طبق ها اغلب انجام حسابرسیهای بالعوض یا سیاستهای کمکمهناقوانین، مقررات، قراردادها، موافقت -4-1

ها و ها، فعالیتکند. الزامات و رهنمودهای این مجموعه برای حسابرسی واحدها، برنامهاستانداردهای حسابرسی ملزم می

که اجرای  غیردولتیانتفاعی و سایر واحدهای غیر وظایف دولت و کارهای پیمانکاری تحت حمایت دولت، واحدهای 

 ، کاربرد دارد.االجرا استالزم حسابرسی عملیاتی درمورد آنها

 

 ای در استانداردهای حسابرسي عملیاتيکاربرد واژگان فني برای تعريف الزامات حرفه

شکل موارد توضیحی  بههمراه رهنمودهای مرتبط،  بهای استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل الزامات حرفه -5-1

ست. حسابرسان موظفند متن کامل استانداردهای حسابرسی عملیاتی را در انجام کار خود و همچنین درک و ا

 iنظر قرار دهند.ای مندرج در استانداردهای مزبور مدکاربرد الزامات حرفه

سسات ای را برای حسابرسان و مؤهریک از بندهای استانداردهای حسابرسی عملیاتی ضرورتاً الزامی حرفه -6-1

 شود.کارگیری واژگان خاص شناسایی می به طریق ازای کند، بلکه الزامات حرفهحسابرسی مقرر نمی

الزم "یا  "بایستی"، "باید"های باشد که با واژهای میاستانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل الزامات حرفه -2-1

 مشخص شده و در نتیجه رعایت آن الزامی است. "است

                                                 
واژه "حسابرس" در سراسر اين استاندارد به اشخاصي اشاره دارد كه حسابرسي  - 2

دهند و بنابراين شامل را مطابق با استانداردهاي حسابرسي عملياتي انجام مي

گر، ارزياب، بازرس و ساير عناوين حسابرس، تحليل اشخاصي است كه تحت عنوان

 كنند.مي كاربهمشا
رفته در سراسر اين استاندارد به موسسات  كاربهواژه" موسسه حسابرسي"  - 3

حسابرسي دولتي و همچنين ساير موسسات حسابرسي اشاره دارد كه حسابرسي را با 

 مايد.نگيري استانداردهاي حسابرسي عملياتي اجرا ميكاربه
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)شامل پیوست(، با الزامات تعریف شده  وضیحی که در متن استـانداردهای حسابرسی عملیاتی تعریف شدهموارد ت -0-1

برای توصیف اطالعات  "تواندمی"و  "ممکن است"های متفاوت است. موارد توضیحی از واژه 1-2در بند 

 کند، مشروط بر اینکه:توضیحی استفاده می

 ای فراهم کند، یا رد الزامات حرفهتوضیحات و راهنمایی بیشتر در مو -الف

 های حسابرسی را شناسایی و تشریح کند.های حسابرسان یا مؤسسهفعالیت با مرتبطها یا اقدامات سایر روش -ب

جای برقراری الزام است. این موارد قصد دارد، برای نمونه، هدف یک  بههدف موارد توضیحی، توصیف مطالب  -1-1

های خاص ممکن است تحت شرایط ویژه مورد انجام آن مفید باشد و دلیل اینکه چرا روشکه الزام را در مواردی

 ای فراهم کند.توجه قرار گیرد، یا اجرا شود را شرح دهد، یا اطالعات بیشتری را برای قضاوت حرفه

حسابرسی برای حسابرس یا مؤسسه  بهکند، ها یا اقدامات را مشخص و توصیف میموارد توضیحی که سایر روش -13-1

ها و کند. چگونگی و نحوه انجام چنین رویهای تحمیل نمیها یا اقدامات پیشنهادی، الزام حرفهاجرای روش

 ای در راستای هدف استاندارد بستگی دارد.اعمال قضاوت حرفه بهاقداماتی 

 بیان رعايت استانداردهای حسابرسي عملیاتي در گزارش حسابرسان

رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی هستند، آنان باید تمام الزامات  بهبرسان ملزم هنگامی که حسا -11-1

رعایت استانداردهای  بههای خود االجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت کنند و باید در گزارشالزم

 د.مقرر شده است، اشاره نماین 1-13و  1-12حسابرسی عملیاتی همانگونه که در بندهای 

های زیر را درباره رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی در گزارش خود حسابرسان بایستی یکی از انواع عبارت -12-1

 درج کنند:

 :بیان اینکه ؛عبارت تعدیل نشده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی -الف

 ست.حسابرس، حسابرسی را بر طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا کرده ا

 عبارت تعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی؛ بیان اینکه: -ب

استثنای برخی الزامات قابل اجرا که رعایت نشده، بر طبق استانداردهای حسابرسی  بهحسابرس، حسابرسی را  .1

 عملیاتی اجرا کرده است.

بر طبق استانداردهای حسابرسی  اجرای حسابرسی بهاهمیت انحراف)ها( از الزامات، حسابرس قادر  دلیل به .2

هایی در دامنه کنند شامل محدودیتهای تعدیل شده استفاده میعملیاتی نبوده است. شرایطی که حسابرسان از عبارت
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یا سایر افراد الزم برای اجرای حسابرسی  یسوابق، مقامات دولت بههایی در مورد دسترسی مانند محدودیت ،رسیدگی

االجرای کنند باید در گزارش حسابرسی، الزامات الزمسان از عبارت تعدیل شده استفاده میاست. هنگامی که حسابر

رعایت نشده، دالیل عدم اجرای الزامات و چگونگی تأثیر الزامات رعایت نشده یا احتمال تأثیر آن بر حسابرسی و 

 نمایند. افشااطمینان فراهم شده را 

 

 کنند، آنان باید:م الزم االجرا را رعایت نمیهنگامی که حسابرسان هرگونه الزا -13-1

 ،اهمیت عدم رعایت اهداف حسابرسی را ارزیابی نمایند

 نتایج ارزیابی را همراه با دالیل خود برای عدم رعایت الزامات، مستند نمایند، و

همیت الزامات ا به. تشخیص حسابرسان، 4نوع عبارت عدم رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی را مشخص کنند. 1

 اهداف حسابرسی بستگی دارد. با ارتباط دررعایت نشده 

 ایارتباط بین استانداردهای حسابرسي عملیاتي و ساير استانداردهای حرفه

ای منتشر شده از سوی حسابرسان ممکن است استانداردهای حسابرسی عملیاتی را همراه با استانداردهای حرفه -14-1

کارگیری سایر  بهار گیرند. حسابرسان همچنین ممکن است، در صورت لزوم، ک هبای سایر نهادهای حرفه

کند که استانداردهای حسابرسی های حسابرسی خود ذکر کنند. اگر حسابرس بیان میاستانداردها را در گزارش

ای وجود دارد، کند و موارد عدم یکنواختی بین این استاندارد و سایر استانداردهای حرفهعملیاتی را رعایت می

عنوان استانداردهای متداول برای اجرای حسابرسی و  بهحسابرس باید از استانداردهای حسابرسی عملیاتی 

 iiها استفاده کند.گیریگزارشگری نتیجه

 حسابرسي عملیاتي

هایی بر مبنای گیریکننده اطمینان یا نتیجهکه فراهمتعریف شده است عنوان خدماتی  بهعملیاتی  حسابرسی -15-1

های ها یا فعالیتارزیابی شواهد کافی و مناسب در مقایسه با معیارهای موجود مانند الزامات خاص، شاخص

های عینی است تا مدیریت و ارکان راهبری و کننده تحلیلهای عملیاتی فراهمباشد. حسابرسیتجاری معین می

ها، تسهیل ، کاهش هزینه 5ور بهبود عملکرد یا عملیات برنامهمنظ بهبتوانند از این اطالعات های نظارتی دستگاه

                                                 
براي قابليت اجراي بررسي همپيشگان و الزامات اطمينان  11زيرنويس شماره  - 4

 مالحظه شود. بررسياز كيفيت در اين 
ها، واژه "برنامه" در اين استاندارد براي اشاره به واحدها، سازمان - 5

 ها و وظايف دولتي، استفاده شده است.ها، فعاليتبرنامه
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گیری توسط اشخاص مسئول نظارت یا انجام اقدام اصالحی و کمک در پاسخگویی عمومی استفاده کنند. تصمیم

باشد، اما واقع حسابرسی عملیاتی نمیگزارشگری اطالعات بدون رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی ، در

 شود.رحسابرسی است که توسط یک مؤسسه حسابرسی ارائه میخدمات غی

کند که شود، اطمینان معقول فراهم میمییک حسابرسی که طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام  -16-1

اند. بنابراین، دست آمده را کسب کرده به هایگیرینتیجهحسابرسان شواهد کافی و مناسب برای پشتیبانی از 

 های شواهد بر مبنای اهداف و نتایج حسابرسی، متفاوت خواهد بود.و مناسب بودن شواهد الزم و آزمونکفایت 

االجرا در سرتاسر جریان حسابرسی عملیاتی، فرآیندی پویا است که شامل در نظر گرفتن استانداردهای الزم -12-1

گیری انجام حسابرسی، تصمیم ها و شواهد در جریانحسابرسی است. ارزیابی مستمر اهداف، خطر، روش

حسابرسی، شامل بحث های گیرینتیجهحسابرسان درباره آنچه که باید گزارش شود و زمینه مناسب برای بیان 

کند. را تسهیل می قرار گرفته است هاگیرینتیجه ی که مبنای اینو مناسب بودن شواهد کافیدرباره 

های شود و دربردارنده ارزیابی یافتهمنطقی از این عناصر ناشی میای گونههای حسابرسی عملیاتی بهگیرینتیجه

 iiiحسابرسی و آثار آن است.

اهداف، ارزیابی اثربخشی، صرفه اقتصادی و  خیلی متفاوت باشد و شاملاهداف حسابرسی عملیاتی ممکن است  -10-1

باشد. این اهداف کلی الزاماً آتی می؛ رعایت قوانین و مقررات؛ و تحلیل وضعیت 6های داخلیکارایی برنامه؛ کنترل

با یکدیگر ناسازگار نیستند. بنابراین، حسابرسی عملیاتی ممکن است بیش از یک هدف کلی داشته باشد. برای 

های نمونه، یک حسابرسی عملیاتی با هدف اولیه اثربخشی برنامه ممکن است شامل هدف اساسی ارزیابی کنترل

 اثربخشی برنامه یا چگونگی توانایی بهبود اثربخشی نیز باشد.داخلی برای تعیین دالیل نبود 

اهداف حسابرسی اثربخشی و نتایج برنامه اغلب با اهداف صرفه اقتصادی و کارایی ارتباط متقابل دارد. اهداف  -11-1

اهداف  مقاصد و بهطور معمول میزان دستیابی برنامه  بهحسابرسی که بر اثربخشی و نتایج برنامه تمرکز دارد، 

ها و منابع مصرف کند. اهداف حسابرسی که بر صرفه اقتصادی و کارایی تمرکز دارد، هزینهگیری میخود را اندازه

زیر  شرح بهها هایی از اهداف حسابرسی در این گروهکند. نمونهنتایج برنامه را پیگیری می بهشده برای دستیابی 

 است:

                                                 
واژه "كنترل داخلي" در اين استاندارد با  ،ي عملياتيهادر زمينه حسابرسي - 6

تي، هاي عمليات يك واحد )عملياواژه كنترل مديريت مترادف است و همه جنبه

 د.دهمالي و رعايت( را پوشش مي
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 و اهداف قانونی، مقرراتی یا سازمانی؛ مقاصد بهارزیابی میزان دستیابی  -الف

 ارزیابی توانایی نسبی رویکردهای جایگزین برای عملکرد بهتر برنامه یا حذف عوامل مانع اثربخشی برنامه؛ -ب

 ؛2یک برنامه یا فعالیت بههای متحمل شده مربوط تحلیل اثربخشی هزینه -پ

دست آمده است یا نتایجی حاصل شده است که با اهداف  هبیک برنامه  ازتعیین اینکه آیا نتایج مورد انتظار  -ت

 باشد.برنامه سازگار نمی

 تعیین وضعیت یا شرایط موجود عملیات برنامه یا پیشرفت در اجرای الزامات قانونی؛ -ث

اهم های قانونی را فرمنابع عمومی یا توزیع آن با رعایت محدودیت بهتعیین اینکه آیا برنامه، دسترسی عادالنه  -ج

 کند یا خیر؛می

 iiهای مرتبط دارای تداخل، همپوشانی یا ناسازگاری بوده است؛ارزیابی میزانی که برنامه با سایر برنامه -چ

 کند یا خیر؛مناسب استفاده می تدارکاتیهای از روش حسابرسی مورد واحدارزیابی اینکه آیا  -ح

های ارزیابی عملکرد در مورد اثربخشی و نتایج یا صرفه ، اعتبار یا مربوط بودن مقیاسپذیریارزیابی اتکا -خ

 اقتصادی و کارایی برنامه؛

 ، اعتبار یا مربوط بودن اطالعات مالی در رابطه با عملکرد یک برنامه؛پذیریاتکاارزیابی  -د

حظات کیفی بندی و مالپذیرش و طبق برنامه زمان های قابلهای( دولت با هزینهتعیین اینکه آیا منابع )داده -ذ

 است یا خیر؛ دست آمده به

 دست آمده بهتعیین اینکه آیا ارزش مناسب بر مبنای هزینه یا مبلغ پرداختی یا بر مبنای مبلغ درآمد دریافتی  -ر

 است یا خیر؛

 اینگونه خدمات و منافع را دارند، قابل بهتعیین اینکه آیا خدمات و منافع دولتی برای افرادی که حق دسترسی  -ز

 دسترس است یا خیر؛

 دهد یا خیر؛ها را پوشش میهای تعیین شده هزینهالزحمهتعیین اینکه آیا حق -ژ

تواند افزایش داده وری آن میتواند کاهش داده شود یا بهرههای هر واحد از برنامه میتعیین اینکه آیا هزینه -س

 شود یا خیر و چگونه؛ و

                                                 
ها يا ها با اطالعات مربوط به ستاندهاين اهداف بر تركيب اطالعات هزينه - 7

 ا نتايج حاصل شده، متمركز است.آمدها يدست آمده يا با پيمنافع به
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مراجع  بهمنظور کمک  بههای بودجه بوط بودن پیشنهادهای بودجه یا درخواست، اعتبار و مرپذیریاتکاارزیابی  -ش

 ذیصالح در فرآیند تصویب بودجه.

های داخلی یک سازمان دهنده سیستم کنترلارزیابی اجزای تشکیل بههای داخلی اهداف حسابرسی کنترل -23-1

عملیات اثربخش و کارآمد،  بهدستیابی  فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد منظور بهشود که مربوط می

های االجرا طراحی شده است. اهداف کنترلو رعایت قوانین و مقررات الزم قابل اتکا گزارشگری مالی و عملیاتی

های بخش نبودن عملکرد برنامه مربوط باشد. کنترلتعیین علت رضایت هنگامداخلی همچنین ممکن است 

مأموریت، مقاصد و  بهدستیابی  منظور بههای استفاده شده ها و شیوهروشها، ها، سیاستداخلی شامل طرح

ریزی، سازماندهی، هدایت و هایی برای برنامههای داخلی شامل فرآیندها و روشاهداف سازمان است. کنترل

 گیری، گزارشگری و نظارت بر عملکرد برنامه است.کنترل عملیات برنامه و سیستم مدیریت برای اندازه

های داخلی شامل ارزیابی میزان اطمینان معقولی است که کنترل بههایی از اهداف حسابرسی مربوط نمونه

 کند، از این نظر که آیا:های داخلی فراهم میکنترل

 است؛ دست آمده بهاثربخش و کارا انجام شده و یا  ایگونهبهها، مقاصد و اهداف سازمان مأموریت -الف

 وانین، مقررات یا سایر الزامات مصرف شده است؛منابع بر طبق ق -ب

منابع، شامل اطالعات حساس قابل دسترس یا ذخیره شده خارج از محدوده فیزیکی سازمان، در برابر  -پ

 دسترسی، استفاده و واگذاری غیرمجاز محافظت شده است؛

پشتیبانی از عملکرد و های عمومی، برای عملکرد و گزارشسنجش های اطالعات مدیریت، مانند مقیاس -ت

 گیری، کامل، دقیق و هماهنگ است؛تصمیم

 است؛ و دست آمده بهای های رایانهاطالعات یکپارچه از سیستم -ث

ریزی الزم جهت تهیه نسخه های اطالعاتی، برنامهسیستم با مرتبطبرای رویارویی با پیشامدهای احتمالی  -ج

ها پشتیبان آن است، صورت ها و وظایفی که سیستمرمجاز در فعالیتپیشگیری از اختالل غی منظور بهپشتیبان 

 پذیرد یا خیر.می

های نامهمعیارهای رعایت مقرر شده توسط قوانین، مقررات، مفاد قراردادها و موافقت بهاهداف حسابرسی رعایت  -21-1

استفاده و واگذاری منابع تواند تحصیل، محافظت، که می 0شودهای بالعوض و سایر الزامات مربوط میکمک

                                                 
 تواند مالي يا غيرمالي باشد.الزامات مربوط به رعايت مي - 8
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را تحت  واحدآن موقع بودن و هزینه خدمات ارائه شده توسط  بهو نیز کمیت، کیفیت،  حسابرسی مورد واحد

 تأثیر قرار دهد؛ اهداف رعایت شامل تعیین این موضوع است که آیا:

کند بر ه از خدمات استفاده میای کآمدها، یا جامعهبرنامه، شیوه اجرای آن، خدمات ارائه شده، پی هدف کلی -الف

 باشد؛های بالعوض و سایر الزامات میهای کمکنامهطبق قوانین، مقررات، مفاد قراردادها، موافقت

کننده آن خدمات و مزایا توزیع و ارائه خدمات و مزایای دولت بر مبنای شایستگی فردی شهروندان دریافت -ب

 شود؛انجام می

های های کمکنامها پیشنهادی بر طبق قوانین، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتهای انجام شده یهزینه -پ

 باشد؛ و بالعوض می

باشد یا های بالعوض میهای کمکنامهدرآمدهای دریافتی بر طبق قوانین، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقت -ت

 iخیر.

هایی را درباره اطالعاتی که بر مبنای مفروضات گیریتیجهها یا نحسابرسی تحلیل وضعیت آتی، تحلیلاهداف  -22-1

ممکن است در  حسابرسی مورد واحدرویدادهای احتمالی آتی است، همراه با اقدامات احتمالی که  بهمربوط 

نمودن  این کار شامل فراهم بههایی از اهداف مربوط کند. نمونهبرخورد با رویدادهای آتی انجام دهد، ارائه می

 هایی بر مبنای موارد زیر است:گیریهنتیج

 ها و خدمات دولت؛بینی شده و تأثیر بالقوه آتی بر برنامهروندهای جاری و پیش -الف

 مفروضات گوناگون؛  بهآمدهای برنامه با توجه بینی پیهای جایگزین شامل پیشها یا سیاستبرنامه -ب

 های افراد ذینفع؛مزایا، معایب و تحلیل دیدگاهها یا قوانین شامل سیاست با مرتبطپیشنهادهای  -پ

 اطالعات آتی تهیه شده توسط مدیریت؛ -ت

 موارد زیر است: بر مبتنیهایی که بینیها و پیشبودجه -ث

 مفروضاتی درباره رویدادهای آتی مورد انتظار؛

 رویدادهای آتی پیشگفته، و بهواکنش مورد انتظار مدیریت نسبت  .1

 که مبنای اطالعات آتی قرار گرفته است.مفروضات مدیریت  -ج
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 1بخش 

 در حسابرسي عملیاتي اخالقياصول 

 مقدمه

های حسابرسی و ای اساسی است، مردم از مؤسسهعموم، مسئله بهاز آنجا که حسابرسی برای پاسخگویی دولت  -1-2

 اخالقیظار دارند که اصول دهند، انتحسابرسانی که کار خود را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام می

پشتیبانی از فرهنگ  طریق ازرا رعایت نمایند. مدیریت مؤسسه حسابرسی رفتار اخالقی را در سرتاسر مؤسسه 

کارکنان و ایجاد محیطی که رفتار اخالقی  هر یک از روشن رفتار قابل پذیرش و انتظارات از رسانی اطالعاخالقی، 

 نماید.کند، برقرار میتشویق میدر سرتاسر سطوح مؤسسه را تقویت و 

عملیاتی کند که بر کاربرد استانداردهای حسابرسی اصول اخالقی ارائه شده در این بخش، ساختاری را فراهم می -2-2

جای الزامات خاص با اصول بنیادی سر و کار  بهاطالعات ارائه شده در این بخش  اینکه دلیل بهگذارد. تأثیر می

 مل الزامات بیشتر نیست.دارد، این بخش شا

مسئولیت فردی و سازمانی است. اصول  با مرتبطاجرای کار حسابرسی مطابق با اصول اخالقی، یک موضوع  -3-2

، پذیرش فقط کاری که حسابرس صالحیت اجرای آن را دارد، اجرای کار با 1اخالقی در حفظ استقالل حسابرس

جرای بیان شده در گزارش حسابرسی، کاربرد دارد. درستکاری و االباالترین کیفیت و رعایت استانداردهای الزم

هایی بگیرند که با منافع گسترده شود که حسابرسان کار خود را اجرا کنند و تصمیمطرفی هنگامی حفظ میبی

 عموم، سازگار باشد. جملهاز آنان، گزارش بهاتکاکنندگان 

 اصول اخالقي 

زیر، چارچوب کلی برای کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی، شامل های اصول اخالقی مندرج در بخش -4-2

ای از جای برقراری مجموعه بهکند. هر اصل استانداردهای عمومی، اجرای عملیات و گزارشگری را فراهم می

 ها و شرایط هر وضعیت را در چارچوب اینای تشریح شده است که حسابرسان بتوانند واقعیتگونهالزامات، به

ای دیگری نیز ممکن است برای حسابرسانی که اصول اخالقی در نظر بگیرند. الزامات اخالقی یا آیین رفتار حرفه

 . 13کنند، کاربرد داشته باشدحسابرسی را بر طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا می

                                                 
 توضيح داده شده است. 3الزامات مربوط به استقالل در بخش  - 9
اي و يا داراي مدارك و هاي حرفهحسابرسان انفرادي كه اعضاي انجمن - 10

ها يا ل الزامات اخالقي اين انجمناي هستند، ممكن است مشموهاي حرفهنامهگواهي
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 شرح بهدهای حسابرسی عملیاتی، ها طبق استاندارحسابرسی اجراکننده راهنمای کار حسابرسان ،اصول اخالقی -5-2

 باشد:زیر می

 منافع عمومی؛ -الف

 درستکاری؛ -ب

 طرفی؛بی -پ

 استفاده درست از اطالعات، منابع و جایگاه دولتی؛ و -ت

 ای.رفتار حرفه -ث

 مناف  عمومي

آنها خدمت  به که حسابرسان واحدهای مورد حسابرسیرفاه گروهی از مردم و  مجموعه عنوان بهمنافع عمومی،  -6-2

ای، های حرفهطرفی و استقالل در انجام مسئولیتدرستکاری، بیرعایت کنند، تعریف شده است. ارائه می

 کند. حسابرسان در رعایت اصل خدمت در جهت منافع عمومی و جلب اعتماد عموم کمک می به

مومی است. این مسئولیت هنگام انجام ویژگی بارز یک حسابرس، پذیرش مسئولیت برای خدمت در جهت منافع ع -2-2رود

حسابرسی در محیط عملیاتی، بسیار حساس است. استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل مفهوم پاسخگویی در 

های ان اصول نسبت به مسئولیتبرابر منابع عمومی است که برای تأمین منافع عمومی، موضوعی اساسی است. 

 حسابرسان اساسی

 درستکاریی

کنندگان از این معنی است که حسابرسان در رابطه با واحدهای مورد حسابرسی و استفاده بهستکاری در  -0-2

 بینانه و غیرجانبدارانه اجرا کنند. طرفانه، واقعهای حسابرسی، کار خود را با نگرشی بیگزارش

رسان در اجرای های سازگار با منافع عمومی، بخشی مهم از اصل درستکاری است. حسابگیریتصمیم -1-2

، سطوح حسابرسی مورد واحدای خود ممکن است با فشارهای متضاد از سوی مدیریت های حرفهمسئولیت

کنندگان احتمالی روبرو شوند. حسابرسان همچنین ممکن است با فشارهایی برای مختلف دولت و سایر استفاده

حل و فصل این تضادها  درانی روبرو شوند. کسب نادرست منافع شخصی و سازم منظور بهتخطی از اصول اخالقی 

                                                                                                                                                 
اي نيز قرار گيرند. حسابرسان هاي حرفهنامهنهادهاي اعطاكننده مدارك و گواهي

 نهادهاي دولتي ممكن است مشمول قوانين و مقررات اخالقي دولتي قرار گيرند.
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منافع عمومی، در قبال های خود مسئولیت به حسابرسان که است این معنی به ، عمل با درستکاریو فشارها

 اولویت دهند.

 طرفيبي

طرفانه، داشتن مستقل بودن در عمل و ظاهر هنگام ارائه خدمات حسابرسی، حفظ نگرش بی شاملطرفی بی -13-2

طرفی ت فکری و نداشتن تضاد منافع است. پرهیز از تضادهایی که ممکن است در عمل و ظاهر بر بیسالم

 شاملطرفی حسابرسان در انجام خدمات حسابرسی آسیب برساند، برای حفظ اعتبار ضرورت دارد. حفظ بی

ابرسان در برابر و سایر اشخاص ذینفع در زمینه مسئولیت حس حسابرسی مورد واحدارزیابی مستمر روابط با 

 ii.11جامعه است

 دولتي استفاده درست از اطالعات، مناب  و جايگاه

نادرست برای منافع شخصی حسابرسان  طور بههای دولتی باید برای مقاصد اداری و نه اطالعات، منابع یا جایگاه -11-2

یا مؤسسه حسابرسی، مورد  برسیحسا مورد واحد قانونی آور برای منافعقانون یا زیان با مغایرای گونه بهیا 

 استفاده قرار گیرد.

درست از آن اطالعات ادا شود.  استفاده باباید  دولت شفافیت اطالعات بههای دولتی، حق عموم نسبت در محیط -12-2

شود. برای افشای اطالعات مربوط می بههای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی است که افزون بر این، بیشتر برنامه

در جریان انجام وظایف حسابرسان، بخشی مهم در  دست آمده بهیجاد این تعادل، احتیاط در استفاده از اطالعات ا

 اشخاص ثالث، عملی پذیرفتنی نیست. بهاین هدف است. افشای نامناسب چنین اطالعاتی  بهدستیابی 

و مدیریت سنجیده منابع دولتی، یک بخش  عموم در مورد استفاده درست بهای، پاسخگویی از دیدگاه افراد حرفه -13-2

 های حسابرسان است. اصلی از مسئولیت

استفاده نادرست از جایگاه حسابرس درجهت منافع شخصی، تخطی از مسئولیت اساسی یک حسابرس است.  -14-2

از  اهطرف و آگتواند توسط شخص ثالث بیاقداماتی آسیب ببیند که می طریق ازاعتبار یک حسابرس ممکن است 

 نفع اشخاص زیر است: بهگونه تشخیص داده شود که ، ایناطالعات مربوط

 نزدیکان وی؛ یاحسابرس یا خویشاوندان  -

                                                 
طرفي و استقالل با هم بسيار مرتبط هستند. مشكالت همراه با مفاهيم بي - 11

طرفي شود )استانداردهاي دارشدن بيا تضاد منافع ممكن است موجب خدشهاستقالل ي

 مالحظه شود(. 3-11تا  3-2استقالل در بندهاي 
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 کند؛ وعنوان مدیر یا کارمند کار می بهای که حسابرس در آن شریک مؤسسه یا مؤسسه -

 سازمانی که حسابرس در حال مذاکره با آن برای استخدام در آینده است. -

 (استقالل حسابرس، مالحظه شود. بههای شخصی برای بحث بیشتر درباره آسیب 3-1تا  3-2بندهای )

 ای رفتار حرفه

انتظارات سطح باال در رابطه با حرفه حسابرسی شامل رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از هرگونه اقدامی است  -15-2

شود شامل اعمالی است که موجب می اعتباری کار حسابرسان شود. این مواردکه ممکن  است موجب بی

ای ناقص لحاظ حرفه بهاین نتیجه برسد که کار حسابرسان  بهطرف و آگاه از اطالعات مربوط، شخص ثالث بی

حسابرسان در اجرای وظایف و خدمات  از سویای همچنین شامل انجام کوششی صادقانه است. رفتار حرفه

 ای مربوط است.های خود طبق استانداردهای فنی و حرفحرفه
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 9بخش 

 استانداردهای عمومي

 مقدمه

حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی  اجرای بهاین بخش، استانداردهای عمومی را تعیین و الزامات مربوط  -1-3

، مبنایی را 2کند. استانداردهای عمومی همراه با اصول اخالقی فراگیر ارائه شده در بخش را ارائه می عملیاتی

یک از  کند. این استانداردها بر استقالل مؤسسه حسابرسی و هرعتبار کار حسابرسان تعیین میبرای ا

های مربوط، صالحیت کارکنان حسابرسی، ای در اجرای کار و تهیه گزارشحسابرسان آن، اعمال قضاوت حرفه

 ارد.سازمانی تأکید دبرون پیشگان همهای بررسی حصول اطمینان و کنترل کیفیت حسابرسی و

 استقالل

کار حسابرسی، اعم از دولتی یا عمومی،  با مرتبطهای مؤسسه حسابرسی و هر یک از حسابرسان، در همه زمینه -2-3

 ها پرهیز نمایند.سازمانی ناقض استقالل دوری جویند و از ابراز آنسازمانی و درونباید از موارد شخصی، برون

ها، ای حفظ کنند که اظهارنظرها، یافتهگونهاستقالل را به های حسابرسی بایدحسابرسان و مؤسسه -3-3

طرف و آگاه از اطالعات طرفانه باشد و توسط اشخاص ثالث بیهای آنان بیها و پیشنهادها، قضاوتگیرینتیجه

تواند موجب شود اشخاص  حسابرسان باید از شرایطی اجتناب کنند که می طرفانه دیده شود.مربوط نیز بی

این نتیجه برسند که حسابرسان نمی توانند استقالل را حفظ کنند  بی طرف و آگاه از اطالعات مربوط بهثالث 

اجرای حسابرسی و  با مورد همه موضوعات مرتبط طرفانه و بدون جانبدارانه در توانند قضاوت بی و از اینرو نمی

 مورد کار اعمال کنند. گزارشگری در

حسابرسی  مورد واحد به وجود موارد نقض استقالل نسبتهای حسابرسی سهکه حسابرسان و مؤسهنگامی -4-3

سازمانی و باید سه عامل کلی نقض استقالل یعنی عوامل شخصی، برون کنند، عمل یا ظاهر را ارزیابی می در

ا قرار دهد. چنانچه یک یا چند عامل پیشگفته بر استقالل حسابرس تأثیر بگذارد ی نظرمدرا  12سازمانیدرون

 گذاری آن بر استقالل متصور باشد، مؤسسه حسابرسی )یا حسابرس( بایستی از اجرای کار خودداری کندتأثیر

دالیل دیگر،  بهدلیل الزامات قانونی یا  بهشرایطی که در آن مؤسسه حسابرسی مستقر در واحد دولتی،  جز به -

                                                 
برای حسابرسانی که کار حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی عملياتی  - 12

کنند، ممکن است آگاهی از ساير استانداردهای استقالل و قوانين و اجرا می

آنان و رعايت آن نيز ضرورت های القی قابل اجرا در ارتباط با فعاليتمقررات اخ

 داشته باشد.
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حسابرسی باید موارد نقض را افشا کند و عبارت  تواند از انجام کار خودداری نماید، در آن حالت مؤسسهنمی

 مالحظه شود(. 1-13و 1-12را تعدیل نماید )بندهای عملیاتیحسابرسی رعایت استانداردهای 

طرفانه ، بایستی توانایی آنان در انجام کار و گزارش بی13حسابرسان در هنگام استفاده از کار کارشناسان -5-3

شود. مربوط می حسابرسی مورد واحدها یا ارتباط آنها با برنامه بهیابی کنند که ها را تا آنجایی ارزگیرینتیجه

 شده توسط آنان اتکا کنند.کار انجام بهدر صورت نقض استقالل کارشناس، حسابرسان نبایستی 

بر  در صورت شناسایی موارد نقض استقالل پس از صدور گزارش حسابرسی، مؤسسه حسابرسی باید تأثیر آن را -6-3

این نتیجه برسد که حسابرسی طبق استانداردهای  بهحسابرسی ارزیابی کند. چنانچه مؤسسه حسابرسی 

انجام نشده است، بایستی تأثیر آن را بر گزارش حسابرسی تعیین کند و مدیریت و ارکان عملیاتی حسابرسی 

ار قانونی نسبت کنندگان گزارش یا نهادهای دارای اختی، درخواستحسابرسی مورد واحدراهبری 

کننده از گزارش حسابرسی را در رابطه با موارد نقض استقالل و تأثیر و افراد استفاده حسابرسی مورد واحد به

 آن بر حسابرسی آگاه نماید. مؤسسه حسابرسی بایستی چنین تذکراتی را مکتوب نماید.

 موارد نقض شخصي استقالل

مشارکت دارند، باید از همه موارد نقض شخصی استقالل، دوری  حسابرسانی که در انجام یک کار حسابرسی -2-3

شود که ممکن است موجب . موارد نقض شخصی استقالل حسابرسان از روابط یا عقایدی ناشی می14گزینند

های حسابرسی را محدود کنند یا موجب تضعیف یا تحریف یافته افشاو جوها و  شود تا حسابرسان میزان پرس

های حسابرسی خود را از های مربوط در مؤسسهشود. هر یک از حسابرسان بایستی مقامهر شکل ممکن  به

شرح  بههایی از موارد نقض شخصی استقالل حسابرسان استقالل آگاه نمایند. نمونه شخصی هرگونه موارد نقض

 شود:موارد زیر محدود نمی بهزیر است، اما تنها 

                                                 
نظر در اين بخش، کارشناسان بيمه، ارزيابان، وکال،  کارشناسان مورد جملهاز - 13

شناسان مهندسان، مشاوران محيط زيست، متخصصان امور بهداشتی، آمارگران و زمين

 هستند.
کنند و شود که کار يا گزارش را بازنگری میسانی میاين موارد شامل حسابر - 14

آمد طور مستقيم بر پیتوانند بهکه می شود می ساير کارکنان مؤسسه حسابرسی

ای حسابرسی تأثير گذارند. دوره تحت پوشش شامل دوره تحت پوشش حسابرسی و دوره

 باشد.است که حسابرسی در حال اجرا و گزارشگری می
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عنوان کارمند  بههستند یا  حسابرسی مورد واحدمدیر یا سرپرست که  15خویشاوندان درجه یک یا نزدیک -الف

داشته  حسابرسیتوانند نفوذی قابل مالحظه بر واحد یا برنامه مورد در موقعیتی قرار دارند که می حسابرسی مورد واحد

 iiiباشند؛

 ؛حسابرسیمورد  ، در واحد یا برنامهاهمیت مستقیم یا غیرمستقیم قابل مالحظه و با داشتن منافع مالی -ب

 حسابرسیتواند بر عملیات واحد یا برنامه مورد هایی که میگیریداشتن مسئولیت اداره کردن یا تصمیم -پ

های ارشد در هر عنوان عضو هیئت مدیره، مدیر، سرپرست یا سایر مقام بهتأثیرگذار باشد، برای نمونه، انجام خدمت 

 ؛حسابرسیارت مستمر بر واحد ، فعالیت یا برنامه مورد گیری، سرپرستی، یا نظیک از موارد تصمیم

دار هر نوع خدمات حسابداری طور همزمان یا در آینده توسط فردی که عهده بهانجام عملیات حسابرسی  -ت

 است؛ حسابرسیواحد مورد  به

گیری در د موجب جهتتوانها یا اهداف یک برنامه خاص که میها، سازمانداوری در رابطه با افراد، گروهپیش -ث

 حسابرسی شود؛

های اجتماعی ناشی از عضویت یا اشتغال یا که ناشی از عقاید سیاسی، گرایش گیری شامل مواردیعوامل جهت -ج

 ها یا سطحی از حکومت باشد؛ وها و سازمانها، گروهسیاست بهای خاص گونهوفاداری به

 جرای عملیات حسابرسی.هنگام ا حسابرسیقصد استخدام در واحد مورد  -چ

رو شوند های حسابرسی و حسابرسان ممکن است با شرایط متفاوت گوناگون یا ترکیبی از شرایط روبهمؤسسه -0-3

تواند موجب نقض تواند موجب نقض شخصی استقالل گردد. بنابراین، شناسایی تمام مواردی که میکه می

های های حسابرسی بایستی بخشی از روشجه، مؤسسهباشد. در نتیپذیر نمیشخصی استقالل شود، امکان

اطمینان از رعایت  بهشناسایی موارد نقض شخصی استقالل و کمک  بههای کنترل کیفیت خود را سیستم

های حسابرسی بایستی ، تخصیص دهند. مؤسسهعملیاتیالزامات استقالل طبق استانداردهای حسابرسی 

 کم موارد زیر را رعایت کنند:دست

 هایی برای شناسایی، گزارش و رفع موارد نقض شخصی استقالل؛ها و روشبرقراری سیاست -فال

                                                 
رجه يک عبارت از همسر و افراد تحت تکفل اعم از وابسته يا خويشاوندان د - 15

غيروابسته است. خويشاوندان نزديک عبارت از والدين، برادر يا خواهر يا 

 فرزندان غيرمستقل است.
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 شناختو باالبردن سطح  همه حسابرسان در مؤسسه بههای مؤسسه حسابرسی ها و روشسیاست رسانی اطالع -ب

 iiiiها؛ها و روشآنان از سیاست

های مؤسسه ها و روشظارت بر رعایت سیاستمنظور ن بههای داخلی الزم ها و روشاستقرار سیاست -پ

 حسابرسی؛

 های مؤسسه حسابرسی؛ها و روشسیاسترعایت منظور ترویج  بهباطی ضکارگیری ساز و کارهای ان به -ت

 آن عمل خواهند کرد؛ و بهتأکید بر اهمیت استقالل و انتظاراتی که حسابرسان همواره در برابر منافع عمومی  -ث

 جامد.انمیشناسایی موارد بالقوه نقض شخصی استقالل  بهراحلی که مستندسازی م -ج

موردی از نقض شخصی استقالل  ،یا طی انجام حسابرسی کار بهکه مؤسسه حسابرسی پیش از شروع  هنگامی -1-3

یک  بهرفع آن اقدام کند. در مواردی که نقض استقالل تنها  بهموقع نسبت  بهدهد، بایستی را تشخیص می

شود، مؤسسه حسابرسی ممکن است میمربوط برس یا یک کارشناس در رابطه با یک حسابرسی خاص حسا

تواند حسابرس یا کارشناس بتواند مورد نقض شخصی را برطرف نماید. برای نمونه، مؤسسه حسابرسی می

ت نماید تا موردنظر را از انجام هر کاری در آن حسابرسی خارج کند یا از آن حسابرس یا کارشناس درخواس

علت نقض شخصی را رفع کند. چنانچه نتوان مورد نقض شخصی را بر طرف کرد، مؤسسه حسابرسی بایستی از 

کار گمارده  بهگیری نماید. در شرایطی که حسابرسان توسط واحدهای دولتی کار حسابرسی کنارهآن انجام 

 پیروی کنند. 3-4تی از الزامات مندرج در بند گیری نمایند، بایستوانند از کار حسابرسی کنارهاند و نمیشده

 سازماني نقض استقاللموارد برون

سازمانی در مؤسسه د. عوامل برونگزین یسازمانی نقض استقالل دورمؤسسه حسابرسی باید از موارد برون -13-3

ها و افتهدهی اظهارنظرها، یتواند کار را محدود نماید یا با توانایی حسابرسان در شکلحسابرسی می

دهد سازمانی نقض استقالل هنگامی روی میطرفانه تداخل پیدا کند. موارد برونمستقل و بی هایگیرینتیجه

که حسابرسان توسط فشارهای واقعی یا ظاهری ایجاد شده از طرف مدیریت و کارکنان واحد حسابرسی یا 

ای منع شوند. برای نمونه، در شرایط زیر، طرفانه و اعمال تردید حرفههای نظارتی، از فعالیت بیسازمان

نداشته باشند و در نتیجه، این امر بر  طرفانهبرای قضاوت مستقل و بی آزادی کامل حسابرسان ممکن است

 حسابرسی تأثیر منفی داشته باشد:
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ل نماید یا تهدید ای نادرست دامنه حسابرسی را محدود یا تعدیگونهتواند بهسازمانی که میدخالت یا نفوذ برون -الف

ها یا منظور کاهش هزینه بهانجام چنین کاری کند، مانند اعمال فشار برای کاهش نامناسب میزان رسیدگی  به

 الزحمه حسابرسی؛حق

قرار  آزمونمعامالتی که باید مورد انتخاب های حسابرسی یا انتخاب یا کاربرد روش باسازمانی دخالت برون -ب

 گیرد؛

 غیرمنطقی در مورد زمان مجاز برای تکمیل حسابرسی یا صدور گزارش؛ هایمحدودیت -پ

سوابق، مقامات دولتی یا سایر افراد الزم برای انجام  بهسازمانی در دسترسی محدودیت تحمیلی برون -ت

 حسابرسی؛

 سازمانی در امور استخدام، انتصاب، تعیین حقوق و مزایا و ارتقای کارکنان حسابرسی؛دخالت برون -ث

هایی در مورد وجوه یا سایر منابع مورد نیاز مؤسسه حسابرسی که بر توانایی مؤسسه حسابرسی در محدودیت -ج

 های خود، تأثیر منفی داشته باشد؛اجرای مسئولیت

 گذاری یا اعمال نفوذ نامناسب بر قضاوت حسابرسان در رابطه با محتوای مناسب گزارش؛ اختیار تأثیر -چ

های حسابرسان یا گیریعلت عدم توافق با محتوای گزارش حسابرسی، نتیجه بهض حسابرسان تعوی بهتهدید  -ح

 سایر معیارها؛ و یاکاربرد اصول حسابداری 

ی غیر از عدم شایستگی، سوء رفتار یا دالیل بهخطر افتادن تداوم کار حسابرسان  بهاعمال نفوذهایی که موجب  -خ

 انجام حسابرسی باشد. بهنیاز 

سازمانی نقض هایی را برای شناسایی و رفع موارد برونها و روشهای حسابرسی بایستی سیاستمؤسسه -11-3

منظور رعایت الزامات استقالل طبق  بهخود  کیفیتهای بخشی از سیستم کنترل عنوان بهاستقالل 

 برقرار کنند. ،عملیاتیاستانداردهای حسابرسی 

 ایقضاوت حرفه

 کار گیرند. بهاجرای حسابرسی و گزارشگری نتایج  و ریزیای را در برنامهقضاوت حرفهحسابرسان باید  -12-3

بر  مستمر فعالیت بهای است. مراقبت منطقی کارگیری مراقبت منطقی و تردید حرفه بهای شامل قضاوت حرفه 13-3

ای نگرشی است که شامل شود. تردید حرفهای و اصول اخالقی قابل اجرا مربوط میطبق استانداردهای حرفه

که در طرز تفکری است  شامل ایباشد. در واقع، تردید حرفهذهنی پرسشگر و ارزیابی منتقدانه از شواهد می
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. این باور که مدیریت درستکار بدون تردیددرستکار نه  وکنند  تصور میدرست  نا نه حسابرسان، مدیریت را آن،

 باشد.متقاعدکننده نمیاست، دلیلی برای پذیرش شواهدی کمتر از 

 ،، با حسن نیت و درستکارانهمستمرمنظور اجرای  بهای حسابرسان ها و تجربه حرفهکارگیری دانش، مهارت به -14-3

ها است. قضاوت و و مناسب بودن شواهد، جزء اصلی حسابرسی کافیطرفانه گردآوری اطالعات و ارزیابی بی

 شود.صالحیت حسابرسان انجام می بهها بسته تند، زیرا قضاوتیکدیگر وابسته هس بهای صالحیت حرفه

همه کارکنان درگیر درکار و همچنین قضاوت  هایهها و تجربای، کاربرد مجموعه دانش، مهارتقضاوت حرفه -15-3

طور مستقیم در حسابرسی درگیر  بهدهد. افزون بر افرادی که ای هر یک از حسابرسان را نشان میحرفه

سازمانی و ای ممکن است شامل همکاری با سایر اشخاص ذینفع، کارشناسان برون، قضاوت حرفههستند

 های حسابرسی باشد.مدیریت مؤسسه

ای شامل پیروی از استانداردهای های حرفههای انجام مسئولیتای در همه جنبهکارگیری قضاوت حرفه به -16-3

نان حسابرسی با صالحیت برای کار، تعریف دامنه کار، ارزیابی و طرفی و اعتبار، تعیین کارکاستقالل، حفظ بی

 ،نتایج کار و برقراری کنترل کیفیت مناسب در سراسر فرآیند کار برای اجرا و گزارشگری حسابرسی گریگزارش

 ضرورت دارد.

مهم  ،یط مربوطای در تعیین سطح آگاهی مورد نیاز از موضوع اصلی حسابرسی و شراکارگیری قضاوت حرفه به -12-3

ها، است. این امر شامل بررسی پیرامون این موضوع است که آیا مجموعه تجربه، آموزش، دانش، مهارت

موضوع اصلی حسابرسی ممکن است شامل  که یهایبرآورد خطرها و درک کلی گروه حسابرسی برای توانایی

 باشد، کافی است یا خیر. اهمیت با تفسیراشتباه یا 

گیری نادرست م دیگر در نظر گرفتن سطح خطر در هر کار حسابرسی شامل خطر ناشی از نتیجهموضوع مه -10-3

و مناسب بودن شواهد مورد استفاده  کافیای در تعیین زمینه خطر حسابرسی، اعمال قضاوت حرفهدر است. 

گزارش شده، یک ها بر مبنای اهداف حسابرسی و هرگونه پیشنهاد گیریها و نتیجهبرای پشتیبانی از یافته

 ناپذیر از فرآیند حسابرسی است.بخش جدایی

ها؛ ؛ یافتهشناسی روشهای مهمی را مستند نمایند که بر اهداف، دامنه و حسابرسان بایستی تصمیم -11-3

 گذارد.ای حسابرسی تأثیر میها؛ و پیشنهادهای ناشی از قضاوت حرفهگیرینتیجه
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ریزی و اجرای یک حسابرسی را بر عهده ای در برنامهیت اعمال قضاوت حرفههرچند این استاندارد مسئول -23-3

یا مؤسسه  حسابرس پذیریناخطا بهو نه مسئولیت نامحدود  به نه گذارد، اماحسابرس و مؤسسه حسابرسی می

آید. دست نمی بههای تقلب، هرگز دلیل ماهیت شواهد و ویژگی بهدارد. اطمینان قطعی داللت حسابرسی 

یک حسابرسی  با ارتباط درهای ممکن ها یا ضعفهمه محدودیت برطرف نمودنمعنای  بهای ضاوت حرفهق

 سازی، و تشریح آنها است.سازی، سادهمعنای شناسایی، بررسی، کمینه بهباشد، بلکه خاص نمی

 صالحیت

ای کافی برای انجام الحیت حرفه، باید در مجموع دارای صشوند میکارکنانی که برای انجام حسابرسی تعیین  -21-3

 وظایف محوله باشند.

یا دامنه خاص حسابرسی تعهد های مورد نیاز برای اجرای مدیریت مؤسسه حسابرسی بایستی مهارت -22-3

های الزم برای انجام های مورد اجرا را ارزیابی و مشخص کند که آیا نیروی کار در اختیار او از مهارتحسابرسی

های حسابرسی بایستی فرآیندی را برای کارمندیابی، یا خیر. افزون بر این، مؤسسه استردار آن کارها برخو

نگهداری نیروی کار  منظور بهاستخدام، تعیین حقوق و دستمزد، ارتقاء مستمر، تخصیص و ارزیابی کارکنان 

د اندازه مؤسسه حسابرسی، عوامل گوناگون مانن بهصالحیت داشته باشند. ماهیت، میزان و رسمیت این فرآیند با

 کارهای آن بستگی دارد. ساختار و حجم

گیری شود. صالحیت لزوماً با سنوات تجربه حسابرسی اندازهصالحیت از ترکیبی از آموزش و تجربه ناشی می -23-3

دوره دست آمده توسط یک حسابرس در هر  بهانواع تجارب  امکان ندارد گیری کمّیشود، زیرا چنین اندازهنمی

یادگیری و پیشرفت در سراسر عمر  بهتعهد  طریق ازدرستی نشان دهد. حفظ صالحیت  بهزمانی مشخص را 

های انجام قضاوت بهای یک حسابرس، عنصری مهم برای حسابرسان است. صالحیت، حسابرس را قادر حرفه

 سازد.ای دقیق میحرفه

 دانش و صالحیت فني

، پیش از شروع هر کار، باید عملیاتیانجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی شده برای  انتخابکارکنان  -24-3

کار انواع منظور داشتن صالحیت الزم برای انجام  بهها و تجربه کافی در مجموع از دانش فنی، مهارت
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عملیاتی شده برای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی  انتخابحسابرسی برخوردار باشند. کارکنان 

 های زیر باشند:ایستی در مجموع دارای ویژگیب

اند و االجرا در انجام نوع کاری که برای آن انتخاب شدهالزمعملیاتی آگاهی از استانداردهای حسابرسی  -الف

 ؛اجراها و تجربه الزم برای کاربرد این آگاهی در کار مورد برخورداری از آموزش، مهارت

 کند؛در آن فعالیت می حسابرسی مورد واحدبررسی و محیطی که  از موضوع اصلی مورد کلیآگاهی  -ب

 شفاف و مؤثر؛ وطور  بههای ارتباطی گفتاری و نوشتاری مهارت -ت

 های کارکنان و کارشناسان در:برای نمونه، مهارت .اجراهای مناسب برای کار مورد مهارت -ث

 یری آماری است؛گگیری آماری، چنانچه کار مستلزم استفاده از نمونهنمونه

 های اطالعاتی است؛فناوری اطالعات، اگر کار شامل بررسی سیستم

 های پیچیده مهندسی است؛مهندسی، چنانچه کار شامل بررسی داده

مانند استفاده از ابزارهای بررسی پیچیده، برآوردهای  ،خاص حسابرسیهای تحلیلی یا روش هاشناسی روش .1

 آماری، در صورت لزوم؛ یا های تحلیلئری( یا آزمونهای زندگی )اکچوبیمه بهمربوط 

علمی، پزشکی، زیست محیطی، آموزشی یا هر موضوع  موضوعاتهای اصلی ، مانند دانش تخصصی در موضوع .2

 چنین تخصصی نیازمند است. بهتخصصی دیگر، چنانچه کار 

 ای مستمرهای حرفهآموزش

ریزی، سرپرستی، اجرای شامل برنامهعملیاتی ردهای حسابرسی حسابرسانی که کار حسابرسی را طبق استاندا -25-3

ای مستمر حفظ آموزش حرفه طریق ازای خود را دهند، بایستی صالحیت حرفهعملیات یا گزارشگری انجام می

 کنند.

 برای طراحی شده های آموزشی سازمان یافته با اهداف یادگیریای مستمر، فعالیتهای آموزش حرفهبرنامه -26-3

ها است. تعیین اجرای حسابرسی به مربوطهای های شاغلین در حوزهها و تواناییحفظ یا افزایش دانش، مهارت

مناسب است، یک  یآموزش الزاماتهایی برای هر یک از حسابرسان از جهت برآورده نمودن اینکه چه موضوع

های حسابرسی ذیصالح در مؤسسه که توسط حسابرسان با مشورت با مقامات باشد میای موضوع قضاوت حرفه

هایی که حسابرسان، مسئولیت بهاعمال چنین قضاوتی، تجر بهمالحظات مربوط  جملهازشود. آنان انجام می
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گیرند و محیط عملیاتی عهده میبرعملیاتی آنان در اجرای کار طبق استانداردهای حسابرسی 

 باشد.می حسابرسی مورد واحد

ای مستمر اساساً برعهده خود های فردی حسابرسان و رعایت الزامات آموزش حرفهحیتمسئولیت بهبود صال -22-3

حصول اطمینان از  منظور کمک به باید روشهای کنترل کیفیت را بهحسابرسان است. مؤسسه حسابرسی 

ای مستمر تکمیل شده توسط ای مستمر، شامل مستندسازی آموزش حرفهرعایت الزامات اموزشی حرفه

 .داشته باشد ،انحسابرس

حسابرسان کمک  بهعملیاتی سازمانی که در اجرای کار طبق استانداردهای حسابرسی کارشناسان برون -20-3

های تخصصی خود را حفظ نمایند، اما ای در حوزهکنند، بایستی دارای صالحیت باشند و صالحیت حرفهمی

ندارند. هرچند، عملیاتی ر استانداردهای حسابرسی ای مستمر مقرر دهای آموزش حرفهگذراندن دوره بهالزامی 

ای چنین نمایند، بایستی صالحیت حرفهسازمانی استفاده میحسابرسانی که از کار کارشناسان برون

سازمانی که های آنان را مستند نمایند. کارشناسان درونگیریها و نتیجهکارشناسانی را ارزیابی کنند و یافته

شامل الزامات عملیاتی کنند، بایستی استانداردهای حسابرسی گروه حسابرسی کار میعنوان عضوی از  به

 ای مستمر را رعایت نمایند.آموزش حرفه

 کنترل کیفیت و اطمینان از کار

 کند، باید:اجرا میعملیاتی هر مؤسسه حسابرسی که حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی  -21-3

که  سسه حسابرسیمؤ اهم نمودن اطمینان معقول بهرمنظور ف بهمستقر نماید که  سیستم کنترل کیفیتی را -الف

طراحی شده کنند، االجرا را رعایت میای و قوانین و مقررات الزممؤسسه و کارکنان آن الزامات استانداردهای حرفه

 ؛ واست

 .16سازمانی داشته باشدبرون پیشگان همهر سه سال یکبار، یک بررسی توسط  -ب

                                                 
توسط يک مؤسسه حسابرسی )بندهای ب  پيشگان همعدم رعايت الزامات بررسی  - 16

ايت استانداردهای حسابرسی ( به عبارت تعديل شده رع3-39تا  3-33و  29-3

انجامد. رعايت )يا عدم رعايت( الزامات سيستم کنترل کيفيت مقرر می عملياتي

عنوان بخشی از مؤسسه حسابرسی به توسط 3-33تا  3-30و  3-29در بندهای الف 

شود و تأثيری بر عبارت رعايت پيشگان، آزمون و گزارش می فرآيند بررسی هم

مالحظه  1بخش  1-13تا  1-11ندارد )بندهای  عملياتياستانداردهای حسابرسی 

 شود(.
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 ستم کنترل کیفیتسی

مدیریت مؤسسه حسابرسی، بر اجرای کار با کیفیت باال  جملهازسیستم کنترل کیفیت یک مؤسسه حسابرسی،  -33-3

منظور فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد رعایت  بهمؤسسه که  کندتأکید میی یهاها و روشو سیاست

. ماهیت، میزان و رسمیت است کردهاالجرا طراحی الزمای و قوانین و مقررات الزامات استانداردهای حرفه

تعداد دفاتر و  مانند اندازه، مؤسسه حسابرسی، شرایط بهمؤسسه حسابرسی با توجه  سیستم کنترل کیفیت یک

و مالحظات  ی حسابرسیپراکندگی جغرافیایی، دانش و تجربه کارکنان، ماهیت و پیچیدگی کارها

 فاوت است.، متآن منفعت – هزینه به مربوط

ها ها و روشهای کنترل کیفیت خود را مستند نماید و آن سیاستها و روشهر موسسه حسابرسی باید سیاست -31-3

های کنترل ها و روشکند. همچنین مؤسسه حسابرسی بایستی رعایت سیاست رسانی اطالعکارکنان خود  بهرا 

افراد اجراکننده  تادوره زمانی کافی نگهداری نماید،  کیفیت خود را نیز مستند کند و این مستندات را برای یک

های ها و روشبتوانند میزان انطباق مؤسسه حسابرسی با سیاست پیشگان همهای های نظارتی و بررسیروش

ای است و با قضاوت حرفه محتوای اینگونه مستندسازی، موضوعکنترل کیفیت خود را ارزیابی کنند. شکل و 

 سه حسابرسی متفاوت خواهد بود.شرایط مؤس بهتوجه 

هایی را در سیستم کنترل کیفیت خود داشته باشد که در ها و روشهر مؤسسه حسابرسی بایستی سیاست -32-3

 موارد زیر بپردازد: بهمجموع 

هایی که مسئولیت ها و روشهای مدیریت در مورد کیفیت در درون مؤسسه حسابرسی: سیاستمسئولیت -الف

 با مرتبطهای ها و روشسیاست رسانی اطالعو عملیاتی حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی کیفیت اجرای 

شود که در آن، کیفیت در هایی موجب تقویت فرهنگی میرسانی اطالعها و کند. چنین سیاستکیفیت را تعیین می

 ، امری ضروری است.عملیاتیاجرای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی 

کردن اطمینان های طراحی شده برای فراهمها و روش: سیاستاخالقاستقالل، قانون و  بهت مربوط الزاما -ب

االجرا را اینکه مؤسسه حسابرسی و کارکنان آن استقالل خود را حفظ و الزامات قانونی و اخالقی الزم بهمعقول نسبت 

 ii.12کنندرعایت می

                                                 
استقالل مالحظه شود. بخش  با مرتبطبرای استانداردهای  3-11تا  3-2بندهای  - 17

ای مالحظه شود. همچنين هر اصول آيين رفتار حرفه با مرتبطبرای استانداردهای  2
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این منظور  بهشروع، پذیرش و ادامه حسابرسی  هایروشها و ، پذیرش و ادامه حسابرسی: سیاست10شروع -پ

که در آنها  نماید مؤسسه حسابرسی تنها خدماتی را ارائه می کند که طراحی شده است که اطمینان معقول فراهم

 ای و اصول اخالقی را رعایت و در چارچوب تعهد یا اختیار قانونی مؤسسه فعالیت کند.بتواند استانداردهای حرفه

 مؤسسه حسابرسی بهفراهم کردن اطمینان معقول  منظور بههای طراحی شده ها و روشنابع انسانی: سیاستم -ت

ای و قوانین های محوله طبق الزامات استانداردهای حرفهدارای کارکنان توانمند و با صالحیت برای انجام حسابرسی که

 .11باشدو مقررات مربوط می

فراهم کردن اطمینان  منظور بههای طراحی شده ها و روشی حسابرسی: سیاستاجرا، مستندسازی و گزارشگر -ث

ای و الزامات قانونی و طبق استانداردهای حرفه هاها و صدور گزارشحسابرسی مؤسسه حسابرسی که انجام بهمعقول 

 .باشد میمقرراتی، 

است شده  طراحیاین منظور  به که از کار تکمیل شده حسابرسی ادوارینظارت بر کیفیت: ارزیابی مستمر و  -ج

سیستم کنترل  با مرتبطهای ها و روشکه برای مدیریت مؤسسه حسابرسی اطمینان معقول فراهم شود که سیاست

ها و ای اثربخش اجرا شده است. هدف کلی از نظارت بر رعایت سیاستگونهمناسب طراحی و در عمل به نحو بهکیفیت 

ای و قوانین و ( پیروی از الزامات استانداردهای حرفه1) بهاست از انجام ارزیابی نسبت  های کنترل کیفیت عبارتروش

ها و ( آیا سیاست3ی مناسب طراحی شده است یا خیر؛ و )اگونه( اینکه آیا سیستم کنترل کیفیت به2مقررات مربوط؛ )

های نظارت، بر اساس وشرiشود یا خیر.رعایت میکند و در عمل ای اثربخش کار میگونههای کنترل کیفیت بهروش

 های نظارتی را اجرا کند کهواقعیات و شرایط موسسه حسابرسی، متفاوت خواهد بود. مؤسسه حسابرسی بایستی روش

های انجام برای حسابرسی را های کنترل کیفیتها و روشاالجرا و سیاستای الزمبتواند رعایت استانداردهای حرفه

مجموع دارای تجربه و  کنند باید در افرادی که نظارت می ارزیابی نماید.عملیاتی، دهای حسابرسی شده طبق استاندار

 اختیار کافی برای این کار باشند.

                                                                                                                                                 
الزامات آيين رفتار ای، ممکن است مشمول های حرفهيک از حسابرسان عضو انجمن

 اي باشند.ها يا نهادهاي اعطاکننده مدارک حرفهای سازمانحرفه
( صالحديد 1کنند: )های حسابرسی کار حسابرسی را به اين داليل شروع میمؤسسه - 18

( تعهدات 3گذار يا ناظر و )( درخواست نهادهای قانون2مؤسسه حسابرسی، )

ها و تعهدات قانونی، نسبت طبق درخواستقانونی. يک مؤسسه حسابرسی ممکن است 

به انجام کار الزام داشته باشد. در مواردی که يک مؤسسه حسابرسی در واحد 

دليل الزام قانونی يا داليل ديگر، مورد حسابرسي، مستقل نيست و اما به

 مراجعه شود. 3-3تواند از انجام کار خودداری کند، به بند نمی
 شود.ای مالحظه برای الزامات مرتبط با صالحيت حرفه 3-28تا  3-21بندهای  - 19



 30 

 سایی هرگونهبار با شناهای نظارتی خود را دست کم هر سال یکمؤسسه حسابرسی بایستی نتایج روش -33-3

اقدامات اصالحی، تحلیل و خالصه نماید )طبق  بههادهای مربوط همراه با پیشن ،مستعد بهبود روشمندنارسایی 

تنهایی  بهشود، نظارتی تهیه می ، بررسی کار و گزارشی که در اجرای وظیفهعملیاتیاستانداردهای حسابرسی 

عنوان بخشی از  های اولیه ممکن است بهاین نوع از بررسی اگر چه،شود. های نظارتی محسوب نمیکنترل

 و تخلیص مزبور، مورد استفاده قرار گیرد(.تحلیل 

 سازمانيبرون پیشگان همبررسي 

کنند، باید دست اجرا میعملیاتی های حسابرسی که کار حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی مؤسسه -34-3

کنندگان مستقل از مؤسسه  سازمانی که توسط بررسی پیشگان برون یک بررسی همکم هر سه سال یکبار 

 .اجراشده است، داشته باشند ،سابرسی مورد بررسیح

نمودن مبنایی منطقی جهت تعیین اینکه آیا سیستم کنترل کیفیت منظور فراهم بهمؤسسه حسابرسی بایستی  -35-3

ای مناسب طراحی شده است یا خیر و آیا مؤسسه گونهبه ،23مؤسسه حسابرسی برای دوره مورد بررسی

نمودن اطمینان معقول در مورد انطباق با فراهم منظور بهت خود را حسابرسی سیستم کنترل کیفی

که از لحاظ  سازمانی پیشگان برون انجام بررسی هم بهکند یا خیر، االجرا رعایت میای الزماستانداردهای حرفه

 مبادرت نماید. دامنه بررسی کفایت داشته باشد،

 مراحل زیر باشد: بایستی دربرگیرنده پیشگان همدامنه بررسی  -36-3

 کیفیت مؤسسه حسابرسی؛ های کنترلها و روشبررسی سیاست -الف

 های نظارت داخلی مؤسسه حسابرسی؛کفایت و نتایج روش بهتوجه  -ب

 های حسابرسی انتخاب شده و مستندات مربوط؛بررسی گزارش -پ

ونه، مستندسازی استقالل، سوابق آموزش الزم برای ارزیابی رعایت استانداردها، برای نم مستنداتبررسی سایر  -ت

 های مدیریت منابع انسانی؛ وای مستمر و پروندهحرفه

منظور ارزیابی میزان  بهای مؤسسه حسابرسی مورد بررسی مصاحبه با سطوح مختلف انتخابی از کارکنان حرفه -ث

 های کنترل کیفیت مربوط.ها و روشسیاست بهدرک و التزام آنان 

                                                 
 دوره مورد بررسي عموما دربرگيرنده يك سال است. - 20
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انجام دهند. بر  یین تعداد و انواع خدمات انتخابیجهت تع یک برآورد خطر پیشگان بایستی هم بررسیگروه  -32-3

های زیر را برای انتخاب هر یک از کارهای اساس برآورد خطر مزبور، این گروه بایستی یک یا ترکیبی از رویکرد

 ii:21کار گیرند بهحسابرسی جهت بررسی 

های حسابرسی ای بارز و منطقی از کارهای انجام شده طبق استانداردمونه( انتخاب کارهای حسابرسی که ن1)

 iiiتوسط مؤسسه حسابرسی مورد بررسی باشد؛ یا عملیاتی

سیستم کنترل کیفیت  با مرتبطای بارز و منطقی از همه انواع کارهای ( انتخاب کارهای حسابرسی که نمونه2)

 باشد.عملیاتی ر انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی مؤسسه حسابرسی مورد بررسی، شامل یک یا چند کا

نتایج بررسی شامل موارد رسانی  اطالعپیشگان بایستی یک یا چند گزارش مکتوب در رابطه با  گروه بررسی هم -30-3

 زیر، تهیه نمایند:

 iiii، شامل هرگونه محدودیت موجود؛پیشگان همتشریح دامنه بررسی  -الف

طی مورد بررسی مؤسسه حسابرسی  فعالیتهای حسابرسی که آیا سیستم کنترل کیفیتناظهارنظر در مورد ای -ب

االجرا ای الزممنظور فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد انطباق با استانداردهای حرفه بهدوره مورد بررسی 

 سب طراحی و رعایت شده است یا خیر؛منا ایگونه به

 و شده است؛رعایت آن  به ی که مؤسسه حسابرسی مورد بررسی ملزماهای استانداردهای حرفهویژگی -پ

، همراه با شرح تعدیل شده یا مردود ، شرحی از دالیل اظهارنظر22در مورد اظهارنظرهای تعدیل شده یا مردود -ت

ای مناسب همنظور اینکه مؤسسه حسابرسی بتواند اقدام به، پیشگان همها و پیشنهادها در گزارش بررسی تفضیلی یافته

 را انجام دهد.

 بایستی معیارهای زیر را رعایت کند: پیشگان همگروه بررسی  -31-3

و کار حسابرسی عملیاتی روز در رابطه با استانداردهای حسابرسی  بهگروه بررسی در مجموع دارای دانش  -الف

 دولتی باشد؛های واحد

                                                 
های حسابرسی مربوط است که نسبت به انواع ديگر رويکرد دوم، عمومًآ به مؤسسه - 21

ي های حسابرسی عملياتهای مبتنی بر استانداردها، تنها تعداد اندکی از حسابرسیحسابرسی

 دهند.را انجام می
کننده به اين نتيجه بررسی پيشگان هماظهارنظر تعديلي، اظهارنظری است که طبق آن  - 22

های مندرج در گزارش، سيستم کنترل کيفيت در دوره رسند که به استثنای اثرات نارسايیمی

ار نظري مناسب طراحی و رعايت شده است. اظهار نظر مردود، اظه ايگونهزمانی موردنظر به

اي مناسب طراحي و رعايت نشده است تا گونهاست مبني بر اينكه سيستم كنترل كيفيت به

 دست آيد.اي، اطمينان معقول بهنسبت به رعايت استانداردهاي حرفه
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مؤسسه  از، پیشگان همهر یک از اعضای گروه بررسی دهد و را انجام می پیشگان همای که کار بررسی مؤسسه -ب

گونه که در استانداردهای کارکنان آن و خدمات حسابرسی انتخاب شده برای بررسی )همان مورد بررسی و حسابرسی

 شرح داده شده است( مستقل باشند؛ وعملیاتی حسابرسی 

. چنین دانشی دارا باشدرا  پیشگان مهگروه بررسی درمجموع دانش مناسب در مورد چگونگی اجرای بررسی  -پ

در گروه  دست آید. داشتن کارکنانی بههای آموزشی یا ترکیبی از هر دو ممکن است از آموزش ضمن خدمت، دوره

تر ، مطلوبهستند سازمانی های نظارتی درونیا گروه پیشگان همدارای تجربه پیشین در بررسی  بررسی همپیشگان که

 است.

عموم قرار دهد؛  دسترسخود را در  پیشگان همحسابرسی مستقل بایستی آخرین گزارش بررسی  یک مؤسسه -43-3

سازمانی یا یک فایل قابل برون رسانی اطالعیک پایگاه  در پیشگان همگزارش بررسی  دادن قرار برای نمونه، با

انچه هیچیک از طراحی شده است. چن پیشگان همسازی عمومی نتایج بررسی دسترس عموم که برای شفاف

را  سازی کار شفاف و نیست، مؤسسه بایستی همان ساز ترسها برای مؤسسه حسابرسی قابل دساین گزینه

را در  پیشگان همگیرد و همچنین گزارش بررسی کار می بهکار برد که برای انتشار دیگر اطالعات خود  به

 کنندگان قرار دهد.صورت درخواست، در اختیار درخواست

های اظهارنظر، ممکن است با سازمانی و نامهبرون پیشگان همهای بررسی اطالعات مندرج در گزارش -41-3

های حسابرسی که در پی عقد شد. بنابراین، مؤسسهبا مرتبطگرفتن کار حسابرسی  بههای مربوط تصمیم

طرف  بهارد زیر را هستند، بایستی موعملیاتی استانداردهای حسابرسی  طبققرارداد برای انجام حسابرسی 

 کنند: ارائهقرارداد 

 و هرگونه نامه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی؛ و  پیشگان همآخرین گزارش بررسی  -الف

 دریافتی طی مدت قرارداد. بعدی های اظهارنظرو نامه پیشگان همهای بررسی هرگونه گزارش -ب

بایستی یک نسخه از آخرین گزارش بررسی  دکننحسابرسانی که از کار مؤسسه حسابرسی دیگر استفاده می -42-3

و هرگونه نامه اظهارنظر آن مؤسسه را درخواست نمایند و مؤسسه حسابرسی بایستی این مدارک را  پیشگان هم

برای الزامات و رهنودهای بیشتر در مورد  4 -43   تا 4-41و  3-5محض درخواست، ارائه نماید )بندهای  به

 حظه شود(.استفاده از کار دیگران مال
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 4بخش 

 عملیاتياستانداردهای اجرای عملیات در حسابرسي 

 مقدمه

حسابرسی طبق استانداردهای اجرای  بهالزامات مربوط و تعیین این بخش، استانداردهای اجرای عملیات را  -1-4

ریزی رنامهب به ،عملیاتیهای . استانداردهای اجرای عملیات برای حسابرسیکندارایه می را عملیاتیحسابرسی 

شود. مربوط می ،حسابرسی، سرپرستی کارکنان، دریافت شواهد کافی و مناسب و تهیه مستندات حسابرسی

دهد و در مفاهیم اطمینان معقول، اهمیت و خطر حسابرسی، چارچوبی را برای کاربرد این استانداردها تشکیل می

 لحاظ شده است.عملیاتی های تمام مباحث حسابرسی

 ، کاربرد دارد.عملیاتیحسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی  اجرایاین مجموعه برای  5تا  1ای هبخش -2-4

 اطمینان معقول

نماید که شواهد زیربنای ، اطمینان معقول فراهم میعملیاتیاجرای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی  3-4

و مناسب بودن شواهد مورد نیاز و  کافیراین، حسابرسی، کافی و مناسب است. بناب هایگیرینتیجهها و یافته

ای ، دامنهعملیاتیهای ها و نتایج، متفاوت خواهد بود. اهداف حسابرسیهای شواهد، بر اساس اهداف، یافتهآزمون

های متفاوت است. در برخی از خدمات، دارد و شامل انواع گوناگونی از شواهد با کیفیت "گسترده"تا  "محدود"

 ایو مناسب در دسترس است، اما در برخی دیگر، اطالعات ممکن است محدود باشد. قضاوت حرفهشواهد کافی 

اهداف  دست آمده برای دستیابی به بودن شواهد به در حین اینکه سطح اطمینان مناسب در مورد کافی و مناسب

اهداف  بهبرای دستیابی مورد نیاز  شناسی روشحسابرسان در تعیین دامنه و  به سازدحسابرسی را فراهم می

 مالحظهبرای بحث درباره ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد  4-21تا  4-55بندهای کند. )حسابرسی کمک می

 .شود(
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 عملیاتياهمیت در حسابرسي 

کار حسابرسی  میزانگیری درباره نوع و جمله هنگام تصمیم، ازعملیاتیدر سرتاسر حسابرسی  23مفهوم اهمیت -4-4

حسابرسان کمک  بههای مربوط، گیریها و نتیجهد اجرا، ارزیابی نتایج کار حسابرسی، تشریح گزارش و یافتهمور

 ،عوامل کمی و کیفی شاملاهمیت نسبی یک موضوع در رابطه با زمینه مورد بررسی،  عنوان بهکند. اهمیت می

ع اصلی حسابرسی، ماهیت و تأثیر موضو با ارتباط درتعریف شده است. چنین عواملی شامل اهمیت موضوع 

موضوع بر برنامه  اثرطرف و آگاه از اطالعات مربوط و موضوع، نیازها و عالیق شخص ثالث بی مربوط بودنموضوع، 

اهداف حسابرسی،  با مرتبطهای اهمیت موضوعهنگام ارزیابی ای قضاوت حرفهشود. می حسابرسییا فعالیت مورد 

 کند.حسابرسان کمک می به

iiiیر حسابرسيخ 

ها، پیشنهادها یا اطمینان گیریها، نتیجهمعنای احتمال نادرست یا ناقص بودن یافته بهخطر حسابرسی  -5-4

های عمدی حسابرسان، در نتیجه وجود عواملی مانند شواهد ناکافی و/یا نامناسب، فرآیند ناقص حسابرسی، حذف

حسابرسی دربرگیرنده مالحظات کمّی و  برآورد خطرتقلب است.  کننده ناشی از ارائه نادرست یایا اطالعات گمراه

های زمانی، پیچیدگی یا حساسیت کار؛ اندازه برنامه برحسب مبالغ پولی و کیفی است. عواملی مانند چارچوب

برای کشف موارد  حسابرسی مورد واحدها و فرآیندهای تعداد شهروندان برخوردار از خدمت، کفایت سیستم

گذارد. سوابق نیز بر خطر حسابرسی تأثیر می بهاهمیت، و دسترسی حسابرسان های بااشتباهات یا تقلبناسازگار، 

اهمیت یا تقلب در شواهد پشتوانه خطر حسابرسی شامل خطری است که حسابرسان خطا، ناسازگاری، اشتباه با

؛ افزودن حسابرسیافزایش دامنه  توان با انجام اقداماتی مانندحسابرسی را کشف نکنند. خطر حسابرسی را می

شواهد بیشتر،  بهبرای دستیابی  شناسی روشگروه حسابرسی؛ تغییر  بهحسابرسان و کارشناسان و سایر منابع 

ها برای گیریها و نتیجههای دیگری از شواهد مؤید یا همسوکردن یافتهیا شکل ترکسب شواهد با کیفیت باال

 ش داد.دست آمده، کاه بهبازتاب شواهد 

 

                                                 
"، که material" با واژه "significantدر استانداردهای حسابرسی عملياتي، واژه " - 23

رود، معادل هم در نظر گرفته شده ه کار میمالی ب هایهای صورتدر متون حسابرسی

 است.
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 ريزیبرنامه

 و آن طراحینحو مناسب  بهاهداف حسابرسی را  بهکارهای ضروری برای دستیابی ریزی برنامهحسابرسان باید  -6-4

 ستند کنند.مiiرا

کننده سطحی مناسب که فراهم بهریزی کنند که خطر حسابرسی حسابرسان باید حسابرسی را چنان برنامه -2-4

های حسابرسان گیریها و نتیجهیافته برای پشتیبانی ازبودن شواهد  افی و مناسبک بهاطمینان معقول نسبت 

ریزی حسابرسی، شود. در برنامهای انجام میگیری در این مورد بر اساس قضاوت حرفه، کاهش یابد. تصمیمباشد

یف اهداف، دامنه و ها را در تعربرآوردکنند و این  برآوردحسابرسان بایستی سطح اهمیت و خطر حسابرسی را 

فرآیندی مستمر در سرتاسر  ،ریزیکار گیرند. برنامه به، 24حسابرسی برای پیگیری آن اهداف شناسی روش

حسابرسی را  شناسی روشحسابرسی است. بنابراین، حسابرسان ممکن است ضروری بدانند که اهداف، دامنه و 

 کار، تعدیل کنند.در جریان تکمیل

شود. این اهداف، موضوع اصلی حسابرسی و انجام می هاآن بههستند که حسابرسی برای دستیابی  اهداف چیزهایی -0-4

های بالقوه و عناصر گزارشگری کند و ممکن است در برگیرنده یافتهآن را مشخص می بهابعاد عملکرد مربوط 

هایی در رابطه با پرسش عنوان بهتواند اهداف حسابرسی می. خواهند آنها را تشریح کنندباشد که حسابرسان می

آمده و ارزیابی شده با معیارهای دست بهویژه در نظر گرفته شود که حسابرسان بر اساس شواهد  25ایبرنامه

 آنها هستند. بهمعین، در پی پاسخگویی 

موضوع  شود. دامنه حسابرسی،اهداف حسابرسی مربوط می بهطور مستقیم  بهدامنه، حد و مرز حسابرسی است و  1-4

هایی از یک برنامه، اسناد و سوابق الزم، دوره زمانی مورد بررسی، و اصلی حسابرسی مانند یک برنامه ویژه یا جنبه

 کنند.دهد که حسابرسان آن را ارزیابی و گزارش میهای اجرای عملیات حسابرسی را توضیح میمکان

اهداف  بهدآوری و تحلیل شواهد برای دستیابی های حسابرسی برای گر، ماهیت و میزان روششناسی روش 13-4

ای است که حسابرسان برای های ویژههای حسابرسی، اقدامات و آزمونکند. روشحسابرسی را تشریح می

                                                 
شود، حسابرسان ممکن در شرايطی که اهداف حسابرسی توسط قانون تعيين می - 24

 است برای تعريف اهداف يا دامنه حسابرسی، آزادی عمل نداشته باشند.

 
 " که در اين رهنمود استفاده شده است، دربرگيرندهProgramواژه برنامه " - 25

 باشد.ها و وظايف دولت میها، فعاليتها، برنامهواحدها، سازمان
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ای طراحی کنند که شواهد گونهرا به شناسی روش. حسابرسان باید کنند میاهداف حسابرسی اجرا  بهدستیابی 

دست آید  بهسطحی قابل پذیرش  بهاهداف حسابرسی و کاهش خطر حسابرسی  به کافی و مناسب برای دستیابی

های حسابرسان، کافی و گیریها و نتیجهمنظور پشتیبانی از یافته بهو اطمینان معقول فراهم گردد که شواهد 

داف اه بههای حسابرسی استفاده شده برای دستیابی شامل ماهیت و میزان روش شناسی روشمناسب است. 

 حسابرسی است.

اهمیت است با کسب شناخت از سابرسان بایستی خطر حسابرسی و آنچه را که در رابطه با اهداف حسابرسی باح -11-4

 کنند: برآوردموارد زیر 

 (؛4-15تا  4-13کنندگان بالقوه از گزارش حسابرسی )بنـدهای ها و نیازهای استفادهماهیت و شکل برنامه -الف

 (؛4-22تا           4-16اهداف مشخص و دامنه حسابرسی )بندهای  با مرتبطداخلی های کنترل -ب

 با ارتباط درریزی حسابرسی  برای مقاصد برآورد خطرهای حسابرسی و برنامه های اطالعاتیهای سیستمکنترل -پ

 (؛4-22تا  4-23)بندهای  اهداف حسابرسی

های بالعوض، تقلب بالقوه یا های کمکنامهادها یا موافقتمربوط، مفاد قرارد یالزامات قانونی و مقررات -ت

 (؛ و4-35تا  4-20اهمیت در رابطه با اهداف حسابرسی )بندهای سوءاستفاده با

 (؛4-36داف حسابرسی جاری مربوط است )بند  اه بهطور مستقیم  بههای پیشین که نتایج حسابرسی -ث

 ریزی:حسابرسان بایستی همچنین هنگام برنامه 12-4

-30و4-32)بندهای  مشمول حسابرسی را شناسایی کنند هایمعیارهای بالقوه موردنیاز برای ارزیابی موضوع-الف

خطر حسابرسی و اهمیت،  بهمنابع شواهد حسابرسی را شناسایی و میزان و نوع شواهد مورد نیاز را با توجه  -ب iii(؛4

 (؛4-43و  4-31تعیین کنند )بندهای 

اهداف حسابرسی معین ارزیابی کنند  بهاده از کار سایر حسابرسان و کارشناسان را برای دستیابی چگونگی استف -پ

 (؛4-43تا  4-41)بندهای 

و سایر منابع الزم برای اجرای  فراهمای مناسب را صالحیت حرفهمجموعه کارکنان و کارشناسان کافی با  -ت

 حسابرسی را شناسایی کنند؛
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نظر کنند راهبری و سایر افراد مربوط، تبادلارکان یزی و اجرای حسابرسی با مدیران، ردر رابطه با برنامه -ث

 (؛ و4-41تا  4-46)بندهای 

 (.4-51و  4-53)بندهای  تهیه کنندطرح کلی حسابرسی را  -ج

 کنندگانماهیت و شکل برنامه و نیازهای استفاده

و  برنامه مورد حسابرسیای زتی از ماهیت برنامه یا اج، بایسعملیاتیریزی حسابرسی حسابرسان هنگام برنامه 13-4

برنامه مورد دست آورند. ماهیت و شکل  بهای که از نتایج یا گزارش حسابرسی خواهد شد، شناخت استفاده بالقوه

 دربرگیرنده موارد زیر است: حسابرسی

 مورد حسابرسی؛ برنامه با مرتبطحساسیت و خطرهای  قابلیت رویت، -الف

 و قدمت برنامه یا تغییرات در شرایط آن؛ سن -ب

 ها؛برنامه بر حسب جمع مبالغ پولی، تعداد شهروندان تحت تأثیر یا سایر مقیاس اندازه -پ

 های نظارت مستقل؛سطح و میزان بررسی یا سایر شکل -ت

 طرح و اهداف راهبردی برنامه؛ و -ث

 مستقیم بر برنامه تأثیر گذارد. طور بهد توانسازمانی که میعوامل یا شرایط برون -ج

کنندگان از گزارش حسابرسان، مقامات دولتی هستند که ممکن است اجازه یا درخواست گروهی از استفاده 14-4

های کنندگان از گزارش حسابرسان شامل سازماناجرای حسابرسی را داده باشند. گروه مهم دیگری از استفاده

برای اقدام درباره پیشنهادهای حسابرسان  حسابرسی مورد واحدمسئول در افراد و  ینظارتی، نهادهای قانون

گذاران یا سایر مقامات دولت )غیر از باشد. سایر استفاده کنندگان بالقوه از گزارش حسابرسان شامل قانونمی

و  های ذینفعها، گروهاشخاصی که ممکن است اجازه یا درخواست انجام حسابرسی را داده باشند(، رسانه

کنندگان بالقوه، افزون بر انتفاع از برنامه، ممکن است توانایی تأثیرگذاری در اجرای آن شهروندان هستند. استفاده
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حسابرسان در قضاوت  بهتواند کنندگان بالقوه میرا داشته باشند. آگاهی از منافع و نفوذ این گروه از استفاده

 اهمیت باشد یا خیر، کمک کند.کنندگان ذیربط باد برای استفادهتوانهای احتمالی میاینکه آیا یافته بهنسبت 

بر  خطرهابرنامه و تأثیر  با مرتبطهای برآورد خطرحسابرسان در  به، برنامه مورد حسابرسیکسب شناخت از  15-4

کند. شناخت حسابرسان ممکن است ناشی از دانش پیشین حسابرسی کمک می شناسی روشاهداف، دامنه و 

ریزی حسابرسی باشد. دامنه و جوها و مشاهدات انجام شده در برنامهپرس  طریق ازز برنامه یا شناخت آنان آنان ا

اهداف حسابرسی و همچنین لزوم شناخت هر یک از  بهبا توجه تواند میو جوها و مشاهدات و وسعت این پرس 

 :زیر است شرح بهها جوانب ویژه یک برنامه، متفاوت باشد. این جنبه

طور معمول در  بههای دولت های بالعوض: برنامههای کمکنامهقوانین، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقت -الف

معمول آنچه که باید انجام طور  بهمقررات ویژه است. قوانین و مقررات،  شود و مشمول قوانین وبینی میقانون پیش

آن خدمات ارائه شود و راهکارهای  بهای که باید دست آید، جامعه هبشود، شخصی که باید انجام دهد، هدفی که باید 

های دولتی ممکن است همچنین مشمول مفاد قراردادها و کند. برنامههای مربوط را تعیین میتأمین مالی و محدودیت

امه و مفاد هرگونه های بالعوض باشد. بنابراین، شناخت قوانین و تاریخچه قانونی تعیین یک برنهای کمکنامهموافقت

چنین  به. دستیابی ضرورت داشته باشدتواند برای شناخت خود برنامه، های بالعوض، میکمک نامهقرارداد یا موافقت

های بالعوض محسوب های کمکنامهموافقت یاشناختی، یک گام ضروری در شناسایی مفاد قوانین، مقررات، قراردادها 

 سابرسی، با اهمیت است.شود که در رابطه با اهداف حمی

گذار هدف کلی و مقصود: هدف کلی، نتیجه یا اثر موردنظر یا مورد انتظار از عملیات یک برنامه است. قانون -ب

ممکن است  حسابرسی مورد واحدکند. مسئوالن طور معمول هنگام تصویب یک برنامه، هدف کلی آن را تعیین می به

گاهی از مسئوالن  ارائه نمایند. آنمنظور  پشتیبانی از تصویب  به هدف کلی برنامه در رابطه با تری رایلیصاطالعات تف

آمدهای آن را تعیین ها و پیشود تا اهداف عملکرد و عملیات برنامه شامل ستاندهنیز خواسته می حسابرسی مورد واحد

معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد  وانعن بهبرنامه برای کنند. حسابرسان ممکن است از هدف کلی و مقاصد تعیین شده 

 کار گیرند. بهرا برای ارزیابی عملکرد  ی بیشتریبرنامه استفاده نمایند یا معیارها

شود در مفهوم گسترده خود کنترل مدیریت نامیده میگاهی های داخلی: کنترل های داخلی که کنترل -پ

مأموریت،   بهایی است که توسط مدیریت برای دستیابی هها و رویهها، روش، سیاستهای سازمانیدربرگیرنده طرح
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دهی، هدایت و کنترل عملیات ریزی، سازمانهای داخلی شامل فرآیندهای برنامهشود. کنترلمقاصد و اهداف اتخاذ می

های لگیری، گزارشگری و نظارت بر عملکرد برنامه است. کنترهایی برای اندازهها شامل سیستمبرنامه است. این کنترل

تخطی از  ؛تقلب ؛پیشگیری و کشف اشتباهات ها ودفاعی برای محافظت از دارایی عنوان ابزاری بهداخلی همچنین 

تا  4-16رود )بندهای کار می بهاستفاده های بالعوض یا سوءهای کمکنامهقوانین و مقررات و مفاد قراردادها و موافقت

 داخلی است(. هایشامل رهنمودهایی درباره کنترل 22-4

شود. این صرف میمکه در یک برنامه است مصارف: مصارف، مقدار منابعی )درقالب پول، مواد، کارکنان و غیره(  -ت

تواند دارای صرف شده میمگیری منابع تواند از داخل یا خارج از واحد مجری برنامه فراهم شده باشد. اندازهمنابع می

صرف شده، مگیری منابع های اندازههایی از مقیاس، زمان و کیفیت باشد. نمونهابعادی مختلف مانند بهای تمام شده

 باشد.، ساعات کار مصرفی کارکنان و متراژ فضای ساختمان مورد استفاده میپرداختیمبالغ پولی 

دیل منابع منظور تب بههایی است که مدیریت عملیات برنامه: عملیات برنامه شامل راهبردها، فرآیندها و فعالیت -ث

 های داخلی باشد.کنترلمشمول عملیات برنامه ممکن است گیرد. کار می بهها ستانده بهصرف شده م

گیری ها نشانگر مقدار کاالها یا خدمات تولید شده توسط یک برنامه است. برای نمونه اندازهها: ستاندهستانده -ج

گیری اند و اندازهرکنانی باشد که دوره آموزشی را گذراندهتواند تعداد کاستانده برای یک برنامه آموزش شغلی می

 های ایمنی انجام شده باشد.تواند تعداد بازرسیستانده برای یک برنامه مراقبت ایمنی پرواز، می

آمد برای یک برنامه گیری پینمونه، اندازه عنوان بهآمدها، دستاوردها یا نتایج یک برنامه است. آمدها: پیپی -چ

اند و پس از یک دوره زمانی مشخص، هنوز در همان کار تواند درصد افرادی باشد که کار پیدا کردهای میوزش حرفهآم

تواند درصد کاهش مشکالت آمد برای یک برنامه مراقبت ایمنی پرواز، میگیری پیای از اندازهاشتغال دارند. نمونه

گونه گیری باشد. اینهای پیکالت اصالح شده در بازرسیهای بعدی یا درصد مشایمنی مشاهده شده در بازرسی

کمک منظور  بهبرنامه برای هدف کلی تعیین شده  بهمیزان پیشرفت در دستیابی  بیانگرآمدها، های پیگیریاندازه

آمدها ممکن است تحت شغل و حفظ آن و اصالح عملیات ایمنی پرواز است. پی بهشهروندان غیرشاغل در دستیابی  به

های ناشی تأثیر عوامل فرهنگی، اقتصادی، فیزیکی یا فناوری خارج از برنامه قرار گیرد. حسابرسان ممکن است رویکرد

کار  بهآثار برنامه از عوامل مؤثر دیگر  جداسازیمنظور  بههای ارزیابی برنامه را ، مانند روشهای علمیرشتهاز سایر 

 باشد.منتظره و/ یا غیرعمدی مثبت و منفی یک برنامه میآمدها همچنین شامل اثرات غیرگیرند. پی
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 کنترل داخلي

دست  بهاهمیت است، شناخت که در رابطه با اهداف حسابرسی با 26های داخلیحسابرسان بایستی از کنترل 16-4

ابی اهمیت است، بایستی ارزیهای داخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی باآورند. حسابرسان در خصوص کنترل

است یا خیر. حسابرسان برای آن گروه از  مناسب طراحی و اجرا شده ایگونه بههای داخلی کنند که آیا کنترل

، باید برای کسب شواهد کافی و مناسب رسدنظر می بهاهمیت اهداف حسابرسی با بههای داخل که نسبت کنترل

های های سیستمریزی کنند. کنترلها برنامهنترلمنظور پشتیبانی از ارزیابی خود درباره اثربخشی آن ک به

نابراین، هنگام کسب باست.  حسابرسی مورد واحدداخلی یک  هایکنترل از ناپذیرجدایی یاطالعاتی اغلب بخش

های داخلی در رابطه با اهداف حسابرسی، حسابرسان همچنین بایستی تعیین کنند که شناخت از اهمیت کنترل

برای توضیحات بیشتر  4-22 تا 4-23های اطالعاتی ضرروت دارد یا خیر )بندهای های سیستمآیا ارزیابی کنترل

 های اطالعاتی مالحظه شود(.های سیستمدر مورد ارزیابی اثربخشی کنترل

های خود از های حسابرسی را بر اساس ارزیابیبندی یا میزان روشحسابرسان ممکن است ماهیت، زمان 12-4

هایی از برنامه که دارای داخلی تعدیل نمایند. برای نمونه، جنبه هایلی و نتایج آزمون کنترلهای داخلکنتر

های حسابرسان ممکن است رسیدگیبنابراین،  .دم موفقیت بیشتری داردهای کنترلی است، احتمال خطر عضعف

ممکن است  حسابرسی مورد واحدهای مؤثر در ، کنترلدر مقابلها متمرکز سازند. خود را در این زمینه

 محدودکردن میزان و نوع آزمون حسابرسی مورد نیاز متقاعد سازد. بهحسابرسان را 

های سایر حسابرسان یا و جو، مشاهده، بازبینی مدارک و سوابق، بررسی گزارشحسابرسان ممکن است با پرس  10-4

شناخت کسب ایی که حسابرسان برای هدست آورند. روش بههای داخلی شناخت های مستقیم، از کنترلآزمون

نسبت کنند، ممکن است بر اساس اهداف و خطر حسابرسی، در هر حسابرسی های داخلی اجرا میاز کنترل

ها بر اساس اهداف حسابرسی، خطرها یا مشکالت شناخته متفاوت باشد. میزان این روشهای دیگر، حسابرسی به

                                                 
های داخلی چارچوب يکپارچه" منتشرشده توسط کميته های داخلی مندرج در "کنترلبه رهنمود کنترل - 26

آمـده است،  COSOگونه که در چـارچوب ( مراجعه شود. همـانCOSOهای حامی کميسيون تردوی )سازمان

( 2( محيـط کنترلی )1باشد که عبـارتند از )جز مـرتبط به هم می 5داخلی متـشکل از های کنتـرل

های داخلی ( نظارت. اهداف کنترل5( اطالعات و ارتباطات و )3های کنترلی )( فعاليت3برآورد خطر )

های داخلی مندرج در به رهنمود کنترل -39( رعايت،3( عمليات و )2( گزارشگری مالی )1به )

( COSOهای حامی کميسيون تردوی )های داخلی چارچوب يکپارچه" منتشرشده توسط کميته سازمانرل"کنت

جز مـرتبط  5های داخلی متـشکل از آمـده است، کنتـرل COSOگونه که در چـارچوب مراجعه شود. همـان

( 3ترلی )های کن( فعاليت3( برآورد خطر )2( محيـط کنترلی )1باشد که عبـارتند از )به هم می

( 3( عمليات و )2( گزارشگری مالی )1های داخلی به )( نظارت. اهداف کنترل5اطالعات و ارتباطات و )

 رعايت،
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اند، متفاوت های پیشین کسب کردهکه حسابرسان در حسابرسی های داخلی و شناختیشده یا بالقوه کنترل

 خواهد بود.

های کنترلاز شناخت بهتر کسب حسابرسان در  بههای داخلی است که مطالب زیر درباره انواع اهداف مهم کنترل 11-4

 کند.مک میچه میزان،ک بهاهمیت است یا خیر و اهداف حسابرسی با بهداخلی و تعیین اینکه آیا آنها نسبت 

هایی است که ها و روشهای ناظر بر عملیات برنامه شامل سیاستکنترل :اثربخشی و کارایی عملیات برنامه -الف

صرفه اقتصادی و کارآیی،  بهگیرد تا اطمینان معقول فراهم کند که برنامه ضمن توجه کار می به حسابرسی مورد واحد

شده را صرفمها و منابع تواند در شناخت عملیات برنامه که دادهها میترلیابد. شناخت این کناهداف خود دست می به

 حسابرسان کمک نماید. بهکند، آمدها تبدیل میها و پیستانده به

ها، های ناظر بر مربوط بودن و اتکاپذیری اطالعات شامل سیاستمربوط بودن و اتکاپذیری اطالعات: کنترل -ب

کنند تا برای آنان اطمینان معقول فراهم شود که برقرار می حسابرسی مورد واحدسئوالن ها و اقداماتی است که مروش

سازمانی، مربوط و اتکاپذیر است و در گیری و گزارشگری برونکار گرفته شده در تصمیم اطالعات عملیاتی و مالی به

( میزان خطر 1ابرسان کمک کند تا )حس بهتواند ها میطور مطلوب افشا شده است. شناخت این کنترل بهها گزارش

های مناسب ( آزمون2نمایند و ) برآوردرا  حسابرسی مورد واحدمربوط و اتکاپذیر نبودن اطالعات گردآوری شده توسط 

 اطالعات را با در نظر گرفتن اهداف حسابرسی طراحی کنند.

های ناظر بر کنترل بالعوض: هایهای کمکهناماالجرا و مفاد قراردادها و موافقترعایت قوانین و مقررات الزم -پ

اطمینان معقول از اجرای  بهمنظور دستیابی  به حسابرسی مورد واحدهایی است که ها و روشرعایت، شامل سیاست

گیرد. شناخت کار می بههای بالعوض های کمکنامهمطابق با قوانین، مقررات و مفاد قراردادها و موافقت برنامه

های بالعوض که از نظر های کمکنامهگونه قوانین و مقررات و مفاد قراردادها و موافقترعایت این بهمربوط  هایکنترل

اعمال غیر قانونی و  برآورد خطرتواند در اهمیت تشخیص داده شده است، میحسابرسان در رابطه با اهداف حسابرسی با

 حسابرسان کمک کند. به، استفادهسوءبالعوض یا  هایهای کمکنامهموافقت یاتخطی از مفاد قراردادها 

های ناظر ها و منابع است. کنترلهای داخلی، حفاظت از داراییکنترلاین گروه از اهداف های مجموعه یکی از زیر 23-4

منظور  بههای برقرار شده توسط واحد مورد حسابرسی ها و روشها و منابع شامل سیاستبر محافظت از دارایی

 ها و منابع است.شگیری منطقی یا کشف سریع تحصیل، استفاده یا واگذاری غیرمجاز داراییپی
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های داخلی وجود دارد که طراحی یا عملکرد یک ، هنگامی یک نارسایی در کنترلعملیاتیهای در حسابرسی 21-4

های ( ضعف1) آنان، بهکنترل موجب نشود که مدیریت یا کارکنان در جریان عادی اجرای وظایف محوله 

( تخطی از قوانین و مقررات را 3( تحریف در اطالعات مالی یا عملیاتی، یا )2اثربخشی یا کارایی عملیات، )

آید که )الف( کنترل الزم وجود می بهموقع پیشگیری، کشف یا اصالح کنند. یک نارسایی هنگامی در طراحی  به

درستی طراحی نشده باشد  بهد یا )ب( یک کنترل موجود نشده باش بینیهدف کنترلی، پیش بهبرای دستیابی 

هدف کنترل دست نیابد.  بهای که طراحی شده است، عمل کند، همان گونه بهطوری که حتی اگر کنترل  به

ای که طراحی گونههمان بهآید که  )الف( یک کنترل با طراحی درست وجود می بهنارسایی در عملیات هنگامی 

های الزم برای اجرای کند یا )ب( هنگامی که شخص اجراکننده کنترل، اختیار یا تخصصشده است، عمل ن

 اثربخش کنترل را نداشته باشد.

داخلی است. یک نقش مهم  هایاز اجزای مهم راهبری کلی، پاسخگویی و کنترلیکی  22حسابرسی داخلی 22-4

های داخلی برای است که کنترل بابت از اینبسیاری از واحدهای حسابرسی داخلی، فراهم کردن اطمینان معقول 

اند. هنگامی که ارزیابی ای مناسب برقرار شدهگونه بهمقاصد و اهداف برنامه،  بهکاهش خطرها و دستیابی 

یابد، حسابرس ممکن است از کار حسابرسان داخلی در ارزیابی اینکه آیا میهای داخلی ضرورت کنترل

کند یا خیر، استفاده کاری پیشگیری میشود و از دوبارهخش طراحی و اجرا میطور اثرب بههای داخلی کنترل

کار حسابرسان دیگر مالحظه استفاده از در مورد استانداردها و رهنمود درباره  4-43تا  4-41نماید )بندهای 

 شود(.

 های اطالعاتيهای سیستمکنترل

طور گسترده در تمام  بهها یابد که این سیستمت میهای اطالعاتی هنگامی اهمیهای سیستمشناخت کنترل 23-4

اهداف حسابرسی، بر  با مرتبطهای تجاری اصلی کار گرفته شود و فرآیند بههای مورد حسابرسی برنامه

های داخلی است که های اطالعاتی شامل آن گروه از کنترلهای سیستمهای اطالعاتی متکی باشد. کنترلسیستم

باشد. های عمومی و کاربردی میلهای اطالعاتی وابسته است و دربرگیرنده کنترسیستم فرآیند پردازش به

                                                 
های مربوط به حسابرسی داخلی را تحت بسياری از واحدهای دولتی، فعاليت - 27

ها يا تحليل عناوين ديگری مانند بازرسی، ارزيابی، رسيدگی، تشکيالت و روش

بررسی نحوه انجام وظايف انتخابی،  طريق ازها شناسند. اين فعاليتمی مديريت،

 کند.به مديريت کمک می
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هایی است که در مورد همه یا بخش بزرگی از ها و روشهای اطالعاتی، سیاستهای عمومی سیستمکنترل

از عملکرد  اطمینان بههای عمومی شود. کنترلکار گرفته می به حسابرسی مورد واحدهای اطالعاتی سیستم

کند. های کاربردی کمک میایجاد محیطی برای عملکرد درست کنترل طریق ازهای اطالعاتی درست سیستم

ها، دسترسی فیزیکی و منطقی، مدیریت پیکربندی، تفکیک ت امنیت سیستمیهای عمومی شامل مدیرکنترل

 هایعنوان کنترلبردی که گاهی با های کارشود. کنترلریزی برای پیشامدهای احتمالی میوظایف و برنامه

اطمینان از اعتبار، کامل بودن، درستی و  بههایی است که برای کمک شود، کنترلفرآیند تجاری نامیده می

شود. های کاربردی یکپارچه میطور مستقیم با برنامه بهها در جریان پردازش، و داده معامالتاتکاپذیری 

های اصلی، ها، دادههای ورودی، پردازش، ستاندههای ناظر بر دادهکنترلهای کاربردی دربرگیرنده کنترل

 iiiiها است.های سیستم مدیریت دادههای کاربردی و واسطواسط

آن  بههای اطالعاتی ممکن است فراگیر باشد؛ گرچه، حسابرسان اساساً های سیستماستفاده یک سازمان از کنترل 24-4

اهمیت است. چنانچه اطالعاتی توجه دارند که از نظر اهداف حسابرسی باهای های سیستمگروه از کنترل

شواهد کافی  بهمنظور دستیابی  بههای اطالعاتی های سیستمحسابرسان تعیین کنند که ارزیابی اثربخشی کنترل

های رلکه کنتباشد. هنگامیاهمیت میاهداف حسابرسی با بهها نسبت گونه کنترلو مناسب ضرورت دارد، این

شود، سپس حسابرسان بایستی میاهمیت تشخیص داده های اطالعاتی از نظر اهداف حسابرسی باسیستم

های های سیستمهایی را ارزیابی کنند. این ارزیابی شامل سایر کنترلاثربخشی طراحی و عملکرد چنین کنترل

های طالعات استفاده شده در اجرای کنترلاهمیت یا اتکاپذیری اهای باشود که بر اثربخشی کنترلاطالعاتی می

دست آورند  بههای اطالعاتی های سیستملگذارد. حسابرسان بایستی شناختی کافی از کنتراهمیت، تأثیر میبا

 ریزی حسابرسی در رابطه با اهداف حسابرسی، ضروری است.و برنامه برآورد خطرکه برای 

کسب  (1های اطالعاتی دربرگیرنده )اهمیت سیستمهای باخشی کنترلهای حسابرسی برای ارزیابی اثربروش 25-4

برای حصول  های عمومی و کاربردی الزمیابی کنترل( شناسایی و ارز2های اطالعاتی و )شناخت از سیستم

 باشد.اطمینان از اتکاپذیری اطالعات موردنیاز برای حسابرسی می

های داخلی ممکن است همراه با بررسی حسابرسان از کنترلهای اطالعاتی های سیستمارزیابی کنترل 26-4

یک هدف یا روش حسابرسی  عنوان بهمالحظه شود( یا  2-22تا  2-16)بندهای اهداف حسابرسی با ارتباط در
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اهداف  بههای اطالعاتی نسبت های سیستماهمیت کنترل بهانجام شود. بسته  بسته به اهداف حسابرسی، مجزا،

چنین شناختی ممکن است محدود یا گسترده باشد.  بههای حسابرسی برای دستیابی ن روشحسابرسی، میزا

های اطالعاتی تحت تأثیر ماهیت های سیستمکنترل با ارتباط درافزون بر این، ماهیت و میزان خطر حسابرسی 

های و راهبرد سیستم یحسابرس مورد واحدی هاسیستم ها ومورد استفاده، پیکربندی شبکه افزارافزار و نرمسخت

 قرار دارد. آناطالعاتی 

های های سیستمکنترل با ارتباط درهای حسابرسی حسابرسان بایستی مشخص کنند که کدامیک از روش 22-4

های حسابرسی، گیریها و نتیجهمنظور  پشتیبانی از یافته بهشواهد کافی و مناسب  بهاطالعاتی برای دستیابی 

 حسابرسان کمک کند: بهها زیر ممکن است در تعیین این روش ضرورت دارد. عوامل

اتکاپذیری اطالعات پردازش یا  بهاست،  اهمیت باهای داخلی در رابطه با اهداف حسابرسی کنترل ی کهمیزان -الف

 های اطالعاتی بستگی دارد.ایجاد شده توسط سیستم

ها: ممکن است گیریها و نتیجهپشتیبانی از یافته شواهد خارج از سیستم اطالعاتی برای بهقابلیت دسترسی  -ب

شواهد کافی و  بههای اطالعاتی مربوط، های سیستمپذیر نباشد که بدون ارزیابی اثربخشی کنترلبرای حسابرسان امکان

عاتی های اطالدست آمده، توسط سیستم بهها و نتایج مناسب دست یابند. برای نمونه، چنانچه اطالعات پشتوانه یافته

، ممکن است اطالعات پشتوانه یا بستگی داردهای اطالعاتی های سیستمکنترل بهتولید شده است یا اتکاپذیری آن 

 iiiiiهای اطالعاتی، در دسترس نباشد.اطالعات فراهم شده توسط سیستم جز بهمؤید کافی یا شواهد مستند، 

اتکاپذیری  بهشواهد مربوط  بهها: برای دستیابی های اطالعاتی با اتکاپذیری دادههای سیستمرابطه کنترل -پ

های اطالعاتی را های سیستماطالعات تولید شده توسط رایانه، حسابرسان ممکن است تصمیم بگیرند اثربخشی کنترل

این نتیجه برسد که  بهها ارزیابی کنند. چنانچه حسابرس اتکاپذیری داده بهعنوان بخشی از کسب شواهد مربوط  به

 ها را کاهش دهد.های اطالعاتی اثربخش است، ممکن است میزان آزمون مستقیم دادههای سیستملکنتر

عنوان هدف حسابرسی: هنگامی که ارزیابی اثربخشی  بههای اطالعاتی های سیستمارزیابی اثربخشی کنترل -ت

های رسان بایستی کنترلطور مستقیم بخشی از هدف حسابرسی است، حساب بههای اطالعاتی های سیستمکنترل
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های اطالعاتی الزم برای پیگیری اهداف حسابرسی را آزمون نمایند. برای نمونه، حسابرسی ممکن است شامل سیستم

 های معین باشد.ها، تسهیالت یا سازمانسیستم با مرتبطهای اطالعاتی های سیستمارزیابی اثربخشی کنترل

 

 استفادههای بالعوض، تقل  يا سوءهای کم نامهها يا موافقتادالزامات قوانین و مقررات، مفاد قرارد

 های بالعوضهای کم نامهقراردادها يا موافقتمفاد الزامات قوانین و مقررات، 

های های کمکنامهکنند که کدامیک از قوانین، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقت حسابرسان بایستی تعیین 20-4

اهمیت است و خطر توانایی وقوع تخطی از قوانین، مقررات و مفاد با اهداف حسابرسی بابالعوض در رابطه 

کنند. حسابرسان بایستی بر اساس برآورد خطر،  برآوردهای بالعوض را های کمکنامهقراردادها یا موافقت

قررات یا تخطی از مفاد کردن اطمینان معقول از کشف موارد تخطی از الزامات قوانین و مهایی را برای فراهمروش

اهمیت است، طراحی و اجرا های بالعوض که در رابطه با اهداف حسابرسی باهای کمکنامهقراردادها یا موافقت

 کنند.

برآورد حسابرسان از خطر حسابرسی ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند پیچیدگی یا جدیدبودن قوانین،  21-4

های بالعوض باشد. برآورد حسابرسان از خطر حسابرسی های کمکنامهتمقررات و مفاد قراردادها یا موافق

دارد که در  را هاییکنترل حسابرسی مورد واحدهمچنین ممکن است تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد که آیا 

های بالعوض، اثربخش های کمکنامهپیشگیری یا کشف تخطی از قوانین، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقت

دست آورند، می  بهها باشد یا خیر. چنانچه حسابرسان شواهد کافی و مناسب در مورد اثربخش بودن این کنترل

 های رعایت خود را کاهش دهند.توانند میزان آزمون

 تقل 

را که در رابطه با اهداف حسابرسی 20 ریزی حسابرسی، حسابرسان بایستی خطرهای ارتکاب تقلبدر برنامه 33-4

های نمایند. اعضای گروه حسابرسی بایستی خطرهای تقلب، شامل عواملی مانند انگیزه برآورداست،  اهمیتبا

تواند هایی که میهای ارتکاب تقلب و توجیهات یا گرایشفردی یا فشارهای وارده برای ارتکاب تقلب، فرصت

                                                 
ارائه  طريق ازتقلب نوعی عمل غيرقانونی شامل به دست آوردن چيزی با ارزش  - 28

طور آگاهانه است. اينکه آيا يک عمل، در واقع، تقلب است يا خير، نادرست به

دادگاه يا سيستم قضايي يا مراجع قانونی ديگر گرفته  يقطر ازتصميمی است که بايد 

 باشد.ای حسابرسان میشود و فراتر از مسئوليت حرفه
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ابرسان بایستی اطالعات الزم سحiiiموجب ارتکاب تقلب توسط افراد شود را در داخل گروه مورد بحث قرار دهند.

ها و تواند بر یافتهاهمیت است یا میبرای شناسایی خطرهای تقلب را که در دامنه اهداف حسابرسی با

 طریق ازها تأثیرگذار باشد، گردآوری و ارزیابی کنند. برای نمونه حسابرسان ممکن است اطالعاتی را گیرینتیجه

پذیری برنامه جهت ها برای تعیین میزان آسیبسایر روش طریق ازیا  سیحسابر مورد واحدمذاکره با مسئوالن 

منظور پیشگیری و کشف تقلب  به حسابرسی مورد واحدهای داخلی برقرار شده در ارتکاب تقلب، وضعیت کنترل

دست آورند. نگرش  به، حسابرسی مورد واحدهای داخلی توسط مسئوالن یا خطر توانایی زیرپاگذاشتن کنترل

اهمیت بر تواند اثری باای در برآورد این خطرها در تعیین اینکه کدامیک از عوامل یا خطرها میتردید حرفه

 iiکند.حسابرسان کمک می بهاهداف حسابرسی داشته باشد، 

 باور بهتقلب را که روی داده است یا امکان دارد روی دهد و  با مرتبطکه حسابرسان عوامل یا خطرهای  هنگامی 31-4

کردن هایی را برای فراهمکنند، آنان بایستی روشاهمیت است، شناسایی میآنها در رابطه با اهداف حسابرسی با

اطمینان معقول از کشف چنین تقلبی طراحی نمایند. برآورد خطر تقلب، یک فرآیند مستمر در جریان حسابرسی 

دست آمده در جریان حسابرسی نیز مربوط  بهد ارزیابی شواه بهریزی حسابرسی بلکه برنامه بهاست و نه تنها 

 شود.می

اهمیت در رابطه با بیانگر امکان ارتکاب تقلب با که کندخود جلب می بهکه اطالعاتی توجه حسابرسان را هنگامی 32-4

( تعیین 1های حسابرسی را برحسب ضرورت برای )اهداف حسابرسی است، حسابرسان بایستی اقدامات و روش

 ،های حسابرسی( در صورت رخداد، تعیین آثار آن بر یافته2یا تقلب احتماالً روی داده است یا خیر و )اینکه آ

اهمیت نیست، حسابرسان ممکن که احتمال ارتکاب تقلب در رابطه با اهداف حسابرسی با. هنگامیتوسعه دهند

سایر اشخاص دارای مسئولیت  بهوع را عنوان خدمتی جداگانه انجام دهند یا موض بهاست کار حسابرسی بیشتر را 

 نظارت یا اختیار قانونی ارجاع دهند.

 سوءاستفاده

را در اداره واقعیات و شرایط موجود، انجام آن  بهسوءاستفاده در مقایسه با رفتار فردی دوراندیش که با توجه  33-4

تفاده همچنین شامل کاربرد . سوءاس، رفتاری نادرست و ناشایست استداندامور تجاری، منطقی و الزم می

نادرست اختیار یا جایگاه سازمانی برای منافع مالی شخصی یا خویشاوندان نزدیک یا درجه یک یا شریک 
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های نامهباشد. سوءاستفاده لزوماً شامل تقلب، تخطی از قوانین، مقررات یا مفاد قراردادها یا موافقتتجاری می

 iii..های بالعوض نیست.کمک

تواند از نظر کمّی یا کیفی نسبت آگاه شوند که می ایابرسان در جریان حسابرسی، از سوءاستفادهاگر حس 34-4

ویژه در جهت تأیید اثر بالقوه  بههای حسابرسی را اهمیت باشد، آنان بایستی روشبا برنامه مورد حسابرسی به

کنند. پس از انجام کار بیشتر،  اهداف حسابرسی اجرا با مرتبط برنامه مورد حسابرسیبر  آن سوءاستفاده

علت  بههای غیرقانونی بالقوه است. حسابرسان ممکن است کشف کنند که سوءاستفاده نشانگر تقلب یا فعالیت

فراهم نمودن اطمینان معقول درباره کشف سوءاستفاده  بهذهنی بودن تشخیص سوءاستفاده، حسابرسان ملزم 

 نیستند.

 ي مستمرهای قانونها يا پیگیریبررسي

های غیرقانونی، تخطی از مفاد های تقلب، فعالیتها یا اقدامات قانونی در پیگیری نشانهپرهیز از تداخل با بررسی 35-4

های بالعوض یا موارد سوءاستفاده، دارای اهمیت است. قوانین، مقررات یا های کمکنامهقرارداد یا موافقت

های غیرقانونی، تخطی از های برخی انواع تقلب، فعالیتکه نشانهها ممکن است حسابرسان را ملزم کند سیاست

های حسابرسی بیشتر های بالعوض، یا سوءاستفاده را پیش از اجرای روشهای کمکنامهمفاد قراردادها یا موافقت

از شده های قانونی آغها یا پیگیریمأمورین تحقیق و یا مقامات مجری قانون گزارش کنند. هنگامی که بررسی به

و در دست اجرا است، حسابرسان بایستی تأثیر آنها را بر اهداف حسابرسی جاری ارزیابی کنند. در برخی موارد، 

گیری از کار کنارهکنندگان و یا مقامات قانونی همکاری یا ممکن است برای حسابرسان مناسب باشد که با بررسی

تعویق  بهر در مورد حسابرسی یا بخشی از حسابرسی را ، کار بیشتبا بررسی برای پیشگیری از تداخلکنند یا 

 بیندازند.

 های پیشینحسابرسي

ها و اقدامات اصالحی مناسب برای پیگیری یافته حسابرسی مورد واحدحسابرسان بایستی ارزیابی کنند که آیا  36-4

ده است یا خیر. باشد را انجام دااهمیت میپیشنهادهای خدمات پیشین که در رابطه با اهداف حسابرسی با

درخواست کنند  حسابرسی مورد واحدریزی حسابرسی، حسابرسان بایستی از مدیریت هنگام برنامه

شود، اهداف حسابرسی مربوط می بهمستقیم  طور بههای پیشین را که یا سایر بررسیعملیاتی های حسابرسی
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سازد. حسابرسان بایستی از این اطالعات اینکه آیا پیشنهادهای مربوط اجرا شده است یا خیر، مشخص  جملهاز

شامل تعیین میزان کاربرد آزمون جاری بندی و میزان کار حسابرسی در برآورد خطر و تعیین ماهیت، زمان

 اجرای اقدامات اصالحی برای اهداف حسابرسی جاری، استفاده کنند.

 شناسايي معیارهای حسابرسي

های نامهکنند. معیار بیانگر قوانین، مقررات، مفاد قراردادها، موافقترا شناسایی  حسابرسان بایستی معیارها 32-4

های تجاری تعریف شده و ، عملکرد مورد انتظار، فعالیتگیریهای اندازههای بالعوض، استانداردها، مقیاسکمک

لوب یا مورد مط یا شود. معیار، وضعیت مورد نیازهایی است که عملکرد با آن مقایسه یا ارزیابی میزنیمحک

ها، را برای ارزیابی شواهد و شناخت یافته کند. معیار، زمینهانتظار در رابطه با برنامه یا عملیات را شناسایی می

سازد. حسابرسان بایستی از معیارهایی استفاده کنند ها و پیشنهادهای مندرج در گزارش فراهم میگیرینتیجه

 سازد.ابی متناسب با موضوع حسابرسی را میسر میاهداف حسابرسی مربوط است و ارزی بهکه 

 شرح زیر است: بههایی از معیارها نمونه 30-4

 ؛حسابرسی مورد واحدهدف کلی یا مقاصد تعیین شده در قانون یا مقررات یا مقرر شده توسط مسئوالن  -الف

 ؛حسابرسی مورد واحدها و روش های مقرر شده توسط مسئوالن سیاست -ب

 های فنی؛اردها و هنجاراستاند -پ

 کارشناسان؛ های دیدگاه -ت

 های پیشین؛عملکرد دوره -ث

 اقدامات تجاری تعریف شده؛ -ج

 های بالعوض؛ وشرایط قراردادها یا کمک -چ

 .استفاده شده است معیارهای مشخص عنوان به که هاعملکرد سایر واحدها یا بخش -ح
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 د نیازشناسايي مناب ، میزان و نوع شواهد مور

کار گرفته شود، شناسایی کنند.  بهشواهد  عنوان بهتواند حسابرسان بایستی منابع بالقوه اطالعاتی را که می 31-4

منظور  پیگیری  بهشواهد کافی و مناسب  بهحسابرسان بایستی مقدار و نوع شواهد مورد نیاز برای دستیابی 

 ریزی کنند.ای مناسب برنامهونهگ بهاهداف حسابرسی را تعیین و کار حسابرسی را 

بازنگری  بهچنانچه حسابرسان بر این باورند که امکان دارد شواهد کافی و مناسب در دسترس نباشد، ممکن است  43-4

های جایگزین را برای کسب حسابرسی را تعدیل کنند و روش شناسی روشاهداف حسابرسی بپردازند یا دامنه و 

اهداف حسابرسی جاری تعیین نمایند. حسابرسان  بهمنظور دستیابی  بهال شواهد شواهد بیشتر یا سایر اشک

های داخلی یا سایر ناشی از نارسایی کنترل ،همچنین بایستی ارزیابی کنند که آیا نبود شواهد کافی و مناسب

سی باشد یا خیر های حسابرتواند مبنایی برای یافتههای برنامه است و آیا نبود شواهد کافی و مناسب میضعف

 شواهد مالحظه شود(. بهدر مورد استانداردهای مربوط  4-21تا  4-55  )بندهای

 استفاده از کار ديگران

تواند با اهداف حسابرسی که می های برنامه راکنند که آیا حسابرسان دیگر، حسابرسی حسابرسان بایستی تعیین 41-4

یا خیر. نتایج کار حسابرسان دیگر ممکن است منابع اطالعاتی  کننداجرا میاند یا اجرا کرده ،شدبا مرتبطجاری 

اند که کار هایی را شناسایی کردهریزی و اجرای حسابرسی باشد. اگر حسابرسان دیگر حوزهبرای برنامه سودمندی

دامنه  کند، کار آنان ممکن است بر انتخاب حسابرسان در مورد اهداف،یا پیگیری حسابرسی بیشتری را توجیه می

 تأثیر بگذارد. شناسی روشو 

اند، حسابرسان اهداف حسابرسی جاری تکمیل کرده با ارتباط درچنانچه حسابرسان دیگر، کار حسابرسی را  42-4

های حسابرسی استفاده گیریها یا نتیجهجاری ممکن است بتوانند از کار حسابرسان دیگر برای پشتیبانی از یافته

کنند، کاری دوری گزینند. چنانچه حسابرسان از کار حسابرسان دیگر استفاده میدوبارهکنند و در نتیجه، از 

مبنایی مناسب جهت استفاده از آن کار را فراهم نماید. حسابرسان بایستی  کهاجرا کنند  را هاییبایستی روش

نند که آیا دامنه، دست آورند و مشخص ک بهای و استقالل حسابرسان دیگر درباره صالحیت حرفهرا شواهدی 

بندی کار حسابرسی اجرا شده توسط حسابرسان دیگر برای اتکا، در رابطه با اهداف حسابرسی کیفیت و زمان

گیری اجرا کنند دربرگیرنده هایی که حسابرسان ممکن است برای این تصمیمجاری، کافی است یا خیر. روش
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هایی از ابرسی حسابرسان دیگر و/ یا اجرای آزمونبررسی گزارش حسابرسی، برنامه حسابرسی یا مستندات حس

اهمیت کار حسابرسان دیگر در رابطه با اهداف  بهکار حسابرسان دیگر است. ماهیت و میزان شواهد مورد نیاز 

 حسابرسی جاری و میزان استفاده حسابرسان از آن کار، بستگی دارد.

های کارشناسان نیاز مهارت بههای تخصصی نون یا روشکارگیری ف بهها ممکن است برای برخی از حسابرسی 43-4

ای و های حرفهباشد. چنانچه حسابرسان بخواهند از کار کارشناسان استفاده کنند، بایستی از صالحیتداشته 

استقالل هنگام استفاده از کار دیگران  بهدرباره مالحظات مربوط  3-5دست آورند. )بند  بهاستقالل آنان شناخت 

 ای کارشناسان دربرگیرنده موارد زیر است:های حرفهشود(. ارزیابی صالحیت مالحظه

رسمیت شناختن صالحیت کارشناسان در رشته تخصصی خود، در  بهای یا سایر موارد نامه یا جواز حرفهگواهی -الف

 صورت لزوم؛

 ها یا عملکرد کارشناسان؛یسایر افراد آشنا با توانای و پیشگان همخوشنامی و اعتبار کارشناسان از دید  -ب

 موضوع حسابرسی؛ و با ارتباط در کارشناسان و سابقه کار پیشین بهتجر -پ

 پیشین حسابرسان در استفاده از کار کارشناسان. بهتجر -ت

 تخصیص کارکنان و ساير مناب  

ای مناسب رفههای حمدیریت حسابرسی بایستی کارکنان و کارشناسان کافی که در مجموع دارای صالحیت 44-4

برای بحث درباره استفاده از کارشناسان در حسابرسی  3-43باشند را برای انجام حسابرسی اختصاص دهد )بند 

مالحظه شود(. در تخصیص کارکنان برای یک کار حسابرسی، موارد زیر عملیاتی طبق استانداردهای حسابرسی 

 گیرد:در کنار مسائل دیگر مورد توجه قرار می

 ها و تجارب مناسب برای کار؛ ای از دانش، مهارتص کارکنان و کارشناسان با مجموعهتخصی -الف

 کار حسابرسی؛ بهتخصیص تعداد کافی از سرپرستان و کارکنان  -ب

 های ضمن کار برای کارکنان؛ وفراهم ساختن آموزش -پ

 کارگیری کارشناسان در هنگام ضرورت. به -ت
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ه از کار یک کارشناس را داشته باشند، بایستی ماهیت و دامنه کاری که توسط حسابرسان چنانچه قصد استفاد 45-4

 موارد زیر را مستند کنند: جملهازشود، کارشناس اجرا می

 اهداف و دامنه کار کارشناس؛ -الف

 از کار کارشناسان برای پشتیبانی از اهداف حسابرسی؛ نظر مورداستفاده  -ب

، ارزیابی و مرتبط ریزی شده های حسابرسی برنامهبا سایر روش که ایگونه بههای کارشناس ها و یافتهروش -پ

 و شده باشد؛

 کار گرفته شده توسط کارشناس. بههای مفروضات و روش -ت

 

 مديريت، ارکان راهبری و ديگران به رساني اطالع

و  ریزی شدهبرنامهلیاتی عمبندی حسابرسی و زمان شناسی روشحسابرسان بایستی درباره اهداف، دامنه، 46-4

 رسانی اطالعای مناسب، گونه بهافراد زیر،  بهبالقوه در مورد گزارش(  گزارشگری آن )شامل هرگونه محدودیت

 iiiiکنند:

، شامل مدیران دارای اختیار و مسئولیت کافی برای اجرای اقدامات اصالحی در حسابرسی مورد واحدمدیریت  -لفا

 سابرسی؛یا فعالیت مورد ح برنامه

 ؛21حسابرسی مورد واحدارکان راهبری  -ب

کنندگان کنندگان خدمات حسابرسی مانند مسئوالن طرف قرارداد یا دریافتافراد طرف قرارداد یا درخواست -پ

 های دولتی؛ وکمک

 کنند. مراجع ذیصالح در مواردی که حسابرسان، حسابرسی را متعاقب وضع قوانین یا مقررات اجرا می -ت

روشنی مشخص نیست، حسابرسان بایستی فرآیندهای  به حسابرسی مورد واحدراهبری در شرایطی که ارکان  42-4

 دست آمده برای شناخت ارکان راهبری را مستند کنند. بهطی شده و نتایج 

                                                 
ارکان راهبری، افراد مسئول برای نظارت بر هدايت راهبردی و ايفای  - 29

 1-05تا  1-03در ارتباط با پاسخگويی هستند )بندهای  حسابرسی مورد واحدتعهدات 

 د.(پيوست مالحظه شو
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های رسانیای است، اگرچه اطالعقضاوت حرفه با مرتبطرسانی، یک موضوع تعیین شکل، محتوا و دفعات اطالع 40-4

در قرارداد حسابرسی درج شود. حسابرسان بایستی  رسانی ممکن است اطالعمکتوب ارجحیت دارد. نحوه 

 iiiiiرا مستند سازند. رسانی اطالعگونه این

اگر یک حسابرسی پیش از تکمیل آن خاتمه یابد و گزارش حسابرسی صادر نشود، حسابرسان بایستی نتایج کار  41-4

گیری درباره اینکه آیا دلیل خاتمه حسابرسی ت خاتمه حسابرسی را مستند سازند. تصمیمتا تاریخ پایان کار و عل

کنندگان ، افراد طرف قرارداد یا درخواستحسابرسی مورد واحدارکان راهبری و مسئوالن مناسب در  به

ها و اقعیتو بهشود یا خیر و چگونه،  رسانی اطالع حسابرسی مورد واحدحسابرسی و سایر مسئوالن مناسب در 

 iiiiای است.قضاوت حرفه با مرتبطرو، یک موضوع شرایط موجود بستگی خواهد داشت و از این

 تهیه طرح حسابرسي

حسابرسان باید برای هر حسابرسی، یک طرح حسابرسی مکتوب تهیه کنند. شکل و محتوای طرح حسابرسی  53-4

دارد شامل راهبرد حسابرسی، برنامه حسابرسی، ها متفاوت باشد و امکان مکتوب ممکن است در انواع حسابرسی

مهم درباره اهداف، دامنه  هایگیریریزی حسابرسی یا دیگر مستندات مناسب در مورد تصمیمهای برنامهکاربرگ

طرح را در جریان  این ها باشد. حسابرسان بایستیگیریحسابرسی و مبانی این تصمیم شناسی روشو 

 روز کنند. بهوجود آمده در آن،  بهاهمیت برای بازتاب هرگونه تغییر با حسابرسی، در صورت ضرورت،

ریزی منظور نظارت بر برنامه بهیک طرح حسابرسی مکتوب فرصتی را برای مدیریت مؤسسه حسابرسی  51-4

 سازد:حسابرسی و تعیین موارد زیر فراهم می

 ودمند بینجامد یا خیر؛گزارشی س بهآیا امکان دارد اهداف پیشنهادی حسابرسی  -الف

 دهد یا خیر؛ طور مناسب مورد توجه قرار می بهآیا طرح حسابرسی خطرهای مربوط را  -ب

 اهداف حسابرسی، مناسب است یا خیر؛ برای پیگیریپیشنهادی حسابرسی  شناسی روشآیا دامنه و  -پ

 افی و مناسب باشد یا خیر؛ واهداف حسابرسی، ک بهآیا امکان دارد  شواهد در دسترس برای دستیابی  -ت

و سایر منابع برای انجام مجموع  مناسب درای آیا کارکنان، سرپرستان و کارشناسان دارای صالحیت حرفه -ث

 باشد یا خیر.چارچوب زمانی مورد انتظار برای تکمیل کار، در دسترس می و رعایتحسابرسی 
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 سرپرستي

اند، باید کارکنان حسابرسی را پرستی حسابرسان تعیین شدهسرپرستان حسابرسی یا افرادی که برای سر 52-4

 درستی سرپرستی کنند. به

کار حسابرسی  جهتسرپرستی حسابرسی شامل فراهم سازی رهنمود و هدایت کافی برای کارکنان تعیین شده  53-4

شدن از مشکالت اهاالجرا در هنگام آگاهداف حسابرسی و پیروی از استانداردهای الزم بهمنظور دستیابی  به

 باشد.رو، بررسی کار انجام شده و فراهم ساختن آموزش مؤثر ضمن کار میاهمیت پیشبا

عواملی مانند اندازه موسسه  بهممکن است با توجه  ستی کارکنان و بررسی کار حسابرسیماهیت و میزان سرپر 54-4

 کارکنان، متفاوت باشد. بهحسابرسی، اهمیت کار و تجر

 شواهد کافي و مناس  بهدستیابي 

های خود گیریها و نتیجهکردن مبنایی معقول برای یافتهمنظور فراهم بهحسابرسان باید شواهد کافی و مناسب  55-4

 دست آورند. به

هر حسابرسی است. مناسب بودن، مقیاس کیفیت شواهد از ناپذیر جدایی ، جزئیمفهوم شواهد کافی و مناسب 56-4

 با مرتبطهای گیریها و نتیجهبودن، اعتبار و اتکاپذیری شواهد برای پشتیبانی از یافتهطاست که شامل مربو

 ایستی ارزیابی کنند که آیا شواهدباشد. در ارزیابی کلی مناسب بودن شواهد، حسابرسان باهداف حسابرسی می

منظور  پشتیبانی از  بهده مربوط، معتبر و اتکاپذیر است یا خیر. کافی بودن، مقیاس کمیت شواهد استفاده ش

اهداف حسابرسی است. حسابرسان در ارزیابی کافی بودن شواهد بایستی  با مرتبطهای گیریها و نتیجهیافته

دست آمده  بهها منظور متقاعد کردن فردی آگاه در مورد منطقی بودن یافته بهتعیین کنند که آیا شواهد کافی 

 است یا خیر.

دست آمده درمجموع برای دستیابی  بهکه آیا شواهد  کنندارزیابی  زیابی شواهد بایستی حسابرسان در ار 52-4

ها، کافی و مناسب است یا خیر. اهداف حسابرسی ممکن گیریها و نتیجهاهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافته به

کافی و مناسب بودن  گونه که ممکن است سطح کار مورد نیاز برای ارزیابیاست بسیار متفاوت باشد، همان

اهداف، متفاوت باشد. برای نمونه، حسابرسان برای تعیین مناسب بودن شواهد، ممکن  بهشواهد برای دستیابی 
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کسب شواهد پشتیبان، استفاده از آزمون آماری یا کسب شواهد مؤید، آزمون  طریق ازاست اتکاپذیری آن را 

 کند.در ارزیابی شواهد حسابرسی کمک می حسابرسان بهکنند. مفاهیم خطر حسابرسی و اهمیت، 

کند. دست آمده کمک می بهحسابرسان در تعیین کافی و مناسب بودن مجموعه شواهد  بهای قضاوت حرفه 50-4

طور معمول در فرآیند تعیین کافی و مناسب بودن شواهد و گزارشگری نتایج  بهتفسیر، تلخیص یا تحلیل شواهد 

تحلیل و تفسیر  برایهای آماری رود. در هنگام ضرورت، حسابرسان ممکن است از روشکار می بهکار حسابرسی 

 استفاده کنند.منظور ارزیابی کفایت آن  بهشواهد 

 مناس  بودن

باشد که شامل مربوط بودن، اعتبار و اتکاپذیری شواهد استفاده شده برای مناسب بودن، معیار کیفیت شواهد می 51-4

برای رهنمود بیشتر  پیوست 4-3بند ها است )گیریو نتیجهها ابرسی و پشتیبانی از یافتهاهداف حس بهدستیابی 

 اهداف حسابرسی مالحظه شود(: با مرتبطبودن شواهد درباره ارزیابی مناسب

ن اهمیت دارد، اشاره می آ نظر و نسبت به ای منطقی با موضوع موردمیزانی که شواهد رابطه بهمربوط بودن  -الف

 کند؛

 میزان اتکای شواهد بر پایه استدالل درست یا اطالعات صحیح، اشاره دارد؛ و بهاعتبار  -ب

گیری یا آزمون اطالعات اشاره دارد و شامل مفاهیم ها هنگام اندازهگیرییکنواختی نتیجه بهاتکاپذیری  -پ

 باشد.کننده میپذیری یا پشتیبانیتأیید

کار گیرند.  بهاهداف حسابرسی،  بهد وجود دارد که حسابرسان ممکن است، بسته انواع و منابع متفاوتی از شواه 63-4

ت و ضعف دست آیند. هر نوع از شواهد دارای موارد قو بهو جو یا بازبینی شواهد ممکن است با مشاهده، پرس 

های زیر در یسهبرای رهنمود بیشتر درباره انواع شواهد مالحظه شود(. مقاپیوست  4-2بند خود است ) بهمربوط 

بودن تنهایی برای تعیین مناسب به هاقضاوت پیرامون مناسب بودن شواهد، سودمند است. هرچند این مقایسه

های قضاوت از موضوع های حسابرسانگیریها و نتیجهتهکافی نیست. ماهیت و انواع شواهد برای پشتیبانی از یاف

 رسی است.ای حسابرسان بر مبنای اهداف و خطر حسابحرفه
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دست  بهطور معمول اتکاپذیرتر از شواهد  بههای داخلی، دست آمده هنگام اثربخش بودن کنترل بهشواهد  -الف

 های داخلی است؛آمده هنگام ضعف یا نبود کنترل

و ارائه مجدد و  بههای مشهود، مشاهده، محاسهای وارسی سوابق و داراییآزمون طریق ازدست آمده  بهشواهد  -ب

 طور غیرمستقیم است؛ بهدست آمده  بهطور معمول اتکاپذیرتر از شواهد  بهبازدید مستقیم حسابرسان، 

 ؛طور معمول اتکاپذیرتر از آزمون تصاویر آنها است بهآزمون مدارک اصل،  -پ

ر از دست آمده در شرایطی که اشخاص ممکن است آزادانه صحبت کنند، عموماً اتکاپذیرت بهشواهد شفاهی  -ت

 ؛آیددست می بهشواهدی است که در شرایط تهدید افراد 

 حسابرسیطور مستقیم درباره موضوع مورد  بهغرض و کسانی که دست آمده از افراد بی بهشواهد شفاهی  -ث

 دست آمده از افراد مغرض یا دارای شناخت غیرمستقیم یا جزئی بهشناخت کافی دارند، عموماً اتکاپذیرتر از شواهد 

 و ؛است حسابرسیموضوع مورد  بهنسبت 

از  دست آمده بهغرض، عموماً اتکاپذیرتر از شواهد دست آمده از اشخاص ثالث آگاه، معتبر و بی بهشواهد  -ج

 یا افراد دارای منافع مستقیم در آن واحد است. حسابرسی مورد واحدمدیریت 

طرفی، یا عینی مفید باشد. حسابرسان بایستی بیمستند  اطالعاتشواهد شفاهی ممکن است در تفسیر یا تأیید  61-4

اثبات، پشتیبانی یا  بهاعتبار و اتکاپذیری شواهد شفاهی را ارزیابی کنند. شواهد مستند ممکن است برای کمک 

 کار رود.  بهنقد شواهد شفاهی 

سازد. ارزیابی های موجود فراهم میدرباره شرایط یا برنامه خود گزارش طور معمول اطالعات بهمطالعات میدانی  62-4

خود طرفی، اعتبار و اتکاپذیری اطالعات حسابرسان در ارزیابی بی بهچگونگی طراحی و مدیریت مطالعات میدانی، 

 کند.کمک میگزارش 

که اهداف حسابرسی بستگی خواهد داشت. هنگامی بهگیری، روش مناسب انتخاب نمونه، هنگام استفاده از نمونه 63-4

شواهدی  بهمعمول طور بهآماری  گیرینمونه ، استفاده از رویکردهاینیاز استمعرف جامعه آماری  نمونه هب

نیاز معرف جامعه آماری  نمونه بهکه انجامد. هنگامیهای غیرآماری میدست آمده از تکنیک بهتر از شواهد قوی
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کردن یک انتخاب، مجزا کرده را برای هدفمند، چنانچه حسابرسان برخی عوامل خطر یا معیارهای دیگر نیست

 باشند، انتخاب هدفمند ممکن است مؤثر باشد.

عنوان بخشی از شواهد  به حسابرسی مورد واحدکه حسابرسان از اطالعات گردآوری شده توسط مسئوالن هنگامی 64-4

یا حسابرسان دیگر چگونه  حسابرسی مورد واحدکنند، آنان بایستی مشخص کنند که مسئوالن خود استفاده می

منظور  به های مدیریتاند. حسابرسان ممکن است اجرای آزمون روشدر مورد اتکاپذیری اطالعات، اطمینان یافته

های میزان روش ماهییت و یا اجرای آزمون مستقیم اطالعات را ضروری تشخیص دهند. کسب اطمینان

 سی و ماهیت اطالعات مورد استفاده بستگی خواهد داشت.اهداف حسابر با مرتبطاهمیت اطالعات  بهحسابرسان 

نظر از اینکه صرف ط رایانه را ارزیابی کنند،بودن اطالعات پردازش شده توسحسابرسان بایستی کافی و مناسب 65-4

ماهیت، اند. طور مستقل استخراج کرده بهاین اطالعات برای حسابرسان فراهم شده است یا حسابرسان آنها را 

های حسابرسی برای ارزیابی کافی و مناسب بودن اطالعات، تحت تأثیر اثربخشی بندی و میزان روشنزما

اهمیت اطالعات و سطح  و های اطالعاتیهای سیستمهای داخلی ناظر بر اطالعات، دربرگیرنده کنترلکنترل

تا  4-23بندهای حسابرسی است ) اهداف بههای حسابرسان، با توجه گیریها و نتیجهجزئیات ارائه شده در یافته

 های اطالعاتی مالحظه شود(.های سیستمبرای بحث بیشتر درباره ارزیابی اثربخشی کنترل22-4

 کافي بودن

ها و منظور پیگیری اهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافته بهکافی بودن، معیار کمیت شواهد استفاده شده  66-4

مناسب بودن شواهد بستگی دارد. حسابرسان در تعیین کافی بودن  بهنین ها است. کافی بودن همچگیرینتیجه

اندازه کافی برای پیگیری اهداف حسابرسی و پشتیبانی از  بهشواهد، بایستی مشخص کنند که آیا شواهد مناسب 

 ها وجود دارد یا خیر.گیریها و نتیجهیافته

ودمند است. کافی بودن شواهد مورد نیاز برای پشتیبانی از مفروضات زیر در قضاوت درباره کافی بودن شواهد، س 62-4

 ای آنان است:های حسابرسان، موضوع قضاوت حرفهگیریها و نتیجهیافته

 ر و کیفیت باالتر نیاز خواهد بود؛شواهد با کمیت بیشت بههرچه خطر حسابرسی بزرگتر باشد،  -الف

 ود کمتری مورد استفاده قرار گیرد؛ هتر باشد ممکن است موجب شود شواهرچه شواهد قوی -ب

 کند.بودن، اعتبار یا اتکاپذیری را جبران نمیداشتن حجم باالیی از شواهد حسابرسی، فقدان مربوط -پ
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 ارزيابي کلي شواهد

ها و حسابرسان بایستی کافی و مناسب بودن کلی شواهد برای فراهم کردن مبنایی معقول در مورد یافته 60-4

ای درباره کافی و مناسب بودن های حرفهاهداف حسابرسی را تعیین کنند. قضاوت با مرتبطای هگیرینتیجه

و ارزیابی  حسابرسی را تفسیرهای طوری که حسابرسان نتایج آزمون به ،نزدیک با هم دارند ایشواهد رابطه

حسابرسان بایستی ارزیابی  دست آمده کافی و مناسب است یا خیر. بهنمایند که آیا ماهیت و میزان شواهد می

ها، شامل نتایج هر ارزیابی ویژه انجام گیریها و نتیجهکلی مجموعه شواهد استفاده شده برای پشتیبانی از یافته

 اعتبار و اتکاپذیری شواهد خاص را اجرا و مستند کنند. گیری درموردنتیجه منظور بهشده 

صورت پیوسته در نظر گرفته  بهکه ممکن است  باشدمیهم  به مربوط یکافی و مناسب بودن شواهد، مفاهیم 61-4

یکدیگر ارزیابی  با مرتبطها و نتایج شکل مفاهیمی جداگانه. کافی و مناسب بودن در رابطه با یافته بهشوند تا 

 هایی را در مورد کافی یا مناسبها یا ابهامبرخی محدودیت ،شود. برای نمونه،  حتی ممکن است حسابرسانمی

کنند که در مجموع، شواهد کافی و مناسب برای  ارزیابیبودن برخی شواهد داشته باشند، اما با این حال 

 وجود دارد. هاگیرینتیجهها و پشتیبانی از یافته

اهداف،  بهحسابرسان هنگام ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد بایستی اهمیت مورد انتظار از شواهد را نسبت  23-4

ها، شواهد مؤید در دسترس و سطح خطر حسابرسی، ارزیابی نمایند. مراحل ارزیابی گیریو نتیجهها یافته

کارگیری شواهد در مرحله انجام کار یا گزارشگری و اهداف  بهماهیت شواهد، چگونگی  بهشواهد ممکن است 

 حسابرسی بستگی داشته باشد:

 با مرتبطهای گیریها یا نتیجهول برای پشتیبانی از یافتهکافی و مناسب است که مبنایی معق شواهد هنگامی -الف

 و اهداف حسابرسی را فراهم کند؛

خطر سطح باال و غیرقابل پذیرشی را پدید آورد  آنها( استفاده از 1شواهد هنگامی کافی و مناسب نیست که ) -ب

عمده در رابطه با اهداف حسابرسی و های ( دارای محدودیت2نتیجه نادرست یا نامناسب بینجامد، ) بهتواند که می

ها و ( مبنایی مناسب برای پیگیری اهداف حسابرسی یا پشتیبانی از یافته3استفاده موردنظر از آنها باشد، یا )

ها گیریها و نتیجهفراهم نکند. حسابرسان نبایستی از چنین شواهدی برای پشتیبانی از یافتهرا ها گیرینتیجه

 استفاده کنند.
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از آن، ارزیابی نشده است یا  نظر موردهنگامی که اعتبار یا اتکاپذیری شواهد برای اهداف حسابرسی و استفاده  21-4

ها شامل اشتباهات شناسایی یا ابهام است. همچنین محدودیت تواند ارزیابی شود، شواهد دارای محدودیتنمی

 ها یا ابهاماتی را در شواهدودیتسان محدهای آنان است. هنگامی که حسابرشده توسط حسابرسان در آزمون

اهمیت است، آنان بایستی در صورت لزوم، های حسابرسی باگیریها و نتیجهیافته بهکنند که نسبت شناسایی می

 هایی دربرگیرنده موارد زیر است:را اجرا کنند. چنین روش یهای بیشترروش

 جستجوی شواهد مستقل و مؤید از منابع دیگر؛ -الف

 استفاده از شواهد مزبور؛ بهبازتعریف اهداف حسابرسی یا محدودکردن دامنه حسابرسی برای رفع الزام  -ب

ای که گویای کافی و مناسب بودن شواهد پشتوانه باشد و تشریح گونه بهها گیریها و نتیجهارائه یافته -پ

ارش، در صورتی که چنین افشایی برای پرهیز از اعتبار یا اتکاپذیری شواهد در گز با مرتبطها یا ابهامات محدودیت

برای الزامات  5-15ها، ضرورت داشته باشد )بند گیریها یا نتیجهکنندگان گزارش درباره یافتهکردن استفادهگمراه

 ها یا ابهامات درباره اعتبار یا اتکاپذیری شواهد، مالحظه شود(؛ یا گزارشگری بیشتر هنگام وجود محدودیت

باید  های داخلیکنترل با مرتبطاهمیت های باها یا ابهامات شامل هرگونه نارسایین اینکه آیا محدودیتتعیی -ت

 یافته گزارش شود یا خیر. عنوان به

 تشريک اجزای ي  يافته

اهداف  بههایی را برای تشریح عناصر یک یافته طراحی و اجرا کنند که برای دستیابی حسابرسان بایستی روش 22-4

طور کافی تشریح کنند،  بهابرسی ضرورت دارد. افزون بر این، چنانچه حسابرسان بتوانند عناصر یک یافته را حس

ارایه ، اهمیت استدر رابطه با اهداف حسابرسی با چنانچهاصالحی  را برای اقدام یآنان بایستی پیشنهادهای

اهداف حسابرسی بستگی دارد. بنابراین، یک  بهطور کامل  به، نمایند. عناصر مورد نیاز برای تکمیل یک یافته

روشنی  به ،شود که اهداف حسابرسی را تامین نماید و گزارشها تا میزانی تکمیل میای از یافتهیافته یا مجموعه

تعیین وضعیت  بهعناصر یافته مرتبط سازد. برای نمونه، ممکن است یک هدف حسابرسی محدود  بهآن اهداف را 

د. در چنین شود عملیات یک برنامه یا پیشرفت در اجرای الزامات قانونی و نه علت یا اثر مربوط، یا شرایط موجو

کند و ذکر سایر اجزای یافته ضرورت نخواهد تشریح وضعیت موجود، اهداف حسابرسی را تأمین می ،شرایطی

 داشت.
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-26تا  4-24در بندهای  -اثر و علت وضعیت موجود، -و سایر اجزای یک یافته 4-30و  4-32معیار در بندهای  23-4

 مورد بحث قرار گرفته است. 4

: وضعیت موجود، شرایطی است که وجود دارد. وضعیت موجود در جریان حسابرسی تعیین و وضعیت موجود 24-4

 شود.مستند می

ت موجود علت، دلیل یا توضیحی برای وضعیت موجود یا عامل یا عوامل ایجادکننده تفاوت بین وضعی علت: 25-4

عنوان مبنایی برای پشنهادهای مربوط  بهباشد که ممکن است )شرایط( و وضعیت مورد نیاز یا مطلوب )معیار( می

 ؛ها یا معیارهای ضعیف طراحی شدهها، روشکار گرفته شود. علل معمول شامل سیاست بهاقدامات اصالحی  به

ترل مدیریت برنامه است. حسابرسان ممکن است یا عوامل فراتر از کن ؛اجرای متناقض، ناقص یا نادرست

 چرا کند کهفراهم میدست آمده مبنایی منطقی و متقاعدکننده  بهارزیابی این نکته بپردازند که آیا شواهد  به

. هنگامی که اهداف حسابرسی شامل توضیح یا خیرعلت اشاره شده، عامل یا عوامل اصلی در ایجاد انحراف است 

آمدهای شناسایی شده در حسابرسی ها یا پیخاصی از عملکرد مثبت یا منفی برنامه، ستانده دالیل رویداد نوع

حسابرسان در ارائه  بهشود. شناسایی علت مشکالت ممکن است نام برده می "علت" عنوان بهاست، از این دالیل 

از تعدادی از عوامل احتمالی یا تواند پیشنهادهای سازنده برای اصالح امور یاری رساند. از آنجا که مشکالت می

عنوان علت  بهکه  را دالیل متعدد ناشی شود، چنانچه حسابرسان بتوانند ارتباط بین مشکالت و عامل یا عواملی

تواند متقاعد نمایند، پیشنهادهای اصالحی میو تشریح بیان  ،با شواهد و دالیلو روشنی  بهاند، شناسایی کرده

عنوان علت عملکرد  بههای موجود در طراحی یا ساختار برنامه را ن ممکن است نارساییتر باشد. حسابرساکننده

های داخلی شناسایی کنند هایی را در کنترلنادرست شناسایی کنند. حسابرسان همچنین ممکن است نارسایی

های موجود در رساییها، ناگونه یافتهاهمیت است. در تشریح این، باعملیاتیموضوع اصلی حسابرسی  بهکه نسبت 

شود. اغلب، علل عملکرد ناقص برنامه، پیچیده ، شرح داده می"علت"عنوان  بههای داخلی طراحی برنامه یا کنترل

که اهداف باشد. از سوی دیگر، هنگامیروشمند و اساسی می ایده عوامل متعدد شامل علل ریشهاست و دربرگیرن

های فیزیکی، اجتماعی یا اقتصادی باشد، تغییرات ایجاد شده در وضعیت حسابرسی شامل برآورد تأثیر برنامه بر

 ایجاد آن تغییرات بوده است. "علت"حسابرسان در جستجوی شواهد برای میزان تغییراتی هستند که خود برنامه 
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ضعیت موجود اثر، پیوندی روشن و منطقی برای تعیین تأثیر یا تأثیر بالقوه تفاوت بین واثر يا اثر بالقوه:  26-4

آمدها یا نتایج وضعیت موجود را نشان )شرایط( و وضعیت مورد نیاز یا مطلوب )معیار( است. اثر یا اثر بالقوه، پی

که اهداف حسابرسی شامل تعیین نتایج واقعی یا بالقوه وضعیت موجود است که با معیارهای دهد. هنگامیمی

مقیاس آن نتایج است. اثر یا اثر بالقوه  "اثر "اختالف دارد، شناسایی شده در حسابرسی )اعم از مثبت یا منفی(

منظور تشریح ضرورت انجام اقدام اصالحی در برخورد با مشکالت شناسایی شده یا خطرهای  بهممکن است 

در  توسط برنامه کار گرفته شود. هنگامی که اهداف حسابرسی شامل برآورد میزان تغییرات ایجاد شده بهمربوط 

از برنامه است. در  دست آمده بهتأثیر  یریگیاس اندازهقماثر  ،باشدمیهای فیزیکی، اجتماعی یا اقتصادی وضعیت

های فیزیکی، اجتماعی یا اقتصادی است که این موارد، اثر، میزان تغییرات واقعی مثبت یا منفی در وضعیت

 برنامه نسبت داده شود. بهتواند شناسایی و می

 يمستندسازی حسابرس

ریزی، اجرا و گزارشگری هر حسابرسی، مستندات الزم را تهیه کنند. حسابرسان حسابرسان باید برای برنامه 22-4

که ارتباط پیشین با آن کار  33تجربهکافی تهیه کنند تا یک حسابرس با بایستی مستندات حسابرسی را با جزئیات

های حسابرسی اجرا شده، شواهد میزان و نتایج روش بندی،حسابرسی ندارد، بتواند با مطالعه آن، ماهیت، زمان

های گیریها و نتیجهقضاوت پشتوانه دست آمده، شامل شواهد بهحسابرسی کسب شده و منابع آن و نتایج 

اهمیت حسابرسان را درک نماید. حسابرسان بایستی پیش از صدور گزارش حسابرسی، مستندات حسابرسی با

 تهیه کنند.را ها ها و پیشنهادگیریها، نتیجهپشتوانه یافته

حسابرسان بایستی شکل و محتوای مستندات حسابرسی را متناسب با شرایط ویژه هر حسابرسی طراحی کنند.  20-4

اند و نتایجی است مستندات حسابرسی شامل سوابق اصلی کاری است که حسابرسان طبق استانداردها اجرا کرده

                                                 
منظور از يک حسابرس با تجربه، فردی )اعم از داخل يا بيرون از موسسه  - 30

هايی است که او را توانا ساخته است ها و مهارتحسابرسی( است که دارای صالحيت

( 1ها شامل شناخت)ها و مهارتتا حسابرسی عملياتي را انجام دهد. اين صالحيت

( استانداردهای حسابرسی عملياتي 2)               های حسابرسی عملياتي، روش

دستيابی  با مرتبطهای با اهميت ( موضوع3و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط، )

 حسابرسی مورد واحدمحيط  با مرتبطهای ( موضوع3)   به اهداف حسابرسی و 

 باشد.می
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ای قضاوت حرفه با مرتبطت، نوع و محتوای مستندات حسابرسی یک موضوع اند. کیفیآن دست یافته بهکه 

 iiiحسابرسان است.

مستندسازی حسابرسی عامل اصلی کیفیت حسابرسی است. فرآیند تهیه و بررسی مستندات حسابرسی بر  21-4

لی از ( پشتیبانی اصو1شـود که )گـذارد. مستنـدسازی حسابرسی مـوجب میکیفیت یک حسابرسی تأثیر می

( امکان بررسی 3حسابرسان در اجرا و سرپرستی حسابرسی یاری شود، و ) به( 2گزارش حسابرسان فراهم گردد، )

 کیفیت کار حسابرسی فراهم گردد.

 ، حسابرسان بایستی موارد زیر را مستند کنند:عملیاتیطبق استانداردهای حسابرسی  03-4

 حسابرسی؛ شناسی روشاهداف، دامنه و  -الف

اهمیت، شامل تشریح معامالت و مستندات های باگیریها و نتیجهمنظور  پشتیبانی از قضاوت بهکار انجام شده  -ب

 ؛ و31آزمون شده

ها و گیریها، نتیجهمنظور  پشتیبانی از یافته بهشواهد بررسی سرپرست در خصوص کار انجام شده  -ج

 iiiiپیشنهادهای مندرج در گزارش، پیش از صدور آن.

قوانین، مقررات،  دلیل بهرا عملیاتی توانند الزامات استانداردهای حسابرسی هنگامی که حسابرسان نمی 01-4

گذار بر حسابرسی های تأثیرسوابق یا سایر موضوع بههای دسترسی های دامنه حسابرسی، محدودیتمحدودیت

و تأثیر آن بر حسابرسی و لیاتی عماجرا کنند، آنان بایستی انحراف از الزامات استانداردهای حسابرسی 

های جایگزین اجرا شده در شرایط موجود برای که روش گیری حسابرسان را مستند نمایند. هنگامینتیجه

، ریاجبا احتماالً انحراف از الزامات اجباری و الزامات بهاهداف استاندارد کافی نباشد، این امر نسب  بهدستیابی 

 1کاربرد دارد.

                                                 
توانند اين الزامات را با تهيه فهرستی از حسابرسان می - 31

ای اجرا کنند های تشخيص مدارک ويژهوارد يا ساير روشها، مپرونده

که مورد آزمون قرار گرفته است. پيوست نمودن تصوير مدارک مورد 

آزمون يا تهيه رونوشت از جزئيات اطالعات اينگونه مدارک، تحت 

 عنوان مستندسازی حسابرسی الزامی نيست.
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منظور نگهداری ایمن و محافظت درست از مستندات  بههایی را ها و روشی حسابرسی بایستی سیاستهامؤسسه 02-4

حسابرسی برای مدت زمان کافی جهت رعایت الزامات قانونی، مقرراتی و اداری در مورد نگهداری سوابق، برقرار 

شکال ارتباطی، بدون اطالع شکل کاغذی، الکترونیکی و چه سایر ا بهکنند. چنانچه مستندات حسابرسی چه 

حسابرسان تغییر داده شود، اضافه یا حذف گردد، یا اگر مستندات از بین برود یا آسیب ببیند؛ یکپارچگی، قابلیت 

تواند در معرض خطر قرار گیرد. در مورد مستندات حسابرسی که دسترسی و قابلیت بازیابی اطالعات اساسی می

های اطالعاتی مربوط های سیستمود، موسسه حسابرسی بایستی کنترلششکل الکترونیکی نگهداری می به

 روزرسانی مستندات حسابرسی را برقرار کند.  بهدسترسی و  به

های حسابرسی این است که مؤسسهعملیاتی استانداردهای حسابرسی  بر مبتنیهای فرض حسابرسیپیش 03-4

های مربوط در حسابرسی برنامه ،عملیاتیای حسابرسی انتخاب شده برای اجرای حسابرسی بر اساس استاندارده

کاری، از کار دیگران منظور  پرهیز از دوباره بهمنافع عمومی همکاری کنند. بنابراین، حسابرسان ممکن است  به

مستندات  و همچنین االجرا بایستی افراد مناسباستفاده کنند. حسابرسان بر طبق قوانین و مقررات الزم

موقع در  بهکنندگان، در صورت درخواست سایر حسابرسان یا بررسی را، این اهداف بهی دستیابی برا حسابرسی

های توافق طریق از. استفاده از کار حسابرسان توسط حسابرسان دیگر ممکن است دهنددسترس آنان قرار 

که دسترسی شود تسهیل  عملیاتیهای اجرا شده بر طبق استانداردهای حسابرسی قراردادی برای حسابرسی

 کند.حسابرسی مناسب را فراهم می افراد و همچنین مستندات بهموقع  بهکامل و 

منظور   بهسازمانی های اشخاص برونهایی را برای برخورد با درخواستهای حسابرسی بایستی سیاستمؤسسه 04-4

کند سازمانی کوشش میونویژه هنگامی که یک شخص بر بهمستندات حسابرسی برقرار نماید،  بهدسترسی 

دست  بهحسابرس  طریق ازطور غیرمستقیم  به، حسابرسی مورد واحدجای دریافت مستقیم از  بهاطالعات را 

خص کند که چه قوانین و مقرراتی کاربرد ها، مؤسسه حسابرسی بایستی مشگونه سیاستآورد. در برقراری این

 .دارد
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 5بخش 

 برسي عملیاتياستانداردهای گزارشگری در حسا

 مقدمه

طبق استانداردهای  اجرای حسابرسی بهالزامات مربوط و  تعییناین بخش، استانداردهای گزارشگری را  -1-5

شکل، محتوا و صدور  بههای عملیاتی استانداردهای گزارشگری در حسابرسی. کندرا ارایه می عملیاتیحسابرسی 

 شود.و توزیع گزارش، مربوط می

 این مجموعه انجام شود. 5تا  1های های عملیاتی باید براساس بخشیحسابرس  -2-5

 گزارشگری

شده، صادر  نتایج هر حسابرسی عملیاتی تکمیل اطالع رسانیبرای های حسابرسی را گزارشحسابرسان باید  -3-5

 نمایند.

شکل  بهمناسب است و  نظر ردموکار گیرند که برای استفاده  بهحسابرسان بایستی شکلی از گزارش حسابرسی را  -4-5

های حسابرسی مشمول هایی که مؤسسهبرای وضعیت 5-42باشد. )بند مکتوب یا سایر اشکالِ قابل استفاده می

های حسابرسی را شوند، مالحظه شود(. برای نمونه، حسابرسان ممکن است گزارشقوانین اسناد دولتی می

کنندگان گزارش و مؤسسه حسابرسی قابل نند که توسط استفادههای الکترونیکی ارائه کاز رسانه استفاده با

کنندگان بر شکل گزارش حسابرسی تأثیر خواهد گذاشت. اشکال گوناگون استفاده باشد. نیازهای استفاده

شده یا سایر اشکال ارائه گزارش ها، اسالیدهای خالصههای مکتوب، نامههای حسابرسی دربرگیرنده گزارشگزارش

 باشد.می

ارکان راهبری و مدیران  بهنتایج حسابرسی  رسانی اطالع( 1های حسابرسی عبارتند از )اهداف کلی گزارش -5-5

( امکان دسترسی 3( کاهش احتمال درک نادرست نتایج؛ )2های نظارتی ذیربط؛ )و دستگاه حسابرسی مورد واحد

بندی شده یا محدود از اره استفاده طبقهبرای رهنمود بیشتر درب 5-31نتایج در موارد مقتضی )بند  بهعموم 

( تسهیل پیگیری برای 4)و مالحظه شود(؛  ،ها برای حسابرسان داخلیدرباره توزیع گزارش 5-43ها و بند گزارش

 تشخیص اینکه آیا اقدامات اصالحی مناسب انجام شده است یا خیر.

رش حسابرسی صادر نشود، حسابرسان بایستی چنانچه یک حسابرسی پیش از تکمیل آن خاتمه داده شود و گزا -6-5

 پیروی کنند. 4-41از رهنمود مندرج در بند 
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ها یا چنانچه حسابرسان پس از صدور گزارش دریابند که شواهد کافی و مناسب برای پشتیبانی از یافته -2-5

و  حسابرسی مورد واحد ارکان راهبری، مسئوالن ذیربط در بههای گزارش شده را ندارند، آنان بایستی گیرینتیجه

ها یا یافته بهکنند که آنان  رسانی اطالعها، کننده حسابرسیکننده یا الزامهای درخواستمسئوالن ذیربط سازمان

حسابرسان در  رسانی اطالعهای بدون پشتوانه، اتکا نکنند. چنانچه گزارش پیش از این در پایگاه گیرینتیجه

بردارند و یک اعالمیه  رسانی اطالعحسابرسان بایستی گزارش را از پایگاه دسترس عموم قرار داده شده است، 

عمومی مبنی بر برداشت گزارش صادر کنند. سپس حسابرسان بایستی تعیین کنند که آیا اجرای کار حسابرسی 

 های بازنگری شده، ضرورت دارد یا خیر.گیریها یا نتیجهبیشتر برای صدور مجدد گزارش با یافته

 ی گزارشمحتوا

 های حسابرسی را که دربرگیرنده موارد زیر است، تهیه کنند: حسابرسان بایستی گزارش -0-5

 حسابرسی؛  شناسی روش( اهداف، دامنه و 1)

 ها و پیشنهادها، در صورت لزوم؛گیریها، نتیجه( نتایج حسابرسی شامل یافته2)

 ی توسط حسابرسان؛( عبارتی درباره رعایت استانداردهای حسابرسی عملیات3)

 ؛ وحسابرسی مورد واحدهای مسئوالن ای از دیدگاه( خالصه4)

 ( در صورت امکان، ماهیت هرگونه اطالعات محرمانه یا حساس که در گزارش انعکاس نیافته است.5)

 شناسي روشاهداف، دامنه و 

این  بهار گرفته شده برای دستیابی ک به شناسی روشحسابرسی، و و دامنه حسابرسان بایستی شرحی از اهداف  -1-5

کنندگان گزارش، این اطالعات را برای درک هدف کلی حسابرسی، ماهیت . استفادهقرار دهنداهداف را در گزارش 

 اهمیت باو میزان کار حسابرسی انجام شده، مفهوم و دورنمای آنچه گزارش شده است و هرگونه محدودیت 

 حسابرسی، نیاز دارند. شناسی روشاهداف، دامنه و  با ارتباط در

های عملیاتی ممکن است بسیار متفاوت باشد. حسابرسان بایستی اهداف اهداف حسابرسی برای حسابرسی -13-5

، هدف کلی حسابرسی و دلیل پذیرش کار توسط مؤسسه حسابرسی جملهازمفروضات مربوط،  شاملحسابرسی 

غرض در گزارش حسابرسی بیان کنند. طرفانه و بیه، بیروشی شفاف، ویژ بههای حسابرسی را گیرینتیجه

کنندگان تری توسط استفادهکه اهداف حسابرسی محدود شده است ولی ممکن است اهداف کلی هنگامی
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تواند از خارج از دامنه حسابرسی است، می هااستنباط شود، بیان این مورد در گزارش حسابرسی که برخی موضوع

 ه جلوگیری کند.برداشت نادرست بالقو

کنندگان احتمالی استفاده بهکه  هاییشامل موضوع حسابرسان بایستی دامنه کار اجرا شده و هرگونه محدودیت -11-5

ها و پیشنهادهای مندرج در گیریها، نتیجهی که آنان بتوانند یافتهطور بهمربوط خواهد بود را تشریح کنند، 

ای معقول تفسیر نمایند. حسابرسان همچنین بایستی هرگونه گونه بهشد، گزارش را بدون اینکه گمراه کننده با

های اطالعاتی یا موارد نقض دامنه که از محدودیترا تحمیلی بر رویکرد حسابرسی  اهمیت بامحدودیت 

 گزارش کنند. ،شوداسناد یا افراد معین ناشی می به، شامل جلوگیری از دسترسی حسابرسی

های گزارش گیریها و نتیجهاهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافته بهاجرا شده برای دستیابی در تشریح کار  -12-5

آماری و اقالم آزمون شده را تشریح کنند؛  جامعهشده، حسابرسان بایستی، در صورت امکان، ارتباط بین 

شواهد را گزارش کنند؛ و  های جغرافیایی و دوره تحت پوشش را شناسایی نمایند؛ انواع و منابعمکانها، سازمان

را بر مبنای ارزیابی کلی حسابرسان از کافی و مناسب بودن شواهد، در  اهمیت با یا ابهام هرگونه محدودیت

 .نمایندتشریح  ،مجموع

حسابرسی، بایستی با ذکر جزئیات کافی تشریح کنند که کار حسابرسی  شناسی روشحسابرسان در گزارشگری  -13-5

کند، پشتیبانی می ، چگونه از اهداف حسابرسی،های تحلیلیشواهد گردآوری شده و روش جملهازانجام شده، 

های حسابرسی بدهد که چگونگی دستیابی کنندگان آگاه از گزارشاستفاده بهاین امکان را ای که گونه به

گسترده یا متعدد  که حسابرسان از منابع اطالعاتید. هنگامیناهداف حسابرسی را درک نمای بهحسابرسان 

بخشی از ارزیابی خود از کافی و مناسب  عنوان بههای اجرا شده را اند، ممکن است شرحی از روشاستفاده کرده

 اهمیت باعنوان شواهد حسابرسی ارائه دهند. حسابرسان بایستی مفروضات  بهبودن اطالعات استفاده شده 

کار گرفته شده و معیارهای استفاده  بهای های مقایسه؛ روشدر انجام حسابرسی را شناسایی کنند آمده عمل به

ی ها یا پیشنهادهاگیریها، نتیجهاز یافته اهمیت باای گونه گیری بهکه نمونهشده را شرح دهند؛ و هنگامی

گیری را تشریح و بیان کنند که چرا این طراحی انتخاب های نمونهکند، طراحی روشپشتیبانی می حسابرسان

 تعمیم داده شود یا خیر. نظر موردجامعه  بهتواند اینکه آیا نتایج می جملهازاست،  شده
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 هاگزارشگری يافته

ی هاگیریها و نتیجهشواهد کافی و مناسب برای پشتیبانی از یافته ،های حسابرسیدر گزارشبایستی حسابرسان  -14-5

تا  4-22شود، همانگونه که در بندهای  تشریحروشنی  به هااگر یافتهارائه کنند.  را اهداف حسابرسی با مرتبط

در درک ضرورت انجام  حسابرسی مورد واحدمدیریت یا مسئوالن نظارتی  بهمورد بحث قرار گرفته است،  26-4

طور کافی تشریح کنند، اگر این  بهکند. چنانچه حسابرسان بتوانند اجزای یک یافته را اقدام اصالحی کمک می

باشد، آنان بایستی پیشنهادهایی را برای اقدام اصالحی ارائه کنند.  اهمیت بابطه با اهداف حسابرسی اجزا در را

ای از اهداف حسابرسی بستگی دارد. بنابراین، یک یافته یا مجموعه بههر حال، میزان تشریح اجزای یک یافته،  به

 .شود، تکمیل مییابندمیاهداف حسابرسی دست  بهکه حسابرسان  میزانی بهها یافته

یا اعتبار شواهد را چنانچه  پذیریاتکا بههای مربوط ها یا ابهامهای خود محدودیتحسابرسان بایستی در گزارش -15-5

( چنین افشایی 2است و ) اهمیت باها در رابطه با اهداف حسابرسی گیریها و نتیجهیافته به( شواهد نسبت 1)

ها ضرورت دارد، تشریح کنند. گیریها و نتیجهکنندگان گزارش درباره یافتهبرای پرهیز از گمراه کردن استفاده

مورد بحث قرار گرفت، حتی اگر حسابرسان در رابطه با کافی و مناسب بودن برخی  4گونه که در بخش همان

سب در شواهد اندکی ابهام داشته باشند، با این حال ممکن است تعیین کنند که در مجموع، شواهد کافی و منا

ها یافته با مرتبطها درباره شواهد ها یا ابهامحسابرسان باید محدودیتوجود دارد.  هاگیرینتیجهها و رابطه با یافته

ها به عنوان بخشی از اهداف، دامنه و روش شناسی، ها یا ابهامها را عالوه بر تشریح آن محدودیتگیریو نتیجه

کنندگان گزارش درباره مسئولیتی که  استفاده روشنی را به ح درکاین، این تشری بر تشریح کنند. عالوه

 کند.، فراهم میدپذیرنحسابرسان درباره اطالعات می

 های گزارش شده و میزان کار انجامهای خود را همراه با تشریح ماهیت و گستره موضوعحسابرسان بایستی یافته -16-5

رائه کنند. برای اینکه خوانندگان گزارش جهت قضاوت درباره پیامدها ها منتج شده است، ااین یافته بهای که شده

ها مبنایی داشته باشند، حسابرسان بایستی در صورت لزوم، موارد شناسایی شده را و گستردگی این یافته

های تعداد موارد آزمون شده تعمیم دهند و نتایج را بر حسب ارزش پولی یا سایر کمیت بهجامعه آماری یا  به

ای گونه های خود را بهگیریمتناسب تعیین کنند. چنانچه نتایج قابل تعمیم نباشد، حسابرسان بایستی نتیجه

 مناسب محدود کنند.
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خواننده گزارش  بهای از سوابق موضوع را برای ارائه مفهوم کلی پیام و برای کمک حسابرسان ممکن است گزیده -12-5

، ارائه کنند. حسابرسان هنگام گزارشگری در مورد 32شدههای مطرحوعها و اهمیت موضدرک یافته منظور به

کنند و خوانندگان را از مواردی  افشااهداف کار خود را  بهمربوط  اهمیت باهای ، بایستی واقعیتخود نتایج کار

ارائه نماید یا  کنندگان آگاه را گمراه کند، نتایج را نادرستتواند استفاده، میافشاآگاه سازند که در صورت عدم 

 .سازدرا پنهان  اهمیت بااقدامات نادرست یا غیرقانونی 

است،  اهمیت باهای داخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی موجود در کنترل 33هایحسابرسان بایستی نارسایی -10-5

باشد، موارد می اهمیتکه در رابطه با اهداف حسابرسی بی مواردی جز به 34همه موارد تقلب، اعمال غیرقانونی

که روی  یاهمیت باهای بالعوض و موارد سوءاستفاده های کمکنامهاز مفاد قراردادها یا موافقت اهمیت باتخطی 

 1داده است یا امکان دارد روی دهد را گزارش کنند.

 های داخليهای کنترلنارسايي

های داخلی ( هرگونه نارسایی در کنترل2و ) های داخلی( دامنه کار خود در مورد کنترل1حسابرسان بایستی ) -11-5

است را در گزارش حسابرسی درج  اهمیت باکه در رابطه با اهداف حسابرسی و بر مبنای کار حسابرسی اجرا شده 

کنند که در رابطه با اهداف های داخلی کشف میهایی را در کنترلکنند. هنگامی که حسابرسان نارسایی

طور مکتوب  بهها را در گزارش درج کنند، یا آنها را مکن است آن نارسایینیست، م اهمیت باحسابرسی 

ی و کیفی عوامل کمٌ بهها با توجه کنند، مگر اینکه آن نارسایی رسانی اطالع حسابرسی مورد واحدمسئوالن  به

بایستی در ها از گزارش حسابرسی مجزا است، حسابرسان مکتوب نارسایی رسانی اطالعچنانچه اهمیت باشد. بی

هایی که در رابطه با مکتوب اشاره کنند. تعیین اینکه آیا باید نارسایی رسانی اطالعآن  بهگزارش حسابرسی 

                                                 
ها و مورد چگونگي كار برنامه گزيده مناسبي از سوابق ممكن است شامل اطالعاتي در - 32

ها و عمليات ) مانند مبالغ پولي، تأثير، اهداف كلي و كار عمليات؛ اهميت برنامه

هاي واحد مورد حسابرسي، و حسابرسي پيشين اگر با موضوع مرتبط است(؛ شرحي از مسئوليت

 شرحي از شرايط، ساختار سازماني و مبناي قانوني برنامه و عمليات باشد.
هاي عملياتي، هنگامي نارسايي در مطرح شد، در حسابرسي 3-21همانگونه كه در بند  - 33

هاي داخلي وجود دارد كه طراحي يا عملكرد يك كنترل موجب نشود مديريت يا كنترل

هاي موجود در اطالعات مالي يا ( تحريف1كاركنان، در شرايط عادي انجام وظايفشان: )

هاي اثربخشي يا كارآيي عمليات ( نارسايي3مقرارت و ) ( تخطي از قوانين و2عملياتي، )

 را به موقع پيشگيري يا كشف كنند.
اينكه آيا يك عمل در واقع غيرقانوني است يا خير، ممكن است به تشخيص نهايي توسط  - 34

هايي كه حسابرسان را به يك دادگاه يا ساير مراجع قضايي موكول شود. افشاي موضوع

ند كه احتمااًل يك عمل غيرقانوني روي داده است، تشخيص نهايي در استنتاجي رهنمون ك

 شود.مورد غيرقانوني بودن آن عمل محسوب نمي
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گردد یا خیر و چگونه، یک  رسانی اطالع حسابرسی مورد واحدمسئوالن  بهاهمیت است اهداف حسابرسی بی

 هایی را مستند سازند.رسانی العاطای است. حسابرسان باید چنین قضاوت حرفه با مرتبطموضوع 

های شناسایی شده در این نتیجه برسند که نارسایی بههای عملیاتی، حسابرسان ممکن است در حسابرسی -23-5

علت عملکرد نادرست برنامه یا عملیات  است، به اهمیت باهای داخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی کنترل

علت تشریح  عنوان بههای داخلی ها، نارسایی کنترلگونه یافتهگری اینباشد. در گزارشمی حسابرسی مورد

 شود.می

 های بالعوض و سوءاستفادههای کم نامهتقل ، اعمال ییرقانوني، تخیي از مفاد قراردادها يا موافقت

رقانونی، تخطی از این نتیجه برسند که تقلب، اعمال غی بههنگامی که حسابرسان بر اساس شواهد کافی و مناسب  -21-5

روی داده است یا امکان روی دادن  اهمیت با های بالعوض یا سوءاستفادههای کمکنامهمفاد قراردادها یا موافقت

 یک یافته گزارش کنند. عنوان بهآن وجود دارد، آنان بایستی موضوع را 

های بالعوض یا سوءاستفاده های کمکنامههنگامی که حسابرسان موارد تخطی از مفاد قراردادها یا موافقت -22-5

 حسابرسی مورد واحدمسئوالن  بهطور مکتوب  بهها را کنند، آنان بایستی آن یافتهاهمیت را کشف میبی

اهمیت ها در رابطه با اهداف حسابرسی، بیعوامل کمٌی و کیفی، یافته بهکنند، مگر اینکه با توجه  رسانی اطالع

های های کمکنامهد موارد تقلب، اعمال غیرقانونی، تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتباشد. تعیین اینکه آیا بای

 حسابرسی مورد واحدمسئوالن  بهاهمیت است، بالعوض یا سوءاستفاده که در رابطه با اهداف حسابرسی بی

رسان بایستی حسابای حسابرسان است. قضاوت حرفه با مرتبطشود یا خیر و چگونه، یک موضوع  رسانی اطالع

 هایی را مستند سازند.رسانی اطالعچنین 

های بالعوض یا سوءاستفاده های کمکنامهکه تقلب، اعمال غیرقانونی، تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتهنگامی -23-5

روی داده است یا امکان روی دادن آن وجود دارد، حسابرسان ممکن است با مقامات ذیصالح یا مشاور قانونی 

شود خطر افتادن روند کار تحقیقاتی یا قانونی می درباره اینکه آیا گزارشگری عمومی چنین اطالعاتی موجب به

مواردی محدود کنند که روند کار  بهحسابرسان ممکن است گزارشگری عمومی خود را یا خیر، مشورت کنند. 

 بخشی از یک سند دولتی است.از پیش، نند که تنها اطالعاتی را گزارش ک ،اندازد. برای نمونهخطر نمی بهآنان را 

 سازمانياشخاص برون بهها گزارشگری مستقیم يافته
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های بالعوض های کمکنامهحسابرسان بایستی موارد تقلب، اعمال غیرقانونی، تخطی از مفاد قراردادها یا موافقت -24-5

 سازمانی گزارش کنند:اشخاص برون بهیم مستق طور بهیا سوءاستفاده آشکار یا احتمالی را در شرایط زیر، 

گزارش چنین  بهدر انجام الزامات قانونی یا مقرراتی، نسبت  حسابرسی مورد واحدهنگامی که مدیریت  -الف

سازمانی تعیین شده در قانون و مقررات کوتاهی کند، حسابرسان بایستی اشخاص برون بهاطالعاتی 

 رسانی اطالع حسابرسی مورد واحدارکان راهبری  بهاتی را گزارش چنین اطالع بهنخست، کوتاهی نسبت 

ارکان راهبری، در اولین  بهباز هم این اطالعات را پس از اعالم  حسابرسی مورد واحدکنند. چنانچه 

شده گزارش نکرد، در آن هنگام حسابرسان بایستی سازمانی تعییناشخاص برون بهفرصت ممکن 

 سازمانی تعیین شده گزارش کنند.فراد برونا بهطور مستقیم  بهاطالعات را 

موقع و مناسب برای برخورد با موارد  بهدر انجام اقدامات  حسابرسی مورد واحدهنگامی که مدیریت  -ب

های بالعوض یا سـوءاستفاده های کمکنامهتقلب، اعمال غیرقانونی، تخطی از مفاد قراردادها یا موافقت

( شامل وجوهی 2اسـت و ) اهمیت باها گیریها و نتیـجهیافتـه بهبت ( نس1آشـکار یا احتـمالی که )

کند، حسابرسان بایستی طور مستقیم یا غیرمستقیم از دولت دریافت شده است، کوتاهی می بهاست که 

 حسابرسی مورد واحدارکان راهبری  بهموقع و مناسب را  بهنخست، کوتاهی مدیریت در انجام اقدامات 

موقع و مناسب را در اولین فرصت ممکن  بهباز هم اقدامات  حسابرسی مورد واحدچنانچه  گزارش کنند.

راهبری، انجام نداد، در آن هنگام حسابرسان بایستی کوتاهی  ارکان بهحسابرسان  رسانی اطالعپس از 

 مراجع ذیصالح گزارش کنند. بهموقع و مناسب را  بهدر انجام اقدامات  حسابرسی مورد واحد

اشخاص  به، افزون بر هرگونه الزامات قانونی، برای گزارش مستقیم چنین اطالعاتی 5-24بند  شرح بهگزارشگری  -25-5

سازمانی است. حسابرسان بایستی این الزامات را رعایت کنند، حتی اگر آنان پیش از تکمیل حسابرسی از برون

 گیری کرده یا برکنار شده باشند.کار کناره

تأیید ادعاهای مدیریت  منظور بهسازمانی ان بایستی شواهد کافی و مناسب مانند تأییدیه از اشخاص برونحسابرس -26-5

های تأمین مالی گزارش کرده نامههایی را بر طبق قوانین، مقررات و موافقتکه چنین یافته حسابرسی مورد واحد

انجام دهند، آنان بایستی چنین اطالعاتی را توانند چنین کاری را است، کسب کنند. هنگامی که حسابرسان نمی

 گزارش کنند. 5-24مندرج در بند  شرح بهمستقیم  طور به
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 هاگیرینتیجه

های حسابرسی گزارش کنند. ها را در صورت امکان بر مبنای اهداف و یافتهگیریحسابرسان بایستی نتیجه -22-5

مبنای  برنامه بر دربارههای منطقی ا نیست بلکه استنتاجهای از یافتههای گزارش، صرفاً خالصهگیرینتیجه

ها و کافی و مناسب بودن شواهد پشتوانه یافته بههای حسابرسان های حسابرسان است. نکات قوت یافتهیافته

تر است که ها هنگامی قویگیریها بستگی دارد. نتیجهگیریکار رفته برای تدوین نتیجه بهدرستی منطق 

ضرورت انجام اقدام الزم، متقاعد  بهبینجامد و استفاده کننده آگاه از گزارش را نسبت  های حسابرساندپیشنها به

 سازد.

 پیشنهادها

های گزارش شده، گیریها و نتیجهیافته طریق ازها، عملیات و عملکرد های بهبود در برنامههنگامی که فرصت -20-5

یی را برای رفع اشکاالت شناسایی شده در جریان حسابرسی و شناسایی گردید، حسابرسان بایستی پیشنهادها

ها طور منطقی از یافته بهها و عملیات، ارائه کنند. حسابرسان بایستی پیشنهادهایی را ارائه کنند که بهبود برنامه

روشنی  اشکاالت شناسایی شده مربوط باشد و اقدامات پیشنهادی را به رفع علت بهها ناشی شود و گیریو نتیجه

 بیان کنند.

شود. پیشنهادها هنگامی ها و عملیات دولت میپیشنهادهای اثربخش موجب تشویق در بهبود اجرای برنامه -21-5

اشخاصی باشد که از  بهخطاب گیری باشد و صرفه و قابل اندازه مشخص، عملی، مقرون بهاثربخش است که 

 اختیار عمل برخوردارند.

 های حسابرسي عملیاتي توسط حسابرسانگزارشگری رعايت استاندارد

اند، آنان هنگامی که حسابرسان تمام الزامات قابل اجرا در استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت کرده -33-5

تعدیل نشده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی  بیانگر بندعبارت زیر را که در گزارش حسابرسی بایستی 

 کار گیرند به، انداجرا کرده بق استانداردهای حسابرسی عملیاتیطرا حسابرسی  نکهایبیان  منظور بهاست 

 مالحظه شود(. 1-13و  1-12)بندهای 

استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام داده است. استانداردهای مزبور ایجاب  طبقاین مؤسسه، حسابرسی را "

فراهم  منظور بهشواهد کافی و مناسب و اجرا کند که ریزی کند که این مؤسسه، حسابرسی را چنان برنامهمی

های این مؤسسه بر مبنای اهداف حسابرسی، کسب کند. این گیریها و نتیجهنمودن مبنایی معقول برای یافته
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های این مؤسسه بر گیریها و نتیجه، مبنایی معقول برای یافتهدست آمده بهمؤسسه اعتقاد دارد که شواهد 

 "کند.حسابرسی فراهم میمبنای اهداف 

اند، بایستی بند هنگامی که حسابرسان تمام الزامات قابل اجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت نکرده -31-5

تعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی را در گزارش حسابرسی درج کنند و از بندی استفاده کنند 

بیان استانداردهای رعایت  منظور بهکه  5-33( عبارت مندرج در بند 1گـیرد: )میکه یکی از موارد زیر را دربر

اند حسابرسان استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت نکرده که( عبارتی 2نشده، تعدیل شده است؛ یا )

اتی مالحظه برای رهنمودهای بیشتر در مورد بیان رعایت استانداردهای حسابرسی عملی 1-13و  1-12)بندهای 

 شود(.

 حسابرسي مورد واحدهای مسئوالن ذيربط در گزارشگری ديدگاه

نظر توسط مسئوالن های مندرج در آن برای بررسی و اعالمهمراه یافته بهنویس گزارش ارائه پیش -32-5

ک طرف کمدر تهیه گزارشی منصفانه، کامل و بی ، حسابرسان راو دیگر افراد ذیربط حسابرسی مورد واحد

ها و گیریها، نتیجهشود که نه تنها یافتهگزارشی منجر می بههای مسئوالن ذیربط کند. درج دیدگاهمی

و اقدامات اصالحی  حسابرسی مورد واحدهای مسئوالن ذیربط پیشنهادهای حسابرسان، بلکه همچنین دیدگاه

ل مکتوب ارجح است، اما توضیحات شک بهکند. دریافت توضیحات ریزی شده از سوی آنان را ارائه میبرنامه

 باشد.شفاهی نیز قابل پذیرش می

کنند، آنان بایستی توضیحات مکتوب دریافت می حسابرسی مورد واحدذیربط که حسابرسان از مسئوالن  هنگامی -33-5

گزارش خود پیوست نمایند. هنگامی که مسئوالن ذیربط  به را ای از آنای از توضیحات یا خالصهنسخه

ای از این توضیحات را کنند، حسابرسان بایستی خالصهتنها توضیحات شفاهی ارائه می حسابرسی مورد حدوا

 ذیربط ارایه کنند. مسئوالن بهای از آن را برای بررسی درستی توضیحات بیان شده، تهیه و نسخه

ناسب در گزارش درج کنند. در شکلی م بهحسابرسان همچنین بایستی ارزیابی خود از توضیحات ارائه شده را  -34-5

افزون بر توضیحات مکتوب و شفاهی خود در مورد گزارش، توضیحات فنی نیز  حسابرسی مورد واحدمواردی که 

 نمایند. افشاکند، حسابرسان ممکن است دریافت چنین توضیحاتی را در گزارش ارائه می

مهلت زمان گزارشگری مشخصی  ،ه برای نمونهممکن است هنگامی مناسب باشد کشفاهی شواهد  بهدستیابی  -35-5

کنندگان وجود داشته باشد؛ حسابرسان در سرتاسر اجرای کار حسابرسی، همکاری برای تأمین نیازهای استفاده
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ها و توضیحات مطرح شده در داشته باشند و طرفین با یافته حسابرسی مورد واحدنزدیکی با مسئوالن ذیربط 

ها و گیریها، نتیجهیافته با ارتباط در اهمیت باند؛ یا حسابرسان انتظار عدم توافق نویس گزارش، آشنا باشپیش

 مطرح شده در آن را نداشته باشند. هایپیشنهادهای مندرج در گزارش یا مباحث مهم درباره موضوع

نویس در پیش ها و پیشنهادهای مندرجگیریها، نتیجهبا یافته حسابرسی مورد واحدهنگامی که توضیحات  -36-5

ریزی شده با پیشنهادهای حسابرسان گزارش ناسازگار یا متضاد است، یا هنگامی که اقدامات اصالحی برنامه

را ارزیابی کنند. اگر حسابرسان با این  حسابرسی مورد واحدتناسب ندارد، حسابرسان بایستی اعتبار توضیحات 

، اگر حسابرسان لمتقابدر د را در گزارش شرح دهند. توضیحات موافق نباشند، بایستی دالیل عدم موافقت خو

شواهد کافی و مناسب تشخیص دهند، بایستی گزارش را تا حد الزم تعدیل  بهاین توضیحات را معتبر و متکی 

 کنند.

از ارایه توضیحات خودداری کند یا نتواند توضیحات را در دوره زمانی معقول ارایه  حسابرسی مورد واحدچنانچه  -32-5

صادر کنند. در این  حسابرسی مورد واحدنماید، حسابرسان ممکن است گزارش را بدون دریافت توضیحات از 

 توضیحات الزم را ارایه نکرده است. حسابرسی مورد واحدموارد، حسابرسان بایستی در گزارش اشاره کنند که 

 گزارشگری اطالعات محرمانه يا حساس

ماهیت محرمانه یا حساس اطالعات، از درج  دلیل بهعات ویژه ممنوع باشد یا چنانچه افشای عمومی برخی اطال -30-5

، حسابرسان بایستی این موضوع را که برخی اطالعات حذف شده و دالیل یا سایر باشددر گزارش مستثنی شده 

 کنند. افشاکه حذف آن اطالعات را الزامی کرده است در گزارش را ی طشرای

قوانین یا مقررات دولتی از افشای  موجب بهای دیگر گونهبندی شده باشد یا بهاست طبقه برخی اطالعات ممکن -31-5

بندی شده یا برای . در چنین شرایطی، حسابرسان ممکن است گزارشی جداگانه، طبقهباشدعمومی منع شده 

که طبق توزیع کنند ی استفاده محدود که شامل چنین اطالعاتی است را صادر نمایند و گزارش را تنها بین افراد

 دریافت آن هستند. بهمجاز قانون یا مقررات 

تواند مستثنی شدن برخی اطالعات از های امنیت عمومی مربوط است نیز مینگرانی بهکه بیشتری شرایط  -43-5

ایمنی  بهدسترسی عموم یا توزیع گسترده گزارش را توجیه کند. برای نمونه، ارایه جزئیات اطالعات مربوط 

ای که استفاده نادرست از این خسارات بالقوه دلیل بهای برای یک برنامه خاص، ممکن است های رایانهیستمس

 ،های قابل دسترس عموم مستثنی شود. در چنین شرایطیتواند در پی داشته باشد، از گزارشاطالعات می
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د صادر کنند و گزارش را تنها حسابرسان ممکن است یک گزارش حاوی اینگونه اطالعات برای استفاده محدو

میان اشخاصی توزیع نمایند که مسئولیت اقدام در مورد پیشنهادهای حسابرسان را دارند. حسابرسان ممکن است 

در صورت لزوم، با مشاور حقوقی درباره هرگونه الزامات یا سایر شرایطی که ممکن است حذف برخی اطالعات را 

 الزامی کند، مشورت نمایند.

گیری درباره در هنگام تصمیمحسابرسان را منافع عمومی گسترده در برنامه یا فعالیت مورد بررسی،  بهتوجه  -41-5

کند. هنگامی که های در دسترس عموم مستثنی شود یا خیر، کمک میاینکه آیا برخی اطالعات از گزارش

ند که آیا حذف این اطالعات کند، حسابرسان بایستی ارزیابی کنشرایط، حذف برخی اطالعات را ایجاب می

 .کند یا خیرهای نادرست یا غیرقانونی را پنهان تواند نتایج حسابرسی را تحریف یا فعالیتمی

شوند، حسابرسان بایستی تعیین اسناد دولتی می بههای حسابرسی مشمول قوانین مربوط هنگامی که مؤسسه -42-5

گذارد یا خیر تأثیر می ،بندی شده یا استفاده محدودهای طبقهشگزار کنند آیا قوانین مربوط، بر قابلیت دسترسی

تر مناسب حسابرسی مورد واحدمدیریت و ارکان راهبری  به رسانی اطالعهای و نیز تعیین کنند که آیا سایر روش

خواهد بود یا خیر. برای نمونه، حسابرسان ممکن است اطالعات عمومی را در یک گزارش مکتوب و اطالعات 

االجرای کنند. حسابرسان ممکن است با مشاور حقوقی درباره قوانین الزم رسانی اطالعشفاهی  طور بهصیلی را تف

 اسناد دولتی مشورت کنند. بهمربوط 

 هاتوزي  گزارش

ارتباط حسابرسان با سازمان مورد  بههای تکمیل شده طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی توزیع گزارش -43-5

ماهیت اطالعات مندرج در گزارش بستگی دارد. چنانچه موضوع حسابرسی شامل مواردی است که از  حسابرسی و

یا شامل اطالعات محرمانه یا حساس است، حسابرسان ممکن است  باشدمیبندی شده نظر مقاصد امنیتی طبقه

ع محدود گزارش دیده برای رهنمود بیشتر درباره توزی 5-42 تا 5-30توزیع گزارش را محدود کنند )بنـدهای 

خطوط کلی توزیع  زیرشود(. حسابرسان بایستی هرگونه محدودیت در توزیع گزارش را مستند کنند. مباحث 

 دهد:های تکمیل شده طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی را نشان میگزارش

ی را میان ارکان های حسابرسهای حسابرسی در واحدهای مورد حسابرسی دولتی بایستی گزارشمؤسسه -الف

یا کننده الزامهای سازمانهای نظارتی ذیربط یا و دستگاه حسابرسی مورد واحدراهبری و مسئوالن ذیربط 

ها را هایی از گزارشها توزیع کنند. در صورت لزوم، حسابرسان بایستی نسخهکننده حسابرسیدرخواست
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ها و کن است مسئولیت اقدام در مورد یافتهمیان سایر مقاماتی که اختیار نظارت قانونی دارند یا مم

 پیشنهادهای حسابرسان را داشته باشند و سایر افراد مجاز، توزیع نمایند. 

های حسابرسی طرف قرارداد برای انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی مؤسسه -ب

کنند. چنانچه مؤسسه اد روشنتوزیع گزارش را با سازمان طرف قرارد بههای مربوط بایستی مسئولیت

این  بهگیرد، بایستی با طرف قرارداد حسابرسی حسابرسی طرف قرارداد، توزیع گزارش را بر عهده می

 گزارش را دریافت خواهند کرد. ،هاتوافق برسد که کدامیک از مسئوالن یا سازمان
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 پیوست 

 رهنمودهای تکمیلي

 مقدمه

حسابرسان و  بهرهنمود تکمیلی  رای استانداردهای حسابرسی عملیاتی،منظور کمک دراج بههای زیر قسمت -1

جای آن قصد دارد  بهکند، اما کند. این رهنمود الزامات بیشتری را مقرر نمیارایه می حسابرسیواحدهای مورد 

 های مختلف را برای حسابرسان تسهیل کند. نخستینبخش اجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی مندرج در

هرگونه خدمات حسابرسی تحت پوشش استانداردهای حسابرسی  بهقسمت رهنمود تکمیلی ممکن است 

های ویژه های بعدی، رهنمود تکمیلی در مورد بخشعملیاتی کمک کند. همانگونه که اشاره شد، قسمت

 کند.استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ارایه می

 رهنمودهای تکمیلي کلي

کند. های عملیاتی بحث میپیرامون استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری حسابرسی 5و  4های بخش -2

، خطرهای تقلب، اقدامات اهمیت بااستفاده های داخلی، سوءموجود در کنترل اهمیت باهای شناسایی نارسایی

های مهم عوض، جنبههای بالهای کمکنامهها یا موافقتقرارداد مفاداز  اهمیت باغیرقانونی و موارد تخطی 

موجود در  اهمیت باهای حسابرسان در شناسایی نارسایی است. مبحث زیر برای کمک به عملیاتیحسابرسی 

تقلب و همچنین در تعیین اینکه آیا اقدامات غیرقانونی و  های خطرو نشانه استفادهسوءهای داخلی، کنترل

 اهمیت باهای بالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی کمک هاینامهیا موافقتها مفاد قراردادموارد تخطی از 

 است یا خیر، ارایه شده است.

 

 های داخليهای کنترلهايي از نارسايينمونه

های های شناسایی شده در کنترلستانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات گزارشگری نارساییا -3

 شود( .مالحظه  5-23تا  5-10داخلی است )بندهای 

 های داخلی است:کنترل بههای مربوط هایی از نارساییموارد زیر نمونه -4
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های داخلی در سازمان، برای نمونه، جو حاکم بر سازمان و محیط کنترلی. کنترل بهتوجه ناکافی   –الف

تواند موجب شود حسابرسان های داخلی، میها در سایر اجزای کنترلکنترل هاینارسایی

 هایی در محیط کنترلی وجود دارد؛عفری کنند که ضگینتیجه

های داخلی یا ساختار گزارشگری عملکرد، یا کنترل بهاثر توسط ارکان راهبری نسبت نظارت بی  -ب

 ؛واحد موردحسابرسی  اثر راهبری کلی بی

ری یا آنها پیشگی ،در نتایج عملکرد یا عملیات اهمیت باهای های کنترلی که از تحریفوجود سیستم  -پ

 ؛انجام شود عملیات در نتایج اهمیت با، اصالحاتی شودمیای که بعداً الزم گونه بهکند، را کشف نمی

پیشگیری یا را شناسایی شده توسط حسابرسان  اهمیت با هایتحریفهای کنترلی که وجود سیستم  -ت

در مورد  ست که حسابرسانبرآورد و قضاوت ا های حاویتحریفکند. این امر دربرگیرنده کشف نمی

 ؛کنندشناسایی می را مبالغ ثبت شدهدر بالقوه  اهمیت باتعدیالت و اصالحات  آنها

، مانند یک حسابرسی مورد واحداثربخش نبودن وظایف حسابرسی داخلی و ارزیابی برآورد خطر در   -ث

ا برآورد خطر نظارت ی عناصرسازمان بزرگ یا خیلی پیچیده، که در آن، چنین وظایفی برای 

 ؛است اهمیت باهای داخلی، کنترل

 هر میزان در سطح مدیریت ارشد؛ به شناسایی موارد تقلب -ج

ی که از اهمیت بادر ارزیابی تاثیر نارسایی  حسابرسی مورد واحدکوتاهی مدیریت یا ارکان راهبری  -چ

 ؛اصالح ندارد نیاز بهجه که این نتی بهرسیدن شده است و یا اصالح آن، یا  رسانی اطالعآنان  بهپیش 

 ها؛ناکافی برای محافظت از داراییهای کنترل -ح

رساندن  منظور آسیب به ی داخلی توسط افراد دارای اختیارهاانگاشتن عمدی کنترلنادیدهشواهد  -خ

 ؛اهداف کلی سیستم به

مفاد قوانین، مقررات،  تخطی از بهتواند های داخلی که میدر طراحی یا اجرای کنترل یهاینارسایی  -د

بر  اهمیت بااستفاده دارای تاثیر مستقیم و های بالعوض، موارد تقلب یاسوءکمک یاها قرارداد

 ؛های مالی و هدف حسابرسی بینجامدصورت
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از فراهم  سیستم اطالعاتی را های اطالعاتی کههای عمومی و کاربردی سیستمطراحی ناکافی کنترل -ذ

پیشگیری  ،شگری عملکرد و سایر الزامات جاری، درست و سازگار با اهداف گزارنمودن اطالعات کامل

 ؛کند

 هایهای عمومی سیستمناتوانی کنترل کاربردی ناشی از نارسایی در طراحی یا اجرای کنترل -ر

 و ؛است اطالعاتی

 ه را ندارند.ای و آموزش الزم برای انجام وظایف محولوجود کارکنان یا مدیریتی که صالحیت حرفه -ز

 استفادههايي از سوءنمونه

و  اهمیت بااستفاده های سوءاستانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزاماتی برای برخورد با نشانه -5

 5-23تا  5-21و 4-34، 4-33)بندهای استدر رابطه با اهداف حسابرسی  اهمیت با استفادهگزارشگری سوء

 مالحظه شود(.

 استفاده است:هایی از سوءها و شرایط موجود، نمونهواقعیت بهر، با توجه موارد زی -6

 ایجاد اضافه کاری غیرضروری؛ -الف

 جام کارهایی برای سرپرست یا مدیر؛درخواست از کارکنان برای انجام کارهای شخصی یا ان -ب

انتفاع شخصی )شامل  منظور به حسابرسی مورد واحداز جایگاه خود در  استفاده نادرست مسئوالن -پ

انتفاع نادرست  عنوان بهطرف و آگاه از اطالعات مربوط، تواند توسط شخص ثالث بیاقداماتی که می

یا خویشاوندان و نزدیکان آنان، شریک  حسابرسی مورد واحددر جهت منافع مالی شخصی مسئوالن 

امنا، یا کارمند،  هیئتر، مسئول، مدی عنوان به حسابرسی مورد واحدارشد، سازمانی که مسئوالن 

در حال مذاکره با آن  حسابرسی مورد واحددهند، یا سازمانی که مسئوالن خدمت ارایه میآنان  به

 تخدام در آینده هستند، تصور شود(؛برای اس

معمول یا  غیر ضروری طور غیر به های مسافرتی موجود یاسیاست با که مغایرایجاد امکانات مسافرتی  -ت

 ؛ واست هزینه رپ

و معمول  غیرضروری  غیرطور  بههای موجود یا سیاست با مغایرفروش که  و عقد قراردادهای خرید -ث

 هزینه است . پر

 های خیرتقل هايي از نشانهنمونه
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 4-32تا 4-33تقلب است )بندهای برآورد خطر بهستانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات مربوط ا -2

 مالحظه شود(. 5-23تا  5-21و 

 تقلب باشد: باالیی از خطر بیانگرهایی مانند موارد زیر، ممکن است در برخی شرایط، وضعیت -0

ای یا های اقتصادی، برنامهوضعیت طریق از حسابرسی مورد واحدثبات، تداوم یا بودجه مالی   -الف

 شود؛تهدید می حسابرسی مورد واحدعملیاتی 

 کند؛تقلب فراهم می هایی را برای ارتکاب، فرصتحسابرسی دمور واحدماهیت عملیات  -ب

 ها، قوانین و مقررات کافی نیست؛نظارت مدیریت برای رعایت سیاست -پ

 ساختار سازمانی، ناپایدار یا بیش از اندازه پیچیده است؛ -ت

 توسط مدیریت وجود ندارد؛ استانداردهای اخالقیو/یا پشتیبانی در مورد  رسانی اطالع -ث

 ؛اهمیت دارد گیریهای با معمول در تصمیم پذیرش سطوح باالی خطر غیر تمایل بهمدیریت  -ج

استفاده و های پیشین درارتباط با تقلب، اتالف منابع، سوءای از ناشایستگی، مانند موضوعپیشینه -چ

های پرسش یتهایی از فعالهای پیشین با یافتهها یا بازرسیبرانگیز، یا حسابرسیهای پرسشاقدام

 برانگیز یا مجرمانه وجود دارد؛

 های عملیاتی، گسترش نیافته یا منسوخ شده است؛ها و روشسیاست -ح

 مستندسازی اقالم کلیدی، ناقص است یا وجود ندارد؛ -خ

 ها وجود ندارد؛های پاسخگویی یا محافظت در مورد داراییرویه -د

 ها نامناسب است؛پرداخت -ذ

 کننده است؛لی یا گمراهاطالعات، جع -ر

منظور استفاده  بههای زیاد و غیرمتعارف در هر ردیف بودجه با مبالغ باقی مانده در پایان سال، هزینه -ز

 کامل از کل وجوه قابل دسترس وجود دارد؛ و

امه های واحد یا برنالگوها و روندهای غیرمعمول در انعقاد قرارداد، کارپردازی، تحصیل و سایر فعالیت -ژ

 وجود دارد.حسابرسی مورد 
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های بالعوض در رابیه با اهداف های کم نامهيا موافقت مفاد قراردادهاتعیین اينکه آيا قوانین، مقررات يا 

 است يا خیر اهمیت باحسابرسي 

قررات یا م قوانین،مفاد است که آیا  امر استانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزاماتی برای تعیین این -1

است یا خیر )بندهای  اهمیت باهای بالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی های کمکنامهها یا موافقتقرارداد

 مالحظه شود(. 4-21و  20-4

های بالعوض های کمکنامهها یا موافقتقرارداد مفادهای دولت مشمول بسیاری از قوانین، مقررات و رنامهب -13

ای های گستردهاهداف مزبور، تفاوت بهها دررابطه با اهداف حسابرسی،بسته ت این برنامهاست. بااین حال، اهمی

ها یا قراردادقوانین، مقررات یا مفاد دارد. حسابرسان ممکن است رویکرد زیر را در ارزیابی اینکه آیا 

تشخیص  ودمندساست یا خیر،  اهمیت باهای بالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی های کمکنامهموافقت

 دهند:

)شامل  برنامه مورد حسابرسیهای ویژه هایی پیرامون جنبهبیان هر هدف حسابرسی برحسب پرسش -الف

 آمدها(؛ها و پیستانده ها، عملیات برنامه،های داخلی، دادههدف کلی و مقاصد، کنترل

طور مستقیم  بهای بالعوض که ههای کمکنامهیا موافقت هامفاد قراردادشناسایی قوانین، مقررات و  -ب

 طه با اهداف حسابرسی ارتباط دارد؛ وهای ویژه برنامه در رابجنبه به

های نامهیا موافقتها مفاد قراردادچنانچه موارد تخطی از قوانین، مقررات یا آیا تعیین اینکه   -پ

ف حسابرسی یا بر اهدا اهمیت باای گونه بهتواند های بالعوض روی دهد، این امر میکمک

ای گونه بهتواند . اگر اهداف یا نتایج حسابرسی مییا خیر های حسابرسان تاثیرگذار باشدگیرینتیجه

یا ها مفاد قراردادتحت تاثیر قرار گیرد، آنگاه احتمال دارد آن قوانین، مقررات و  اهمیت با

 باشد. اهمیت بااهداف حسابرسی  بههای بالعوض نسبت های کمکنامهموافقت

( 1در موارد ) حسابرسی مورد واحدحسابرسان ممکن است با مشاور حقوقی خود یا مشاور حقوقی مدیریت،  -11

های رعایت ( طراحی آزمون2)        است،  اهمیت باتعیین قوانین و مقرراتی که در رابطه بااهداف حسابرسی 

ت کنند. حسابرسان همچنین ممکن است هنگامی که ها، مشور( ارزیابی نتایج آن آزمون3قوانین و مقررات، یا )

کند، با مشاور های بالعوض را ملزم میهای کمکنامهیا موافقتها مفاد قرارداداهداف حسابرسی، آزمون رعایت 
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شرایط حسابرسی،  بهمشورت کنند. بسته  حسابرسی مورد واحدحقوقی خود یا مشاور قانونی مدیریت 

کارکنان واحد بازرسی، سایر  جملهازاطالعات الزم، با دیگران،  بهیابی حسابرسان ممکن است جهت دست

های یا مقام حسابرسی مورد واحد بهای کننده خدمات حرفههای حسابرسی یا واحدهای دولتی ارایهموسسه

 دارای اختیار برای اجرای قوانین مربوط، مشورت کنند.

 0اطالعاتي برای هماهنگي با بخش 

ی دولتی ستفاده و کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی و نقش حسابرسی در پاسخگویدرباره ا 1بخش  -1-1

پاسخگویی دولت نقش دارند. مبحث  نیز درحسابرسی های مورد ی ومدیریت سازمانکند. ارکان راهبربحث می

همچنین های دیگران در پاسخگویی ارایه شده است. این قسمت حسابرسان در شناخت نقش بهزیر برای کمک 

کارگیری استانداردهای  بهای در مورد قوانین، مقررات و رهنمودهایی است که دربرگیرنده اطالعات پیشینه

کند. این اطالعات برای استقرار استانداردهای حسابرسی عملیاتی در رابطه با حسابرسی عملیاتی را ملزم می

 دولت فراهم شده است.کلی پاسخگویی 

 

 

 کند.کارگیری استانداردهای حسابرسي عملیاتي را ملزم مي بهنمودهايي که قوانین، مقررات و ره

کارگیری استانداردهای  بهها اغلب سیاست های بالعوض یاهای کمکنامهقوانین، مقررات، قراردادها، موافقت -2-1

 مالحظه شود(. 1-4کند )بند حسابرسی عملیاتی را ملزم می

 در پاسخگويي ابرسيحس مورد واحدنقش ارکان راهبری 

ارکان راهبری  بههای منطبق با استانداردهای حسابرسی عملیاتی، حسابرسان در جریان اجرای حسابرسی -3-1

 مالحظه شود(. 4-41تا  4-46کنند )بندهای می رسانی اطالع حسابرسی مورد واحد

پاسخگویی  با مرتبطحد و تعهدات وظیفه نظارت بر هدایت راهبردی آن وا حسابرسی مورد واحدارکان راهبری  -4-1

های شامل کنترل برنامه مورد حسابرسیآن را برعهده دارند. این امر دربرگیرنده نظارت بر موضوع اصلی یا 

داخلی مربوط است. همچنین ممکن است در برخی واحدهای تحت پوشش استانداردهای حسابرسی عملیاتی، 

باشند. در برخی واحدهای مورد حسابرسی، اشخاص  ابرسیحس مورد واحدارکان راهبری، بخشی از مدیریت 
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های حسابرسی، یا مدیره، کمیته هیئتمتعددی شامل نهادهای نظارتی، اعضا یا کارکنان مراجع قانونی، اعضای 

 باشند.داشته عهده  بهرا ارکان راهبری واحدها  یتطرفین قرارداد حسابرسی ممکن است مسئول

روشنی  بههای دولتی بسیار متفاوت است، ممکن است همیشه واحدها و سازمانچون ساختارهای راهبری  -5-1

هایی، حسابرسان عهده چه افرادی است. در چنین موقعیترمشخص نباشد که وظایف اصلی ارکان راهبری ب

، ارزیابی حسابرسی مورد واحداهداف  بهساختار سازمانی را برای هدایت و کنترل عملیات جهت دستیابی 

خود،  دولتی چگونه برای کارکنان مدیریتنند. این ارزیابی همچنین دربرگیرنده این است که واحد کمی

 کند.اختیارات را واگذار و پاسخگویی را برقرار می

 نقش مديريت در پاسخگويي 

الحظه م 1-2زیر را برعهده دارند )بند شرح بههای اساسی مدیران دولتی برای انجام وظایف دولت، مسئولیت -6-1

 شود( :

طور قانونی، اثربخش، کارآ، اقتصادی، اخالقی و عادالنه برای دستیابی  بهاستفاده از منابع دولتی  -الف

 ؛35هدف کلی که برای آن منابع فراهم یا برنامه تعیین شده است به

، و مدیران آن حسابرسی مورد واحدرعایت قوانین و مقررات مربوط )شامل شناسایی الزاماتی که  -ب

 مسئولیت رعایت آنها را برعهده دارند(؛

 رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ بههای طراحی شده برای دستیابی اجرای سیستم -پ

مقاصد و اهداف  بهاطمینان از دستیابی  کمک بههای داخلی اثربخش برای استقرار و حفظ کنترل -ت

پیروی از  ؛منصفانه و حفاظت ازمنابع طور کارآ، اقتصادی، اثربخش و بهاستفاده از منابع  ؛مناسب

 اطمینان از اتکاپذیری اطالعات مدیریت و مالی و گزارش درست آن؛ مقررات؛ قوانین و

منظور تشریح  به عموم افراد ناظر بر اقدامات آنان و به به های مناسبفراهم ساختن گزارش -ث

های دولت و نتایج این رای برنامهکار گرفته شده در اج بهپاسخگویی در مورد منابع و اختیارات 

 ها؛برنامه

ها گونه یافتهها و پیشنهادهای حسابرسان و برقراری و حفظ فرآیندی جهت ردیابی اینپیگیری یافته -ج

 و پیشنهادها؛

                                                 
اين مسئوليت شامل همه منابع مالي و فيزيكي و همچنين منابع اطالعاتي  - 35

 شود.مي
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حصول اطمینان از  شامل هاهای اداری مناسب هنگام انعقاد قرارداد برای حسابرسیپیروی از روش -چ

 رای نظارت بر اجرای قرارداد وجود دارد؛ وهایی باینکه روش

مفاد و مناسب برای اصالح موارد تقلب، اعمال غیرقانونی، موارد تخطی از  موقع بهانجام اقدامات  -ح

استفاده که حسابرسان درمورد آن گزارش های بالعوض یا سوءهای کمکنامهیا موافقت قراردادها

 کنند.می

 9 اطالعاتي برای هماهنگي با بخش

طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی  االجرا در اجرای حسابرسیدرباره استانداردهای عمومی الزم 3بخش  -1-3

 کند.بحث می

 سیستم کنترل کیفیت

کند. رهنمود تکمیلی زیر درباره اجزای سیستم کنترل کیفیت یک موسسه حسابرسی بحث می 3بخش  -2-3

هایی در سیستم کنترل ها و رویههای حسابرسی در استقرار سیاستحسابرسان و موسسه بهمنظور کمک  به

( اجرا، مستندسازی و 1، ارایه شده است: )3-32کیفیت خود برای پیگیری موارد مندرج در ذیل بند 

 ( نظارت بر کیفیت.2گزارشگری خدمات حسابرسی و )

های گری حسابرسی برای حسابرسیاستانداردهای حسابرسی عملیاتی درمورد انجام، مستندسازی وگزارش -الف

کند که سیستم کنترل کیفیت دربرگیرنده تصریح می 3است. بخش  ارائه شده 5و  4های عملیاتی در بخش

 که سابرسی استهای حهای طراحی شده جهت فراهم کردن اطمینان معقول برای موسسهها و روشسیاست

 3-31)بند  شودمیای و قانون و مقررات انجام های حرفهطبق الزامات استاندارد هاها و صدور گزارشحسابرسی

 باشد:زیر می شرح بهها ها و روشهایی از این گونه سیاستمالحظه شود(. نمونه

ای الزم اعضای گروه برای شناخت کافی از اهداف کار خود و استانداردهای حرفه به رسانی اطالعفراهم کردن  -1

 االجرا؛

 رستی حسابرسی؛ریزی و سرپبرنامه -2

 مستندسازی مناسب از کار اجرا شده؛ -3

 و گزارش حسابرسی مربوط؛ اتمستندو ، آمده عمل به اهمیت باهای بررسی کار اجرا شده، قضاوت -4

بررسی استقالل و صالحیت هریک از کارشناسان یا طرف قراردادهای برون سازمانی و همچنین بررسی دامنه و  -5

 کیفیت کار آنان؛

 جملهازهایی برای حل و فصل مسائل دشوار و پیچیده یا موارد عدم توافق میان اعضای گروه، روش  -6

 کارشناسان؛
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 ها؛ و نویس گزارشدر مورد پیش حسابرسی مورد واحددریافت و بررسی توضیحات  -2

و  قوانینو  ایدست آمده و طبق الزامات استانداردهای حرفه بهشواهد  پشتیبانی شده توسطگزارشگری  -0

 .االجرا الزممقررات 

فراهم نمودن اطمینان معقول برای مدیریت  منظور بهباشد که می هانظارت، ارزیابی مستمر و ادواری حسابرسی -ب

مناسب  ایگونه بهسیستم کنترل کیفیت  با مرتبطهای ها و روشباره است که سیاستاین  موسسه حسابرسی در

 مالحظه شود(. 3-32 ج شود )بنداثربخش اجرا می ورط بهطراحی شده و در عمل 

 ارایه شده است:آنها های حسابرسی در اجرا و استمرار نظارت بر کیفیت موسسه بهرهنمود زیر برای کمک 

نظارت هنگامی اثربخشی بیشتری دارد که توسط افرادی انجام شود که مسئولیتی در مورد فعالیت  هه کسي:  -0

رد )برای نمونه، در مورد خدمات خاص یا فرآیندهای متمرکز شده خاص(. یک یا چند خاص مورد نظارت ندا

صالحیت و اختیار کافی و  بهاند، در مجموع نفر از کارکنانی که برای مسئولیت فرآیند نظارت تعیین شده

ز کارکنانی مناسب در موسسه حسابرسی برای برعهده گرفتن این مسئولیت نیاز دارند. عموماً یک یا چند نفر ا

 های معمول در هر یک از کارهای حسابرسی مجزا هستند.دهند، از سرپرستیکه نظارت را انجام می

های نظارتی براساس شرایط موسسه حسابرسی در توانمندی ارزیابی رعایت میزان روش هه میزان: -1

اوت است. فسی، متهای کنترل کیفیت موسسه حسابرها و روشای مربوط و سیاستاستانداردهای حرفه

 زیر است: شرح بههای نظارت خاص هایی از روشنمونه

 آزمون سوابق اداری و کارگزینی انتخاب شده در رابطه با کنترل کیفیت؛ -الف

 های حسابرسی انتخاب شده؛بررسی مستندات و گزارش -ب

 ای کاربردی و مناسب(؛گونه بهگفتگو با کارکنان موسسه حسابرسی ) -پ

ساالنه(، و بررسی  طور بهکم شکل مکتوب )دست بههای نظارتی های حاصل از روشص ادواری یافتهتلخی -ت

 هایی که بیانگر ضرورت اقدامات اصالحی است؛روشمند علل یافته

خاص بررسی شده یا  هایحسابرسی با ارتباط درتعیین هرگونه اقدام اصالحی یا بهبودهایی که ضرورت دارد  -ث

 های کنترل کیفیت موسسه حسابرسی اجرا شود؛وشها و رسیاست

 های بعدی؛ و مدیریت ذیربط موسسه حسابرسی همراه با پیگیری بههای شناسایی شده یافته رسانی اطالع -ج

های الزم، کند آیا اقدامکارکنان مدیریت ذیربط در موسسه حسابرسی که تعیین می طریق ازها بررسی یافته -چ

 موقع انجام شده است یا خیر. بهی در سیستم کنترل کیفیت، شامل تعدیالت ضرور
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بررسی سوابق اداری و کارگزینی انتخاب شده در رابطه با بررسي سوابق اداری و کارگزيني انتخاب شده:   -9

 زیر باشد: هایآزمونکنترل کیفیت، ممکن است دربرگیرنده 

 استقالل؛ بههای مربوط ها و روشرعایت سیاست -الف

 ای مستمر شامل آموزش کارکنان؛های ارتقای حرفهرعایت سیاست -ب

 یاکارگیری کارشناسان  بهاستخدام و تعیین حقوق و مزایای کارکنان واجد شرایط، شامل  با مرتبطهای روش -پ

 مشاوران، در هنگام نیاز؛

 ارزیابی عملکرد و پیشرفت کارکنان؛ با مرتبطهای روش -ت

 وع، پذیرش و تداوم خدمات حسابرسی؛شر با مرتبطهای روش -ث

ها؛ ها و روشهای کنترل کیفیت و اجرای این سیاستها و روششناخت کارکنان موسسه حسابرسی از سیاست -ج

 و

 های خود.ها و روشسازی سیاستفرآیند موسسه حسابرسی برای بهنگام -چ

یابی است که آیا موسسه حسابرسی، پس از های نظارتی دربرگیرنده این ارزروش های پیشین:پیگیری يافته -4

انجام داده  را ها و پیشنهادهاهای اصالحی الزم برای پیگیری یافتهپیشین، اقدام پیشگان همنظارت و بررسی 

طراحی و  بهمربوط  برآورد خطربخشی از  عنوان بهکار نظارت، این اطالعات را  با مرتبطاست یا خیر. کارکنان 

های نظارتی، کیفیت موسسه حسابرسی و تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشاجرای سیستم کنترل 

 برند.کار می به

های کنترل کیفیت خود را در گزارشی مکتوب موسسه حسابرسی نتایج نظارت بر سیستم گزارش مکتوب: -5

ب را انجام دهد. کند که موسسه حسابرسی مجاب شود تا در موارد الزم، اقدامات سریع و مناساعالم می

 زیر است: شرح بهاطالعات مندرج در این گزارش 

 های نظارتی اجرا شده؛تشریح روش -الف

 های نظارتی؛ ودست آمده از روش بهنتایج  -ب

های و اقدام اهمیت باهای های تکراری، روشمند یا سایر نارساییدر موارد مقتضی، شرحی از نارسایی -پ

 ها.آن نارسایی لو فص انجام شده برای حل
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خود را  پیشگان همبحث شد، موسسه حسابرسی مستقل بایستی آخرین گزارش بررسی  3-61همانگونه که دربند  -3-3

سازی، شامل قراردادن این الزامات شفاف بههایی از چگونگی دستیابی در دسترس همگان قرار دهد. نمونه

برون سازمانی یا در یک پرونده قابل دسترس برای  رسانی اطالعدر یک پایگاه  پیشگان همگزارش بررسی 

، موسسه حسابرسی همچنین ممکن پیشگان همدرک همگان از گزارش بررسی  بههمگان است. برای کمک 

و چگونگی اجرای آن در موسسه خود را نیز در آن پایگاه قرار دهد.  پیشگان هماست شرحی از فرآیند بررسی 

های حسابرسی ممکن است برای کمک کند که موسسهت بیشتر را ارایه میهایی از اطالعاموارد زیر نمونه

 :، در پایگاه قرار دهندپیشگان همشناخت کاربران از معنای گزارش بررسی  به

 ؛پیشگان همتبیین فرآیند بررسی  -الف

 ؛تشریح سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی -ب

 و ؛شده های حسابرسیازمانسبر کار  پیشگان همتبیین ارتباط نتایج بررسی  -پ

شده تعدیل شده است، شرحی از برنامه موسسه حسابرسی بررسی پیشگان همچنانچه گزارش بررسی  -ث

 های کیفیت و وضعیت موارد بهبود.برای بهبود کنترل

 

 4اطالعاتي برای هماهنگي با بخش 

کند. استفاده از شواهد ث میهای عملیاتی بحدر مورد استانداردهای اجرای عملیات در حسابرسی 4بخش  -1-4

ها، منظور پشتیبانی از مبنایی درست برای ارایه یافته بهاهداف حسابرسی  بر مبتنیکافی و مناسب 

حسابرسان  بهها و پیشنهادها، از مفروضات اساسی حسابرسی عملیاتی است. بحث زیر برای کمک گیرینتیجه

 سب بودن شواهد در رابطه با اهداف حسابرسی، ارایه شده است.در شناسایی انواع گوناگون شواهد و ارزیابی منا

 انواع شواهد

بندی شود. عینی، مستند یا شفاهی، تقسیم بهشواهد ممکن است برحسب شکل و چگونگی گردآوری آن،  -2-4

دست  بهها یا رویدادها، توسط حسابرسان بازرسی یا مشاهده مستقیم افراد، دارایی طریق ازشواهد عینی 

ها، تصاویر ویدیویی، اشکال ها، عکسای از یادداشتشکل خالصه بهآید. چنین شواهدی ممکن است یم

شکل اطالعات از پیش موجود،  بههای عینی، مستند شود. شواهد مستند ها یا نمونهترسیمی، نمودارها، نقشه

دست آمده از  به، خالصه اطالعات صفحات گسترده ها،حسابها، قراردادها، سوابق حسابداری، صورتمانند نامه
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شکل الکترونیکی و اطالعات مدیریت در رابطه با عملکرد  بههای داده، اطالعات ذخیره شده پایگاه

های تمرکز، ها، گروهوجو، مصاحبهپرس طریق ازآید. شواهد شفاهی دست می به، حسابرسی مورد واحد

آید. حسابرسان اغلب ازفرآیندهای تحلیلی شامل محاسبات، می دست بهها های همگانی یا پرسشنامهاندیشیهم

های منطقی برای تحلیل هرگونه شواهد گردآوری شده ها، تجزیه اطالعات برحسب اجزای آن و استداللمقایسه

کافی  به)برای تعاریف مربوط  کنندمنظور تعیین اینکه آیا آن شواهد کافی و مناسب است یاخیر، استفاده می به

ها و واقعیت بهمالحظه شود(. نقاط قوت و ضعف هر یک از انواع شواهد  4-66و  4-51مناسب بودن، بندهای و 

 اهداف حسابرسی، بستگی دارد. با مرتبطای آن و قضاوت حرفه بهشرایط مربوط 

 اهداف حسابرسي با ارتباط درمناس  بودن شواهد 

ان در رابطه با حسابرسی عملیاتی، مناسب بودن شواهد یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر میزان اطمین -3-4

 اهداف حسابرسی است. برای نمونه: با ارتباط در

ارایه  حسابرسی مورد واحدبررسی نتایج کمّی خاصی تمرکز یابد که توسط  اهداف حسابرسی امکان دارد بر -الف

رابطه با درستی  شواهدی در بهبی دستیا های حسابرسی احتمال دارد برهایی، روششده است. در چنین وضعیت

 گیری آماری باشد.مبالغ خاص مورد تردید، تمرکز یابد. این کار ممکن است دربرگیرنده استفاده از نمونه

اهداف حسابرسی امکان دارد بر اجرای برنامه یا فعالیتی خاص در سازمان مورد حسابرسی تمرکز یابد. در چنین  -ب

اهداف حسابرسی، با اطالعاتی مواجه شود که توسط  بهدستیابی  منظور به هایی، حسابرس ممکن استوضعیت

را از هر دو جنبه اعتبار و اطالعات تهیه شده است. حسابرس ممکن است آزمون کیفیت  حسابرسی مورد واحد

 اتکاپذیری آن ضروری تشخیص دهد.

شود و از منابعی تر استفاده میاهداف مهماهداف حسابرسی امکان دارد بر اطالعاتی تمرکز داشته باشد که برای  -پ

آید که عموماً مناسب تشخیص داده شده است. برای نمونه، آمارهای اقتصادی منتشر شده توسط دست می به

شود، ممکن های ذیصالح منتشر میهای دولتی در مورد تورم یا دیگر اطالعات مشابهی که توسط سازمانسازمان

منظور تایید اطالعات،  بههایی دسترس باشد. در چنین مواردی، ممکن است اجرای روشاست بهترین اطالعات قابل 

اساس ماهیت اطالعات، کاربرد  ای برها مستلزم اعمال قضاوت حرفهبرای حسابرسان عملی یا الزم نباشد. این تصمیم

 کارگیری آنها در حسابرسی است . بهیا پذیرش همگانی آن اطالعات و چگونگی 



 88 

ها تاکید داشته زنی بین وظایف گوناگون دولت یا سازمانها یا محکداف حسابرسی امکان دارد بر مقایسهاه -ت

های عمومی، گذاریسیاست با مرتبطهای متفاوت آمدهای تصمیمتحلیل پی ویژه برای بهها باشد. اینگونه حسابرسی

العات زیربنای آمارها، عملی نیست، حسابرسان ممکن سودمند است. در اینگونه موارد، در جایی که تایید جزئیات اط

 های مختلف یا تغییرات عملکرد در طی زمان را انجام دهند.ای دستگاههایی مانند آمارهای مقایسهاست تحلیل

 احتماالً برای ای، ارزیابی یا تایید شده است،افشای روشن پیرامون اینکه چه میزان از اطالعات یا آمارهای مقایسه

 کنندگان گزارش ضرورت خواهد داشت.استفاده بهایه شواهد مناسب ار

، تمرکز حسابرسی مورد واحدهای ارایه شده توسط داده بر مبتنیاهداف حسابرسی امکان دارد بر روند اطالعات  -ث

همراه با  های زیربنایی،داده های تحلیلی کلی ازاز آزمون استفاده بایابد. درچنین وضعیتی، حسابرسان ممکن است 

 ها یا فرآیندهای مورد استفاده در تهیه اطالعات، شواهد را ارزیابی کنند.آگاهی و شناخت از سیستم

ها، بر شناخت از اطالعات گردآوری یا خودبازگوشده توسط سازمان استفاده بااهداف حسابرسی امکان دارد  -ج

مواردی، ممکن است برای حسابرسان مفید باشد که و مقطعی تمرکز یابد. در چنین  های جدیدحسابرسان از موضوع

همراه دیگر اطالعات قابل دسترس درباره برنامه بررسی کنند. منابع  بهتناسب کلی اطالعات گردآوری شده را 

برای های بازرسی کل یا سایر حسابرسان برون سازمانی، ممکن است اطالعاتی را مانند گزارشدیگر اطالعاتی 

شده، با دیگر منابع برون  بازگو آیا هرگونه اطالعات تایید نشده یا خودزد که مشخص کند حسابرسان فراهم سا

 .آنها تایید گردد یا خیر طریق از تواندسازمانی اطالعات، سازگار است یا می

 

 5اطالعاتي برای هماهنگي با بخش 

. مبحث زیر برای کمک کندهای عملیاتی بحث میدر رابطه با استانداردهای گزارشگری حسابرسی 5بخش  -1-5

 ، ارایه شده است.یاتیهای حسابرسی عملحسابرسان در تهیه و مکتوب نمودن گزارش به

 عناصر کیفي گزارش

موقع،  بهحسابرسان ممکن است هنگام تهیه و مکتوب نمودن گزارش حسابرسی، از عوامل کیفی گزارش شامل  -2-5

دهد، استفاده ر بودن، تا آنجایی که موضوع اجازه میطرف، متقاعد کننده، روشن و مختصکامل، درست، بی

 کنند.
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های کلیدی قابل ها، ارقام و یافتهشواهد کافی و مناسب، با واقعیت طریق ازگزارش درست  درست بودن: -الف

ها و بیان روشن منابع، روشبا ها، واقعیت بر مبتنی هایشود. گزارششواهد حسابرسی، پشتیبانی می بهردیابی 

شواهد گزارش شده  بهها بتوانند در مورد میزان وزنی که کنندگان آن گزارشای که استفادهگونهروضات، بهمف

ها و دیگر موارد افشا نیز های دادهکند. افشای محدودیتدرستی، کمک می بهدهند، قضاوت نمایند، در دستیابی می

تر با موضوع اصلی ها در ارتباط گستردهه یافتهکند. هنگامی کتر کمک میهای حسابرسی درستصدور گزارش به

های حسابرسی برای تهیه موسسه بههای کمک ها نیز از درستی بیشتری برخوردارند. یکی از راهاند، گزارشارایه شده

گذاری فرآیندی گذاری است. عطفکارگیری فرآیند کنترل کیفیتی مانند عطف بههای حسابرسی درست، گزارش

ها، ارقام و کند که بیان واقعیتمیای که مستقل از کار حسابرسی است، تایید آن حسابرس باتجربه است که طبق

ها و گیریشود، و نتیجهدرستی پشتیبانی می بهها با شواهد مستند درستی گزارش شده است، یافته بهها تاریخ

 آید.دست می بهطور منطقی از شواهد  بهپیشنهادها 

این معنی است که نحوه ارایه گزارش از نظر محتوی و سبک، متعادل است.  بهطرف بودن بی ن:طرف بودبي -ب

ای درخور مالحظه گونه بهکند، اعتبار آن در زمینه مناسب ارایه میو غرضانه طور بی بهگزارش هنگامی که شواهد را 

فانه و منصفانه است. سبک گزارش ممکن است طرای بیگونهمعنی ارایه نتایج حسابرسی به بهیابد. این افزایش می

ها و پیشنهادهای حسابرسان، تشویق کند. این سبک متعادل هنگامی گیرندگان را برای اقدام در مورد یافتهتصمیم

هایی برای توصیف شواهدی که کارگیری صفات یا واژه بهاز  خودداریها ضمن دست آید که گزارش بهتواند می

دهد.  ها ارایهگیریانجامد، شواهد کافی و مناسب برای پیشتیبانی از نتیجهتقادی یا بدون پشتوانه گیری اننتیجه به

صراحت بیان  بهها را کار گرفته شده در تحلیل بههای حسابرسی منبع شواهد و مفروضات هنگامی که گزارش

مثبت برنامه رسیدگی شده را، چنانچه های یابد. گزارش ممکن است جنبهها افزایش میطرفی گزارشکند، بیمی

بهبود عملکرد دیگر  بههای مثبت برنامه ممکن است اهداف حسابرسی مربوط باشد، مشخص کند. بازتاب جنبه به

دهد که کار های حسابرسی نشان میخوانند. هنگامی که گزارشهای دولتی منجر شود که گزارش را میسازمان

 شود.تر محسوب میطرفانهمستقل و آگاه انجام شده است، بی غرض،ای، بیتوسط کارکنان حرفه

این معنی است که گزارش دربرگیرنده شواهد کافی و مناسب موردنیاز برای  بهکامل بودن  کامل بودن: -پ

این معنی  بهباشد. کامل بودن همچنین های گزارش شده میموضوعاز اهداف حسابرسی و باالبردن درک  بهدستیابی 

در رابطه با اهداف حسابرسی شرح  اهمیت باها را بدون حذف اطالعات مربوط و گزارش، شواهد و یافته است که
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اندازی در مورد میزان و سازی چشممعنای فراهم بهکنندگان، دهد. فراهم ساختن شناخت از گزارش برای استفادهمی

ها یا معامالت آزمون شده و ارتباط داد موضوعتع با مرتبطمانند تکرار رویدادهای  ،های گزارش شدهاهمیت یافته

معنی بیان روشن آنچه که انجام شده و آنچه  بهاست. کامل بودن همچنین  حسابرسی مورد واحدها با عملیات یافته

جلوگیری از دسترسی  طریق ازهای تحمیلی ها، محدودیتداده هایکه انجام نشده و توصیف آشکار محدودیت

 موارد است.سوابق یا دیگر  به

پاسخگوی اهداف حسابرسی  ،حسابرسیاین معنی است که نتایج  بهمتقاعدکننده بودن  متقاعدکننده بودن: -ت

های ارایه ای منطقی از واقعیتگونهها و پیشنهادها بهگیریای قانع کننده ارایه شده است و نتیجهگونهها بهاست، یافته

معقول بودن نتایج و سودمندی اجرای پیشنهادها، هنگامی که توسط شواهد ها، گیرند. اعتبار یافتهشده نشأت می

تمرکز  بهتواند شود میاین روش تهیه می بههایی که تر است. گزارشکافی و مناسب پشتیبانی شود، متقاعدکننده

های انجام اقدامای برای تواند انگیزههای درخور توجه کمک کند و میبر موضوع حسابرسی مورد واحدتوجه مسئوالن 

 اصالحی فراهم نماید.

کننده آن، آسان باشد. این معنی است که گزارش برای مطالعه و درک استفاده بهروشن بودن  روشن بودن: -و

حسابرسان  بهاین هدف  بهدهد، در دستیابی تهیه گزارش با عبارتی روشن و ساده تا آنجایی که موضوع اجازه می

منظور ارایه ساده مفید است. بیان واژگان فنی، اختصارات، و  بهبارت آسان و غیرفنی کند. استفاده از عکمک می

ای مشخص یا خالصه در گزارش کار رفته در گزارش نیز مفید است. حسابرسان ممکن است از صفحه بههای مخفف

از خالصه استفاده کنندگان گزارش و برجسته کردن پیام کلی استفاده کنند. چنانچه برای جلب توجه استفاده

های ترین یافتهاهمیت با تلخیص اهداف حسابرسی، بههای مربوط پرسش بههای خاص شود، اگر در آن بر پاسخمی

شود،  تمرکزبینی پیشنهادهای اصلی کنندگان در پیشاستفاده بههای اصلی گزارش و کمک حسابرسی و نتیجه گیری

شفاف شدن و  بهها، گیریها و نتیجهبیان واقعیت و درستی و دقت در تاهمی بامفید است. سازماندهی منطقی موارد 

ها، خواندن ودرک سرفصل بههای مربوط ها و جملهعناوین، زیرنویساز اثربخش  استفادهکند. درک گزارش کمک می

های است موضوعها( ممکن کند. وسایل کمک بصری )مانند تصاویر، نمودارها، نمودگرها و نقشهتر میگزارش را آسان

 پیچیده را روشن و خالصه کند.

تر از اندازه این معنی است که گزارش برای انتقال و پشتیبانی از پیام، طوالنی بهمختصربودن  مختصربودن: -ج

کنندگان را ممکن است حتی پیام اصلی را پنهان کند و استفاده ،کاهدمیارزش گزارش از الزم نیست. جزئیات اضافی 
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هایی که ای است، اما گزارشها تابع قضاوت دقیق حرفهگمراه سازد. اگرچه تعیین محتوای گزارش یاسردرگم 

 .باشدمیتر اهداف حسابرسی مناسب بهها اما مختصر است، از جهت دستیابی واقعیت بر مبتنی

موقع شواهد مربوط،  بهمنظور برخورداری از استفاده بیشتر، هدف حسابرسان ارایه نمودن  به موق  بودن: به  -چ

کنندگان است. استفاده ، مراجع قانونی و سایرحسابرسی مورد واحدنیازهای قانونی مسئوالن  بهبرای پاسخگویی 

 اهمیت باروز باشد، سودمندتر خواهد بود. بنابراین، یکی از اهداف  بههمچنین، اگر شواهد ارایه شده در گزارش، 

های موقع گزارش است. حسابرسان در جریان حسابرسی ممکن است گزارش بهگزارشگری برای حسابرسان، انتشار 

 رسانی اطالعارایه کنند. چنین  حسابرسی مورد واحدمسئوالن ذیربط  به اهمیت باهای ای از موضوعمیان دوره

 آنان گرددو موجب می دهد، هشدار میفوریتوجه  نیازمند هایدر مورد موضوع حسابرسی مورد واحدمسئوالن  به

 های اصالحی الزم را پیش از تکمیل گزارش نهایی اجرا نمایند.اقدام

                                                 
 

 

 
 

 

 

 
همسر و افراد تحت تکفل اعم از وابسته يا  خويشاوندان درجه يک عبارت از -33

غيروابسته است. خويشاوندان نزديک عبارت از والدين، برادر يا خواهر يا 

 فرزندان غيرمستقل است.

 تعریف شده است. 3-15تا  3-13 یک مؤسسه حسابرسی مستقل، در بندهای-12

 2شود. بخش  با استقالل مالحظه برای استانداردهای مرتبط 3-11تا  3-2بندهای -6

ای مالحظه شود. همچنين هر با اصول آيين رفتار حرفه برای استانداردهای مرتبط

ای، ممکن است مشمول الزامات آيين رفتار های حرفهيک از حسابرسان عضو انجمن

 اي باشند.ها يا نهادهاي اعطاکننده مدارک حرفهای سازمانحرفه

( صالحديد 1کنند: )اين داليل شروع میهای حسابرسی کار حسابرسی را به مؤسسه -7

( تعهدات 3گذار يا ناظر و )( درخواست نهادهای قانون2مؤسسه حسابرسی، )

ها و تعهدات قانونی، نسبت قانونی. يک مؤسسه حسابرسی ممکن است طبق درخواست

به انجام کار الزام داشته باشد. در مواردی که يک مؤسسه حسابرسی در واحد 

دليل الزام قانونی يا داليل ديگر، مستقل نيست و اما به مورد حسابرسي،

 مراجعه شود. 3-3تواند از انجام کار خودداری کند، به بند نمی

 شود.ای مالحظه برای الزامات مرتبط با صالحيت حرفه 3-28تا  3-21بندهای  -8

 دوره مورد بررسی عموماً دربرگیرنده یک سال است. -9

های های مبتنی بر استانداردها، تنها تعداد اندکی از حسابرسیهای حسابرسی مربوط است که نسبت به انواع دیگر حسابرسیبه مؤسسه عمومآً ،رویکرد دوم -10

 دهند.را انجام می عملياتيحسابرسی 

 
 

کننده به اين پيشگان بررسی اظهارنظر تعديلي، اظهارنظری است که طبق آن هم -11

های مندرج در گزارش، سيستم کنترل نای اثرات نارسايیرسند که به استثنتيجه می

مناسب طراحی و رعايت شده است. اظهار  ايگونهکيفيت در دوره زمانی موردنظر به

اي گونهنظر مردود، اظهار نظري است مبني بر اينكه سيستم كنترل كيفيت به

اي، مناسب طراحي و رعايت نشده است تا نسبت به رعايت استانداردهاي حرفه

 دست آيد.اطمينان معقول به
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 واژه با "significant" واژه، عملياتيدر استانداردهای حسابرسی  -31

"material"رود، ه کار میهای مالی بهای صورت، که در متون حسابرسی

 است. معادل هم در نظر گرفته شده

 
شود، در شرايطی که اهداف حسابرسی توسط قانون تعيين می -37

ممکن است برای تعريف اهداف يا دامنه حسابرسی، آزادی حسابرسان 

 عمل نداشته باشند.

که در اين رهنمود استفاده شده است،  "Program"واژه برنامه  -38

ها و وظايف ها، فعاليتها، برنامهسازمان ،واحدها دربرگيرنده

 باشد.دولت می
 

سی های مربوط به حسابرفعاليت ،بسياری از واحدهای دولتی -50

داخلی را تحت عناوين ديگری مانند بازرسی، ارزيابی، رسيدگی، 

ها شناسند. اين فعاليتها يا تحليل مديريت، میتشکيالت و روش

 کند.به مديريت کمک می ،وظايف انتخابینحوه انجام بررسی  طريق از

 
 

طريق ارائه  تقلب نوعی عمل غيرقانونی شامل به دست آوردن چيزی با ارزش از-52

طور آگاهانه است. اينکه آيا يک عمل، در واقع، تقلب است يا خير، ادرست بهن

طريق دادگاه يا سيستم قضايي يا مراجع قانونی ديگر  تصميمی است که بايد از

 باشد.ای حسابرسان میگرفته شود و فراتر از مسئوليت حرفه

 

 

 
ايفای تعهدات  ارکان راهبری، افراد مسئول برای نظارت بر هدايت راهبردی و-53

پيوست  1-05تا  1-03حسابرسی در ارتباط با پاسخگويی هستند )بندهای  مورد واحد

 مالحظه شود.(

 

 
منظور از يک حسابرس با تجربه، فردی )اعم از داخل يا بيرون از موسسه حسابرسی(  -55

هايی است که او را توانا ساخته است تا حسابرسی ها و مهارتاست که دارای صالحيت

های حسابرسی ( روش1ها شامل شناخت)ها و مهارترا انجام دهد. اين صالحيت عملياتي

( 3و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط، ) عملياتي( استانداردهای حسابرسی 2، )عملياتي

محيط  با مرتبطهای ( موضوع3دستيابی به اهداف حسابرسی و ) با مرتبطهای با اهميت موضوع

 .باشدمی یحسابرس مورد واحد

 
ها، موارد يا ساير توانند اين الزامات را با تهيه فهرستی از پروندهحسابرسان می -51

. پيوست نمودن که مورد آزمون قرار گرفته است اجرا کنند ایهای تشخيص مدارک ويژهروش

زمون يا تهيه رونوشت از جزئيات اطالعات اينگونه مدارک، تحت عنوان تصوير مدارک مورد آ

 تندسازی حسابرسی الزامی نيست.مس


