
تعریف حسابرسی داخلی 
.حسابرسی داخلی را بیان می کنددامنھ  وماھیت  ،ھدف اساسیحسابرسی داخلی، تعریف 

 و فزاییا ارزش برای کھ است ای مشاوره و بخشی اطمینان بینانھ واقع و مستقل فعالیت یک داخلی حسابرسی

 مند شرو و سیستماتیک رویکردی ساختن فراھم با داخلی حسابرسی .است شده طراحی سازمان عملیات بھبود

 ھدف بھ دستیابی در را سازمان ، کنترل و ریسک مدیریت راھبری، فرآیندھای اثربخشی بھبود و ارزیابی برای

.کند می یاری ھایش

Definition of Internal Auditing

The Definition of Internal Auditing states the fundamental purpose, nature, and scope of internal

auditing.

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add

value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its

objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the

effectiveness of risk management, control, and governance processes  



حسابرسان داخلی 
اماستخد تجاری واحد توسط سازمان عملیات بھبود برای 

  .شوند می

در ریسک بر مبتنی رویکرد یک از معمول طور بھ 

 ایدب کھ کاری تعیین برای حسابرسی کمیتھ با مشورت

.کنند می استفاده شود، تکمیل

ھا، مسیست توسعھ حسابرسی عملیاتی، حسابرسی :شامل 

 رسحساب( مستقل حسابرس با ھمکاری تقلب، حسابرسی

مدیریت مشاوره و ،)خارجی



:دهدتا می ریسک ها را مورد ارزیابی قرار داخلی حسابرسی 
.از وقوع رویدادهاي ناخوشایند جلو گیري کند• 
.کمک به کسب اطمینان از وقوع رویدادهاي خوشایند نماید• 
:مدیریت درك بهتري از موارد زیر به دست آورد• 
اینکه ریسک هاي واحد تجاري در چه حوزه هایی است؟ –    
اینکه ریسک ها تحت کنترل اند یا خیر؟ –    
اینکه آیا پذیرش ریسک ها ارزش دارد یا خیر؟ –    



یافتن موارد ریسک به تنهایی کافی نیست

در واحد  ریسک نحوه  مدیریت داخلی حسابرسان •
.تجاري را مورد ارزیابی قرار می دهند

آیا کنترل ھا سر جای خود قرار دارند؟ -      

آیا کنترل ھا بھ نحو موثر عمل می کنند؟ -     

آیا کنترل ھای بیشتری مورد نیاز است؟ -     

کنترل ھای اضافی و غیر ضروری وجود دارند؟آیا  -     

تند؟کنترل ھا از نظر اقتصادی و مالحظات منافع و ھزینھ بھ صرفھ ھسآیا  -     



:اصلی حسابرسی داخلی وظیفھ  5
.کنترل ھا مناسب اند یا خیرآیا تعیین اینکھ • 

ش و کاھافزایش کارآیی و اثربخشی ارائھ پیشنھاد برای • 

.ھزینھ ھای عملیات

ا مدیریت رعایت می شود یروشھا و سیاست ھای اینکھ آیا • 

.خیر

.رعایت می شوند یا خیرقوانین ومقررات آیا اینکھ • 

کشف  تشخیص زمینھ ھای بروزتقلب یا دستکاری سوابق و•  

.آنھا



منشور حسابرسی داخلی 
 تعریف با مطابق  باید داخلی حسابرسی واحد مسئولیت و اختیار ،ھدف

 حسابرسی منشور در استانداردھا و حرفھ ای رفتار آیین ،داخلی حسابرسی

 منشور ادواری بھ طور  باید داخلی حسابرسی واحد مدیر .شود تعیین داخلی

 و ارشد مدیران بھ تصویب برای را آن و کند بازنگری را داخلی حسابرسی

 .نماید ارائھ مدیره ھیئت





استانداردھای بین المللی 
حرفھ ای اجرای 

)استانداردھا(حسابرسی داخلی 

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE 
PROFESSIONAL PRACTICE OF 

INTERNAL AUDITING (STANDARDS)



اھداف استانداردھا 

را  اجـراي حسابرسـی داخلـی   اصول اساسی که نحوه تشریح  1)
. بیان می کنند

 براي انجـام و تـرویج طیـف گسـترده اي از    چارچوبی ایجاد  2)
. حسابرسی داخلی ارزش افزا

. یحسابرسی داخلمبنایی براي ارزیابی عملکرد تعیین  3)
. فرایند ها و عملکردهاي سازمانی ارتقاي 4)



 کھ می باشند محور اصول و اجباری الزاماتی بین المللی استانداردھای

:می شوند تشکیل زیر موارد از

Statements بیانیھ ھای•  انجام بھ مربوط کھ اساسی الزامات )(

 کردعمل اثر بخشی ارزیابی و حرفھ ای صورت بھ داخلیحسابرسی

-حسابرسی واحدھای ھمھ توسط بین المللی عرصھ در و  است آن

و است؛ قابل اجرا داخلی حسابرسان از یک ھر و داخلی

کھ اصطالحات و مفاھیم بکار ، )( Interpretationsتفسیر ھا •

.  رفتھ در بیانیھ ھا را روشن می کنند



ساختار استاندارد ھا 
          داردهاياستان و ”شخصی هاي ویژگی“ استانداردهاي بخش، دو به استاندارد ها ساختار

  یژگیو بیان به شخصی هاي ویژگی استانداردهاي .می  شود تقسیم ”عملیات اجراي“
  .می پردازند داخلی حسابرسی مجریان و داخلی حسابرسی واحدهاي هاي

  و  می کنند توصیف را داخلی حسابرسی ماهیت عملیات، اجراي استانداردهاي
  آنها نايمب بر داخلی، حسابرس خدمات ارزیابی که می نمایند ارائه را کیفی معیارهایی

  در ريبکارگی براي عملیات اجراي و شخصی هاي ویژگی استانداردهاي .می شود انجام
  .شده اند طراحی داخلی حسابرسی خدمات همه

  یريبکارگ چگونگی بیان منظور به نیز پیاده سازي استانداردهاي این، بر افزون
  یمعرف طریق از عملیات، اجراي استانداردهاي و شخصی هاي ویژگی استانداردهاي

  .ده اندش ارائه ،)م( مشاوره اي یا )الف( اطمینان بخشی فعالیتهاي در کاربردي الزامات



فعالیتھای حسابرسی داخلی

 یا نظراظھار ارائھ برای شواھد از داخلی حسابرس واقع بینانھ ارزیابی متضمن اطمینان بخشی خدمات

 عاتموضو دیگر یا سیستم فرایند، وظایف، عملیات، تجاری، واحد خصوص در مستقل نتیجھ گیریھای

ً  .می گردد تعیین داخلی حسابرس توسط اطمینان بخشی خدمات دامنھ و ماھیت .می باشند  در فطر سھ عموما

 عملیات، تجاری، واحد با مستقیم  طور بھ کھ گروھی یا فرد )1( :دارند مشارکت اطمینان بخشی خدمات

 را ارزیابی عمل کھ گروھی یا فرد )2( فرایند، مسئول یعنی ھستند، درگیر مدنظر موضوعات دیگر یا فرایند،

 یعنی می  برند، بھره شده انجام ارزیابی از کھ گروھی یا فرد )3( و داخلی، حسابرس یعنی می دھند، انجام

  .استفاده کننده

ً  و دارند توصیھ ای جنبھ مشاوره ای، خدمات   تماھی .می شوند انجام متقاضی درخواست بھ بنا عموما

ً  .می گردد تعیین متقاضی با توافق طبق مشاوره ای، خدمات دامنھ و  مشاوره ای خدمات در گروه دو عموما

 کننده درخواست گروه یا فرد )2( و داخلی حسابرس یعنی دھنده، مشاوره گروه یا فرد )1( :دارند مشارکت

 را خود واقع بینی داخلی، حسابرس مشاوره ای خدمات انجام ھنگام .متقاضی یعنی مشاوره، گیرنده و

  .شود نمی قائل خود برای را اجرایی مدیران مسئولیتھای و کند  می حفظ



ویژگی ھای شخصیاستانداردھای          
ھدف، اعتبار و مسئولیت: 1000
ر واحد حسابرسی مدی. داخلی تعیین شود رسی، اختیار و مسئولیت واحد حسابرسی داخلی  باید در انطباق با تعریف حسابرسی داخلی، آیین رفتار حرفھ ای و استانداردھا، در منشور حسابھدف         

. داخلی  باید بھ طور ادواری منشور حسابرسی داخلی را بازنگری و آن را برای تصویب، بھ مدیران ارشد و ھیات مدیره ارائھ کند
استقالل و واقع بینی: 1100

.واحد حسابرسی داخلی  باید مستقل باشد و حسابرسان داخلی باید در انجام کارھای خود، واقع بین باشند

خبرگی و اعمال مراقبت حرفھ ای: 1200
.خدمات حسابرسی داخلی باید با خبرگی و اعمال مراقبت حرفھ ای انجام شود

برنامھ بھبود و تضمین کیفیت: 1300
.ی را پوشش دھداخلمدیر واحد حسابرسی داخلی  باید برنامھ ای را برای بھبود و تضمین کیفیت، بھ گونھ ای تدوین و حفظ کند کھ ھمھ ابعاد کارکرد حسابرسی د

اجرای عملیات استانداردھای         
مدیریت واحد حسابرسی داخلی: 2000

.مدیر واحد حسابرسی داخلی باید واحد حسابرسی داخلی را بھ گونھ ای اثر بخش مدیریت کند تا ارزش آفرینی آن برای سازمان محقق شود

ماھیت کار: 2100
.ایفای نقش کندآن واحد حسابرسی داخلی باید با بکارگیری رویکردی سیستماتیک و روش مند، فرایندھای راھبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی و در بھبود 

برنامھ ریزی کار: 2200
.فتھ بھ آن باشدیا حسابرسان داخلی  باید برای ھر کار، یک برنامھ کاری تھیھ و تدوین کنند کھ شامل اھداف، دامنھ کار، زمانبندی اجرای کار و منابع تخصیص

اجرای کار: 2300
.حسابرسان داخلی باید بھ منظور دستیابی بھ اھداف ھر کار، اطالعات کافی را شناسایی، تجزیھ و تحلیل، ارزیابی و مستند کنند

اطالع رسانی نتایج: 2400
.حسابرسان داخلی باید نتایج کار را اطالع رسانی کنند

پایش پیشرفت: 2500
.مدیر واحد حسابرسی داخلی باید سیستمی را برای پایش نتایج اطالع رسانی شده بھ مدیران اجرایی، ایجاد و نگھداری کند

اطالع رسانی در زمینھ پذیرش ریسک ھا: 2600
ا با مدیران ارشد نیست باید این موضوع ر تنیدر مواردی کھ مدیر واحد حسابرسی داخلی بھ این نتیجھ می رسد کھ میزان ریسک پذیرفتھ شده توسط مدیران اجرایی از دیدگاه سازمان، پذیرف

.دبرسان یرهدر صورتی کھ مدیر واحد حسابرسی داخلی بھ این نتیجھ برسد کھ موضوع بھ نحو مناسبی حل و فصل نشده است باید موضوع را بھ اطالع ھیات مد. در میان بگذارد

استانداردهاي بین المللی اجراي حرفه اي حسابرسی داخلی



ویژگی استانداردھای . 1

یاستقالل و واقع بین -1100
ھدف، اختیار و مسئولیت -1000

استقالل سازمانی -1110

رهتعامل مستقیم با ھیئت مدی -1111
واقع بینی فردی -1120

مخدوش شدن استقالل یا واقع بینی  -1130
حسابرسان داخلی

خبرگی و اعمال مراقبت حرفھ ای -1200
خبرگی -1210
اعمال مراقبت حرفھ ای -1220
پیشرفت حرفھ ای مستمر -1230

برنامھ بھبود و تضمین کیفیت -1300
ت الزامات برنامھ بھبود و تضمین کیفی -1310
ارزیابیھای درون سازمانی -1311
ارزیابیھای برون سازمانی -1312
گزارشگری درباره برنامھ بھبود و  -1320

تضمین کیفیت
طبق استانداردھای “بکارگیری عبارت  -1321

ام بین المللی اجرای حرفھ ای حسابرسی داخلی انج
”شده است

پیروی   افشای موارد عدم -1322

)ادامه(داخلیاستانداردهاي بین المللی اجراي حرفه اي حسابرسی 



اجرای عملیات استانداردھای . 2

مدیریت واحد حسابرسی داخلی -2000

برنامھ ریزی -2010
اطالع رسانی و تصویب -2020

مدیریت منابع -2030
سیاستھا و روشھا -2040
ھماھنگی -2050
گزارشگری بھ مدیران ارشد و ھیئت مدیره -2060
عرضھ کننده برون سازمانی خدمات و مسئولیت  -2070

سازمانی در قبال حسابرسی داخلی

مدیریت واحد حسابرسی داخلی -2000

اجرای کار -2300

اطالع رسانی نتایج -2400

پایش پیشرفت  -2500

اطالع رسانی در زمینھ پذیرش ریسک ھا -2600

ماھیت کار -2100

برنامھ  ریزی کار -2200

)ادامه(داخلیاستانداردهاي بین المللی اجراي حرفه اي حسابرسی 



)ادامھ(اجرای عملیات استانداردھای 

اجرای کار -2300
تشخیص اطالعات -2310
تجزیھ و تحلیل و ارزیابی -2320
مستندسازی اطالعات -2330
سرپرستی کار -ـ2340

اطالع رسانی نتایج -2400
محتوای اطالع رسانی -2410
کیفیت اطالع رسانیھا -2420
اشتباھات و از قلم افتادگی ھا -2421
طبق استانداردھای “بکارگیری عبارت  -2430

”  بین المللی حسابرسی داخلی انجام شده است
افشای موارد عدم پیروی -2431
انتشار نتایج -2440
اظھارنظرھای کلی -2450

پایش پیشرفت  -2500
اطالع رسانی در زمینھ پذیرش ریسک ھا -2600

ماھیت کار -2100
راھبری -2110
مدیریت ریسک -2120
کنترل -2130

برنامھ  ریزی کار -2200
مالحظات برنامھ ریزی -2201
اھداف کار -2210
دامنھ کار -2220
تخصیص منابع -2230
دستور العمل ھا -2240

)ادامه(داخلیاستانداردهاي بین المللی اجراي حرفه اي حسابرسی 



کالنمقایسه اي در سطح 
حسابرسی داخلی

:کانون توجه گسترده• 
مالی دقیق –      
اثربخشی/ کارائی  –      
دستیابی به اهداف –      
رعایت قوانین و مقررات  –      
نگهداري و حفظ و حراست  از   –     

داراییها
و بیشتر –      

نیازمند مهارتهاي متنوع• 
بخش جدا نشدنی از کل سازمان• 

مالیحسابرسی صورتهاي 
:داردکانون توجه مشخص • 
صوررتهاي مالی دقیق –  

تداوم فعالیت –   
بررسی اطال عات تاریخی –   
و  ضوابط حسابداري استاندارد ها و رعایت  –   

مقرراتو سایرقوانین 

نیازمند مهارتهاي حسابداري• 
مستقل از سازمان• 



رابطھ بین حسابرسان داخلی و مستقل

:مستقل و داخلی حسابرسان ھای تفاوت

 .است متفاوت ھم با بااھمیت ویژگی یک در مستقل و داخلی حسابرسان رفتار و  ھامسئولیت•

 ستقلم حسابرسان حالیکھ در دارند، مسئولیت مدیره ھیئت و مدیریت مقابل در داخلی حسابرسان

 مالی صورت ھای اعتبار افزایش برای حسابرس بھ کھ مالی صورت ھای استفاده کنندگان مقابل در

.دارند مسئولیت می کنند، اتکا

  لیخی آنھا می کنند، مصرف شرکت یک داخل در را خود وقت ھمھ داخلی حسابرسان اینکھ دلیل بھ•

.دارند اطالع شرکت داخلی کنترلھای و عملکرد درباره مستقل حسابرسان از بیشتر

 شرکت نیازھای برآورده کردن مورد در انعظاف پذیری نمودن فراھم با داخلی، حسابرسان اھداف•

.است برون سازمانی حسابرسان اھداف از گسترده تر توجھی قابل بھ طور خود،

 یشرکت ھر برای گزارشگری نیازھای زیرا نمی باشد، استاندارد داخلی حسابرسان گزارش ھای•

.می باشد متفاوت



:ی زیادی با ھم دارندشباھت ھابا این وجود، حسابرسان داخلی و مستقل 
ری را در اجرای کار خود و گزارشگ واقع بینیحسابرسی داشتھ باشند و  صالحیت ھر دو باید• 

.نتایج آنھا حفظ کنند

در اجرای حسابرسی ھای خود، شامل برنامھ ریزی و اجرای  مشابھ متدولوژیھر دو از یک • 

.آزمون کنترل ھا و آزمون ھای محتوا، پیروی می کنند

را در تصمیم گیری در مورد میزان آزمون ھای خود و ارزیابی نتایج  خطر و سطح اھمیتھر دو، • 

ل بھ ھر حال، تصمیمات آنان درباره سطح اھمیت و خطر، ممکن است بھ دلی. آنھا بررسی می کنند

ه داشتھ اینکھ استفاده کنندگان برون سازمانی می توانند نیازھای متفاوت با مدیریت یا ھیئت مدیر

.باشد، متفاوت باشد

)ادامھ(مستقلرابطھ بین حسابرسان داخلی و 



)ادامھ(مستقلرابطھ بین حسابرسان داخلی و 

فادهاست ھنگام داخلی حسابرسان بھ مستقل حسابرسان 
 ااتک کنترل خطر ارزیابی در حسابرسی خطر مدل از

.می کنند
باشد توجھ قابل تواند می مستقل حسابرس ھزینھ کاھش 

 وجھت مورد بسیار داخلی حسابرسی وظیفھ کھ وقتی
.دارد قرار

داخلی، نحسابرسا بر اتکا از قبل باید مستقل حسابرس 
.دشو مطمئن آنھا بینی واقع و استقالل صالحیت، از



:مستقل حسابرسان توسط  داخلی حسابرسان کار از استفاده
 چنانچھ .می کنند اتکا کنترل خطر ارزیابی در حسابرسی خطر مدل از استفاده ھنگام داخلی حسابرسان بھ مستقل حسابرسان

 ،رو ینا از و دھند کاھش توجھی قابل بھ طور را کنترل خطر می توانند مستقل حسابرسان باشند، اثربخش داخلی حسابرسان

 لیداخ حسابرسی واحد یک صاحبکار کھ ھنگامی است ممکن مستقل حسابرسان نتیجھ، در .دھند کاھش را محتوا آزمونھای

 را، یداخل حسابرسان معموالً  مستقل حسابرسان .دھند کاھش توجھی قابل میزان بھ را خود حق الزحمھ دارد، مناسبی بسیار

:می دھند تشخیص کارآمد باشند، زیر شرایط دارای چنانچھ

باشد؛ شده ارزیابی آنھا استقالل •

و باشند؛ داشتھ را الزم آموزش ھای و صالحیت •

.باشند کرده اجرا را مالی صورت ھای و داخلی کنترل ھای بھ مربوط حسابرسی آزمون ھای •

 .کند ادهاستف حسابرسی در مستقیم کمک برای داخلی حسابرس از می دھد اجازه مستقل حسابرس بھ حسابرسی استانداردھای

 توانندب است ممکن حسابرسی، آزمون ھای از برخی اجرای در داخلی حسابرسی کارکنان بر اتکا طریق از مستقل، حسابرسان

 می کنند، مفراھ مستقیم کمک داخلی حسابرسان کھ ھنگامی .کنند تکمیل تر پایین حق الزحمھ با و کمتر زمان در را حسابرسی

.نمایند ارزیابی و نظارت را آنان کار و کنند ارزیابی را آنان واقع بینی و صالحیت باید مستقل حسابرسان

)ادامھ(مستقلرابطھ بین حسابرسان داخلی و 



رابطھ بین حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی

 بھ کمک بھ منظور ھدف چنانچھ داخلی، حسابرسی یک توسط داخلی کنترلھای اثربخشی آزمون

 یبخش رو این از است ممکن است، آن تجاری فعالیت اثربخش و کارآمد اجرای در سازمان یک

 محصوالت شرکت آیا اینکھ تعیین برای ھدف چنانچھ ھمچنین، .شود تلقی عملیاتی حسابرسی از

 خط ارکنانک شرکت آیا اینکھ تعیین باشد، خیر، یا می کند تولید اثربخش و کارآمد بھ طور را خود

.دباش عملیاتی حسابرسی ھمچنین است ممکن خیر، یا است داده آموزش درستی بھ را مونتاژ


