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 لیاتک

 اربرد کدامنه 
ن یهنهد. در اکاسهتفاده  گیری حسابرسهیاز نمونهه یحسابرس یروشها یگیرد در اجراه حسابرس تصمیم میکاربرد دارد ک ین استاندارد در مواردیا . 1

ج ینتها یبایهات، و ارزیهزئجنترلها و آزمون کآزمون  ی، اجرایو انتخاب نمونه حسابرس یدر طراح یرآماریو غ یآمار یریگاربرد نمونهکاستاندارد، 
 شود.از نمونه مطرح می حاصل

 یافکه یسب شهواهد حسابرسهکبرای  یحسابرس یروشها یو اجرا یه طبق آن، حسابرس مسئول طراحکاست  5001مل استاندارد کن استاندارد میا . 2
 ییشهامل رهنمودهها 500گیرد، دست یابد. اسهتاندارد اظهارنظر وی قرار می یه مبناکگیریهای معقولی جهیه بتواند به نتکای گونه مناسب است، به و

 حسابرسی است. یریگاز آنها نمونه یکیه کند کتواند در انتخاب اقالم برای آزمون استفاده ه حسابرس میکهایی است خصوص شیوه در

 اجرا خیتار
 االجراست.شود، الزمیو پس از آن شروع م 1395اول فروردین  آنها از یه دوره مالک یمال یصورتها یحسابرس ین استاندارد برایا . 3

 هدف
ز آن ه نمونه اکای است درباره جامعه یریگجهینت یمعقول برا ییبه مبنا ، دستیابییدر حسابرس یریگنمونه استفاده ازهدف حسابرس هنگام  . 4

 شود.انتخاب می

 فیتعار
 :ار رفته استکآنها ب یمشخص شده برا یبا معان یراستاندارد، اصطالحات ز یندر ا . 5

 ست.یموجود در جامعه ن هایا انحرافی هافیطور مشخص، معرف تحر ه بهک یا انحرافیف یتحر ـ استثنایی ه الف
در جامعهه  یف واقعهیه تحرک به سطح مناسبی از اطمینان برسدند کش مین، و تالییه حسابرس تعک یمبلغ پول ـ ف قابل تحملیتحر ه ب

 (3-: تکاز این مبلغ بیشتر نیست. )ر
 ند.ک یریگجهیمورد آن نت خواهد دریشود و حسابرس میه نمونه از آن انتخاب مکهایی ل مجموعه دادهک ـ جامعه ه پ
 (1-: بند تکبرسد. )ر گیری نادرستیجهینتبه  یریگبا خطر نمونه امرتبطنل یه حسابرس به دالکنیخطر ا ـ یریگر نمونهیخطر غ ه ت
 یهمان روش حسابرس یاز اجرا یو یریگجهیاست با نت نکحسابرس براساس نمونه مم یریگجهیه نتک نیخطر ا ـ یریگخطر نمونه ه ث

 :اشتباه شود گیریجهیتواند منجر به دو نوع نتیم یریگباشد. خطر نمونه ، متفاوتجامعه لک درباره
 نیچنههمیهت، اعلیهرغم وجهود تحریهف با، جزئیات ا در آزمونی ارزیابی شود واقعاز  نترلها بیشکاثربخشی  نترلها،کدر آزمون  .1

 یاثربخشه هکه چرااست  نادرست گیریجهین نوع نتینگران ا اساساًوجود ندارد. حسابرس  یتیبااهمتحریف  هک شود یریگجهینت
 .شودیمنجر م یحسابرساد به اظهارنظر نامناسب یو به احتمال ز دهدرا تحت تأثیر قرار می یحسابرس

علیهرغم عهدم وجهود تحریهف بااهمیهت، ات، یا در آزمون جزئی ، ارزیابی شودواقعاز  مترکنترلها کنترلها، اثربخشی کدر آزمون  .2
گهاارد و یاثهر م یحسابرسه ییاراکهبهر  نادرسهت گیریجههینتوع ن نیتی وجود دارد. ایف بااهمیتحر هک شود یریگجهینت نیچن

 انجامد.یه میاول یریگجهینت یاثبات نادرست یبرا اضافیار ک معموالً به
دارای  یریگنمونهه یاز واحهدها یعنهوان گروهه بهه کیه ه ههرکه یترکوچکه یهاجامعه به جامعه کم ییفرایند تقس ـ یبند طبقه ه ج

 باشند.( مییارزش پولمشابه )اغلب،  یهایژگیو
به سطح مناسهبی از ند کتالش میو ن، ییه حسابرس تعکمقرر  یداخل نترلک ینسبت انحراف از روشها ـ نسبت انحراف قابل تحمل ه چ

 نیست. یشتربانحراف واقعی در جامعه از این نسبت نسبت انحراف ه ک اطمینان برسد
 ر را داشته باشد:یز یهایژگیه وکاست  یریگردی برای نمونهکروی ـ یآمار یریگنمونه ه ح

 اقالم نمونه، و یانتخاب تصادف .1
 .یریگخطر نمونه یریگج نمونه، شامل اندازهینتا یابیارز یه احتماالت برایاستفاده از نظر .2

 شود.یمحسوب م یرآماریغ یریگفوق را نداشته باشد، نمونه یهایژگیه وک یریگرد نمونهکروی
جامعهه مهورد  دهندهلیکتشه درصد اقالم 100متر از ک درباره یحسابرس یروشها یریارگکب ـ (یریگ)نمونه یسابرسح یریگنمونه ه خ

 یرابهمعقهول  ییردن مبنهاکه فهراهم منظهور بهه را گیری شهانس انتخهاب شهدناز واحهدهای نمونهه کی هر هک یاگونهبهحسابرسی، 
 .دنجامعه داشته باش لک درباره یریگجهینت

 (2-: بند تکجامعه. )ر کدهنده یلیکاز اقالم تش کی هرـ  یریگواحد نمونه ه د

                                                                                                                                                                            
 

 “(1395)تجدیدنظرشده  یشواهد حسابرس”، 500 یاستاندارد حسابرس .1



 530 یاستاندارد حسابرس

 گیری در حسابرسینمونه

 (1395شده  )تجدیدنظر
 

3 

 الزامات

 آزمون یطراحی نمونه، اندازه نمونه، و انتخاب اقالم برا
: ک. )رتوجهه قهرار دههد شهود را مهورده نمونه از آن انتخاب میکای جامعه یهایژگیو و یهدف روش حسابرس دیبا نمونه یطراح هنگام حسابرس . 6

 (9-تا ت 4-بندهای ت
: کباشهد. )ر یافکهن قابهل قبهول، ییسهطح پها کیهبه  یریگاهش خطر نمونهک یه براکند کن ییتع یاگونه د اندازه نمونه را بهیحسابرس با . 7

 (11-و ت 10-ت یبندها
-ت یبندها: کرانس انتخاب شدن داشته باشد. )در جامعه، ش یریگواحد نمونه ه هرکند کانتخاب  یاگونه د اقالم نمونه را بهیحسابرس با . 8

 (13-و ت 12

 یحسابرس یروشها یاجرا
 . باشد موردنظر، مناسب آزمون هدف به یابیدست برای هکند کرا اجرا  یید روشهایبا شده از اقالم انتخاب کی آزمون هردر  حسابرس . 9

قلهم جهایگزین  کخصوص یه د آن روش را دریاجرا نباشد، حسابرس با قابل شده خابقلم انت کخصوص ی نظر در مورد یچنانچه روش حسابرس . 10
 (14-ت: بند ک)رند. کاجرا 

د آن قلهم را یهنهد، باکاجهرا  اتخاب شدهقلم  کجایگزین مناسب را درخصوص ی یا روشهایشده،  یطراح یحسابرس یاگر حسابرس نتواند روشها . 11
 (16-و ت 15-ت ی: بندهاک)ر ند.ک یعنوان تحریف تلق ات، بهیمقرر، و در آزمون جزئ ینترلهاکانحراف از  عنوان نترلها بهکدر آزمون 

 فها یت و علت انحرافها و تحریماه
نظر و سهایر  مورد یآن را بر هدف روش حسابرس یجویی و اثر احتمالشده را پی ف مشخصیا تحریت و علت هر گونه انحراف ید ماهیحسابرس با . 12

 (17-: بند تکند. )رک یابیارز یبرسحسا یهاجنبه
ایهن ه کهنهد کسهب کاطمینهان بهاالیی د یهنهد، باکیم یشده در نمونهه را اسهتثنایی تلقه شفکا انحراف یف یه حسابرس تحرک ار نادریط بسیدر شرا . 13

سهب شهواهد کنظهور م و بههبیشهتر روشههای حسابرسهی  اجرایطریق  را از اطمیناند این میزان یا انحراف معرف جامعه نیست. حسابرس بایف یتحر
 دست آورد. مانده جامعه بهیا انحراف بر باقیف یاثر بودن آن تحربر بی و مناسب مبنی یافک یحسابرس

 فهایم تحریتعم
 (20-تا ت 18-ت ی: بندهاکم دهد. )ریل جامعه تعمکشده در نمونه را به  شفک یفهاید تحریات، حسابرس بایدر آزمون جزئ . 14

 یحسابرس یریگج نمونهینتا یابیارز
 ند:ک یابیر را ارزید موارد زیحسابرس با . 15

 (22-و ت 21-ت ی: بندهاکو )ر ،ج نمونهینتا ه الف
: کر. )ریا خیند کیآزمون فراهم م درباره جامعه مورد یریگجهینت یمعقولی را برا ی، مبنایحسابرس یریگا استفاده از نمونهیه آکاین ه ب

 (23-بند ت
*** 

 یاربردکحات توضی

 فیتعار

 ت(ه  5: بند ک)ر یریگر نمونهیخطر غ
 کو عدم تشهخیص یه یر نادرست شواهد حسابرسیا تفسینامناسب،  یحسابرس یشامل استفاده از روشها یریگنمونه ریمثالهایی از خطر غ .1 –ت

 ا انحراف در اقالم رسیدگی شده است.یف یتحر
 (ده  5: بند ک)ر یریگواحد نمونه

، کار صورتحساب بانکاقالم بستانی اسناد در جریان وصول، کرسیدهای بانمثال،  ی)برا یکیزیاست اقالم ف نکمم یریگنمونه یاحدهاو .2 –ت
 باشد. یپول یا واحدهایحسابهای دریافتنی(  هایا ماندهیصورتحسابهای فروش 

 (به  5: بند ک)رف قابل تحمل یتحر
به  است منجر نکت ممیاهمیب به تنهایی یفهایه خطر مجموع تحرکنظر گرفتن این موضوع  ظور درمن نمونه، به یحسابرس هنگام طراح .3 –ت

تحمهل را تعیهین  نشهده احتمهالی، تحریهف قابهلشفک یفهایتحر یبرا یاهیردن حاشکشود و با لحاظ  یمال یت صورتهایف بااهمیتحر
روش  کیهخصهوص  ت در اجهرا دریهاربرد اهمکتحمل،  ف قابلیحرتوضیح داده شده است، ت 3201ه در استاندارد کند. همانگونه کمی

 از آن باشد. مترکاست مبلغی معادل مبلغ اهمیت در اجرا یا  نکتحمل مم خاص است. تحریف قابل یریگنمونه
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 آزمون یو انتخاب اقالم برا نمونه، اندازه ی نمونه،طراح

 (6: بند ک)رطراحی نمونه 
 یابیهسهب و ارزکشده، شواهد حسابرسی را  سازد درخصوص برخی ویژگیهای اقالم انتخابیس را قادر م، حسابریحسابرس یریگنمونه .4 –ت

بها توانهد یم یحسابرس یریگگیری نماید. نمونهشود، نتیجهه نمونه از آن انتخاب میکای آن درباره جامعه کمکا به یوسیله  ند و بدینک
 م شود.انجا یرآماریا غی یآمار ردهایکاستفاده از روی

احتمهال  بهه هکه است یحسابرس یب مناسبی از روشهایکنظر و تر ، شامل هدف موردینمونه حسابرس یمالحظات حسابرس هنگام طراح .5 –ت
جهود ط معرف ویشرا ونظر  مورد یت شواهد حسابرسیبه ماه توجهند. کیر میانپاک، اموجه نیبهترهدف را به  آن به یابیدست بسیار زیاد،

ف یا تحرینحراف ند تا موارد اکمی کمکبه شواهد حسابرسی مزبور، به حسابرس  مربوط یهایژگیر ویا سای یف احتمالیا تحریف انحرا
، یحسابرس یریگنگام نمونه، ه500استاندارد  10الزام بند  یاجرا ند. حسابرس درکشود، را تعیین  انتخاباز آن  نمونه ه بایدکای و جامعه
 اید.سب نمکشود را ه نمونه از آن انتخاب میکای بودن جامعه املکاز  یکند تا شواهدی حاکاجرا می را یحسابرس یروشها

ه همه کای گونه ف است بهیا تحریانحراف موارد  ، شامل برداشت صریح وی از6طبق الزام بند  یروش حسابرس هدفتوجه حسابرس به  .6 –ت
 ی. براظر گرفته شودن فها دریم تحریا تعمیانحرافها  یابیصرفاً همان شرایط، در ارز مربوط هستند و یروش حسابرس هدفبه  هک طییشرا

خ یش از تهاریپ یمشتر توسط یه، وجوه پرداختیدییسب تأکق یطر از یافتنیدر یبه ادعای وجود حسابها ات مربوطیمثال، در آزمون جزئ
 کاریهزی یهشهود. همچنهین، ثبهت ویف محسوب نمیده است، تحرار واریز شکحساب صاحب ه بهیدییخ تأیاز تار پس یکه اندکه یدییتأ

 یابیهرزادر وان تحریهف تلقی اینگونه موارد بهه عنهرو،  این ندارد. از یافتنیدر یمشتری در حساب مشتری دیگر، تأثیری بر مانده حسابها
طهر وجهود خ یابیههمچهون ارز یابرسهحس یهانهیر زمیاگر بر سا ی، حتمناسب نباشد ن استکمم ،ن روش خاصیاز ا ج نمونه حاصلینتا

 الوصول اثر مهمی داشته باشد.کوکره مطالبات مشیت ذخیفاکا یتقلب 
 ینترلههاکانتظهار را بهر اسهاس شهناخت خهود از  نترلها، نسبت انحراف مهوردکجامعه، هنگام آزمون  کی یهایژگیو یحسابرس در بررس .7 –ت

نهه انجهام ن اندازه نموییو تع ینمونه حسابرس یمنظور طراح به براوردن یند. اکیم اوردبرا آزمون تعداد محدودی از اقالم جامعه، یمربوط 
ترلهها صهرفنظر نکجام آزمهون باال باشد، حسابرس معموالً از ان یقابل قبول ریزان غیم انتظار به مثال، اگر نسبت انحراف مورد یشود. برایم

ات یئآزمون جز یراند. هنگام اجکیم براوردانتظار در جامعه را  ف موردی، تحرزیات نیب، حسابرس در آزمون جزئین ترتیهم به .ندکمی
 زرگ مناسب باشد.ببا اندازه  یاا استفاده از نمونهیدرصد اقالم  100دگی یاست رس نکانتظار باال باشد، مم ف موردیتحرمیزان اگر 

بندی جامعه یا انتخاب برحسهب ه طبقهکاست به این نتیجه برسد  نکشود، ممه نمونه از آن انتخاب میکای جامعه یهایژگیو یدر بررس حسابرس .8 –ت
 ه است.شد ارائه نسبیارزش  برحسبانتخاب  بندی جامعه وطبقه ، توضیحات بیشتری در مورد1وست یمناسب است. در پ نسبی،ارزش 

ار یمعحال، اندازه نمونه،  این دارد. با یقضاوت حسابرس بستگ، به یرآماریا غی یآمار یریگرد نمونهکیدرباره استفاده از رو یریگمیتصم .9 –ت
 .ستین یرآماریغ ردکروی از یرد آمارکیرو ردنک متمایز یبرا یمعتبر

 ( 7: بند ک)راندازه نمونه 
بهه  ه حسهابرس مایهلک یقدر خطر گاارد. هریرش آن است، بر اندازه نمونه تاثیر میبه پا ه حسابرس مایلک یریگسطحی از خطر نمونه .10 –ت

 .شودتر باشد، اندازه نمونه باید بزرگتر نییپایرش آن است، پا
 انهدازه نیهیتع بر گوناگون عواملن شود. اثر ییتع یاق اعمال قضاوت حرفهیطر ا ازی یفرمول آمار کی یریارگکتواند با بیاندازه نمونه م .11 –ت

مونهه، صهرفنظر از نبهر انهدازه  مزبهور یوسهتهایشهده در پ ط مشابه، اثر عوامل مشهخصیشرادر  .ارائه شده است 3و  2 یوستهایدر پ نمونه
 ، مشابه خواهد بود.یرآماریا غی یآمار گیرینمونه ردکیانتخاب رو

 (8: بند ک)رآزمون  یانتخاب اقالم برا
در شهدن دارد. انتخهاب مشخصهی بهرای شهانس گیری هر واحد نمونههه کشوند یانتخاب م یاگونه ، اقالم نمونه بهیآمار یریگدر نمونه .12 –ت

ردن که در حسابرسی، فراهم یریگهدف از نمونه هک آنجا شود. ازیاز قضاوت استفاده م نمونه انتخاب اقالم ی، برایرآماریغ یریگنمونه
ه که نهدک انتخهاب را یانمونههرس شود، مهم است حسابه نمونه از آن انتخاب میکای است درباره جامعه یریگجهینت یبرا معقول ییمبنا

 اشد.بگیری عاری از جانبداری نظر، نمونه جامعه مورد یهایژگیه با انتخاب اقالم دارای وک ایگونهنظر باشد، به معرف جامعه مورد
 تشریح شده است. 4وست یدر پ ن روشهایاز ا کی قاعده است. هری، انتخاب منظم و انتخاب بیها، انتخاب تصادفانتخاب نمونه یاصل یروشها .13 –ت

 (11و 10 ی: بندهاک)ر یحسابرس یروشها یاجرا
ه در کهشهود بهه زمهانی می یابهد مربهوطن ضرورت مییگزیقلم جا کی ینظر برا مورد یروش حسابرس یه اجراکاز مواردی  نمونه کی .14 –ت

 یدرسهت بهه کچه آن هکهحسهابرس قهانع شهود  شده باشهد. اگهر باطل شده انتخاب کچ کیبه مجوز پرداخت،  مربوط کآزمون مدار
 شود.آن آزمون می یجا قلم جایگزین مناسب به کرخ نداده است، ی نترلهاکاز  یشده و انحراف باطل
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اسهت  ینهد زمهانکاجرا  شده انتخاب اقالم یبرخ بارهدرشده را  یطراح یحسابرس یتواند روشهایه حسابرس نمک ینمونه از موارد کی .15 –ت
 به آن قلم وجود ندارد. مربوط که مدارک

اسهت آزمهون  نکهشهود، مماران دریافهت نمیکتأییدیهه مثبهت بهدهدرخواسهت ه پاسهخی بهرای که مواقعی نمونه از روش جایگزین مناسب در کی .16 –ت
 .شودآنها استفاده از  ،هیتسو یاست برادر نظر ه کباشد  یمنابع آنها و اقالم به شواهد مربوطآزمون با  همراه ترازنامه خیاز تار پس یهای نقدوصولی

 (12: بند ک)رفها یت و علت انحرافها و تحریماه
چون نوع  یکمشتر یژگیو یشتر آنها دارایه بکاست متوجه شود  نکشده مم مشخص یفهایل انحرافها و تحریتحل و هیحسابرس در تجز .17 –ت

در  کیژگی مشهترواست همه اقالم دارای آن  نک، حسابرس ممنین شرایطیچباشند. در یم یا دوره زمانید یمعامله، محل وقوع، خط تول
سهت ا نکمم ییفهایا تحرین انحرافها ین، چنیا ن اقالم گسترش دهد. افزون بریرا به ا یحسابرس یند و اجرای روشهاکجامعه را مشخص 

 از احتمال تقلب باشد. یابوده و نشانه یعمد

 (14: بند ک)رفها یم تحریتعم
موجهود در جامعهه  یفههایزان تحریهدربهاره م یلهکم دهد تها دیهدگاهی یموجود در نمونه را به جامعه تعم یفهایحسابرس ملزم است تحر .18 –ت

 نباشد. یافکه باید ثبت شود، ک ین مبلغییتع یاست برا نکم ممین تعمیا یدست آورد، ول به
 رد. بها ایهن حهال،کهرا مسهتثنی  نمونه بهه جامعهه، آن یفهایم تحریدر تعم توانیص داده شود، میف استثنایی تشخیتحر ،یفیچنانچه تحر .19 –ت

 رد.یگ توجه قرار ردافته، مویم یعادی تعم یفهایبر تحر است افزون نشده باشد، الزم استثنایی اصالح یفهایگونه تحر نیاثر ا چنانچه
اسهتاندارد  اسهت.ل جامعهه که یافتهه بهرای مینمونه همان نسبت انحهراف تعمهه نسبت انحراف کچرا  ستین یم انحرافها ضروریتعمنترلها، کدر آزمون  .20 –ت

 ا بر آنها را دارد.که حسابرس قصد اتکاست  یینترلهاکشف موارد انحراف از کمورد  در ییشامل رهنمودها 3301

 (15: بند ک)ر یحسابرس یریگج نمونهینتا یابیارز
مگهر  شهده شهود، ش خطر تحریهف بااهمیهت ارزیهابییبه افزا تواند منجرینترلها، باال بودن غیرمنتظره نسبت انحراف نمونه مکدر آزمون  .21 –ت

توانهد یدر نمونه م فیرمنتظره مبلغ تحریبودن غ ات، باالیه باشد. در آزمون جزئیه شواهد حسابرسی بعدی مؤید صحت ارزیابی اولک نیا
 یواهد حسابرسهه شک نیت است، مگر ایف بااهمیتحر یگروه معامالت دارا کیا یحساب  کیه مانده کند ن باور برسایحسابرس را به ا

 ت باشد.یف بااهمیاز نبود تحر یکبعدی حا
 ف موجهودیحسابرس از میزان تحر براوردن یصورت وجود(، بیانگر بهتر ف استثنایی )دریافته و تحری میف تعمیات، مجموع تحریدر آزمون جزئ .22 –ت

نظهر  وردشد، نمونه مهشتر بایتحمل ب ف قابلیصورت وجود(، از تحر ف استثنایی )دریافته و تحری میف تعمیدر جامعه است. چنانچه مجموع تحر
ثنایی بهه ف اسهتیهو تحر افتههی میف تعمهیهچه مجموع تحر آزمون فراهم سازد. هر جامعه مورد بارهدر یریگجهینت یبرا مبنای معقولی راتواند ینم

ر ایهن، به اشهد. عهالوهتحمهل ب ف قابهلیشتر از تحریدر جامعه، ب یف واقعیه تحرکوجود دارد  یشتریتر باشد، احتمال بکیتحمل نزد ف قابلیتحر
اسهت بهه  نکهد، حسهابرس ممشده است( باش ن اندازه نمونه استفادهییتع یه براکانتظار حسابرس ) ف موردیاز تحر شتریافته بی میف تعمیاگر تحر

اسهت.  شهتریتحمهل ب لف قابهیهدر جامعهه از تحر یف واقعهیه تحرک نیبر ا یوجود دارد مبن یقابل قبول ریغ یریگه خطر نمونهکبرسد  جهین نتیا
ف یهاز تحر رشهتیدر جامعهه ب یف واقعهیهه تحرکهند این خطر کمی کمک، به حسابرس یحسابرس یر روشهایسااجرای  از ج حاصلیتوجه به نتا

 .اهش دادکشتر، یب حسابرسی سب شواهدکتوان با ه خطر مزبور را میکند و باید توجه داشت ک تحمل است را ارزیابی قابل
نهد، کیآزمون فراهم نم درباره جامعه مورد یریگجهینت یبرا ی رامعقول ی، مبنایحسابرس یریگه نمونهکجه برسد ین نتیاگر حسابرس به ا .23-ت 

 :است نکمم حسابرس
ننهد، و هرگونهه کجهویی شهتر را پییب یفههایشهده و احتمهال وجهود تحر مشهخص یفههایند تحرکرخواست ران اجرایی دیاز مد ه الف

 ای ،اصالحات الزم را انجام دهند
 یبرا ند.کل طراحی کنظر را به بهترین ش نان موردیبه اطم یابیالزم جهت دست یحسابرس یزان روشهایاجرا و م زمانبندیت، یماه ه ب

 یا آزمونههایه ،نهدکن را آزمهون یگزینتهرل جهاکش دههد، یتواند اندازه نمونه را افهزاینترلها مکمون مورد آز مثال، حسابرس در
 ل نماید.یمرتبط را تعد یمحتوا

 

                                                                                                                                                                            
 

 17، بند “ (1393نظر شده  یدشده )تجد یابیارز یس با خطرهاحسابر یبرخوردها ”، 330 یاستاندارد حسابرس .1
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  1وست یپ
 (8-: بند تک)ر

 و انتخاب برحسب ارزش نسبی جامعه یبندطبقه
 برحسب ارزش یا انتخاب یبنده طبقهکجه برسد ین نتیبه است ا نکحسابرس ممشود، ه نمونه از آن انتخاب میکای جامعه یهایژگیبه و توجه با

 است. شده ی ارائهزش نسببرحسب ار یریگنمونه یهاکینکو ت یبنداستفاده حسابرس از طبقه برای ییوست، رهنمودهاین پینسبی، مناسب است. در ا

 یطبقه بند
 باشهند، یمشهابه یههایژگیو یدارا کیه ههر هکه ایگونهه ، بههنهدک میتقسه ایهجداگانه ترکوچکه یهاجامعهه را بهه جامعهه کی چنانچه حسابرس  . 1

 بهدون نمونهه انهدازه اهشکه، نتیجهه درو  طبقهه اقالم ههر میزان تغییرپایری اهشک، یبندطبقه از . هدفیابد شیافزا یحسابرس ییاراک است نکمم
 .است یریگخطر نمونه شیافزا

 اقهالم خود را متوجهه تالش تواندمی ار حسابرسک نیا انجام با شود.یم یبندطبقه یپول ارزش برحسبات، جامعه اغلب یآزمون جزئ یاجرا هنگام . 2
 معههجا تهوانترتیهب، می همین بهد. نباش ییش نمایب از ناشیف بالقوه ین تحریشتریرنده بین است در برگکممزیرا این اقالم ند ک با ارزش پولی بیشتر

بههات ره مطالیههآزمههون ذخ ، هنگههاممثههال ی. بههراردکههبنههدی باشههد، طبقهی میبههاالترتحریههف خطههر  دهندهنشههان هکهه یخاصهه یژگههیو براسههاس را
 د.رک یبندآنها طبقه (سن) وق بودنمدت زمان مع حسب برتوان یم را ها، ماندهیافتنیدر یحسابها رابطه با ادعای ارزشیابی درالوصول کوکمش

منظور بهه شهود. حسهابرس داده میتعمه طبقهه آن دهندهیلکتشه اقهالم توانهد بههیتنهها م طبقهه کی از اقالم یادرمورد نمونه شدهاجرا  یروشها جینتا . 3
 درصهد اقهالم 20، مثهال یند. براک جامعه توجه لک دهندهلیکتش ر طبقاتیسا مربوط به تحریف بااهمیت  خطر د بهیبا جامعه لک درباره یریگجهینت
 جینتها ند. حسهابرسک یدگیرا رس اقالم نیاز ا یانمونه تواندمی دهد. حسابرس لیکرا تش پولی آن جامعه ارزش درصد 90 است نکمم جامعه کی
مهورد  در ایه شهودگرفتهه می جداگانه نمونه کی آن از هک) هماندیدرصد باق 10، جدا از ارزش پولیدرصد  90 و درباره ندکمی یابیرا ارز نمونه نیا

 ند.کیم یریگجهی( نتنظر شودشده و از آزمون آن صرف یتلق تیاهمبی است نکا ممیشود یم شواهد استفاده یورآگرد روشهایر یسا آن از
 داده میتعمه طور جداگانههبهه ،هرطبقهتحریفها به تعمیم ، باشد شده میتقس چند طبقهدو یا  به معامالت گروه کیا ی حساب مانده کی هک یدر موارد . 4

 د.نشویم بیکتر دیگرکی با هرطبقه به افتهی میتعم تحریفهای، معامالت ا گروهی حساب مانده لکبر  تحریفها یاثر احتمال هنگام ارزیابیشود. یم

 انتخاب برحسب ارزش نسبی
ارایی حسابرسهی کهتوانهد می  گیرینمونهواحد به عنوان  شودیل میکه جامعه از آن تشکپولی  واحدردن ک مشخص ات،یآزمون جزئ یهنگام اجرا . 5

 صامانهده حسهاب برخهی اشهخ، یافتنیدر یحسابها مانده برای مثال، جامعه از درون خاص یپول یواحدها از انتخاب پسحسابرس را افزایش دهد. 
بها  اقهالم چهون هکه اسهت نیها یریگواحد نمونه فیتعر یبرا ردکیرو نیی از مزایای اکیند. کیم یدگی، رساست یپول یواحدها آن یحاو هکرا 

 نیهشهود. امیتر کوچکه نتیجهه، انهدازه نمونهه شهده و در اقالم آن به شتر معطوفیب حسابرس ، تالشدارند یشتریب انتخاب شانس ارزش پولی بیشتر
صهورت تصهادفی انجهام  به چنانچه انتخاب اقالم نمونهرود و ار ک( ب4 وستیپ شرح )به منظهم انتخاب روش استفاده از است همراه با نکمم ردکروی

 را خواهد داشت. اراییکشود، بیشترین 



 530 یاستاندارد حسابرس

 گیری در حسابرسینمونه

 (1395شده  )تجدیدنظر
 

7 

 2وست یپ

 (11-: بند تک)ر 

 نترلهاکر آزمون اندازه نمونه د بر از عوامل مؤثر ییمثالها

 هم د بایبا هک، عوامل ندهد. درخصوص ایتوجه قرار می نترلها، موردکن اندازه نمونه در آزمون ییه حسابرس هنگام تعکهستند  یر عواملیمثالهای ز
طرهای خخورد با ند یا در برکنترلها را تعدیل نمیکآزمون اجرای ، فرض شده است حسابرس ماهیت یا زمانبندی رندیقرار گ توجه مورد

 ند.کمورد آزمونهای محتوا تعدیل نمی رد خود را درکشده، روی ارزیابی
 

 توضیحات اثر بر اندازه نمونه عامل

نترلههای کای حسابرس بر کاتزان یش میافزا .1
 در ارزیابی خطر  ،مرتبط

رد کارکهاثربخشهی خواههد از یم حسهابرس هک ینانیاطم زانیم هرچه شیافزا
تحریهف از خطر  حسابرس ارزیابیآورد باالتر باشد،  دستبه نترلهاک

چهه چنان. د بزرگتر شهودیبا نمونه تر خواهد بود و اندازهنییپا بااهمیت
ارزیابی حسابرس از خطر تحریهف بااهمیهت در سهطح ادعاهها شهامل 

نترلها کنترلها باشد، وی باید آزمون کرد کارکانتظار وی از اثربخشی 
ردن سهایر عوامهل، ههر چهه کهصورت ثابت فهرض  را انجام دهد. در

طهر خنترلها در ارزیهابی کرد کارکای حسابرس به اثربخشی کمیزان ات
ازه رو انهد این نترلها بیشتر خواهد بود و ازکبیشتر باشد، میزان آزمون 

 یابد.نمونه افزایش می

د یهبا نمونهه انهدازهتر باشهد، یینتحمهل پها انحراف قابهل نسبت هرچه اهشک تحمل ش در نسبت انحراف قابلیافزا .2
 بزرگتر شود.

انتظههار  ش در نسههبت انحههراف مههوردیافههزا .3
 آزمون جامعه مورد

 

بهه د یهبا نمونهه انهدازهانتظار بهاالتر باشهد،  هرچه نسبت انحراف مورد شیافزا
 نسهبتاز  معقهول یبهراوردبتوانهد  حسهابرس هکهبزرگتر شود  میزانی

از  حسهابرس یابیهمهؤثر بهر ارز عوامهل رد.آو عملبهه انحراف یواقع
 تیهههاز فعال وی شهههناخت انتظهههار شهههامل مهههورد نحهههرافا نسهههبت

 سهبک یبرا شده اجراارزیابی خطر  ی، روشهاژهیو )به تجاری واحد
 هههاینترلکا در یهه نههانکارکدر  رییهه(، تغیداخلهه هههاینترلکاز  شههناخت

 جیو نتها قبل یهادر دوره ا شدهاجر یحسابرس یروشها جی، نتایداخل
 رانتظها مهورد نحرافا نسبت . باال بودناست یحسابرس یر روشهایسا
تحریههف بااهمیههت خطههر  اهشکهه نههدرتمعمههوالً  به نترلهههاکدر 

 .ندکیم هیرا توج شده ارزیابی

نظهههر  نهههان مهههوردیش در سهههطح اطمیافهههزا .4
ه نسههبت واقعههی کههن زمینههه یههحسههابرس در ا
جامعهههه از نسهههبت انحهههراف  انحهههراف در

 شتر نباشد.یتحمل ب قابل

، نمونهه جینتها هکهنیا دربهاره حسهابرس مورد نظر سطح اطمینان هرچه شیافزا
نمونهه  ، انهدازهشهود شتریب است در جامعه نحرافا یواقع زانیم بیانگر

 د بزرگتر شود.یبا

در  یریگنمونهه یش در تعداد واحهدهایافزا .5
 جامعه

 ریتأث
 اغماض قابل

 نمونهه بر انهدازه یکاثر اند جامعه یواقع ، اندازهبزرگ یهادر جامعه
در  یریگنمونهههه اسهههتفاده از ،کوچهههک یهادارد. امههها، در جامعهههه

 سهبک روشههای جهایگزین انهدازهبه اسهت نکهمم اغلهب یحسابرس
 ارایی نداشته باشد.ک، افی و مناسبک یشواهد حسابرس
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  3وست یپ

 (11-: بند تک)ر

 اندازه نمونه در آزمون جزئیات بر از عوامل مؤثر ییمثالها

د یبا هک، عوامل نیاخصوص  دهد. درتوجه قرار می ن اندازه نمونه در آزمون جزئیات، موردییه حسابرس هنگام تعکهستند  یر عواملیمثالهای ز
با خطرهای  ند یا در برخوردکنترلها تعدیل نمیکآزمون  خود را در مورد ردک، فرض شده است حسابرس رویرندیقرار گ توجه مورد هم با

 ند.کتعدیل نمیرا آزمونهای محتوا اجرای شده، ماهیت یا زمانبندی  ارزیابی
 

 توضیحات اثر بر اندازه نمونه عامل

از  حسههابرس ارزیههابیدر  شیافههزا .1
 تحریف بااهمیتخطر 

 بهاالتر باشهد، تحریهف بااهمیهتاز خطر  حسابرس ارزیابی هرچه شیافزا
حریف ارزیابی حسابرس از خطر ت د بزرگتر شود.یبا نمونه اندازه

، نترل است. بهرای مثهالکتأثیر خطر ذاتی و خطر  بااهمیت تحت
توانههد نترلههها را انجههام ندهههد، نمیکچنانچههه حسههابرس آزمههون 

رد کارکهدلیهل اثربخشهی  ارزیابی خود از خطر حسابرسهی را بهه
 ،اهش دههد. بنهابراینکهادعهای خهاص  کبا یه ی مرتبطنترلهاک
قبهول،  سطح پایین قابهل کاهش خطر حسابرسی به یکمنظور  به

اهش دهههد و بیشههتر بههر کههشههف را کحسههابرس بایههد خطههر عههدم 
دسهت آمهده از  نهد. ههر قهدر شهواهد بههکا کآزمونهای محتوا ات

ه خطهر عهدم کهمعنهی  اجرای آزمون جزئیات بیشتر باشد )بهدین
 ش یابد(، اندازه نمونه باید بزرگتر شود.اهکشف ک

 یر آزمونهایاز سا استفاده شیافزا .2
 ادعا همان محتوا درباره

سهطح  کشهف بهه یهکاهش خطهر عهدم کمنظور  چه حسابرس به هر اهشک
ای ای بیشتری بهر سهایر آزمونههکجامعه خاص، ات کقبول برای ی قابل

ن باشهد، اطمینها ی تحلیلهی( داشهتهروشههامحتوا )آزمهون جزئیهات یها 
توانهد ه مینیاز است و بنابراین، اندازه نمونه گیری موردمتری از نمونهک
 اهش یابد.ک

نظهر  مورد نانیاطم در سطح شیافزا .3
تحریهف ه کهن زمینه یحسابرس در ا

تحریههههف  واقعههههی در جامعههههه از
 شتر نباشد.یتحمل ب قابل

در واقع ، نمونه جیانت هکنیا درباره حسابرسسطح اطمینان  هرچه شیافزا
 زهد، انهداشهوشهتر یب ،است در جامعه تحریف واقعی زانیم بیانگر
 د بزرگتر شود.یبا نمونه

د بزرگتهر یهبا نمونه ، اندازهمتر باشدکتحریف قابل تحمل  هرچه اهشک ش در تحریف قابل تحملیافزا .4
 شود.

تحریفههههای  زانیهههدر م شیافهههزا .5
 معهحسابرس در جا انتظار مورد

 شد،انتظار حسابرس در جامعه بیشتر با میزان تحریف مورد هرچه افزایش
 یواقعه از مبلهغ معقهول یبراوردد بزرگتر شود تا یبا نمونه اندازه
در ارزیههابی  مربههوط د. عوامههلیههآ بدسههت در جامعههه یههفتحر

از  اسهتفاده زانیهم انتظهار شهامل مهورد یهفتحر از مبلغ حسابرس
 خطهر، نتایج روشههای ارزیهابی ،اقالم مبلغ نییدر تع یذهن براورد

در  شهده اجهرا یحسابرسه یروشهها جینترلها، نتهاک آزمون جینتا
 .ستا محتوا یر آزمونهایسا جیو نتا ،قبل یهادوره
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 توضیحات اثر بر اندازه نمونه عامل

، اسهت متفهاوتبسهیار  جامعهه اقهالم یپول اندازه  هک یدر موارد اهشک مقتضیدر موارد  جامعه یبندطبقه .6
 هکهه ی. در مههواردباشههدتوانههد سههودمند جامعههه می یبنههدطبقه

 عوجمهم، ردکه یبنهدطبقه مناسب یاگونهبه را بتوان جامعه کی
 یانمونهه تر از انهدازهکوچکه اًعموم طبقات این یهانمونه اندازه

ر منظوبه جامعه لکاز  هانمونهصورت انتخاب  در هکخواهد بود 
 .شدانجام می، یریگاز خطر نمونه زانیم همان به یدسترس

در  یریگنمونههه یتعههداد واحههدها .7
 جامعه

اثهری  نمونهه بر اندازه  جامعه یواقع ، اندازهبزرگ هایدر جامعه اغماض قابلر یتأث
 هایدر جامعههه ،از سههوی دیگههر .نههدارد یهها اثههر آن نههاچیز اسههت

ر یسهها انههدازه بههه اغلههب یدر حسابرسهه یریگ،  نمونهههکوچههک
. ارایی نداردک ،افی و مناسبک یشواهد حسابرس سبک یروشها

، واحهد پهول براسهاس یریگاز نمونهه استفاده هنگام )با این حال،
دههد، یم شیرا افهزا نمونه ، اندازهجامعه یپول در ارزش شیافزا

برای  تیاهم در سطح متناسب شیبا افزا این افزایش هک مگر آن
درصهورت و، مجموعهه واحهد   کعنهوان یه مالی بهه صورتهای

 لزوم، سطح یا سطوح اهمیت بهرای گروهههای معهامالت، مانهده
 .(شود جبرانحسابها یا موارد افشای خاص[ 
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  4وست یپ

 (13-: بند تک)ر

 انتخاب نمونه یروشها

 ر است:یشرح ز انتخاب نمونه به ید. روشهای اصلانتخاب نمونه وجود دار یبرا یاریبس یروشها
 (.یجداول اعداد تصادف یا یننده اعداد تصادفک های ایجادق برنامهیطر )از یانتخاب تصادف ه الف
 ، مشهخص50 الً، مثیریگنمونه شود تا فاصلهیم میتقس نمونه اندازه به در جامعه یریگنمونه یتعداد واحدها در آن هکانتخاب منظم،  ه ب

توانهد یم شهروع نقطه چه شود. اگریم انتخاب واحد بعد از آن نیپنجاهم ، هرواحد اول 50 نیدر ب شروع نقطه کی نییگردد و با تع
 ، نمونههیداد تصهادفاعه ا جهداولیه یاعداد تصهادف یاانهیرا از برنامه با استفاده آن نییتع صورت شود، اما، در انتخاب دلخواه طور به

 یسهاختار واحهدها هکهابهد ی نهانید اطمیهبا منظم انتخاب روش از استفاده هنگام تر خواهد بود. حسابرسیاد واقعیز احتمال مزبور به
 اشد.ب داشته تطابق از جامعه یخاص یبا الگو یریگنمونه فاصله هک نیست یاگونهبه موجود در جامعه یریگنمونه

 یابیه در آن اندازه، انتخاب و ارزک( است 1وست یشرح پ ، نوعی از انتخاب برحسب ارزش نسبی )بهیواحد پولبراساس  یریگنمونه ه پ
 شود.یم یحسب مبالغ پول گیری بربه نتیجه نمونه منجر

 چیهه قاعدهیب در انتخاب چه ند. اگرکیم انتخاب ندمقاعده روشکیاز  یرویپ را بدون نمونه حسابرس در آن هکقاعده، یانتخاب ب ه ت
 ابز از انتخهیه، پرهمثهال ی)بهرا یشهداوریا پیه آگاهانهه یجانبدار د از هرنوعیبا شود، اما حسابرسینم ار گرفتهکب مندیقاعده روش
 هکهابهد ی نهانیاطم سهاننیزد و بدی( بپرهصفحه هر قلم نیرا آخی نیاول انتخاب ا عدمی ، انتخابدشوار است آن محل نییتع هکیاقالم
 .ستین جایز، یآمار یریگدر نمونه قاعدهیب انتخاب روش از برخوردارند. استفاده شدن انتخاب از شانس جامعه اقالم همه

ها ه سهاختار بیشهتر جامعههکه آنجها اسهت. از جامعهه کیهاز  مجهاور ههم اقهالم ی ازیهاقطعهه قطعه یا انتخاب متضمن یاانتخاب قطعه ه ث
نقاط جامعه  وجود در سایردیگر باشد اما، با ویژگیهای اقالم مکرود ویژگیهای این اقالم معموالً مشابه یه انتظار میکای است گونه به

 اسهت نکهمم طیشهرا یدر برخ چه اگر .گیری حسابرسی قابل استفاده نیستای معموالً در نمونهتفاوت داشته باشد، لاا انتخاب قطعه
، نمونه جینتا خواهد براساسیم حسابرس هک یموارد شود، اما در یتلق مناسب  یحسابرس روشکی عنوان به از اقالم یاقطعه آزمون
 انتخاب یبرا مناسب گیری حسابرسیمونهروش ن کیتواند یم ندرت به این روشآورد،  دست به جامعه لک درباره یمعتبر استنتاج

 .باشد اقالم
 


