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 لیاتک

 اربرد کدامنه 
فاده از ه ش امل ال ف( اس تک مطرح شده است  یحسابرسان داخلار کاستفاده از حسابرس مستقل در خصوص  یتهایمسئول ،ن استانداردیادر  . 1

تی، و مس تقیم حسابرس ان داخل ی ته ت ه دایت، سر رس  کم کسب شواهد حسابرسی و ب( استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی در ک
 باشد.بررسی حسابرس مستقل می

 (2-: بند تک)ر اربرد ندارد.کاین استاندارد ، است یداخل یواحد حسابرسواحد تجاری فاقد ه ک یدر موارد . 2
 اربرد ندارد: کتجاری دارای واحد حسابرسی داخلی باشد، در صورت وجود شرایط زیر الزامات این استاندارد اگر واحد  . 3

 مسئولیتها و فعالیتهای آن واحد در ارتباط با حسابرسی نباشد، یا  - الف
س ب ش ده ک 3151استاندارد  شده طبقه در نتیجه روشهای اجراکبر اساس شناخت اولیه حسابرس مستقل از واحد حسابرسی داخلی   - ب

 ند.کار این واحد استفاده کسب شواهد حسابرسی از کاست، حسابرس مستقل قصد نداشته باشد برای 
رار ه ق ک  یحسابرس یهاروش زانیاهش مک ای ،اجرا یزمانبند یا تیماه لیتعده به منظور کند کاین استاندارد، حسابرس مستقل را ملزم  نمی

 هنگ ام ت دوین گیری در این خصوص،ند. تصمیمکار واحد حسابرسی داخلی استفاده کرس مستقل اجرا شود، از است مستقیماً توسط حساب
 گیرد.لی حسابرسی توسط حسابرس مستقل صورت میکطرح 

ند، الزام ات کمستقیم حسابرسان داخلی را لهاظ ن کمکریزی حسابرسی، استفاده از ه حسابرس مستقل در برنامهکعالوه براین، در مواردی  . 4
 اربرد ندارد. کمستقیم مطرح شده در این استاندارد  کمکمرتبط با 

 (1397 نظرشده دی)تجد 610( و استاندارد 1393 دنظرشدهی)تجد 315استاندارد  نیرابطه ب
ار ک نن د. اه داو و دامن ه کیجاد مینترلهای داخلی خود اکبسیاری از واحدهای تجاری، واحد حسابرسی داخلی را به عنوان بخشی از ساختار راهبری و  . 5

زه و س اختار واح د ده و به ان دامتنوع بو اریبسواحد حسابرسی داخلی، ماهیت مسئولیتها و جایگاه سازمانی آن، از جمله  اسخگویی و حوزه اختیارات آن، 
 .دارد یبستگ یان راهبرک، ارحسب مورد ،و ییاجرا رانیمدالزامات و  یتجار

تواند شناخت حسابرس مستقل از واحد تجاری و ه چگونه دانش و تجربه واحد حسابرسی داخلی میکمشخص شده است  315استاندارد در  . 6
ه ک ، تش ری  ش ده اس ت 3152مهیط آن، و تشخیص و ارزیابی خطرهای تهریف بااهمیت را تهت تأثیر قرار دهد. همچنین، در اس تاندارد 

توان د از موو وعات ه در آن، حسابرس مس تقل میکند کبرسان مستقل مهیطی را ایجاد میچگونه تعامل مؤثر بین حسابرسان داخلی و حسا
 ار حسابرس مستقل مؤثر باشد.که احتمال دارد بر کای مطلع شود عمده

 ند: کمل استفاده کم ار واحد حسابرسی داخلی به صورت سازنده وکن است بتواند از کافزون بر این، حسابرس مستقل، با در نظر گرفتن موارد زیر مم . 7
طرف ی حسابرس ان داخل ی افی از بیکه آیا جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی و سیاستها و روشهای مرتبط با آن، به میزان کاین -الف

 ند یا خیر، ک شتیبانی می
 میزان صالحیت واحد حسابرسی داخلی، و - ب
 ند یا خیر.کتفاده میردی منظم و روشمند اسکه آیا این واحد، از رویکاین - پ

ه، براساس شناخت اولیه حسابرس مستقل از واحد حسابرس ی کدر این استاندارد، مسئولیتهای حسابرس مستقل در شرایطی مطرح شده است 
ار واح د حسابرس ی ک سب شده است، حسابرس مس تقل قص د دارد از ک 315ه در نتیجه اجرای روشهای مطرح شده در استاندارد کداخلی 
ه مس تقیماً کار، ماهیت یا زمانبندی اجرای روشهای حسابرسی کبا این  3ند.کسب شده استفاده کبه عنوان بخشی از شواهد حسابرسی داخلی 

 یابد.اهش میکشود، تعدیل یا میزان آن روشها توسط حسابرس مستقل اجرا می
مس تقیم حسابرس ان داخل ی ته ت ه دایت،  کم که استفاده از کعالوه بر این، در این استاندارد، مسئولیتهای حسابرس مستقل در مواردی  . 8

 شود. گیرد، نیز مطرح میسر رستی، و بررسی حسابرس مستقل مدنظر قرار می
نن د. کشده توسط واحد حسابرسی داخلی را اج را ه روشهایی مشابه با روشهای اجرا کن است افرادی وجود داشته باشند کواحد تجاری مم کدر ی . 9

حس ابرس برخورد نترلها، بخشی از کسب شواهد در مورد اثربخشی این کگیرند و داخلی مد نظر قرار می هاینترلکل، این روشها به عنوان با این حا
ط رو و ب ا توس ط واح دی ب ا ص الحیت و بی هاه ای ن روش ک باش د، مگ ر اینمی 3304 طب ق اس تاندارد ش ده یابیارز تیبااهم فیتهر یبا خطرها

 یفیت، اجرا شده باشد.کنترل کشامل  روشمند،ی منظم و ردکارگیری رویکب

                                                                                                                                                                                          
 

 “(1393شده  تجاری و مهیط آن )تجدیدنظر شناخت واحد قطری ازتشخیص و ارزیابی خطرهای تهریف بااهمیت ”، 315استاندارد حسابرسی  .1

  116-، بند ت315استاندارد حسابرسی  .2

 مراجعه شود. 24تا  14به بندهای  .3
 (“1393شده  دنظریشده )تجد یابیارز یحسابرس با خطرها یبرخوردها”، 330 یاستاندارد حسابرس .4
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 مسئولیت حسابرس مستقل در قبال حسابرسی
 کم کار واحد حسابرسی داخل ی ی ا کمسئولیت اظهارنظر ارائه شده صرفا متوجه حسابرس مستقل است و این مسئولیت، به دلیل استفاده از  . 10

ن اس ت ک یابد. اگرچه واحد حسابرس ی داخل ی ی ا حسابرس ان داخل ی مماهش نمیک ار حسابرسی،کمستقیم حسابرسان داخلی برای انجام 
ه در الزام ات اس تقالل ک گون ه نند، ب ا ای ن ح ال آنه ا، آنکروشهای حسابرسی مشابه با روشهای اجرا شده توسط حسابرس مستقل را اجرا 

ش ود نیستند. بنابراین، در این استاندارد، شرایطی مطرح میبرای حسابرسان مستقل مطرح شده است، مستقل از واحد تجاری  2001استاندارد 
س ب ش واهد کند؛ و همچنین، اق دامات ززم ب رای کار حسابرسان داخلی استفاده کتواند از ه حسابرس مستقل با رعایت شرایط مزبور میک

داخل ی ب رای مقاص د حسابرس ی مس تقیم حسابرس ان  کم کار واحد حسابرسی داخلی، یا کفایت کافی و مناسب درخصوص کحسابرسی 
ار حسابرس ان ک شود. الزامات مزبور به منظور فراهم ساختن چارچوبی برای قضاوتهای حس ابرس مس تقل درخص وص اس تفاده از مطرح می

 ار حسابرسان داخلی جلوگیری شود.کتوجیه از  قابل داخلی تدوین شده است تا از استفاده بیش از اندازه یا غیر

 خ اجرایتار
  .، ززم ازجراستشودو  س از آن شروع می 1397فروردین آنها از  یه دوره مالک یمال یصورتها یحسابرس ین استاندارد برایا . 11

 اهداف
ار ای ن واح د ب رای تع دیل ماهی ت ی ا ک قصد دارد از و حسابرس مستقل  است یداخل یواحد حسابرس واحد تجاری دارایه ک یدر موارد . 12

ی حسابرس ان داخل  مستقیم کمکند یا از کشود، استفاده ه مستقیماً توسط وی اجرا میکاهش میزان روشهای حسابرسی کزمانبندی اجرا یا 
 به شرح زیر است:  اهداو حسابرس مستقل استفاده نماید،

ان ک و، در صورت امرد یا خیر کمستقیم حسابرسان داخلی استفاده  کمکار واحد حسابرسی داخلی یا کتوان از ه آیا میکاین نییتع -الف
 ،ها و میزان استفادهاستفاده، تعیین حوزه

 ، ویحسابرسمقاصد  یبرا آن واحد ارکت یفاکن ییتع ار واحد حسابرسی داخلی،کدر صورت استفاده از  - ب
 ار آنان.کمستقیم حسابرسان داخلی، هدایت، سر رستی، و بررسی مناسب  کمکدر صورت استفاده از  - پ

 تعاریف
 ار رفته است:کآنها ب یمشخص شده برا یبا معان ریاصطالحات ز ،های حسابرسیستاندارددر ا . 13

و  کریس ، م دیریت ب ه منظ ور ارزی ابی و بهب ود اثربخش ی فرآین دهای راهب ری هک است  بخشی در واحد تجاری -واحد حسابرسی داخلی - الف
 ( 4تا ت    1 : بندهای تک)ر .دهدی انجام میا، فعالیتهای اطمینان بخشی و مشاورههای داخلی واحد تجارینترلک

  استفاده از حسابرسان داخلی برای اجرای روشهای حسابرسی، تهت هدایت، سر رستی، و بررسی حسابرس مستقل. -مستقیم کمک - ب

 الزامات

 ار واحد حسابرسی داخلیکاستفاده از  ها، و میزانحوزهان، کتعیین ام
 داخلیارزیابی واحد حسابرسی 

  ار واحد حسابرسی داخلی استفاده نماید یا خیر:کتواند برای مقاصد حسابرسی از ه آیا میکند کبا ارزیابی موارد زیر، باید مشخص حسابرس مستقل  . 14
: ک)ر ،یان داخل حسابرس طرف ی و سیاستها و روشهای م رتبط ب ا آن، از بی یداخل یحسابرس واحد یسازمان گاهیجامیزان  شتیبانی  -الف

 ( 9-تا ت 5-ندهای تب
 (9-تا ت 5-ت ی: بندهاک)ر ، ویداخل یحسابرس میزان صالحیت واحد - ب
 (11-و ت 10-: بندهای تکند یا خیر. )رکیفیت، استفاده میکنترل کردی منظم و روشمند، شامل که واحد حسابرسی داخلی از رویکاین - پ

 ند:کار واحد حسابرسی داخلی استفاده کیر وجود دارد، نباید از ه شرایط زکچنانچه حسابرس مستقل به این نتیجه برسد  . 15
 ند،کطرفی حسابرسان داخلی  شتیبانی نافی از بیکو سیاستها و روشهای مرتبط با آن، به میزان  ی واحد حسابرسی داخلیسازمان گاهیجا -الف
 ، یا برخوردار نباشدافی کصالحیت  ازاین واحد،   - ب
 (13-و ت 12-: بندهای تکند. )رکیفیت، استفاده نکنترل کردی منظم و روشمند، شامل کاین واحد، از روی  - پ

 ار قابل استفاده از واحد حسابرسی داخلیکتعیین ماهیت و میزان 
ریزی شده رنامهشده یا بار انجامکار واحد حسابرسی داخلی، باید به ماهیت و دامنه کها و میزان استفاده از حسابرس مستقل برای تعیین حوزه . 16

 (16-ا تت 14-: بندهای تکند. )رکلی و برنامه حسابرسی توجه کتوسط واحد حسابرسی داخلی، و میزان مربوط بودن آن به طرح 
ار واح د کتوجیه از  قابل ار حسابرسی را خود انجام دهد و به منظور جلوگیری از استفاده غیرکحسابرس مستقل باید تمام قضاوتهای عمده  .17

                                                                                                                                                                                          
 

 14، بند “(1391ل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی )تجدیدنظر شده لی حسابرس مستقکاهداو ”، 200استاندارد حسابرسی  .1
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ار را کد و قسمت بیشتری از شومتر استفاده کار واحد حسابرسی داخلی کاز در موارد زیر ه کند کریزی ای برنامهبرسی داخلی، به گونهحسا
 (16-تا ت 14-: بندهای تکمستقیماً خود انجام دهد: )ر

 :اربرد بیشتری داشته باشدکقضاوت در موارد زیر  -الف 
 برسی مربوط، وریزی و اجرای روشهای حسابرنامه .1
 (18-و ت 17-: بندهای تکشده، )رآوریارزیابی شواهد حسابرسی گرد .2

اند، ه ب ه عن وان خط ر عم ده مش خص ش دهک ، با توجه خاص به خطرهایی بازتر ارزیابی شودخطر تهریف بااهمیت در سط  ادعا   -ب 
 ( 21تا ت    19: بندهای ت   ک)ر

 ، ومتر باشدکی حسابرسان داخل یطرفیاز بی، داخل یواحد حسابرس یو روشها سیاستهاو  یسازمان گاهیجامیزان  شتیبانی   -پ 
 .تر باشدصالحیت واحد حسابرسی داخلی،  ایین میزان  -ت 

احد حسابرسی داخلی ار وکه استفاده از کند که مسئولیت اظهارنظر ارائه شده صرفا متوجه حسابرس مستقل است، وی باید همچنین ارزیابی کبا توجه به این . 18
 (21-تا ت 14-ی ت: بندهاکار حسابرسی نشده باشد. )رکافی حسابرس مستقل در انجام کت کریزی شده، در مجموع، مانع از مشارتا میزان برنامه

، 2601تاندارد ان راهب ری طب ق اس ک ار حسابرس ی ب ه ارک  ش ده ریزیلیات زمانبندی و دامنه برنام هکرسانی حسابرس مستقل باید در اطالع . 19
 (22-: بند تکآنها برساند. )ر ار واحد حسابرسی داخلی را نیز به اطالعکریزی خود برای استفاده از برنامهچگونگی 

 ار واحد حسابرسی داخلیکاستفاده از 
دیگر، ک ی حسابرسان داخل ی و مس تقل ب ا یند، باید به منظور هماهنگی فعالیتهاکار واحد حسابرسی داخلی استفاده کچنانچه حسابرس مستقل بخواهد از  . 20

 (25-تا ت 23-: بند تکند. )رکره کار آن واحد، با واحد حسابرسی داخلی مذاکدر مورد میزان استفاده از 
سب شناخت از ماهیت و میزان روش های حسابرس ی اج را که قصد دارد برای کحسابرس مستقل باید گزارشهای واحد حسابرسی داخلی را  .21

 ند، مطالعه نماید.کهای مربوط، از آن استفاده مزبور و یافته شده واحد
ای واحد قصد استفاده از آن را دارد، باید روشهای ه به عنوان مجموعهکداخلی  ار واحد حسابرسیکحسابرس مستقل در مورد آن بخش از  22

 ند: کی موارد زیر تعیین فایت آن را برای مقاصد حسابرسی، از جمله ارزیابکند تا کافی را اجرا کحسابرسی 
 ریزی، اجرا، سر رستی، بررسی و مستند شده است یا خیر،ای مناسب، برنامهار این واحد به گونهکه آیا کاین  -الف
 یا خیر، و ی دست یابدمعقول یهایریگجهینتواحد بتواند به  نیه اک سب شده استک یاو مناسب به گونه یافکه آیا شواهد حسابرسی کاین - ب
ار ک آمده مناسب شرایط موجود است یا خیر و گزارشهای تهیه شده توس ط ای ن واح د ب ا نت ای   دست بهگیریهای ه آیا نتیجهکاین - پ

 (29-تا ت 26-: بندهای تکشده سازگار است یا خیر. )رانجام
 اشد:ماهیت و میزان روشهای حسابرسی حسابرس مستقل باید متناسب با ارزیابی وی از موارد زیر ب .23

 میزان نیاز به قضاوت، -الف 
 شده،خطر تهریف بااهمیت ارزیابی  -ب 
 ی، وحسابرسان داخل یطرفیاز ب مرتبط با آن، یو روشها سیاستهاو  ی واحد حسابرسی داخلیسازمان گاهیجای بانی شت زانیم  -پ 
 (28-تا ت 26-: بندهای تک، )ر2میزان صالحیت واحد حسابرسی داخلی  -ت 

 (29-: بند تکار نیز باشد. )رکباید شامل اجرای مجدد بخشی از  هکومن آن
ای ن اس تاندارد و تص میم وی  14گیریهایش درباره واحد حسابرسی داخلی طبق بند ه آیا نتیجهکند کحسابرس مستقل همچنین باید ارزیابی  . 24

 چنان مناسب است یا خیر.این استاندارد هم 18و  17بندهای ار این واحد برای مقاصد حسابرسی به شرح کدرباره ماهیت و میزان استفاده از 

  یداخل انحسابرس میمستق کمکاز استفاده  ها، و میزانان، حوزهکتعیین ام
 رد یا خیرکمستقیم حسابرسان داخلی استفاده  کمکبرای مقاصد حسابرسی از  توانه آیا میکتعیین این

طرف ی و ند، وی باید وجود و اهمیت تهدیدهای مربوط به بیکم حسابرسان داخلی استفاده مستقی کمکچنانچه حسابرس مستقل بخواهد از  .25
ود و اهمی ت ی را م ورد ارزی ابی ق رار ده د. ارزی ابی حس ابرس مس تقل از وج ک مکمیزان صالحیت حسابرسان داخلی ارائه دهن ده چن ین 

س ت ن اک ه ممک شد سابرسان داخلی در مورد منافع و روابطی باطرفی حسابرسان داخلی باید شامل  رس و جو از حتهدیدهای مربوط به بی
 (32-تا ت 30-: بندهای تکند. )رکطرفی آنها را تهدید بی
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 ند:کمستقیم حسابرس داخلی استفاده  کمکدر صورت وجود موارد زیر، حسابرس مستقل نباید از  .26
 طرفی حسابرس داخلی، یامربوط به بی وجود تهدیدهای عمده - الف
 (32تا ت    30: بندهای ت   کار مورد نظر. )رکافی حسابرس داخلی برای انجام کعدم صالحیت  - ب

 نندکمی مستقیم کمک ه به حسابرس مستقلک یحسابرسان داخل ار قابل واگذاری بهکماهیت و میزان  نییتع
 ت،یه داو تعی ین ماهی ت، زمانبن دی اج را و می زان  یحسابرس ان داخل قاب ل واگ ذاری ب ه ار ک  زانیو م تیماه نییتعحسابرس مستقل، در  .27

 ار مناسب شرایط موجود، باید موارد زیر را در نظر بگیرد: کسر رستی، و بررسی 
 میزان نیاز به قضاوت در موارد زیر: -الف

 ریزی و اجرای روشهای حسابرسی مربوط، وبرنامه .1

 سب شده،کارزیابی شواهد حسابرسی  .2

 شده، ومیت ارزیابیخطر تهریف بااه - ب
ی را ک مکه چن ین کطرفی و میزان صالحیت حسابرسان داخلی ارزیابی حسابرس مستقل از وجود و اهمیت تهدیدهای مربوط به بی - پ

  (37-تا ت 33-: بندهای تکدهند. )رانجام می
 ند:کمستقیم حسابرسان داخلی استفاده  کمکحسابرس مستقل در اجرای روشهای زیر نباید از  . 28

 (18-: بند تکروشهای نیازمند قضاوتهای عمده در حسابرسی، )ر - الف
ه در اجرای روشهای حسابرسی مرب وط ی ا ک در سطوح بازتر در صورتیشده روشهای مرتبط با خطرهای تهریف بااهمیت ارزیابی - ب

 (36-: بند تک، )رارزیابی شواهد حسابرسی گردآوری شده، قضاوت مورد نیاز بیشتر از میزان مهدود باشد
ارتوسط واحد حسابرس ی داخل ی ب ه م دیران کاند و نتای  آن ت داشتهکه حسابرسان داخلی در آن مشارکاری کروشهای مرتبط با  - پ

 شده یا خواهد شد، یاان راهبری گزارشکاجرایی یا ار
ار ی ا ک حسابرس ی داخل ی و اس تفاده از  ه طبق این استاندارد، حسابرس مس تقل در خص وص واح دکروشهای مرتبط با تصمیماتی  - ت

 (37-تا ت 33-: بندهای تکند. )رکاتخاذ می حسابرسان داخلیمستقیم  کمک
انی ک مستقیم حسابرسان داخلی وجود دارد ی ا خی ر، و اگ ر چن ین ام کمکان استفاده از که آیا امک س از ارزیابی مناسب این موووع حسابرس مستقل  . 29

ان ک ار حسابرس ی ب ه ارک شده  یزیرو دامنه برنامه یزمانبندلیات کرسانی مستقیم آنها استفاده شود، باید در اطالع کمکن باید از وجود دارد تا چه میزا
 کدرت ا ب ه ای ن ترتی ب،  ن دکرس انی اطالعمستقیم حسابرسان داخل ی را  کمکشده از ریزیبرنامه استفاده زانیمماهیت و ، 2601راهبری طبق استاندارد

 (37-: بند تک)ربیش از اندازه نیست.  ار حسابرسی،کی در شرایط آن کمکاستفاده از چنین میزان ه کموووع حاصل شود  ی از اینکمشتر
مس تقیم  کم که اس تفاده از ک ن د که مسئولیت اظهارنظر ارائه شده صرفاً متوجه حسابرس مستقل اس ت، وی بای د ارزی ابی کبا توجه به این  . 30

ابرس افی حس کت کشارریزی شده، در مجموع، مانع از مار واحد حسابرسی داخلی تا میزان برنامهکهمچنین استفاده از  حسابرسان داخلی و
 ار حسابرسی نشده باشد.کمستقل در انجام 

 مستقیم حسابرسان داخلی کمکاستفاده از 
 برسی، باید:مستقیم حسابرسان داخلی برای مقاصد حسا کمکرس مستقل  یش از استفاده از حساب . 31

ه حسابرسان داخلی اجازه انجام درخواستهای حسابرس کند مبنی بر اینکتوبی از اشخاص ذیصالح واحد تجاری دریافت کموافقت م - الف
 ند، و کدهند، دخالت نمیه حسابرسان داخلی برای حسابرس مستقل انجام میکاری کمستقل را دارند و واحد تجاری در 

ه حس ابرس مس تقل ب ه اط الع آنه ا ک ه آنها موو وعات خاص ی را کند مبنی بر اینکحسابرسان داخلی دریافت توبی از کموافقت م  - ب
 نند.کیطرفی آنها مطلع مرد و حسابرس مستقل را از هر گونه تهدید مربوط به بیکرسانده است، مهرمانه تلقی خواهند 

 ند. برای این منظور:کشده به حسابرسان داخلی را، هدایت، سر رستی، و بررسی ار ارجاع کانجام  2202حسابرس مستقل باید طبق استاندارد  . 32
ار باید به مستقل نبودن حسابرسان داخلی از واحد تجاری و کدر تعیین ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان هدایت، سر رستی، و بررسی   - الف

 این استاندارد توجه شود، و 27نتیجه ارزیابی موارد مندرج در بند 
 ار ارجاع شده به حسابرسان داخلی، توسط حسابرس مستقل باشد.کار باید شامل بازبینی شواهد حسابرسی  شتوانه بخشی از کروشهای بررسی   - ب

متقاع د مس تقل  حس ابرس هک ای ص ورت گی رد توسط حسابرس مستقل باید به گونه یحسابرسان داخلارجاع شده به ار کهدایت، سر رستی، و بررسی 
 (39-و ت 38-های ت: بندک)ر اند.ردهکسب کار کآن  حاصل از گیریهایبه عنوان  شتوانه نتیجهافی و مناسبی را کبرسان داخلی شواهد اسح شود

های نامناس ب ب ودن ار ارج اع ش ده ب ه حسابرس ان داخل ی، بای د نس بت ب ه نش انهک حسابرس مستقل ومن هدایت، سر رس تی، و بررس ی  . 33
 ، هشیار باشد.25شرح مندرج در بند  های خود، بهارزیابی
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 مستندسازی
 ند: کار واحد حسابرسی داخلی استفاده نماید، باید موارد زیر را مستند کچنانچه حسابرس مستقل از  . 34

 ارزیابی موارد زیر: - الف
طرف ی حسابرس ان ی از بیافک ه آیا جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی و سیاستها و روشهای مرتبط ب ا آن، ب ه می زان کاین .1

 ند یا خیر،کداخلی  شتیبانی می

 میزان صالحیت واحد حسابرسی داخلی، و .2

 برد یا خیر.ار میکیفیت، را بکنترل کردی منظم و روشمند، شامل که آیا واحد حسابرسی داخلی رویکاین .3

 شده و مبنای تصمیم در این خصوص، و ار استفادهکماهیت و میزان  - ب
 ار استفاده شده.کفایت کشهای حسابرسی اجراشده توسط حسابرس مستقل به منظور ارزیابی رو - پ

  مستقیم حسابرسان داخلی در حسابرسی، باید موارد زیر توسط حسابرس مستقل مستند شود: کمکدر صورت استفاده حسابرس مستقل از  . 35
 مستقیم آنها استفاده شده است، کمکه از کیزان صالحیت حسابرسان داخلی طرفی و مارزیابی وجود و اهمیت تهدیدهای مربوط به بی  - الف
 ار ارجاع شده به حسابرسان داخلی،کدرخصوص ماهیت و میزان  گیریمبنای تصمیم - ب
 ،2301ار انجام شده و تاریخ و میزان بررسی طبق استاندارد کننده کنام شخص بررسی - پ
 این استاندارد، و 31شخاص ذیصالح واحد تجاری و حسابرسان داخلی طبق بند های دریافت شده از انامهموافقت - ت
 مستقیم آنها استفاده شده است. کمکار حسابرسی از که در کاربرگهای تهیه شده توسط حسابرسان داخلی ک - ث

*** 

 اربردی کتوضیحات 

   الف( 13، 2: بندهای ک)رتعریف واحد حسابرسی داخلی  
ه ب ه منظ ور ک ای نظیر م وارد زی ر اس ت بخشی و مشاورهار واحدهای حسابرسی داخلی معموزً شامل فعالیتهای اطمینانکاهداو و دامنه  .1-ت

 اند:های داخلی واحد تجاری طراحی شدهنترلکو  کارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهای راهبری، مدیریت ریس

 فعالیتهای مرتبط با راهبری
   ست فرایند راهبری واحد تجاری را از جهت دستیابی آن به اه داو مرب وط ب ه اخالقی ات و ارزش ها، ن اکواحد حسابرسی داخلی مم

ربخش ی ه ای مناس بی از س ازمان و اثب ه حوزه کنت رل و ریس کرس انی اطالع ات مرب وط ب ه رد و  اسخگویی، اطالعکمدیریت عمل
 اجرایی، مورد ارزیابی قرار دهد.ان راهبری، حسابرسان داخلی و مستقل، و مدیران کرسانی بین اراطالع

 کریسفعالیتهای مرتبط با مدیریت 
   و  کت در بهبود مدیریت ریس کو مشار کهای بااهمیت مستعد ریسن است با تشخیص و ارزیابی زمینهکواحد حسابرسی داخلی مم

 ند.ک کمکداخلی )شامل اثربخشی فرایند گزارشگری مالی( به واحد تجاری  هاینترلک

   ند.کشف تقلب، روشهایی را اجرا کبه واحد تجاری در  کمکن است  برای کابرسی داخلی ممواحد حس 

 های داخلینترلک مرتبط با یتهایفعال
    رد آنه ا و ارائ ه کارک نترله ا، ارزی ابی کن است مسئولیت مشخصی برای بررسی کداخلی. واحد حسابرسی داخلی مم هاینترلکارزیابی

ن د. ب رای کفراهم می نترلها، اطمینانکر عهده داشته باشد. در این صورت، واحد حسابرسی داخلی، درخصوص  یشنهاد برای بهبود آنها ب
ان ک رن اجرای ی و ان است آزمونها یا روشهای دیگری را به منظور فراهم ساختن اطمینان ب رای م دیراکمثال، واحد حسابرسی داخلی مم

 ند.کجرا انترلهای مرتبط با حسابرسی، طراحی و کنترلهای داخلی، شامل کرد کارکراهبری درخصوص طراحی، اعمال و اثربخشی 

   بن دی، و گ زارش گیری، طبقهرسیدگی به اطالعات مالی و عملیاتی. بررسی روشهای استفاده شده برای تش خیص، شناس ایی، ان دازه
 ده حس ابها وم ون جزئی ات مع امالت، مان از اق الم، از جمل ه آز کاطالعات مالی و عملیاتی، و  رس و جوهای خاص در مورد هر ی

 ن است به واحد حسابرسی داخلی واگذار شده باشد.کها، ممرویه

  اری، م الی واح د تج ارایی، اثربخشی، و صرفه اقتص ادی فعالیته ای عملی اتی، ش امل فعالیته ای غیرکبررسی فعالیتهای عملیاتی. بررسی
 ن است به واحد حسابرسی داخلی واگذار شده باشد.کمم

 دیران رهنمودهای م وسازمانی، و رعایت سیاستها بررسی رعایت قوانین و مقررات. بررسی رعایت قوانین، مقررات و سایر الزامات برون
 ن است به واحد حسابرسی داخلی واگذار شده باشد.کسازمانی، مماجرایی و سایر الزامات درون
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ن است درون واحد تجاری، توسط واح دهایی ب ا عن اوین دیگ ر انج ام کشود، ممداخلی انجام میه توسط واحد حسابرسی کفعالیتهایی مشابه با آنچه  .2-ت
ن این واحد، سپاری شود. عنواننده خدمات، برونکن است به اشخاص ثالث ارائهکی ممداخل یواحد حسابرس شود. همچنین، تمام یا برخی از فعالیتهای

ار واح د کز احسابرس مستقل  ان استفادهکان یا عدم امکننده امکبه تنهایی تعیین ،ننده خدماتکارائهاشخاص ثالث  ار توسط واحد تجاری یاکیا انجام 
طرف ی ن، از بیی م رتبط ب ا آه ماهیت فعالیتها، میزان  شتیبانی جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی و سیاستها و روش هاکحسابرسی داخلی نیست، بل

ی ن اننده هس تند. طب ق کردی منظم و روشمند توسط آن واحد، عوامل تعیینکارگیری رویکابرسی داخلی، و بحسابرسان داخلی، صالحیت واحد حس
 شود.ها هستند، نیز میژگیه واجد این ویکننده خدمات کار واحد حسابرسی داخلی، شامل فعالیتهای سایر واحدها یا اشخاص ثالث ارائهکاستاندارد، 

ه وظ ایف و مس ئولیتهای عملی اتی و م دیریتی  ک سازمانی طرفی آندسته از افراد درونجود تهدیدهایی نسبت به بیعالوه بر این، معموزً و .3-ت 
ه ب رای مقاص د ای ن اس تاندارد، آنه ا ب ه عن وان بخش ی از واح د کشود خارج از واحد حسابرسی داخلی را برعهده دارند، مانع از آن می

قابل آزمون باش د. ب ه هم ین  3301ه طبق استاندارد کنترلی انجام دهند کن است فعالیتهای کحسابرسی داخلی تلقی شوند، اگرچه آنها مم
 شود.ار واحد حسابرسی داخلی در نظر گرفته نمیکمعادل  کمال نترلهای نظارتی انجام شده توسط مدیرکدلیل، 

ن است روشهای حسابرسی کوت است، واحد مزبور ممو واحد حسابرسی داخلی واحد تجاری با هم متفاحسابرس مستقل اگرچه اهداو  .4 –ت 
ن است کتقل ممند. در این حالت، حسابرس مسکمشابه با روشهای اجراشده توسط حسابرس مستقل در حسابرسی صورتهای مالی را اجرا 

 ند: کیا هر دو روش زیر، از این واحد برای مقاصد حسابرسی استفاده  کارگیری یکبا ب
 ارزیابی حسابرس مستقل از خطرهای تهریف بااهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب. در ای ن راس تا، طب ق اس تاندارد سب اطالعات مرتبط با ک

حسابرس مستقل ملزم است از ماهیت مسئولیتهای واحد حسابرسی داخلی، جایگاه سازمانی، و فعالیتهای انجام شده ی ا فعالیته ایی  3152
ند، و از اشخاص ذی ربط در واح د حسابرس ی داخل ی )در ص ورت وج ود کسب کت ه قرار است توسط آن واحد انجام شود، شناخک

 ند؛ یاکچنین واحدی در واحد تجاری(  رس و جو 

 طی دوره،  یداخل یواحد حسابرس ار انجام شده توسطکه از کن است به این نتیجه برسد کحسابرس مستقل،  س از ارزیابی مناسب، مم
ه طب ق ق وانین ی ا ک ند، مگ ر اینکسب شود، استفاده کتواند مستقیماً توسط وی ه میکحسابرسی به عنوان جایگزینی نسبی برای شواهد 

 3ار منع یا مهدود به موارد خاصی شده باشد.کمقررات، از این 

خود سر رستی، و بررسی  ت،یهدا تهت ن است از حسابرسان داخلی برای اجرای روشهای حسابرسیکعالوه بر این، حسابرس مستقل مم
ار ک از ای ن  ،مقررات ای طبق قوانین هکنیمگر ا مستقیم اشاره شده است( کمکه در این استاندارد به این موووع با عنوان ک) ندکاستفاده 
  4شده باشد. به موارد خاصی مهدود ایمنع 

 یداخل یار واحد حسابرسکاستفاده از میزان  ها، وان، حوزهکتعیین ام
 یارزیابی واحد حسابرسی داخل

 ب(ـ14الف و ـ14: بندهای ک)رطرفی و صالحیت بی
ار واح د حسابرس ی ک ار واحد حسابرسی داخلی برای مقاصد حسابرسی، و ماهیت و می زان کان استفاده از کحسابرس مستقل در تعیین ام .5 –ت

 ند.کای استفاده میتواند مورد استفاده قرار گیرد، از قضاوت حرفهه در شرایط موجود میکداخلی 
 ،واح د ای ن تیص الح و میزان یحسابرسان داخل یطرفیبمرتبط با آن از  یروشهاسیاستها و و  یداخل یواحد حسابرس یسازمان گاهیجا یبانی شت زانیم .6 –ت 

 ای دارد.اهمیت ویژهوجود، مار این واحد متناسب با شرایط کاز  زان استفادهیمو، در صورت استفاده، در تعیین ماهیت و  استفادهان کام نییتعدر 
قض اوت  توجیه دیگران برای تهت تاثیر ق راردادن قابل طرفی، به توانایی انجام وظایف بدون جانبداری، تضاد منافع یا اعمال نفوذ غیربی .7 –ت

 حسابرس مستقل را تهت تأثیر قرار دهد، شامل موارد زیر است: ن است ارزیابیکه ممک. عواملی اشاره داردای حرفه
 ظ ایف در انج ام و ه آیا جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی، شامل  اسخگویی و حوزه اختیارات آن، از توانایی این واح دکاین

ن د ی ا ک ش تیبانی می یاقضاوت حرف ه تهت تاثیر قراردادن یبرا گرانید یهقابل توج یرغاعمال نفوذ  ایتضاد منافع بدون جانبداری، 
ر ای ن ند یا خیر، یا اگکشخص با اختیارات مناسب گزارش می کان راهبری یا یکسابرسی داخلی به ارخیر. برای مثال، آیا واحد ح

 ان راهبری دارد یا خیر.کند، آیا دسترسی مستقیمی به ارکواحد به مدیران اجرایی گزارش می

                                                                                                                                                                                          
 

 مراجعه شود 9. به بند 1
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 رج از ا م دیریتی خ ای وظ ایف عملی اتی  فاقد هر گونه مسئولیتهای متضاد )برای مثال، مسئولیتها یا یداخل یواحد حسابرسه آیا کاین
 ( است یا خیر.یداخل یواحد حسابرسار ک مهدوده

 تعی ین سیاس ت )ب رای مث ال، یداخل  یواحد حسابرس گیریهای مرتبط با اشتغال در ان راهبری واحد تجاری بر تصمیمکه آیا ارکاین 
 دهی مناسب( نظارت دارند یا خیر. اداش

 واح د  هایرس انی یافت هقی د و بن د ی ا مه دودیتی )ب رای مث ال، در اطالع ان راهبری واح د تج اریکه آیا مدیران اجرایی یا ارکاین
 نند یا خیر.کاعمال می یداخل یواحد حسابرسبه حسابرس مستقل( در مورد  یداخل یحسابرس

 ای هاردهای حرف ای ت اس تاندای مربوط هستند و این عضویت، آنها را متعهد به رعه آیا حسابرسان داخلی، عضو نهادهای حرفهکاین
 سازد یا خیر.   هقق میه آیا سیاستهای داخلی واحد حسابرسی داخلی نیل به این اهداو را مکند یا خیر، یا اینکطرفی میمرتبط با بی

ه آن ک دارد ل ی و در س طهی اش اره کسب و حفظ دانش و مهارتهای مورد نیاز این واحد به طور کصالحیت واحد حسابرسی داخلی به  .8 –ت 
 ن اس ت ب رک مم هک ای مربوط انجام ده د. ع واملی واحد را قادر سازد وظایف تعیین شده را به صورت دقیق و طبق استانداردهای حرفه

 خصوص مؤثر باشد، شامل موارد زیر است:  مستقل در اینحسابرس تصمیم 
 یا خیر. ستاو مناسب  یافکمنابع  یآن، دارا اتیملع تیو ماه یمتناسب با اندازه واحد تجار یداخل یواحد حسابرس ه آیاکاین 

 یر.خارهای حسابرسی به حسابرسان داخلی وجود دارد یا که آیا سیاستهای مدون برای استخدام، آموزش و واگذاری کاین 

 حس ابرس  س تان ک ه ممک افی را در حسابرسی دارند یا خیر. معیارهای مرب وطی که آیا حسابرسان داخلی، مهارت و آموزش فنی کاین
 خلی باشد.ای برای حسابرسان داتواند شامل وجود تجارب و عناوین حرفهمستقل در ارزیابی مدنظر قرار دهد، برای مثال، می

 ی هستند یا ه آیا حسابرسان داخلی دارای دانش ززم درخصوص چارچوب گزارشگری مالی مربوط و گزارشگری مالی واحد تجارکاین
ای بط ب ا ص ورتهار م رتک برسی داخلی، دارای مهارتهای ززم )برای مثال، دانش خاص صنعت( برای انجام ه آیا واحد حساکخیر و این

 یا خیر. باشدمالی واحد تجاری می

 مل ه جای مرب وط از ه آنها را متعهد به رعایت اس تانداردهای حرف هکای مربوط هستند ه آیا حسابرسان داخلی، عضو نهادهای حرفهکاین
 ند یا خیر. کای مستمر حرفه الزامات  یشرفت

مل هم باشند. هرچه جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی و سیاس تها و روش های م رتبط ب ا آن ب ا کطرفی و صالحیت نمی توانند مبی .9 –ت
رد ری وج ود دایش تبند، و هر چه میزان صالحیت این واحد بیشتر باشد، احتم ال کطرفی حسابرسان داخلی  شتیبانی فایت بیشتری از بیک
ها و مانی و سیاس ته جایگ اه س ازک ن د. ب ا ای ن ح ال، اینکهای بیشتری، اس تفاده ار این واحد، و در حوزهکه حسابرس مستقل بتواند از ک

واح د  افیک توان د نب ود ص الحیت آورد، نمیطرف ی حسابرس ان داخل ی ب ه وج ود م یمی ب رای بیکروشهای مرتبط با آن،  شتوانه مه
طرف ی افی از بیک ه جایگاه س ازمانی و سیاس تها و روش های م رتبط ب ا آن، ب ه می زان کند. همچنین، زمانی کلی را جبران حسابرسی داخ

 وع باشد. ننده این مووک تواند جبرانند، باز بودن میزان صالحیت واحد حسابرسی داخلی نمیکحسابرسان داخلی  شتیبانی نمی

 ـ پ( 14بندهای  :ک)ر ردی منظم و روشمندکارگیری رویکب 
نن ده فعالیته ای واح د ک ریزی، اجرا، سر رستی، بررسی، و مستندسازی فعالیتها، متم ایزردی منظم و روشمند برای برنامهکارگیری رویکب .10 –ت 

 ن است در واحد تجاری انجام شود.که ممکباشد نترلی میکحسابرسی داخلی از سایر فعالیتهای 
ردی م نظم و ک گیری حسابرس مستقل در مورد استفاده یا عدم اس تفاده واح د حسابرس ی داخل ی از رویر نتیجهن است بکه ممکعواملی  .11 –ت

 روشمند مؤثر باشد، شامل موارد زیر است:
  ،اری، ک های نامه، برکهایی نظیر ارزیابی ریسه حوزهکفایت و استفاده از روشهای حسابرسی داخلی مستند یا رهنمودهایی کوجود

 دهد.و گزارشگری، ماهیت و میزان تناسب آنها با اندازه و شرایط واحد تجاری را  وشش می مستندسازی

 یفی ت مناس ب، ب رای مث ال، سیاس تها و روش های من درج در کنت رل ک، دارای سیاستها و روش های یداخل یواحد حسابرس ه آیاکاین
ار( ک )نظیر موارد مرتبط با مدیریت، منابع انسانی و اج رای اربرد دارد ک یداخل یواحد حسابرس ه برایک 11یفیت کنترل کاستاندارد 
ای باشد یا خیر. عالوه بر این، نهادهای حرفهای حسابرسان داخلی مییفیت مندرج در استانداردهای نهادهای حرفهکنترل کیا الزامات 
 رده باشند. کرا ووع  سازمانییفیت ادواری برونکن است الزامات مناسب دیگری نظیر انجام ارزیابی کمربوط مم

 

                                                                                                                                                                                          
 

 “بخشی و خدمات مرتبطننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینانکیت در مؤسسات ارائهیفکنترل ک”، 1یفیت کنترل کاستاندارد .  1
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 (15: بند ک)ر ردکار واحد حسابرسی داخلی استفاده کتوان از ه در آن نمیکشرایطی 
حسابرس ان  یطرف یاز بافی ک مرتبط ب ا آن، ب ه می زان  یروشهاسیاستها و و  ی واحد حسابرسی داخلیسازمان گاهیجاه کارزیابی حسابرس مستقل از این .12 –ت

یانگر ن است بکد، ممردی منظم و روشمند توسط این واحکارگیری رویکمیزان صالحیت واحد حسابرسی داخلی، و ب یا خیر، ندکی  شتیبانی میداخل
 یست.سابرسی، مناسب نحار این واحد به عنوان شواهد کار این واحد عمده است و بنابراین استفاده از کیفیت کهای مربوط به که ریسکاین باشد 

عام ل  کاین استاندارد به صورت جداگانه و در مجموع حائز اهمیت است زیرا اغلب ی 11-و ت 8-، ت7-ندرج در بندهای تتوجه به عوامل م .13 –ت
ال، در اش د. ب رای مث بافی ک ار واحد حسابرسی داخلی ب رای مقاص د حسابرس ی، کگیری در مورد عدم استفاده از تواند برای نتیجهبه تنهایی نمی

اح د وای دارد. چنانچ ه گ زارش طرفی حسابرسان داخلی، جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی اهمی ت وی ژهه بیارزیابی تهدیدهای مربوط ب
ه س ایر کشود مگر اینیمطرفی واحد حسابرسی داخلی تلقی حسابرسی داخلی به مدیران اجرایی ارائه شود، این موووع به عنوان تهدیدی برای بی

  ورند.اهش تهدید به سطهی قابل قبول فراهم آکافی برای کدر مجموع تدابیر ایمنی  7   عوامل نظیر عوامل مندرج در بند ت

 استفاده از واحد حسابرسی داخلی قابلار کتعیین ماهیت و میزان 

 (18تا  16: بندهای ک)ری داخل یاستفاده از واحد حسابرس ار قابلکعوامل موثر بر تعیین ماهیت و میزان 
ن د، ابت دا بای د کی برای مقاصد حسابرسی استفاده داخل یواحد حسابرسار کتواند از ه میکس مستقل به این نتیجه رسیده است ه حسابرکهنگامی  .14 –ت

ریزی ه انجام شده یا برای انجام آن برنامهکی داخل یواحد حسابرسار کریزی شده ه آیا ماهیت و دامنه برنامهکاین موووع را مورد توجه قرار دهد 
 باشد یا خیر.رده است، سودمند میکتهیه  3001ه حسابرس مستقل طبق استاندارد کلی و برنامه حسابرسی کرای طرح شده است، ب

 تواند توسط حسابرس مستقل استفاده شود، شامل موارد زیر است:ه میک یداخل یواحد حسابرسار کهایی از نمونه .15 –ت
  نترلها.کرد کارکآزمون اثربخشی 

 ستلزم قضاوت مهدود.آزمونهای مهتوای م 

 .نظارت بر شمارش موجودیها 

 .ردیابی معامالت در سیستم اطالعاتی مرتبط با گزارشگری مالی 

 .آزمون رعایت الزامات قانونی و مقرراتی 

  ش وند )در عم ده گ روه تلق ی نمی هایه به عنوان بخش کدر برخی شرایط، حسابرسی یا بررسی اطالعات مالی واحدهای تجاری فرعی
 2در تضاد نباشند(. 600ه با الزامات استاندارد کصورتی 

 ش تیبانی  ته ت ت اثیر ارزی ابی حس ابرس مس تقل از می زان یداخل  یواحد حسابرس ار کریزی شده از تعیین ماهیت و میزان استفاده برنامه .16 –ت
حیت واح د ن داخل ی و می زان ص الطرف ی حسابرس ای م رتبط ب ا آن، از بیروش هاو  سیاستها و یداخل یواحد حسابرس یسازمان گاهیجا

 حد حسابرس ی داخل ی وار واکریزی، اجرا و ارزیابی است. عالوه بر این، میزان قضاوت مورد نیاز در برنامه 17حسابرسی داخلی طبق بند 
ش نق  یداخل  یرسابواحد حسار کاز  ریزی شدهبرنامه استفاده زانیو م تیماه نییتعشده در سط  ادعا، در خطر تهریف بااهمیت ارزیابی

تواند در آن شرایط ه حسابرس مستقل نمیکاین استاندارد تشری  شده است، شرایطی وجود دارد  15ه در بند کگونه همان ،دارد. همچنین
 ند. کبرای مقاصد حسابرسی، استفاده  یداخل یواحد حسابرس ارکاز 

 ـ الف( 28ـ الف و 17: بندهای کر) ریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی نتایجقضاوت در برنامه
اربرد بیشتری داشته باشد، حس ابرس کریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی شواهد حسابرسی هر چه میزان قضاوت ززم در برنامه .17 –ت 

ب ه تنه ایی  یخل دا یواح د حسابرس ار ک ، روش های بیش تری را مس تقیما خ ودش انج ام ده د، زی را اس تفاده از 17مستقل باید طبق بن د 
 افی و مناسبی برای حسابرس مستقل نخواهد بود.کننده شواهد حسابرسی ک فراهم

ار حسابرس ی را ک ، قض اوتهای عم ده 17ه مسئولیت اظهارنظر ارائه شده صرفا متوجه حسابرس مستقل است، وی باید طبق بن د کاز آنجا  .18 –ت 
 عمده شامل موارد زیر است: یقضاوتهاخود انجام دهد. 

 ،ارزیابی خطرهای تهریف بااهمیت 

  فایت آزمونهای انجام شده،کارزیابی 

 ،ارزیابی مناسب بودن استفاده مدیران اجرایی از فرض تداوم فعالیت 

 ارزیابی برآوردهای حسابداری عمده، و 

  فایت موارد افشا در صورتهای مالی، و سایر موووعات موثر بر گزارش حسابرس.کارزیابی 

                                                                                                                                                                                          
 

 (“1392شده  دنظری)تجد ریزی حسابرسی صورتهای مالیبرنامه”، 300 یاستاندارد حسابرس. 1
 (“ 1389شده  دنظری)تجد ار حسابرسان بخشکمالحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی گروه )شامل ”، 600 یاستاندارد حسابرس. 2
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 ـ ب(17 : بندک)ر شدهیت ارزیابیتحریف بااهم خطر
مانده حساب، معامالت یا م ورد افش ای خ اص ب ازتر باش د، ب رای  کدر سط  ادعا در مورد ی شدهیابیارز تیبااهم فیطر تهرهرچه خ .19-ت

حس ابرس 17بق بن د ریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی نتای  آن، غالبا انجام قضاوت بیشتری نیاز است. در این شرایط، طبرنامه
افی و مناسب کسب شواهد حسابرسی کبرای  یداخل یواحد حسابرسار کند و در نتیجه از کمستقل باید روشهای بیشتری را مستقیماً اجرا 

ب ازتر باش د، حس ابرس مس تقل ش واهد  شدهیابیارز تیبااهم فیتهرخطر ، هر چه 2001ند. عالوه بر این، طبق استاندارد کمتر استفاده ک
 ار را مستقیماً خودش انجام دهد.کتری نیاز دارد و بنابراین، باید قسمت بیشتری از نندهکسابرسی متقاعدح

عم ده، اس تفاده خط ر ، خطرهای عمده مستلزم توجه خاص حسابرس مستقل اس ت و از ای ن رو، در ص ورت وج ود 3152طبق استاندارد  .20 –ت
ه ک ه نیازمند قضاوت مهدود است. عالوه بر ای ن، زم انی کشود دود به روشهایی می، مهیداخل یواحد حسابرسار کحسابرس مستقل از 

حسابرسی را به سط   ایین قاب ل خطر به تنهایی،  یداخل یواحد حسابرس ارکخطرهای تهریف بااهمیت  ایین باشد، بعید است استفاده از 
 ستقل نباشد. اهش دهد و نیاز به اجرای مستقیم برخی آزمونها توسط حسابرس مکقبول 

تهری ف بااهمی ت را مج ددا م ورد  ه ایخطرن است باعث شود حسابرس مستقل ارزیابی خ ود از کاجرای روشها طبق این استاندارد مم .21 –ت
و  یل داخ ید حسابرسواحار کن است بر تصمیم حسابرس مستقل در مورد استفاده از کارزیابی قرار دهد. در نتیجه، این ارزیابی مجدد مم

 ارگیری این استاندارد اثر گذارد. کب ورورت
 (19 : بندک)ر ان راهبریکرسانی به اراطالع
ان راهب ری برس اند. ک ار حسابرسی را به اط الع ارکشده  ریزیلیات زمانبندی و دامنه برنامهک، حسابرس مستقل باید 2603طبق استاندارد  .22-ت

لی حسابرسی حسابرس مستقل است و بنابراین برای کنا ذیر طرح   بخش جدایی ،یداخل یواحد حسابرس ارکریزی برای استفاده از برنامه
 باشد. رد حسابرسی  یشنهادی، سودمند میکان راهبری از رویکشناخت ار

 ار واحد حسابرسی داخلیکاستفاده از 
 (20: بند ک)ر یداخل یواحد حسابرسره و هماهنگی با کمذا
به عن وان مبن ایی ب رای هم اهنگی فعالیته ای مرب وط،  یداخل یواحد حسابرسار کریزی شده از رنامهره در خصوص استفاده بکمذا هنگام .23 –ت 

 ن است توجه به موووعات زیر سودمند باشد:کمم
    ار.کزمانبندی انجام 

    ار انجام شده.کماهیت 

   .میزان گستره حسابرسی 

   وارد مقتضی، سط  یا سطوح اهمیت مربوط به گروه معامالت،مجموعه واحد )در م کسط  اهمیت برای صورتهای مالی به عنوان ی 
 مانده حسابها یا موارد افشای خاص(، و اهمیت در اجرا.

   .روشهای  یشنهادی انتخاب اقالم و اندازه نمونه 

    ار انجام شده.کمستندسازی 

   .روشهای بررسی و گزارشگری 
 ه، برای مثال:کهنگامی اثربخش است  یداخل یواحد حسابرسهماهنگی بین حسابرس مستقل و  .24–ت

   رات بین آنها در فواصل زمانی مناسب طی دوره حسابرسی، صورت گیرد.کمذا 

    ،ند.کن است بر این واحد اثر بگذارد، آگاه که ممکای را از موووعات عمده یداخل یواحد حسابرسحسابرس مستقل 

   آگاهی یابد و به آنه ا دسترس ی داش ته باش د و از ه ر گون ه موو وع  یداخل یواحد حسابرس حسابرس مستقل از گزارشهای مربوط
ه ک شود به نهوی  ار حسابرس مستقل تأثیر داشته باشد، مطلعکن است بر که مورد توجه این واحد قرار گرفته است، و ممکای عمده

 ار حسابرسی داشته باشد.کوی توانایی بررسی  یامدهای چنین موووعاتی را بر 
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نس بت ب ه  یاریه ش امل هش ک ش ده اس ت  دی کتأ یاحرف ه دی با حفظ ترد یحسابرس یو اجرا یزیربرنامه تی، بر اهم2001ر استاندارد د .25 –ت
 ،یمورد استفاده به عن وان ش واهد حسابرس  یهاحاصل از  رس و جو  یو نتا کا بودن اسناد و مدارکات ه در مورد قابلکاست  یاطالعات
ند کانی را فراهم کامن است کمم ،یار حسابرسک انیدر جر یداخل یارتباط با واحد حسابرس یاساس، برقرار نیا. بر ندکیم جادیا دیترد

قادر مستقل حسابرس  جه،یدر نت .2ار وی مؤثر باشد و مورد توجه وی قرار گیردکتواند بر ه میکشود ارائه  مستقل به حسابرس یتا اطالعات
 ، اگ ر240طبق اس تاندارد  ن،یعالوه بر ا مدنظر قرار دهد. ت،یبااهم فیتهر یخطرها یابیو ارز صیتشخ ندیاطالعات را در فرا نیاست ا

، مرب وط باش د ب ه تقل ب کوکمش  ای  ید تقل ب قطع چنین اطالعاتی بیانگر خطرهای تهریف بااهمیت صورتهای مالی باشد ی ا ب ه م وار
 3.دهداز تقلب، مدنظر قرار  یناش تیبااهم فیتهر خطرهای صیدر تشخ تواند این اطالعات رامستقل می حسابرس

 (23و  22 های: بندک)ر یداخل یواحد حسابرسار کفایت کروشهای تعیین 
ه در مجم وع قص د اس تفاده از ک یداخل یار واحد حسابرسکبخش از مورد آن حسابرس مستقل در اجرا شده توسط  یحسابرس یروشها .26 –ت

 ند. کیه انجام داده است، فراهم مکاری کطرفی آن در ار این واحد و بیکلی کت یفیکآن را دارد، مبنایی برای ارزیابی 
 یواح د حسابرس گیریهای بدس ت آم ده توس ط ار انجام شده و نتیج هکیفیت کن است برای ارزیابی کمم حسابرس مستقل هکی یروشها .27 –ت 

 باشد:زیر نیز می، شامل موارد 23ار، طبق بند کند، عالوه بر اجرای مجدد کاجرا  یداخل
    یداخل یحسابرس رس و جو از اشخاص ذیربط در واحد. 
    یداخل یواحد حسابرسنظارت بر روشهای اجرا شده توسط. 

    یداخل یواحد حسابرساری کاربرگها و برنامه کبررسی. 
ی واحد حسابرسی داخلی و سیاستها و سازمان گاهیجاهر چه  رود، وشده بازتر میهر چه قضاوت بیشتری مورد نیاز باشد، خطر تهریف بااهمیت ارزیابی .28-ت

ش های مت ر باش د، روکی ند، یا میزان صالحیت واحد حسابرسی داخل کطرفی حسابرسان داخلی  شتیبانی متری از بیکروشهای مرتبط با آن، به میزان 
م ب رای تص میم سی داخلی اج را ش ود ت ا  ش توانه ززار واحد حسابرکل مجموعه که باید توسط حسابرس مستقل درخصوص کحسابرسی مورد نیاز 

 د.شد، بیشتر خواهد افی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر باشکسب شواهد حسابرسی کار آن واحد به منظور کحسابرس مستقل جهت استفاده از 
 (23: بندک)راجرای مجدد 

های بدس ت گیریتوسط حسابرس مستقل، به منظور اعتباربخشی ب ه نتیج هتقل روشها مس یاجرا ار مستلزمکمجدد  یاجرابرای اهداو این استاندارد،  .29-ت
وس ط واح د ه ق بالً تک ن است از طری ق رس یدگی ب ه اقالم ی ص ورت گی رد کدستیابی به این هدو مم .ی، استداخل یواحد حسابرسآمده توسط 

م افی سایر اق الکن است از طریق رسیدگی کاری، این هدو ممکن حسابرسی داخلی مورد رسیدگی قرار گرفته است یا، در صورت عملی نبودن چنی
ن کرس مستقل ممه حسابکار در مقایسه با سایر روشهایی که توسط واحد حسابرسی داخلی رسیدگی نشده است. اجرای مجدد کمشابهی حاصل شود 
آورد. اگرچ ه حس ابرس مس تقل حسابرسی داخلی ف راهم م ی ار واحدکفایت کتری را در مورد نندهکند، شواهد متقاعدکاجرا  28است طبق بند ت   

ه ای آن ی از حوزهند، با این حال، در خص وص برخ کند، اجرای مجدد که استفاده میکار واحد حسابرسی داخلی را کهای ملزم نیست تمامی حوزه
ا الزامی است. حس ابرس رده است، اجرای مجدد روشهکی ریزاستفاده از آن را برنامه 23ه در مجموع، طبق بند کار واحد حسابرسی داخلی کبخش از 

وش های ررزی ابی نت ای  اریزی، اج را و ه قض اوت بیش تری در برنام هک ند کز میکهایی تمرار در حوزهکمستقل به احتمال بسیار زیاد بر اجرای مجدد 
  است.بازتر تهریف بااهمیت در آنها ه خطر کهایی زهواست و همچنین در ح نیاز داشتهحسابرسی توسط واحد حسابرسی داخلی 

  یداخل حسابرسان میمستق کمکاز  استفادهمیزان  ها، وان، حوزهکتعیین ام
 (26و  25: بندهای  ک)ر رد یا خیرکمستقیم حسابرسان داخلی استفاده  کمکاز برای مقاصد حسابرسی  توانه آیا میکتعیین این

ته ت ت اثیر  یب را گ رانید ی هقاب ل توج ی رغاعمال نفوذ  ایتضاد منافع  ،یبدون جانبدارنجام وظایف ا ییبه توانا یطرفیب، 7-طبق بند ت .30 –ت
ن اس ت ک مم طرفی حسابرس ان داخل ی،برای ارزیابی وجود و اهمیت تهدیدهای مربوط به بی. شودیاطالق م یاقضاوت حرفه قراردادن

 موووعات زیر مورد توجه قرار گیرد:
   4.یحسابرسان داخل یطرفیبمرتبط با آن، از  یو روشها واحد حسابرسی داخلی و سیاستها یسازمان اهگیجا  شتیبانی زانیم 

    مورد بررسی. ارک اط ببتمرنان کارکروابط خانوادگی و شخصی حسابرسان داخلی با مسئوزن یا 

    ار مورد نظر مرتبط است.که با کرابطه با بخش یا قسمتی از واحد تجاری 

   نان و مدیران هم س ط  ب ا آن ان طب ق کارکه به سایر کعمده حسابرسان داخلی در واحد تجاری، غیر از حقوق و مزایایی  منافع مالی
 شود.ووابط معمول  رداخت می
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 ورد.مینه فراهم آزتواند رهنمودهای سودمند دیگری را در این ای مربوط برای حسابرسان داخلی، میمطالب منتشر شده توسط نهادهای حرفه
ه ه ی  ک قدر زی اد باش د طرفی حسابرسان داخلی آنه اهمیت تهدیدهای مربوط به بیکن است شرایطی وجود داشته باشد کهمچنین، مم .31 –ت

ار ک ت ه ت ت اثیر اهمی ت یمن یا ریت داب فایتکه کاهش دهد. برای نمونه، از آنجا کاز تدابیر ایمنی نتواند آن را به سط  قابل قبولی  کی
ین، ای ن حال ت مستقیم حسابرسان داخلی منع شده است. همچن کمکب، استفاده از   28الف و    28است، در بندهای  حسابرسی مستقل

ج رای روش های وجود دارد، زیرا حسابرسان داخلی در ای ن ش رایط از ا ار خودک یاز بررس یناش یدهایتهده کدر مواردی صادق است 
 اند. منع شده ت   28پ و   28توصیف شده در بندهای 

از حسابرس ان  کن است هم در م ورد ه ر ی کنیز مم 8-در ارزیابی میزان صالحیت حسابرس داخلی، بسیاری از عوامل مندرج در بند ت .32–ت
 ار مهول شده به آنها مربوط باشد. کداخلی و هم در مورد 

 (29تا  27)بندهای نند کمستقیم می کمکستقل ه به حسابرس مکار قابل واگذاری به حسابرسان داخلی کماهیت و میزان  نییتع
حسابرسان  میمستق کمکاز  توانیمبرای انجام آن ه ک یارک زانیو مهای مناسبی برای تعیین ماهیت رهنمود 21-تا ت 14-در بندهای ت .33 –ت

 ، ارائه شده است.ردکاستفاده  یداخل
ه واگ ذاری آن مناس ب اس ت، ک ه ایی ار را ب ه حوزهکحسابرسان داخلی، مراقب است تا این  ار قابل واگذاری بهکحسابرس مستقل در تعیین ماهیت  .34 –ت

 است: ست، به شرح زیرمستقیم حسابرسان داخلی برای انجام آنها مناسب نی کمکه استفاده از کهایی از فعالیتها و وظایفی . نمونهندکمهدود 
 از حسابرس ان داخل ی در  315ن اس ت طب ق اس تاندارد ک مس تقل ممره در خصوص خطرهای تقلب. با ای ن ح ال، حسابرس ان کمذا

 1نند.کخصوص خطرهای تقلب در سازمان  رس و جو 

 240بینی طبق استاندارد  تعیین روشهای حسابرسی غیر قابل  یش. 
ن د و کنت رل کرا  یس ازمانرونب هیدییتأ ی، ملزم است فرآیند درخواستها505ه حسابرس مستقل طبق استاندارد کبه همین ترتیب، از آنجا  .35 –ت

ن است کمم ابرسان داخلیباشد. با این حال، حسند، واگذاری این مسئولیتها به حسابرسان داخلی مناسب نمیکنتای  این روشها را ارزیابی 
 نند. ک کمک، به حسابرس مستقل هیدییتأ آوری اطالعات وروری برای حل و فصل موارد مغایرت در  اسخهایدر جمع

نن د، کمستقیم ارائ ه م ی کمکه کار قابل واگذاری به حسابرسان داخلی کتهریف بااهمیت نیز در تعیین خطر میزان قضاوت مورد نیاز و  .36–ت
توان د ش ود، حس ابرس مس تقل میه ارزشیابی حسابهای دریافتنی به عنوان حوزه  رخطر ارزی ابی میکنقش دارد. برای نمونه، در شرایطی 

فای ت کرزش یابی اه کند. با این حال، از آنجا کند، واگذار کمستقیم ارائه می کمکه کسنی را به حسابرس داخلی بازبینی صهت جدول 
ه ک اخل ی دفای ت ذخی ره ب ه حس ابرس کذخیره بر مبنای جدول سنی مستلزم قضاوتی بیش از قضاوت مهدود است، واگذاری ارزشیابی 

 باشد.ند، مناسب نمیکمستقیم ارائه می کمک
مستقیم حسابرس ان داخل ی  کمکار توسط حسابرس مستقل، استفاده بیش از اندازه از کهدایت، سر رستی، و بررسی  بدون درنظر گرفتن .37 –ت

 ار حسابرس مستقل را تهت تأثیر قرار دهد. کن است استقالل ظاهری کمم

 (32: بند ک)رمستقیم حسابرسان داخلی  کمکاستفاده از 
ه حسابرسان مستقل باید برای اظهارنظر نسبت ب ه ص ورتهای م الی مس تقل باش ند، مس تقل از کای ن واحد حسابرسی داخلی به اندازهناکارکه کاز آنجا  .38 –ت

ی ت یم ه اعض اک زم انی  مستقیم، نسبت به کمکار ارجاع شده به حسابرسان داخلی در قالب کواحد تجاری نیستند، لذا هدایت، سر رستی، و بررسی 
 تر است.لی دارای ماهیتی متفاوت بوده و گستردهکدهند، به طور ار را انجام میکحسابرسی مستقل، 

ن است، برای نمونه، مسائل حسابداری و حسابرس ی مش خص ش ده در جری ان حسابرس ی کحسابرس مستقل در راستای هدایت حسابرسان داخلی مم .39 –ت
ع ش امل ای ن موو و حس ابرس مس تقل ی، مالحظ اتحسابرسان داخلرجاع شده به ار اکند. در بررسی که مورد توجه وی است را به آنها یادآوری ک

 ند یا خیر.  کگیری بدست آمده  شتیبانی میافی و مناسب است یا خیر و آیا از نتیجهکسب شده در شرایط موجود، که آیا شواهد کاست 
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