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 اتیلک
نتـر  ک یدرمـورد روشـها ینان مؤسسه حسابرسکارکمشخص  یتهایالزم درباره مسئول یهایی، ارائه استانداردها و راهنمااستانداردن یهدف ا . 1

“ ب”و “ فالـ” یالزم اسـت بـا بخشـها اسـتانداردن یـ( اسـت. ایمـال یصورتها ی)شامل حسابرس یخیتار یاطالعات مال یحسابرست یفیک
 ( مطالعه شود.123ه ی)نشر 

2 .   
ه مؤسسـه کن موضوع است ینان معقو  از ایسب اطمک یشده برا یت طراحیفیکنتر  کستم یس کیاستقرار  لف بهکم یهر مؤسسه حسابرس . 3

موجـود  طیشـرا ، مناسـبیحسابرسـ یننـد و گزارشـهاک یت مـیرا رعا یو مقررات یو قانون یاحرفه ینان آن، الزامات استانداردهاکارکو 
 شود.یار صادر مکر مسئو  یمد ایتوسط مؤسسه 

 :یگروه حسابرس . 4
 .ندکیرا اجرا م یار حسابرسکاجرا در ت قابلیفیکنتر  ک یروشها ـ الف
 .ت مؤسسه، فراهم شودیفیکنتر  کستم یاستقال  در س بخش مربوط به یان اجراکدهد تا امیار مؤسسه قرار میاخت اطالعات مرتبط را در ـ ب
 یق اسـتخدام و آموزشـهایـنـان از طرکارکت یها و صالحییمثا ، در ارتباط با توانا یند )براکمؤسسه اعتماد  یستمهایس تواند بهیم ـ پ

 یسـتمهایق سیـار از طرکصـاحب بـا روابط یاستقال ، برقرار اطالعات مربوط به یرسانو اطالع یآورق گردی، استقال  از طریرسم
ده شـالعـات ارائـه ه اطکـن ی(، مگر اینظارت یندهایرآق فیاز طر یو مقررات یالزامات قانون به یبندیار؛ و پاکرش و حفظ صاحبیپذ

 ند.کجاب یرا ا یگرین، برخورد دیریا سایتوسط مؤسسه 

 فیتعار

 است: ار رفتهکزیر با معانی مشخص شده برای آنها ب، اصطالحات های حسابرسیاستاندارددر  . 5
و  یار حسابرسـکـ کیـه مسـئو  کـمربـوط،  یا قـانونی یامجوز حرفه یدر مؤسسه، دارا یگریا فرد دی کیـ شر“ ارکر مسئو  یمد ـ الف

 صادره از طرف مؤسسه است. یآن و گزارش حسابرس یاجرا
ش از صـدور گـزارش یطرفانـه )پـیب یابیـسـاختن ارز ریپـذ انکام یشده برا یند طراحیـ فرآ“ یار حسابرسکت یفیکنتر  ک یبررس ” ـ ب

 افته است.ی آن دست ه گزارش حسابرس، بهیته یه براک یجیآورده و نتا عمل به یه گروه حسابرسک یاعمده یحسابرس( قضاوتها
ن یـاز ا یا گروهـیط یواجد شرا یسازماندر مؤسسه، فرد برون یگری، فرد دکیشر ـ “یار حسابرسکت یفیکنتر  کننده ک یبررس ” ـ پ

 لعمـ عمـده بـه یاصدور گزارش حسابرس( قضـاوته ش ازی)پ طرفانهیب یابیارز یو مناسب برا یافکار یگونه افراد، با تجربه و اخت
 اند.افتهی آن دست ه گزارش حسابرس، بهیته یه براک یجیو نتا یآمده توسط گروه حسابرس

 .یار حسابرسکارشناسان طرف قرارداد مؤسسه در ارتباط با آن ک، شامل یار حسابرسک کیننده کـ همه افراد اجرا“ یابرسسگروه ح” ـ ت
 باشد.یم یدار انجام حسابرس ه عهدهک یل از حسابداران رسمکمتش یاا مؤسسهیو سازمان  یشاغل انفراد کیـ “ یبرسحسا مؤسسه” ـ ث
ت مؤسسـه توسـط گـروه یـفیکنتـر  ک یاسـتها و روشـهایت سیاز رعا یردن شواهدک فراهم یشده برایطراح یروشها ـ “ینیبازب” ـ ج

 .شدهلیمکت یار حسابرسکدر ارتباط با  یحسابرس
ل یـمکت یارهـاکاز  یمتنـاوب مـوارد انتخـاب ینیت مؤسسه، شامل بازبیفیکنتر  کستم یمستمر س یابیو ارز یند بررسیـ فرآ“ نظارت” ـ چ

 .شده است یت آن، طراحیفیکنتر  کستم یاثربخش س ینان معقو  از اجرایسب اطمک قادر ساختن مؤسسه به یه براکشده، 
اشـتاا  داشـته و  یاار حرفـهک مؤسسه به کیطور تمام وقت منحصراً در  ه بهکران یا یاران رسمهر عضو جامعه حسابد ـ “کیشر” ـ ح

 دارد. یت تضامنیثالث مسئول مؤسسه و اشخاص یتهایدر مقابل فعال
 استخدام مؤسسه هستند. ه درک یارشناسانکمؤسسه شامل  یار افراد حرفهیا و ساکشر ـ “نانکارک” ـ خ
 .یان رفتار حرفهییشرح مندرج در آ مربوط، به یو الزامات اخالق یحسابرس یاستانداردها ـ “یاهحرف یاستانداردها” ـ د
 باال اما نه مطلق. ینانین بخش، سطح اطمیدر ا ـ “نان معقو یاطم” ـ  ذ
 کی کیمثا ، شر یبرا ار؛کر مسئو  یدر حد مد یتیها و صالحییخارج از مؤسسه با توانا یفردـ  “طیشرا واجد یسازمان فرد برون” ـ  ر

 ران.یا یت در جامعه حسابداران رسمیفیک نتر ک مسئو  یاا افراد حرفهیگر یمؤسسه د

 یت حسابرسیفیکمرتبط با  یتهایمسئول

6 . 

 ن الگـو، معمـوالً ازیـنـد. اکین میگروه تـدو یر اعضایسا یبرا یت حسابرسیفیکباره  را در ییلگوا یار حسابرسکار در همه مراحل کر مسئو  یمد . 7



 220استاندارد حسابرسی 

 یفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخیکنترل ک

 (1386)تجدیدنظر شده 
 

3 

 د دارد:یکر تأیموارد ز امها بهیگونه اقدامات و پ نیشود. ایگروه ارائه م یاعضا به یمناسب و یامهایار و پکر مسئو  یق اقدامات مدیطر
 .یو مقررات ی، قانونیاحرفه یهاار طبق الزامات استانداردک یت اجرایاهم ـالف
 ار.ک طیت مؤسسه متناسب با شرایفیکنتر  ک یاستها و روشهایت سیت رعایاهم ـ ب

 ط موجود.یت صدور گزارش حسابرس، مناسب شرایاهم ـ پ
 است. ی، اساسیار حسابرسکانجام  یت، برایفیکه کت ین واقعیا ـ ت

 یالزامات اخالق

8 .  

شتر جنبه بازدارنـده یه بکاست  یارفتار حرفه نییآ“ ب”و“ الف” یرنده قسمتهایمعموالً دربرگ یحسابرس یارهاک مربوط به یالزامات اخالق . 9
 است: ریشرح ز به یااخالق حرفه ی، اصو  اساسیان رفتار حرفهییدارد. طبق آ

 اری.کدرست ـالف
 .یطرفیب ـ ب

 .یات و مراقبت حرفهیصالح ـ پ
 .یرازدار ـ ت

 .یارفتار حرفه ـ ث

ر ین مـدیبـ یبـاره موضـوعات اخالقـ جو و گفتگـو در و ار است. پرسی، هشیت الزامات اخالقیعدم رعا ار همواره نسبت بهکر مسئو  یمد . 10
ق یطر ر ازاکر مسئو  یدهد. چنانچه مدیم و حسب ضرورت رخ یابرسار حسک یدر طو  اجرا یگروه حسابرس یاعضا ریار و ساکمسئو  

از  انـد، الزم اسـتهردکت نیـرا رعا یالزامات اخالق یگروه حسابرس یه اعضاکجه برسد ین نتیا گر، بهیق دیهر طر ا بهیمؤسسه  یستمهایس
 ند.کن ییصالح در مؤسسه، اقدام مناسب را تعیر افراد ذیق مشورت با سایطر

 نند.کیحل و فصل آنها را مستند م یشده و چگونگیی، موضوعات شناسایگروه حسابرس یر اعضایار و، درصورت اقتضا، ساکر مسئو  یمد . 11

 استقالل
12 .    

  

 

  

  

    

 
 ا بـهیـن ببـرد ینتوانـد آن را از بـ یمنیر ایه تدابکند ک ییرا شناسا یدیتهد یار حسابرسک است در رابطه با استقال  مربوط به نکار ممکر مسئو  یمد . 13

جـاد یامل ان بردن عویتواند شامل از بیه مک) ن اقدامات مناسبییتع یار براکر مسئو  ین گونه موارد، مدیدر ا اهش دهد.کرش ین قابل پذییسطح پا
 د مستند شود.یابج آن ین مشاوره و نتایند. اکیصالح در مؤسسه مشورت میباشد( با افراد ذ یار حسابرسکاز  یریگ نارهکا ید یننده تهدک

 ژهیو یحسابرس یارهاکو  ارکرش و تداوم رابطه با صاحبیپذ

14 . 

ر یوجـود، مـد نیـا ار شروع نشده باشـد. بـاکمسئو   ریاست توسط مد نکمم یار حسابرسکا تداوم یرش یباره پذ در یریگ میند تصمیفرآ . 15
 ر.یا خیم اتخاذ شده هنوز مناسب است ین تصمیا آخریه آکند کین مییار تعکمسئو  

 ر است:یموارد ز یابیژه شامل ارزیو یحسابرس یارهاکار و کرش و تداوم رابطه با صاحبیپذ . 16
 یاصل ییران اجرایره و مدیمد ئتین عمده، هیکصداقت مال. 
 ار و دارا بودن زمان و منابع الزم.ک یاجرا یبرا یت گروه حسابرسیصالح 
 یتوسط مؤسسه و گروه حسابرس یت الزامات اخالقیان رعاکام. 
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آورد و یعمـل مـ هرا بـ 33تـا  30 یمناسـب مقـرر در بنـدها یمشورتها یمشخص شود، گروه حسابرس یموارد باال مسائل یابیچنانچه با ارز
 ند.کیحل و فصل آن را مستند م یچگونگ

آمـد یو پ یا قبلـیـ یجـار یار حسابرسکان یآمده در جر شیمسائل عمده پ یار، شامل بررسکصاحب کیدرباره تداوم رابطه با  یریم گیتصم . 17
اخت ه مؤسسه شـنکد خته باشپردا یانهیخود در زم یتجار یتهایتوسعه فعال ن است بهکمم یارکمثا ، صاحب یآن بر تداوم رابطه است. برا

 ا تجربه الزم را از آن ندارد.ی

18 .    

 

 

 ین گروه حسابرسییتع

19 .   

 

 ر است:یشرح ز به یت موردانتظار از گروه حسابرسیها و صالحییتوانا . 20
 ت.کق آموزش مناسب و مشاریمشابه از طر یدگیچیت و پیبا ماه یحسابرس یارهاکاز  یشناخت و تجربه عمل 
 یو مقررات ی، قانونیاحرفه یشناخت از الزامات استانداردها. 
 اطالعات مربوط. یفناور مناسب، شامل دانش یندانش ف 
 ار.کت صاحبیفعال شناخت از صنعت مربوط به 
 یاتوان اعما  قضاوت حرفه. 
 ت مؤسسه.یفیکنتر  ک یاستها و روشهایشناخت از س 

 ارکانجام 

21 .  
 

 ند:کیت میرا هدا یار حسابرسکر، یگروه از موارد ز یردن اعضاکار، با آگاه کر مسئو  یمد . 22
 آنان. یتهایمسئول ـ الف
 .یدگیرس مورد واحد یت تجاریت فعالیماه ـ ب
 خطر. موضوعات مرتبط با ـ پ
 د.ید آین است پدکه ممک یالتکمش ـ ت
 ار.کانجام  یلیرد تفصکیرو ـ ث

صـل مراقبـت اآنـان طبـق  ار واگـذار شـده بـهکـ یو اجرا یاد حرفهیاز ترد ی، سطح مناسبیطرفیشامل حفظ ب یگروه حسابرس یتهایمسئول
 یمناسـبتر یگـوب، گفتیـن ترتیتر گروه بپرسند؛ بـدتجربه با یخود را از اعضا یاست پرسشها بهتر یگروه حسابرس یاست. اعضا یاحرفه

 د.یآیوجود م گروه به ین اعضایب
 کمـک یوآموزش مناسب بـرا یار گروهکت است. یاهم زیار مورد اجرا توسط آنان، حاکاز اهداف  یگروه حسابرس یشناخت همه اعضا . 23

 است. یشده، ضرورار واگذارکاهداف  روشن از یسب شناختکجهت  در یتر گروه حسابرستجربه مک یاعضا به
 ر است:یشامل موارد ز یسرپرست . 24

 یار حسابرسکشرفت یپ یریگیپ. 
 ت ار خـود، شـناخکـانجام  یاز آنان برا کیتوسط هر  یافک، داشتن زمان یاز افراد گروه حسابرس کیت هر یها و صالحییتوانا یابیارز

 شده. یزیر نامهرد برکیار طبق روک یف محوله و اجرایآنان از وظا
 مناسب. یاگونه شده به یزیر رد برنامهکیل رویت آنها و تعدیاهم یابی، ارزیار حسابرسکان ید آمده در جریمسائل عمده پد توجه به 
 از دارد.ین یتر گروه حسابرستجربه با یتوسط اعضا یا بررسیمشورت  ه بهک یموضوعات ییشناسا 

 مکـ یار انجـام شـده توسـط اعضـاکـار، کـ مسـئو  ریتر گروه، شـامل مـدتجربه با یه اعضاکشود ین میین مبنا تعیبر ا یبررس یتهایمسئول . 25

 :نندکیم یابیرا ارز زیر موارد نندگان،کینند. بررسک یتر گروه را بررستجربه
 .یو مقررات ی، قانونیاحرفه یار طبق الزامات استانداردهاکشدن  انجام ـ الف
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 شتر.یب یه مستلزم بررسشدن موضوعات عمد مشخص ـ ب
 ج مشورتها.ینتا یردن و اجراک مناسب ومستند یشدن مشورتها انجام ـ پ
 ار اجرا شده.کزان یاجرا و م یت، زمانبندینظر در ماه دیضرورت تجد ـ ت
 مناسب. یاگونه شدن آن به آمده و مستند به دستج یشده از نتاار انجامک یبانیپشت ـ ث
 از گزارش حسابرس. یبانیپشت یسب شده براکشواهد بودن  و مناسب یافک ـ ج
 .یار حسابرسکانجام  یاهداف روشها به یابیدست ـ چ

26 . 

ه موضـوعات عمـده، کشود ین امر سبب میدهد. ایار انجام مک یموقع و در مقاطع مناسب اجرا خود را به یهایار، بررسکر مسئو  یمد . 27
ه موضـوعات ژیو ، بهیمهم قضاوت یهانهیها، زمین بررسیش از صدور گزارش حل و فصل گردد. ایار و پکر مسئو  یت مدیرضا حد در
ر اکـر مسـئو  یه مـدکرد یگیرا در بر م ییهانهیر زمیعمده و سا ی، خطرهایار حسابرسکان یشده در جر ییز شناسایانگ ا بحثیده یچیپ

تند ها را مسیبررسن زان و زمایند، اما مک یرا بررس یمستندات حسابرسست همه یار الزم نک مسئو  ریص دهد. مدیت تشخیاهم آنها را با
 فصل شود. و ار حلک مسئو  ریت مدیها الزم است در حد رضایاز بررس یند. مسائل ناشکیم

د یـر جدیند. مدکیم یر را بررسییخ تایانجام شده تا تار یارهاکد، یر جدیند، مدکر ییار تاک مسئو  ریمد یار حسابرسکان یجر چنانچه در . 28
ر طبـق بـ یخ بررسـیتا تار ار انجام شدهک یو اجرا یزیر نان از برنامهیاطم یه براکند کیاجرا م یااندازه را به یبررس یار، روشهاکمسئو  

 باشد. یافک یو مقررات ی، قانونیاحرفه یالزامات استانداردها
آن توسـط هـر  کر و دریهر مد یتهایبودن مسئول عهده دارند، روشن را به یار حسابرسک کیت یر، مسئولیمد کیش از یه بک یدر موارد . 29

 ت است.یاهم زئ، حایگروه حسابرس یاز اعضا کی

 مشاوره
30 . 

  

  

 

 

 
، یبـاره موضـوعات فنـ شـود تـا بتواننـد در دادهآنها اطالع  ق مربوط، بهیه همه حقاکن است یارشناسان مستلزم اکر یمشورت اثربخش با سا . 31

ا بـرون یـناسـب در درون دانش، سوابق و تجربـه م یبا افراد دارا ینند. درصورت لزوم، گروه حسابرسکره، آگاهانه اظهار نظر یا غی یاخالق
 شود.یمناسب مستند و اجرا م یاگونه از مشورتها به یجه ناشیند. نتکیه ، مشورت ممؤسس

صـالح اسـت. یارشـناس ذکه مؤسسه فاقد ک یمثا ، در موارد یابد؛ براییبا افراد خارج از مؤسسه، گاه ضرورت م یمشورت گروه حسابرس . 32
 ند.کاستفاده  یا قانونی یاراجع حرفهر مؤسسات و میسا یاتواند از خدمات مشاورهیم یگروه حسابرس

ن یـشـود. ایننـده و مشـاور مسـتند مکد توسـط مشـورت ییق تأیز، از طریانگ ا بحثیده یچیباره موضوعات پ ارشناسان درکر یمشورت با سا . 33
 شود:یر فراهم میموارد ز کان درکه امکاست  یلیامل و تفصکچنان  یساز مستند
 موضوع مورد مشورت. ـ الف
 آنها. یاجرا یمات و چگونگیآن تصم یشده، مبنا مات اتخاذیج مشورت، شامل هر نوع تصمینتا ـ ب

 اختالف نظر
34 .   

 یاگونـه توانند موضوعات مورد اختالف نظر را بـهیه آنها مکدهد یاطالع م یگروه حسابرس یاعضا ار بهکر مسئو  یدرصورت لزوم، مد . 35
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 ر افراد درون مؤسسه برسانند.یا سایار کر مسئو  یمد اطالع آمد آن بهیاز پ ینگران مناسب و بدون

 یار حسابرسکت یفیکنترل ک یبررس
36 .    

 
را “ پ”و “ الـف” یار الزامـات مقـرر در بنـدهاکـر مسـئو  یشـود، مـدیم ت انجـامیفیکنتر  ک یه بررسک یحسابرس یارهاکر یدرمورد سا

 ند.کیت میرعا
ط یر در شـراییـه تاکـدانـد یار مکـر مسئو  یاست، مدت ضرورت نداشته یفیکنتر  ک ی، بررسیار حسابرسکه در زمان شروع ک یدرموارد . 37

 سازد. یرا ضرور ین گونه بررسین است اکمم

38 . 
 

 یژه، بررسـیـو و گـزارش حسـابرس و، بـه یاطالعـات مـال یار، بررسـکـر مسئو  یگفتگو با مد یمعموالً حاو یار حسابرسکت یفیکنتر  ک یبررس . 39
آمـده توسـط گـروه عمل عمـده بـه یشده درباره قضاوتها انتخاب یمستندات حسابرس یار شامل بررسکن یبودن گزارش حسابرس است. ا مناسب
نبـودن گـزارش  سـبو خطـر احتمـا  منا یار حسابرسـکـ یدگیـچیپ ، بهیدگیزان رسیباشد. میز میاند نآورده به دسته آنها ک یجیو نتا یحسابرس

 دهد.یاهش نمکار را کر مسئو  یمد یتهای، مسئولیدارد. انجام بررسیط موجود، بستگیحسابرس در شرا
عموم عرضـه شـده اسـت شـامل  آنها به بهادار ه اوراقک ییتهاکشر یمال یصورتها یدرمورد حسابرس یار حسابرسکت یفیکنتر  ک یبررس . 40

 باشد:یر میموارد ز توجه به
 یتوسط گروه حسابرس یار حسابرسکبا هر  استقال  مؤسسه درارتباط یابیارز. 
 براورد(، شامل 3302استاندارد  ( و برخورد با آن خطرها )طبق3151استاندارد )طبق  یار حسابرسکان یشده درجرییعمده شناسا یخطرها 

 از خطر تقلب و برخورد با آن. یگروه حسابرس
 عمده. یت و خطرهایبا اهم ارتباط ژه دریو آمده، بهعمل به یقضاوتها 
 نیـآمـده از ا بـه دسـتج یز و نتـایـا بحـث انگیده یچیموضوعات پریا سایاختالف نظر  یانجام مشورت مناسب درمورد موضوعات حاو 

 مشورتها.
 یان حسابرسیشده درجر ییشده و نشده شناسا اصالح یفهایحل و فصل تحر یت و چگونگیزان اهمیم. 
 برسد. یونقان اشخاص مانند مراجع ری، سایمقتض موارد ره و، دریمد ئتیو ه ییران اجرایاطالع مد ه الزم است بهک یموضوعات 
 یبانیشتپآمده را  دست بهج یس و نتاکعمده را منع یار انجام شده در ارتباط با قضاوتهاک، یبررس یا مستندات انتخاب شده برایه آکن یا 

 ر.یا خیند کیم
 صدور. یبودن گزارش حسابرس برا مناسب 

 ه اوراقکـ ییتهاکشـر یمـال یصـورتها یر از حسابرسـیـ، غیخیتـار یاطالعات مال یدرمورد حسابرس یار حسابرسکت یفیکنتر  ک یبررس

 ن موارد باشد.یا همه ای یاست، شامل بعضنکعموم عرضه شده، مم آنها به بهادار

 نظارت
 نتـر کسـتم یبـا س مـرتبط یاسـتها و روشـهایمربوط، مناسب و اثربخش بـودن س نان معقو  نسبت بهیسب اطمکمنظور  زم است بهموسسه مل . 41

 نیه در آخـرکـا رنـد نظـارت یج فرایار نتـاکـر مسـئو  ینـد. مـدکالزم را برقرار  یاستها و روشهایآن در عمل، س ین اجرایت و همچنیفیک
 ند:کیم یر را بررسیار موارد زکر مسئو  یدهد. مدیده است مورد توجه قرار میس گردکمنع صادر شده توسط مؤسسه یهابخشنامه

 .یار حسابرسکها بر مندرج در بخشنامه یهاییر نارسایاحتما  تأث ـ الف
 مربوط. یمورد حسابرس ط دریاصالح شرا یشده توسط مؤسسه برا ارگرفتهکب یارهایبودن معیافک ـ ب

                                                                                                                                                                                          
 

 “(1393ت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن )تجدیدنظر شده یف بااهمیتحر یتشخیص و ارزیابی خطرها”، 315 یاستاندارد حسابرس .1
 “(1393شده  شده )تجدیدنظر برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی”، 330 یاستاندارد حسابرس .2
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، یاحرفـه یطبـق الزامـات اسـتانداردها یار حسابرسـکـ کیه کست ین نیدهنده ا ت مؤسسه لزوماً نشانیفیکنتر  کستم یس در یینارسا کی . 42
 است. ا گزارش حسابرس، مناسب نبودهینشده  انجام یو مقررات یقانون

 خ اجرایتار
 االجراست. شود، الزمیو پس از آن شروع م 1386ن یآن از او  فرورد یه دوره مالک یمال یصورتها یحسابرس ین استاندارد برایا . 43


