
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دستورالعمل  10موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده بندی طبقهدستورالعمل 

 اوراق بهادار و بورس موسسات حسابرسی معتمد سازمان
 سازمان بورس و اوراق بهادار مدیره تاهي 05/10/1401و  15/05/1399 ،30/11/1398 ،02/09/1395مورخ  هایو اصالحيه 28/11/1391مصوب جلسه 

 

 و ناشران ثبت شده نزد سازمان
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 به نام خدا

دستورالعمل موسسات  10بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده دستورالعمل طبقه

 حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
  05/10/1401و  15/05/1399 ، 30/11/1398 ،02/09/1395مورخ   هایو اصالحيه 28/11/1391مصوب جلسه 

 مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تاهي

 3تبصره و در اجراي اوراق بهادار شفاف و منصفانه گذاران و ساماندهي و توسعه بازار در راستاي حمايت از حقوق سرمايه
عالي شوراي 08/05/1386سازمان بورس و اوراق بهادار )مصوب جلسه  سسات حسابرسي معتمدؤمدستورالعمل  10ماده 

مديره سازمان تابه تصويب هي 28/11/1391(، اين دستورالعمل در تاريخ بعدي آن هايو اصالحيهبورس و اوراق بهادار 
 اصالح شد. 05/10/1401و  15/05/1399 ،30/11/1398 ،02/09/1395 هايدر تاريخبورس و اوراق بهادار رسيده و 

مصوب آذرماه سال جمهوري اسالمي ايران ( قانون بازار اوراق بهادار 1ي )هاي تعريف شده در مادهاصطالحات و واژه - 1 ماده
 باشند:هاي ديگر در اين دستورالعمل، داراي معاني زير مياند. واژه، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به کار رفته1384

اي ت که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهجامعه حسابداران رسمي ايران اس جامعه:
که از اين پس  تشکيل گرديده استمجلس شوراي اسالمي  1372حسابداران ذيصالح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 

 شود.ناميده مي "جامعه"به اختصار 

موسسات حسابرسي ضوابط دستورالعمل موسسه حسابرسي معتمد سازمان است که بر اساس  موسسه حسابرسی معتمد:
سازمان بورس و اوراق بهادار مورد پذيرش قرار گرفته و در فهرست موسسات حسابرسي معتمد سازمان درج شده  معتمد
 است.

سازمان بورس و اوراق بهادار )مصوب  سسات حسابرسي معتمدؤمدستورالعمل  دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد:
 باشد.( ميبعدي آن هايو اصالحيهعالي بورس و اوراق بهادار شوراي 08/05/1386جلسه 

اساس اطالعات يکسال اخير منتهي  سازمان، هر سال يکبار موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را بر - 2 ماده
ي نموده و نتايج آن را به بندبه تاريخ آخرين پرسشنامه ارسالي و مطابق با معيارهاي مندرج در جدول زير، ارزيابي و طبقه

 نمايد.عموم اعالم مي
 

 بندی موسسات حسابرسی معتمدمعيارهای طبقه
 حداكثر امتياز شرح معيار ردیف

 معيارهای عادی –الف 

 200 شرکا يابيارز يهامعيار 1

 320 کارکنان موسسه يابيارز هايمعيار 2

 180 ساختار و سازمان موسسه يابيارز هايمعيار 3

 200 خدمات تيفيک يابيارز هايمعيار 4

 100 يادر بازار حرفه تيو موقعرساني اطالع ،تنوع ارائه خدمات يابيارز هايمعيار 5
 1000 جمع امتيازات عادی

 معيارهای تخلفاتی –ب 

 (100)  (طبقه بندي رياخ دوره 2 يموسسه )ط يسوابق تخلفات 6

 (100) (طبقه بندي رياخ دوره 2 يموسسه )ط مدير/کيشر يسوابق تخلفات 7

 (200) جمع امتيازات تخلفاتی
 

 : معيارهاي تفصيلي امتيازدهي در پيوست اين دستورالعمل درج گرديده است.1تبصره 
شود. شايان ذکر از حاصل جمع امتيازهاي عادي و تخلفاتي حاصل مي معتمد سسه حسابرسيوامتياز نهايي هر م :2تبصره 

 باشد.مي "منفي"است که امتيازهاي تخلفاتي در محاسبه امتياز نهايي داراي نمره 
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طي سال ضرورت يابد، سازمان  ايموسسه در صورتي که به دليل وقوع تخلفات يا ساير شرايط، تغيير طبقه :3تبصره 
 انجام اين امر اقدام نمايد.تواند نسبت به مي

موسسه  اين دستورالعمل، مبناي تعيين طبقه 2بر اساس معيارهاي موضوع ماده معتمد جمع امتيازات موسسه حسابرسي  - 3 ماده
و  "سوم"، "دوم"، "اول"است. موسسات حسابرسي معتمد به ترتيب بيشترين امتياز، در چهار طبقه  معتمد حسابرسي

 نصاب امتياز الزم براي هر طبقه به شرح جدول زير است:  گيرند. حدقرار مي  "چهارم"

 بندیامتيازات مبنای طبقه
 امتياز هر طبقه طبقه

 امتياز  700حداقل  اول

 امتياز  600حداقل  دوم

 امتياز  500حداقل  سوم

  امتياز 500کمتر از  چهارم

 

عدم ارائه اطالعات، اسناد و مدارک، امکان ارزيابي را فراهم  قبيلصورتيکه موسسه حسابرسي معتمد به هر دليل از  در - 4 ماده
 گردد.بندي ميطبقه "چهارم"نياورد، در طبقه 

سسات حسابرسي معتمد، بر اساس معيارهاي زير، به چهار طبقه ودستورالعمل م 10کليه اشخاص حقوقي مشمول ماده  - 5 ماده
 شوند. ي ميبندطبقه "چهارم"و  "سوم"، "دوم"، "اول"

 

 معتمد یدستورالعمل مؤسسات حسابرس 10مشمول ماده  یاشخاص حقوق یبندطبقه معيارهای

 هر طبقه ها و حد نصاب الزم براياريمع طبقه

 اول
 ريالميليارد  75ر000ها و درآمد فروش: مساوي يا بيشتر از ميانگين جمع دارايي

 ريالميليارد  150ر000ارزش بازار: مساوي يا بيشتر از 

 دوم
 ميليارد ريال 75ر000و کمتر از  30ر000ها و درآمد فروش: مساوي يا بيشتر از ميانگين جمع دارايي

 ميليارد ريال 150ر000و کمتر از  60ر000ارزش بازار: مساوي يا بيشتر از 

 سوم
 ميليارد ريال 30ر000و کمتر از  7ر500ها و درآمد فروش: مساوي يا بيشتر از ميانگين جمع دارايي

 ميليارد ريال 60ر000و کمتر از  15ر000ارزش بازار: مساوي يا بيشتر از 

 چهارم
 ريالميليارد  7ر500ها و درآمد فروش: کمتر از ميانگين جمع دارايي
 ريالميليارد  15ر000ارزش بازار: کمتر از 

بر اساس اطالعات تاريخ  سسات حسابرسي معتمد،ودستورالعمل م 10شخص حقوقي مشمول ماده  هتعيين طبق :1تبصره 
 گيرد. ترازنامه و طبق آخرين صورتهاي مالي ساالنه حسابرسي شده، صورت مي

ميانگين "بر اساس معيارهاي سسات حسابرسي معتمد، ودستورالعمل م 10شخص حقوقي مشمول ماده در صورتي که : 2تبصره 
 ،"باالترين طبقه"حائز شرايط طبقات متفاوتي شود، طبق جدول فوق،  "ارزش بازار"و  "ها و درآمد فروشدارايي جمع

 قرار خواهد گرفت.سسات حسابرسي معتمد ودستورالعمل م 10شخص حقوقي مشمول ماده بندي مالک طبقه
هاي که موظف به تهيه صورت سسات حسابرسي معتمدودستورالعمل م 10اشخاص حقوقي مشمول ماده در مورد  :3تبصره 

هاي مالي براساس آخرين صورت "ها و درآمد فروشميانگين دارايي"باشند، محاسبه معيار مي مجموعه/مالي تلفيقي
 .گيردصورت مي مجموعه/شده تلفيقيساالنه حسابرسي

با توجه به طبقۀ خود که بر  هستند مکلفسسات حسابرسي معتمد ودستورالعمل م 10کليه اشخاص حقوقي مشمول ماده  - 6 ماده
را از ميان موسسات حسابرسي خود حسابرس مستقل و بازرس قانوني شود، تعيين مي 5حسب معيارهاي ذکر شده در ماده 

 .دن، انتخاب نمايکه در همان طبقه يا طبقات باالتر قرار دارندمعتمد 
 

مايد که صرفنظر حسب ضرورت، شخص يا گروهي از اشخاص تحت نظارت را ملزم ن تواندت مديره سازمان مياهيتبصره: 
 دوميا و  اولطبقه معتمد موسسات حسابرسي خود را از و بازرس قانوني حسابرس مستقل ، از اندازه و طبقه آنها

  انتخاب نمايند.
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الزم متناسب با اندازه  يياز توانا يبرخوردار در صورت ،موسسه هموسسات حسابرسي معتمد مکلف هستند بر اساس طبق - 7 ماده
نامه آيين»و با رعايت سقف خدمات مجاز موضوع  سسات حسابرسي معتمدودستورالعمل م 10اشخاص حقوقي مشمول ماده 

اقدام به  و مقررات ذيربط،« اي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايرانسقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه
دستورالعمل  10اشخاص حقوقي مشمول ماده تواند به نميمعتمد موسسه حسابرسي  ايند.پذيرش کار حسابرسي نم

 موسسه قرار دارند خدمات حسابرسي ارائه نمايد. هباالتر از طبق ايکه در طبقه سسات حسابرسي معتمدوم

سه حسابرسي به موسو ساير اطالعات مربوط سسه و شرکاي آن ووضعيت فعاليت ممسئوليت صحت اطالعات مربوط به  - 8 ماده
سسه ومديره م تاگردد بر عهده هينمايد، ارسال ميکه از طريق سامانه کدال يا به طرقي که سازمان اعالم ميمعتمد 

دستورالعمل  16ماده  مشمول مفاد مقررات انضباطيباشد و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع، ميمعتمد حسابرسي 
 د شد.نسسات حسابرسي معتمد خواهوم

سسات حسابرسي ودستورالعمل م 10اشخاص حقوقي مشمول ماده در صورت عدم رعايت مقررات اين دستورالعمل توسط  - 9 ماده
. همچنين در صورت عدم رعايت مقررات اين مطابق مقررات انضباطي خود، به تخلفات آنها رسيدگي خواهد شد، معتمد

 سسات حسابرسي معتمد اقدام خواهد شد. ولعمل مدستورا 16سسات حسابرسي معتمد، مطابق ماده ودستورالعمل توسط م

مديره سازمان بورس و  تابه تصويب هي 28/11/1391تبصره و يک پيوست در تاريخ  7ماده و  10اين دستورالعمل در  - 10 ماده
 .اصالح شد 05/10/1401و  15/05/1399 ،30/11/1398 ،02/09/1395 هايدر تاريخاوراق بهادار رسيد و 
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 تفصيلی امتيازدهی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادارمعيارهای  -پيوست
 های تفصيلی ارزیابی شركا: معيار1جدول 

 شرح ردیف
حداكثر 

 امتياز
 نحوه امتياز دهی

 90 تعداد شرکا* 1

امتياز )در صورتيکه کمتر از يکسال از  15شريک،  3به ازاي هر شريک مازاد بر 
تاريخ ورود يا تغيير سمت به عنوان شريک، به نسبت  ورود شريک گذشته باشد، از

 شود( مدت يکسال، امتياز محاسبه مي

 20 ترکيب و درصد مالکيت شرکا 2

 درصد يا کمتر باشد؛ کل امتياز 34هر شريک  هالشرکدر صورتيکه حداکثر سهم -
 درصد باشد؛ صفر امتياز 50هر شريک بيشتر يا مساوي  هالشرکاگر حداکثر سهم -
درصد باشد، به  50درصد تا  34هر شريک بين  هالشرکچنانچه حداکثر سهم -

 تناسب امتياز

3 
بعد از اخذ سابقه کار مفيد شرکا در حرفه حسابرسي 

 کارشناسيمدرک 
15 

 3 ميانگين امتياز شرکا )امتياز هر شريک: به ازاي هر سال سابقه مازاد بر ده سال
 امتياز( 

4 
بعد از اخذ در حرفه حسابرسي  سابقه کار مفيد شرکا

 مدرک حسابدار رسمي
25 

 ميانگين امتياز شرکا )امتياز هر شريک: 
 امتياز 25سال سابقه يا بيشتر باشد  7در صورتيکه داراي   -
 سال به تناسب مدت( 7کمتر از   -

 15 ماندگاري شرکا در موسسه 5
امتياز  0.5موسسه( هر شريک به ازاي هر سال ماندگاري )از تاريخ آخرين ورود به 

 امتياز 5و به ازاي هر شريک حداکثر 

 20 سوابق تحصيلي شرکا 6

، 12ميانگين امتياز شرکا )امتياز هر مقطع تحصيلي: کارشناسي حسابداري 
، 4، کارشناسي ارشد مرتبط 8، کارشناسي ارشد حسابداري 5کارشناسي مرتبط 
 (4، دکتراي مرتبط 8دکتراي حسابداري 

7 

 خارج از موسسه:  فعاليتهاي در شرکت

برگزاري همايش يا سمينار توسط موسسه در سطح  -7-1
 ملي
اي، جامعه، هاي حرفهها، کميتهشرکت در کارگروه -7-2

 بورس و ...
 تاليف کتب -7-3
 چاپ مقاله در مجالت معتبر-7-4

15 

 امتياز 10برگزاري همايش يا سمينار توسط موسسه در سطح ملي  -

امتياز؛ طي يک سال  2 ي حرفه ايهاها و کميتهشرکت هر شريک در کارگروه -
 اخير

 امتياز،  2 و خارجياي داخلي عضويت هر شريک در مجامع حرفه -
 امتياز 9حداکثر تا  امتياز 3هر کتاب  -
 امتياز 3حداکثر تا  امتياز 1 مقالههر  -

  200 جمع امتياز

است، در  مقطع پرسشنامهدر  مقصود از شريک، شريک مورد تاييد کميته پذيرش و نظارت بر موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار *
 گردد.صورت به عنوان مدير تلقي مي اينغير 

 كاركنان موسسه یابیارزهای تفصيلی : معيار2جدول 

 شرح ردیف
حداكثر 

 امتياز
 نحوه امتياز دهی

 امتياز 5هر حسابدار رسمي  35 شرکا از تعداد حسابداران رسمي غير 1

 تعداد مديران، سرپرستان ارشد و سرپرست 2
 امتياز 5هر مدير  35

 امتياز 3امتياز، هر سرپرست  4هر سرپرست ارشد  40

 80  تعداد حسابرسان ارشد و حسابرسان و کمک حسابرسان 3
 0.5امتياز، هر کمک حسابرس  1 امتياز، هر حسابرس 2حسابرس ارشد به ازاي هر 

 امتياز

 20 سوابق تحصيلي کارکنان 4

اي )امتياز هر مقطع تحصيلي: کارشناسي حسابداري ميانگين امتياز کارکنان حرفه
، 4، کارشناسي ارشد مرتبط 8، کارشناسي ارشد حسابداري 5، کارشناسي مرتبط 12

 (4، دکتراي مرتبط 8دکتراي حسابداري 

 امتياز 0.5سال سابقه هر نفر بعد از اخذ مدرک کارشناسي،  2به ازاي هر  70 از دريافت مدرک کارشناسي  مفيد کارکنان بعد سوابق کار 5

 40 با موسسهضريب ماندگاري وهمکاري کارکنان 6
سال از تاريخ آخرين ورود به موسسه(  2به ازاي هر سال ماندگاري هر نفر )مازاد بر 

 امتياز 0.5

  320 جمع امتياز

درج شده است.هاي ارسالي به سازمان ماليات و پرسشنامه ،در ليست بيمههستند که همزمان اسامي آنها اي کارکنان موسسه، کارکنان حرفه *
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 ساختار و سازمان موسسه یابیارزهای تفصيلی : معيار3جدول 
 

 شرح ردیف
حداكثر 

 امتياز
 نحوه امتياز دهی

1 

 تعداد کارکنان خدمات و نگهداري مدارک و متناسب با براي فضاي کافي مندي ازبهره -
 هاي اتوماسيون اداريافزارهاي مناسب، درجه اتکاء به سيستمافزارها و نرممندي از سختبهره -
 بندي، آموزش، ترفيع و عزلمندي اداره امور کارکنان شامل استخدام، طبقهنظام -
 بندي آنها و تناسب تعداد کارکنان با کارهاي حسابرسي  منطقي کارکنان از نظر ردهز تناسبا منديبهره -

180 
به نسبت امتياز کنترل وضعيت 

 موسسات اعالم شده توسط جامعه

  180 جمع امتياز
 

 خدمات تيفيكهای تفصيلی ارزیابی : معيار4جدول 

 شرح ردیف
حداكثر 

 امتياز
 نحوه امتياز دهی

 به نسبت امتياز کنترل کيفيت کار دريافتي از جامعه  200 گزارشاتخدمات و کيفيت  1

   200 جمع امتياز 

 
 ایرسانی و موقعيت در بازار حرفهخدمات، اطالعارائه های تفصيلی ارزیابی تنوع : معيار5جدول 

 شرح ردیف
حداكثر 

 امتياز
 نحوه امتياز دهی

1 
اساس نسبت  اي برحرفهتنوع خدمات و ترکيب مناسب خدمات 

 ساعات مصرفي هر گروه به جمع ساعات مصرفي
25 

درصد  2به ازاي هر خدمت )بجز حسابرسي صورتهاي مالي( که بيش از 
 امتياز 5از جمع ساعات مصرفي به آن اختصاص يافته، 

2 
ساير  نسبت به ساالنه موسسه نظر درآمد موقعيت موسسه از

 موسسات
10 

برابر ميانگين درآمد سال  2آنها معادل يا بيش از موسساتي که درآمد 
 امتياز، سايرين به تناسب 10قبل کل موسسات است، 

3 
پذيرفته شده در بورس يا فرابورس،  سيتعداد شرکتهاي مورد حسابر

 يا شرکتهاي فرعي آنها )طي سال اخير(
30 

به ازاي هر شرکت بورسي و فرابورسي و فرعي آنها که گزارش آن از 
 امتياز 3طريق حسابرس در سامانه کدال طي سال اخير منتشر شده است 

 امتياز 1به ازاي هرسال  10 سابقه فعاليت موسسه 4

 امتياز از تاريخ آخرين پذيرش 1هر سال عضويت  10 معتمد سازمانحسابرسي  هاي عضويت موسسه بعنوان موسسهسال 5

 امتياز منفي 3 موقع دو پرسشنامه اخير، کل امتياز؛ هر روز تاخيرارسال به 15 ارسال به موقع اطالعات به سازمان  6

  100 جمع امتياز

 
 

 (طبقه بندیاخير   دوره 2طی موسسه ) یسوابق تخلفات: 6جدول 
 

 شرح ردیف
حداكثر 

 امتياز
 نحوه امتياز دهی

  امتياز منفي 10تذکر با درج در پرونده  در ازاي هر (20) تذکر با درج در پرونده 1

  امتياز منفي 15در ازاي هر اخطار با درج در پرونده  (30) اخطار با درج در پرونده 2

 امتياز منفي 25 "جديدو قرارداد عدم پذيرش کار " راي در ازاي هر تخلف منجر به (50) جديدو قرارداد عدم پذيرش کار  3
  (100) جمع امتياز)منفی( 

 

 * (طبقه بندیاخير   دوره 2طی موسسه )مدیر  / کیشر یسوابق تخلفات: 7جدول 

 نحوه امتياز دهی حداكثر امتياز شرح ردیف

 امتياز منفي 10 مدير/ر با درج در پرونده به هر شريکازاي هر تذکدر  (20) تذکر با درج در پرونده 1

 متياز منفيا 15 مدير/درج در پرونده به هر شريک طار باازاي هر اخدر  (30) اخطار با درج در پرونده 2

 (50) امکان تصدي سمت شريک و مديرعدم  3
براي "عدم امکان تصدي سمت شريک و مدير" راي در ازاي هر تخلف منجر به

 امتياز منفي 25 مدير/هر شريک
  (100) جمع امتياز )منفی( 

 بندي متوالي لحاظ خواهد شد.دوره طبقه  2*سوابق تخلفاتي موسسه، شرکا/مديران طي 
 در آن موسسه حضور داشته باشد. پرسشنامهاي لحاظ خواهد شد که شخص مذکور در مقطع در موسسهمديران  /*سوابق تخلفاتي شرکا 


