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 کلیات

 دامنه کاربرد 

مطرح شـده اسـت کـه شـامل الـف)      حسابرسان داخلی استفاده از کار مسئولیتهاي حسابرس مستقل در خصوص  ،این استاندارددر  . 1
استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی در کسـب شـواهد حسابرسـی و ب) اسـتفاده از کمـک مسـتقیم حسابرسـان داخلـی تحـت          

 باشد. حسابرس مستقل میی سرپرستی، و بررسهدایت، 

 )2-(رك: بند ت کاربرد ندارد.این استاندارد ، است واحد حسابرسی داخلیواحد تجاري فاقد در مواردي که  . 2

 اگر واحد تجاري داراي واحد حسابرسی داخلی باشد، در صورت وجود شرایط زیر الزامات این استاندارد کاربرد ندارد:  . 3
 یتهاي آن واحد در ارتباط با حسابرسی نباشد، یامسئولیتها و فعال .  الف

 3151شـده طبـق اسـتاندارد     بر اساس شناخت اولیه حسابرس مستقل از واحد حسابرسی داخلی که در نتیجه روشـهاي اجـرا   .  ب
 نداشته باشد براي کسب شواهد حسابرسی از کار این واحد استفاده کند.قصد کسب شده است، حسابرس مستقل 

 یحسابرس يروشها زانیکاهش م ای ،اجرا يزمانبند یا تیماه لیتعدکند که به منظور  ارد، حسابرس مستقل را ملزم  نمیاین استاند
گیـري در ایـن    که قرار است مستقیماً توسط حسابرس مستقل اجرا شـود، از کـار واحـد حسابرسـی داخلـی اسـتفاده کنـد. تصـمیم        

 گیرد. س مستقل صورت میخصوص، هنگام تدوین طرح کلی حسابرسی توسط حسابر

، اسـتفاده از کمـک مسـتقیم حسابرسـان داخلـی را لحـاظ       حسابرسیریزي  عالوه براین، در مواردي که حسابرس مستقل در برنامه . 4
 نکند، الزامات مرتبط با کمک مستقیم مطرح شده در این استاندارد کاربرد ندارد. 

 )1397 نظرشده دی(تجد 610تاندارد ) و اس1393 دنظرشدهی(تجد 315استاندارد  نیرابطه ب

کننـد. اهـداف    بسیاري از واحدهاي تجاري، واحد حسابرسی داخلی را به عنوان بخشی از ساختار راهبري و کنترلهاي داخلی خود ایجـاد مـی   . 5
متنـوع بـوده و    اریبسـ ت آن، و دامنه کار واحد حسابرسی داخلی، ماهیت مسئولیتها و جایگاه سازمانی آن، از جمله پاسخگویی و حوزه اختیـارا 

 .دارد یبستگ ي، ارکان راهبرحسب مورد ،و ییاجرا رانیمدالزامات و  يبه اندازه و ساختار واحد تجار

توانـد شـناخت حسـابرس مسـتقل از      مشخص شده است که چگونه دانش و تجربه واحد حسابرسـی داخلـی مـی    315استاندارد در  . 6
رزیابی خطرهـاي تحریـف بااهمیـت را تحـت تـأثیر قـرار دهـد. همچنـین، در اسـتاندارد          واحد تجاري و محیط آن، و تشخیص و ا

کنـد کـه در آن،    مؤثر بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل محیطـی را ایجـاد مـی   تعامل شده است که چگونه  تشریح، 3152
 رس مستقل مؤثر باشد.اي مطلع شود که احتمال دارد بر کار حساب تواند از موضوعات عمده حسابرس مستقل می

موارد زیر ممکن است بتواند از کار واحد حسابرسی داخلی به صورت سـازنده و   در نظر گرفتنحسابرس مستقل، با افزون بر این،  . 7
 مکمل استفاده کند: 

 “)1393 شده تجاري و محیط آن (تجدیدنظر شناخت واحد طریق ازتشخیص و ارزیابی خطرهاي تحریف بااهمیت ”، 315استاندارد حسابرسی  .1
  116-بند ت ،315استاندارد حسابرسی  .2
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طرفی حسابرسان  به میزان کافی از بی ،با آن آیا جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی و سیاستها و روشهاي مرتبط هاینک الف.
 کند یا خیر،   داخلی پشتیبانی می

 میزان صالحیت واحد حسابرسی داخلی، و . ب
 کند یا خیر. استفاده میروشمند اینکه آیا این واحد، از رویکردي منظم و  . پ

از واحـد   لمسـتق  در این استاندارد، مسئولیتهاي حسابرس مستقل در شرایطی مطرح شده است که، براساس شناخت اولیه حسابرس
از کار قصد دارد کسب شده است، حسابرس مستقل  315حسابرسی داخلی که در نتیجه اجراي روشهاي مطرح شده در استاندارد 

بـا ایـن کـار، ماهیـت یـا زمانبنـدي اجـراي         1واحد حسابرسی داخلی به عنوان بخشی از شواهد حسابرسی کسب شده استفاده کند.
 یابد. شود، تعدیل یا میزان آن روشها کاهش می میحسابرس مستقل اجرا  روشهاي حسابرسی که مستقیماً توسط

عالوه بر این، در این استاندارد، مسئولیتهاي حسابرس مستقل در مواردي که استفاده از کمـک مسـتقیم حسابرسـان داخلـی تحـت       . 8
 شود.   گیرد، نیز مطرح می حسابرسی مستقل مدنظر قرار میسرپرستی، و بررسی هدایت، 

شده توسط واحـد حسابرسـی داخلـی را     در یک واحد تجاري ممکن است افرادي وجود داشته باشند که روشهایی مشابه با روشهاي اجرا  . 9
گیرنـد و کسـب شـواهد در مـورد اثربخشـی ایـن کنترلهـا،         داخلی مد نظر قرار مـی  هاي اجرا کنند. با این حال، این روشها به عنوان کنترل

 هاباشـد، مگـر اینکـه ایـن روشـ      مـی  3302طبق استاندارد حسابرسی شده یابیارز تیبااهم فیتحر يبا خطرهارس حساببرخورد بخشی از 
 طرف و با بکارگیري رویکردي منظم و اصولی شامل کنترل کیفیت، اجرا شده باشد. توسط واحدي با صالحیت و بی

 مسئولیت حسابرس مستقل در قبال حسابرسی

به دلیل استفاده از کار واحد حسابرس داخلی یـا   ،حسابرس مستقل است و این مسئولیتشده صرفا متوجه  مسئولیت اظهارنظر ارائه . 10
یابد. اگرچه واحد حسابرسی داخلی یا حسابرسان داخلـی   کمک مستقیم حسابرسان داخلی براي انجام کار حسابرسی، کاهش نمی

گونه کـه در   ابرس مستقل را اجرا کنند، با این حال آنها، آنممکن است روشهاي حسابرسی مشابه با روشهاي اجرا شده توسط حس
ایـن   در براي حسابرسان مسـتقل مطـرح شـده اسـت، مسـتقل از واحـد تجـاري نیسـتند. بنـابراین،          2003الزامات استقالل استاندارد 

ان داخلـی اسـتفاده کنـد؛ و    تواند از کار حسابرس  که حسابرس مستقل با رعایت شرایط مزبور می شود استاندارد، شرایطی مطرح می
همچنین، اقدامات الزم براي کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص کفایت کار واحد حسابرسی داخلی، یـا کمـک   

الزامات مزبور به منظور فراهم ساختن چارچوبی براي قضاوتهاي  شود. میمستقیم حسابرسان داخلی براي مقاصد حسابرسی مطرح 
از توجیـه   قابـل  غیـر شده است تا از استفاده بیش از حـد یـا   تدوین استفاده از کار حسابرسان داخلی حسابرس مستقل درخصوص 

 کار حسابرسان داخلی جلوگیري شود.

 تاریخ اجرا

   .، الزم االجراستشود ... و پس از آن شروع میاین استاندارد براي حسابرسی صورتهاي مالی که دوره مالی آنها از  . 11

 مراجعه شود. 24تا  14به بندهاي  .1
 )“1393شده  دنظریشده (تجد یابیارز يحسابرس با خطرها يبرخوردها”، 330 یاستاندارد حسابرس .2
 14بند  ،“)1391(تجدیدنظر شده  اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی” ،200استاندارد حسابرسی  .3
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 اهداف

از کـار  قصـد دارد  و حسـابرس مسـتقل    استواحد حسابرسی داخلی  واحد تجاري داراياف حسابرس مستقل در مواردي که اهد . 12
شـود، اسـتفاده    مـی این واحد براي تعدیل ماهیت یا زمانبندي اجرا یا کاهش میزان روشهاي حسابرسی که مستقیماً توسط وي اجرا 

 نماید، به شرح زیر است:   کند یا از کمک مستقیم حسابرسان داخلی استفاده
توان از کار واحد حسابرسی داخلی یا کمـک مسـتقیم حسابرسـان داخلـی اسـتفاده کـرد یـا خیـر و، در          اینکه آیا می تعیین الف.

 ،استفاده میزانو  ها حوزهتعیین استفاده، صورت امکان 
 ، وحسابرسیمقاصد براي  آن واحد تعیین کفایت کار در صورت استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی، . ب
 مناسب کار آنان.سرپرستی، و بررسی در صورت استفاده از کمک مستقیم حسابرسان داخلی، هدایت،  . پ

 تعاریف

 آنها بکار رفته است: يمشخص شده برا یبا معان ریاصطالحات ز ،هاي حسابرسی در استاندارد . 13
، مـدیریت  بـه منظـور ارزیـابی و بهبـود اثربخشـی فرآینـدهاي راهبـري        است کـه  بخشی در واحد تجاري -واحد حسابرسی داخلی .الف

 )  4تا ت ـ  1ـ (رك: بندهاي ت .دهد اي انجام می ، فعالیتهاي اطمینان بخشی و مشاورهواحد تجاري هاي داخلی و کنترل ریسک
تی، و بررسـی  سرپرسـ استفاده از حسابرسان داخلـی بـراي اجـراي روشـهاي حسابرسـی، تحـت هـدایت،         -کمک مستقیم  ب.

 حسابرس مستقل.  
 الزامات

 حسابرسی داخلیواحد استفاده از کار  میزان، و ها حوزهتعیین امکان، 

د ح ی وا ی  ارزیاب یحسابرس خل  دا

تواند براي مقاصد حسابرسی از کـار واحـد حسابرسـی داخلـی      با ارزیابی موارد زیر، باید مشخص کند که آیا میحسابرس مستقل  . 14
 ا خیر: ی نمایداستفاده 

 ،یان داخلـ حسابرسـ طرفی  و سیاستها و روشهاي مرتبط با آن، از بیداخلی  یحسابرس واحد یسازمان گاهیجا میزان پشتیبانی الف.
 ) 9-تا ت 5-(رك: بندهاي ت

 )9-تا ت 5-ت(رك: بندهاي  و ،داخلی یحسابرس میزان صالحیت واحد . ب
کند یـا خیـر. (رك: بنـدهاي     استفاده می ،، شامل کنترل کیفیتروشمندرویکردي منظم و از واحد حسابرسی داخلی  اینکه . پ

 )11-و ت 10-ت
 چنانچه حسابرس مستقل به این نتیجه برسد که شرایط زیر وجود دارد، نباید از کار واحد حسابرسی داخلی استفاده کند: . 15

طرفـی حسابرسـان داخلـی     به میزان کافی از بی ،با آن و سیاستها و روشهاي مرتبط واحد حسابرسی داخلی یسازمان گاهیجا الف.
 پشتیبانی نکند،

 یا  ،برخوردار نباشدصالحیت کافی  ازاین واحد،   . ب
 )13-ت و 12-(رك: بندهاي ت .استفاده نکند ،، شامل کنترل کیفیتروشمندرویکردي منظم و  از این واحد  . پ
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ی حسابرس د  ح از وا ه  د استفا ل  قاب ن کار  ت و میزا هی ن ما ی تعیی خل  دا

یـا   شـده  استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی، بایـد بـه ماهیـت و دامنـه کـار انجـام      ها و میزان  حوزهحسابرس مستقل براي تعیین  . 16
توسط واحد حسابرسی داخلی، و میزان مربوط بـودن آن بـه طـرح کلـی و برنامـه حسابرسـی توجـه کنـد. (رك:          ریزي شده برنامه

 )16-تا ت 14-بندهاي ت

از توجیـه   قابـل  غیراز استفاده  به منظور جلوگیريو  را خود انجام دهدحسابرس مستقل باید تمام قضاوتهاي عمده کار حسابرسی  .17
د و شـو از کار واحد حسابرسـی داخلـی کمتـر اسـتفاده     در موارد زیر ریزي کند که  اي برنامه ، به گونهکار واحد حسابرسی داخلی

 )16-تا ت 14-خود انجام دهد: (رك: بندهاي ت قسمت بیشتري از کار را مستقیماً
 :کاربرد بیشتري داشته باشدقضاوت در موارد زیر هر قدر  الف .

 و، ریزي و اجراي روشهاي حسابرسی مربوط برنامه .1
 )18-و ت 17-(رك: بندهاي ت ،شده آوري گردارزیابی شواهد حسابرسی  .2

با توجه خاص بـه خطرهـایی کـه بـه عنـوان خطـر عمـده         ،التر ارزیابی شودبا خطر تحریف بااهمیت در سطح ادعاهر قدر   ب .
 ) 21تا ت ـ  19اند، (رك: بندهاي ت ـ  مشخص شده

کمتـر   یحسابرسان داخل یطرف یاز ب ی،داخل یواحد حسابرس يو روشها سیاستهاو  یسازمان گاهیجاهر قدر میزان پشتیبانی   پ .
 ، وباشد

 .تر باشد ، پایینسابرسی داخلیصالحیت واحد حسطح هر قدر   ت .
باید همچنـین ارزیـابی کنـد کـه اسـتفاده از       وي ،حسابرس مستقل استمسئولیت اظهارنظر ارائه شده صرفا متوجه با توجه به اینکه  . 18

حسـابرس مسـتقل در انجـام کـار     ریـزي شـده، در مجمـوع، مـانع از مشـارکت کـافی        داخلی تا میـزان برنامـه   کار واحد حسابرسی
 )21-تا ت 14-. (رك: بندهاي تنشده باشدبرسی حسا

کار حسابرسی بـه ارکـان راهبـري طبـق اسـتاندارد       شده ریزي دامنه برنامهزمانبندي و رسانی کلیات  حسابرس مستقل باید در اطالع . 19
 )22-د. (رك: بند تآنها برسان  ریزي خود براي استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی را نیز به اطالع برنامه، چگونگی 2601

 استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی

ـتقل     چنانچه حسابرس مستقل بخواهد از کار واحد حسابرسی داخلی استفاده کند، باید  . 20 به منظور هماهنگی فعالیتهـاي حسابرسـان داخلـی و مس
 )25-تا ت 23-کند. (رك: بند تدر مورد میزان استفاده از کار آن واحد، با واحد حسابرسی داخلی مذاکره  با یکدیگر،

وي قصـد دارد بـراي کسـب شـناخت از ماهیـت و       را کـه  واحد حسابرسی داخلیکار  حاصل ازحسابرس مستقل باید گزارشهاي  .21
 هاي مربوط، از آن استفاده کند، مطالعه نماید. و یافتهواحد مزبور میزان روشهاي حسابرسی اجرا شده 

 ،قصـد اسـتفاده از آن را دارد   اي واحـد  مجموعـه عنـوان  به  داخلی که ش از کار واحد حسابرسیحسابرس مستقل در مورد آن بخ 22
 کند تا کفایت آن را براي مقاصد حسابرسی، از جمله ارزیابی موارد زیر تعیین کند:  باید روشهاي حسابرسی کافی را اجرا 

 15بند  ،“يبه ارکان راهبر یرسان اطالع”، 260 یاستاندارد حسابرس .1
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 ،، سرپرستی، بررسی و مستند شده است یا خیرریزي، اجرا اي مناسب، برنامه اینکه آیا کار این واحد به گونه  الف.
ی معقـول  يهـا یریگ جـه ینتواحـد بتوانـد بـه     نیـ که ا کسب شده است اي و مناسب به گونه یکافاینکه آیا شواهد حسابرسی  . ب

 یا خیر، و دست یابد
توسط این واحد با نتـایج  آمده مناسب شرایط موجود است یا خیر و گزارشهاي تهیه شده  دست بهگیریهاي  اینکه آیا نتیجه . پ

 )29-تا ت 26-است یا خیر. (رك: بندهاي ت سازگار شده کار انجام

 ماهیت و میزان روشهاي حسابرسی حسابرس مستقل باید متناسب با ارزیابی وي از موارد زیر باشد: .23
 قضاوت، نیاز به میزان الف .

 ،شده خطر تحریف بااهمیت ارزیابی  ب .
 و ،یحسابرسان داخل یطرف یاز ب مرتبط با آن، يو روشها سیاستهاو  واحد حسابرسی داخلی یسازمان گاهیجای بانیپشت زانیم  پ .
 )28-تا ت 26-(رك: بندهاي ت ،1میزان صالحیت واحد حسابرسی داخلی  ت .

 )29-باشد. (رك: بند ت نیزبخشی از کار باید شامل اجراي مجدد  ضمن آنکه

ایـن   14بنـد  بـا توجـه بـه    دربـاره واحـد حسابرسـی داخلـی     خود گیریهاي  ارزیابی کند که آیا نتیجه حسابرس مستقل همچنین باید . 24
این استاندارد همچنـان   18و  17بندهاي  به شرحاستاندارد و تعیین ماهیت و میزان استفاده از کار این واحد براي مقاصد حسابرسی 

 مناسب است یا خیر.

  داخلی انحسابرس میکمک مستقاز اده استف ها، و میزان حوزهتعیین امکان، 

ی اینکه آیا م ن  ن تعیی خیر توا د یا  ه کر د استفا ی  خل دا ن  حسابرسا از کمک مستقیم  ی  حسابرس د  ي مقاص  برا

چنانچه حسابرس مستقل بخواهد از کمک مستقیم حسابرسان داخلی استفاده کند، وي باید وجود و اهمیت تهدیدهاي مربـوط بـه    .25
حیت حسابرسان داخلی ارائه دهنده چنین کمکی را مورد ارزیـابی قـرار دهـد. ارزیـابی حسـابرس مسـتقل از       طرفی و میزان صال بی

طرفی حسابرسان داخلی باید شـامل پـرس و جـو از حسابرسـان داخلـی در مـورد منـافع و         وجود و اهمیت تهدیدهاي مربوط به بی
 )32-تا ت 30-دهاي تطرفی آنها را تهدید کند. (رك: بن روابطی باشد که ممکن است بی

 در صورت وجود موارد زیر، حسابرس مستقل نباید از کمک مستقیم حسابرس داخلی استفاده کند: .26
 یا ،طرفی حسابرس داخلی مربوط به بی  وجود تهدیدهاي عمده الف.

 )32تا ت ـ  30صالحیت کافی حسابرس داخلی براي انجام کار مورد نظر. (رك: بندهاي ت ـ  عدم . ب
ه نییتع ي ب ذار ل واگ قاب ن کار  ت و میزا هی خل ما دا ن  ل اکه مستقیم یحسابرسا س مستق حسابر ه  ی کمک ب د م  کنن

و تعیـین ماهیـت، زمانبنـدي اجـرا و میـزان       یحسابرسـان داخلـ  قابـل واگـذاري بـه    کار  زانیو م تیماه نییتعحسابرس مستقل، در  .27
 موارد زیر را در نظر بگیرد: کار مناسب شرایط موجود، باید سرپرستی، و بررسی  ت،یهدا

 قضاوت در موارد زیر: نیاز به میزان الف.
 و ،ریزي و اجراي روشهاي حسابرسی مربوط برنامه .1

 مراجعه شود. 17. به بند 1
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 ارزیابی شواهد حسابرسی کسب شده، .2

 شده، و خطر تحریف بااهمیت ارزیابی . ب
زان صالحیت حسابرسان داخلـی کـه چنـین    طرفی و می ارزیابی حسابرس مستقل از وجود و اهمیت تهدیدهاي مربوط به بی . پ

  )37-تا ت 33-دهند. (رك: بندهاي ت کمکی را انجام می

 حسابرس مستقل در اجراي روشهاي زیر نباید از کمک مستقیم حسابرسان داخلی استفاده کند: . 28
 )18-قضاوتهاي عمده در حسابرسی، (رك: بند ت نیازمندروشهاي  الف.

که در اجـراي روشـهاي حسابرسـی     صورتیباالتر در  حودر سط  شده ي تحریف بااهمیت ارزیابیروشهاي مرتبط با خطرها . ب
 )36-(رك: بند ت، محدود باشد میزانبیشتر از  ، قضاوت مورد نیازشدهگردآوري مربوط یا ارزیابی شواهد حسابرسی 

توسط واحد حسابرسی داخلـی بـه   آن کارنتایج اند و  در آن مشارکت داشته حسابرسان داخلی ي کهروشهاي مرتبط با کار . پ
 ، یاخواهد شدشده یا  مدیران اجرایی یا ارکان راهبري گزارش

حسابرس مستقل در خصـوص واحـد حسابرسـی داخلـی و اسـتفاده از      طبق این استاندارد، روشهاي مرتبط با تصمیماتی که  . ت
 )37-تا ت 33-کند. (رك: بندهاي ت کار یا کمک مستقیم آن واحد اتخاذ می

که آیا امکان استفاده از کمک مستقیم حسابرسان داخلی وجود دارد یا خیـر،   مناسب این موضوع پس از ارزیابی حسابرس مستقل  . 29
و دامنـه   يزمانبندرسانی کلیات  چه میزان باید از کمک مستقیم آنها استفاده شود، باید در اطالع تا و اگر چنین امکانی وجود دارد

شـده از کمـک مسـتقیم     ریـزي  برنامه استفاده زانیمماهیت و ، 2601کار حسابرسی به ارکان راهبري طبق استانداردشده  یزير برنامه
اسـتفاده از چنـین   میـزان  کـه  موضـوع حاصـل شـود     درك مشترکی از این تا به این ترتیب، رسانی کند اطالعحسابرسان داخلی را 

 )37-(رك: بند ت. بیش از اندازه نیست کمکی در شرایط آن کار حسابرسی،

بایـد ارزیـابی کنـد کـه اسـتفاده از کمـک       وي حسابرس مستقل است، متوجه فاً مسئولیت اظهارنظر ارائه شده صربا توجه به اینکه   . 30
مـانع از   ،در مجمـوع  ،ریـزي شـده   میـزان برنامـه   تـا  استفاده از کـار واحـد حسابرسـی داخلـی     و همچنینمستقیم حسابرسان داخلی 

 .نشده باشدحسابرسی  انجام کار در حسابرس مستقل مشارکت کافی

 استفاده از کمک مستقیم حسابرسان داخلی

 باید: ،رس مستقل پیش از استفاده از کمک مستقیم حسابرسان داخلی براي مقاصد حسابرسیحساب . 31
اجــازه انجــام ه حسابرســان داخلــی کــواحــد تجــاري دریافــت کنــد مبنــی بــر این  موافقــت مکتــوبی از اشــخاص ذیصــالح الف.

درخواستهاي حسابرس مستقل را دارند و واحد تجـاري در کـاري کـه حسابرسـان داخلـی بـراي حسـابرس مسـتقل انجـام          
 کند، و  دهند، دخالت نمی می

از حسابرسان داخلی دریافت کند مبنی بر اینکه آنها موضوعات خاصی را که حسابرس مستقل بـه اطـالع    موافقت مکتوبی  .  ب
طرفـی آنهـا مطلـع     است، محرمانه تلقی خواهند کرد و حسابرس مستقل را از هـر گونـه تهدیـد مربـوط بـه بـی      آنها رسانده 

 کنند. می

 15، بند 260استاندارد حسابرسی  .1
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بـراي  کند. سرپرستی، و بررسی هدایت،  را،حسابرسان داخلی به شده کار ارجاع انجام  2201طبق استاندارد حسابرس مستقل باید  . 32
 :این منظور

باید به مستقل نبودن حسابرسان داخلی از واحد  کارسرپرستی، و بررسی بندي اجرا و میزان هدایت، ماهیت، زماندر تعیین   . الف
 ، وتوجه شوداین استاندارد  27 ارزیابی موارد مندرج در بندنتیجه تجاري و 

اخلـی، توسـط   حسابرسـان د بـه  شده  ارجاعبخشی از کار  پشتوانهروشهاي بررسی کار باید شامل بازبینی شواهد حسابرسی  .  ب
 حسابرس مستقل باشد.

 اي صـورت گیـرد کـه    بـه گونـه  توسط حسـابرس مسـتقل بایـد     یحسابرسان داخلارجاع شده به کار سرپرستی، و بررسی هدایت، 
آن کار کسـب   حاصل از هايگیری نتیجه به عنوان پشتوانهبرسان داخلی شواهد کافی و مناسبی را احس متقاعد شودحسابرس مستقل 

 )39-و ت 38-رك: بندهاي ت( اند. کرده
 ي نامناسـب بـودن  ها حسابرسان داخلی، باید نسبت به نشانه بهشده  ارجاعکار سرپرستی، و بررسی هدایت،  ضمنحسابرس مستقل  . 33

 ، هشیار باشد.25به شرح مندرج در بند  ،هاي وي ارزیابی

 مستندسازي

 اده نماید، باید موارد زیر را مستند کند: چنانچه حسابرس مستقل از کار واحد حسابرسی داخلی استف . 34
 ارزیابی موارد زیر: . الف

طرفـی   ، بـه میـزان کـافی از بـی    بـا آن  و سیاستها و روشـهاي مـرتبط   واحد حسابرسی داخلی اینکه آیا جایگاه سازمانی .1
 کند یا خیر، حسابرسان داخلی پشتیبانی می

 میزان صالحیت واحد حسابرسی داخلی، و .2

 برد یا خیر. بکار میرا ، شامل کنترل کیفیت، روشمندآیا واحد حسابرسی داخلی رویکردي منظم و اینکه  .3

 ، و در این خصوص شده و مبناي تصمیم ماهیت و میزان کار استفاده . ب
 ارزیابی کفایت کار استفاده شده.به منظور روشهاي حسابرسی اجراشده توسط حسابرس مستقل  . پ

حسابرس مستقل از کمک مستقیم حسابرسان داخلی در حسابرسی، باید مـوارد زیـر توسـط حسـابرس مسـتقل       در صورت استفاده . 35
 مستند شود: 

طرفی و میزان صـالحیت حسابرسـان داخلـی کـه از کمـک مسـتقیم آنهـا         به بی ي مربوطارزیابی وجود و اهمیت تهدیدها .  الف
 استفاده شده است،

 حسابرسان داخلی، بهشده  رجاعو میزان کار ا ماهیتدرخصوص  گیري مبناي تصمیم . ب
 ،2302کننده کار انجام شده و تاریخ و میزان بررسی طبق استاندارد  نام شخص بررسی . پ
 این استاندارد، و 31واحد تجاري و حسابرسان داخلی طبق بند  اشخاص ذیصالحدریافت شده از  هاي نامه موافقت . ت

 “)1386کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی (تجدیدنظر شده ”، 220استاندارد حسابرسی  .1
 )“1395مستندات حسابرسی (تجدیدنظر شده ”، 230 یبرساستاندارد حسا 2.
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 .شده استبرسان داخلی که در کار حسابرسی از کمک مستقیم آنها استفاده کاربرگهاي تهیه شده توسط حسا . ث

*** 

 توضیحات کاربردي 

 ـ الف) 13، 2(رك: بندهاي تعریف واحد حسابرسی داخلی  

ر موارد زیر اسـت کـه بـه    یاي نظ بخشی و مشاوره اهداف و دامنه کار واحدهاي حسابرسی داخلی معموالً شامل فعالیتهاي اطمینان .1-ت
 :اند شدههاي داخلی واحد تجاري طراحی  و کنترل ریسکمنظور ارزیابی و بهبود اثربخشی فرایندهاي راهبري، مدیریت 

ي هبر ط با را ي مرتب یتها  فعال

اهـداف مربـوط بـه اخالقیـات و      از جهت دستیابی آن بهرا واحد تجاري فرایند راهبري ممکن است واحد حسابرسی داخلی  •
هاي مناسبی از سـازمان و   به حوزهریسک رسانی اطالعات مربوط به کنترل و  پاسخگویی، اطالع ارزشها، مدیریت عملکرد و

 رسانی بین ارکان راهبري، حسابرسان داخلی و مستقل، و مدیران اجرایی، مورد ارزیابی قرار دهد. اثربخشی اطالع

ت  دیری ط با م ي مرتب یتها  ریسکفعال

و مشـارکت در بهبـود مـدیریت     ریسکبااهمیت مستعد هاي  ارزیابی زمینهبا تشخیص و ممکن است واحد حسابرسی داخلی  •
 داخلی (شامل اثربخشی فرایند گزارشگري مالی) به واحد تجاري کمک کند. هاي و کنترلریسک 

 .روشهایی را اجرا کند ،کشف تقلب توسط واحد تجاري منظور به ممکن است واحد حسابرسی داخلی  •
ط با يتهایفعال ل مرتب یها کنتر خل دا  ي 

کـارکرد  مسئولیت مشخصی براي بررسی کنترلهـا، ارزیـابی   ممکن است داخلی. واحد حسابرسی داخلی  هاي ارزیابی کنترل •
، واحـد حسابرسـی داخلـی، درخصـوص کنترلهـا،      صـورت آنها و ارائه پیشنهاد براي بهبود آنها بر عهده داشته باشد. در ایـن  

ابرسی داخلی ممکـن اسـت آزمونهـا یـا روشـهاي دیگـري را بـه منظـور فـراهم          کند. براي مثال، واحد حس اطمینان فراهم می
 ،ساختن اطمینان براي مدیران اجرایی و ارکان راهبري درخصوص طراحـی، اعمـال و اثربخشـی کـارکرد کنترلهـاي داخلـی      

 شامل کنترلهاي مرتبط با حسابرسی، طراحی و اجرا کند.

و  ،بنـدي  گیـري، طبقـه   براي تشخیص، شناسـایی، انـدازه   شده شهاي استفادهرو بررسیاطالعات مالی و عملیاتی.  رسیدگی به •
هر یک از اقالم، از جملـه آزمـون جزئیـات معـامالت،      در مورد هاي خاصپرس و جوو  ،گزارش اطالعات مالی و عملیاتی

 .، ممکن است به واحد حسابرسی داخلی واگذار شده باشدها رویهمانده حسابها و 

شـامل فعالیتهـاي غیرمـالی واحـد      ،و صرفه اقتصادي فعالیتهاي عملیاتی ،کارایی، اثربخشیبررسی لیاتی. بررسی فعالیتهاي عم •
 .، ممکن است به واحد حسابرسی داخلی واگذار شده باشدتجاري

و رعایـت سیاسـتها و    ،سـازمانی  رعایـت قـوانین، مقـررات و سـایر الزامـات بـرون       بررسـی بررسی رعایت قوانین و مقـررات.   •
 ، ممکن است به واحد حسابرسی داخلی واگذار شده باشد.سازمانی مدیران اجرایی و سایر الزامات درون هايرهنمود

توسـط واحـدهایی    ، ممکن است درون واحد تجـاري، شود فعالیتهایی مشابه با آنچه که توسط واحد حسابرسی داخلی انجام می .2-ت
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کننده  ممکن است به اشخاص ثالث ارائه یداخل یواحد حسابرس فعالیتهايیا برخی از با عناوین دیگر انجام شود. همچنین، تمام 
بـه تنهـایی    ،کننده خـدمات  ارائهاشخاص ثالث  یا انجام کار توسط واحد تجاري یا ،سپاري شود. عنوان این واحد خدمات، برون

ماهیـت فعالیتهـا، میـزان     ، بلکـه تاستفاده حسابرس مستقل از کار واحد حسابرسـی داخلـی نیسـ    یا عدم امکان کننده امکان تعیین
طرفی حسابرسـان داخلـی، صـالحیت     از بی با آن، واحد حسابرسی داخلی و سیاستها و روشهاي مرتبط یپشتیبانی جایگاه سازمان

کـار   ،این استانداردطبق . کننده هستند توسط آن واحد، عوامل تعیینروشمند ویکردي منظم و ربکارگیري و  ،حسابرسی داخلی
 شود. ها هستند، نیز می کننده که واجد این ویژگی شامل فعالیتهاي سایر واحدها یا اشخاص ثالث ارائه ،ابرسی داخلیواحد حس

عملیاتی و مدیریتی  خارج از واحد حسابرسـی داخلـی را    و مسئولیتهاي سازمانی که وظایف عالوه بر این، آندسته از افراد درون .3-ت 
آنهـا  براي مقاصد این استاندارد، شود که  طرفی آنها وجود دارد که مانع از آن می ی نسبت به بیبرعهده دارند، معموالً تهدیدهای

طبـق اسـتاندارد    انجام دهند کهبه عنوان بخشی از واحد حسابرسی داخلی تلقی شوند، اگرچه آنها ممکن است فعالیتهاي کنترلی 
واحـد حسابرسـی داخلـی در    کار مالک معادل ـ  م شده توسط مدیر. به همین دلیل، کنترلهاي نظارتی انجاقابل آزمون باشد 3301

 شود. نظر گرفته نمی

و واحد حسابرسی داخلی واحد تجاري با هم متفاوت است، واحد مزبور ممکن است روشـهاي  حسابرس مستقل اگرچه اهداف  .4 –ت 
اجـرا کنـد. در ایـن حالـت،      را حسابرسی مشابه با روشهاي اجراشـده توسـط حسـابرس مسـتقل در حسابرسـی صـورتهاي مـالی       

 روش زیر، از این واحد براي مقاصد حسابرسی استفاده کند:   یا هر دو حسابرس مستقل ممکن است با بکارگیري یک

، طبق راستاکسب اطالعات مرتبط با ارزیابی حسابرس مستقل از خطرهاي تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه یا تقلب. در این  •
و فعالیتهـاي   ،مستقل ملزم است از ماهیت مسئولیتهاي واحد حسابرسی داخلـی، جایگـاه سـازمانی    حسابرس 3152استاندارد 

و از اشـخاص ذیـربط در واحـد     ،انجـام شـود، شـناخت کسـب کنـد     واحد انجام شده یا فعالیتهایی که قرار است توسط آن 
 حسابرسی داخلی (در صورت وجود چنین واحدي در واحد تجاري) پرس و جو کند؛ یا

 یواحـد حسابرسـ   پس از ارزیابی مناسب، ممکن است به این نتیجه برسد کـه از کـار انجـام شـده توسـط      ،سابرس مستقلح •
کسـب شـود، اسـتفاده     ويمسـتقیماً توسـط   تواند  میبراي شواهد حسابرسی که نسبی  یبه عنوان جایگزین ،طی دوره یداخل

 3شده باشد.به موارد خاصی محدود  کند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات، از این کار منع یا

سرپرسـتی، و   ت،یهـدا  تحـت  عالوه بر این، حسابرس مستقل ممکن است از حسابرسان داخلی براي اجراي روشهاي حسابرسـی 
 طبـق قـوانین   نکـه یمگر ا در این استاندارد به این موضوع با عنوان کمک مستقیم اشاره شده است)که ( خود استفاده کندبررسی 

  4.شده باشد به موارد خاصی محدود ایاز این کار منع  ،مقررات ای
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 داخلی یاستفاده از کار واحد حسابرسمیزان  ، وها حوزهتعیین امکان، 

ی خل دا ی  حسابرس د  ح ی وا  ارزیاب

 ب)ـ  14الف و ـ  14طرفی و صالحیت (رك: بندهاي  بی

حسابرس مستقل در تعیین امکان استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی براي مقاصد حسابرسـی، و ماهیـت و میـزان کـار واحـد       .5 –ت
 کند. اي استفاده می د استفاده قرار گیرد، از قضاوت حرفهمورتواند  می در شرایط موجود حسابرسی داخلی که

 و میزان حسابرسان داخلی یطرف یب از با آن مرتبط يروشهاسیاستها و داخلی و  یسواحد حسابر یسازمان گاهیجا یبانیپشت زانیم .6 –ت 
از کار این واحـد متناسـب    میزان استفادهماهیت و  در تعیین و، در صورت استفاده، استفادهامکان  نییتعدر  ،واحد این تیصالح

 اي دارد. با شرایط موجود، اهمیت ویژه

 تحت تاثیر قـراردادن دیگران براي توجیه  قابل غیروظایف بدون جانبداري، تضاد منافع یا اعمال نفوذ طرفی، به توانایی انجام  بی .7 –ت
 حسابرس مستقل را تحت تأثیر قرار دهد، شامل موارد زیر است: . عواملی که ممکن است ارزیابیاشاره دارداي  قضاوت حرفه

ویی و حوزه اختیارات آن، از توانایی این واحـد در انجـام   اینکه آیا جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی، شامل پاسخگ •
 يا قضـاوت حرفـه   تحـت تـاثیر قـراردادن    يبرا گرانید یهقابل توج یرغاعمال نفوذ  ایتضاد منافع وظایف بدون جانبداري، 

ناسـب  کند یا خیر. براي مثال، آیا واحد حسابرسی داخلی بـه ارکـان راهبـري یـا یـک شـخص بـا اختیـارات م         پشتیبانی می
کند، آیا دسترسی مستقیمی به ارکـان راهبـري دارد    کند یا خیر، یا اگر این واحد به مدیران اجرایی گزارش می گزارش می

 یا خیر.

براي مثال، مسئولیتها یـا وظـایف عملیـاتی یـا مـدیریتی      ( متضادهر گونه مسئولیتهاي  فاقد یداخل یواحد حسابرساینکه آیا  •
 .است یا خیر )یداخل یابرسواحد حسکار  خارج از محدوده

بـراي مثـال، تعیـین    ( یداخلـ  یواحد حسابرسـ در  شتغالگیریهاي مرتبط با ا اینکه آیا ارکان راهبري واحد تجاري بر تصمیم •
 نظارت دارند یا خیر. )دهی مناسب سیاست پاداش

 هـاي  رسـانی یافتـه   ال، در اطـالع (بـراي مثـ   یا محـدودیتی  قید و بند مدیران اجرایی یا ارکان راهبري واحد تجاريآیا اینکه  •
 د یا خیر.کنن اعمال می یداخل یواحد حسابرسدر مورد  به حسابرس مستقل) یداخل یواحد حسابرس

اي مربوط هستند و این عضویت، آنها را متعهد بـه رعایـت اسـتانداردهاي     حرفهعضو نهادهاي اینکه آیا حسابرسان داخلی،  •
نیـل بـه ایـن اهـداف را      واحـد حسابرسـی داخلـی   خیر، یا اینکه آیا سیاستهاي داخلـی  کند یا  طرفی می اي مرتبط با بی حرفه

 سازد یا خیر.     حقق میم

اشـاره دارد   مورد نیاز این واحد به طور کلی و در سطحی يو حفظ دانش و مهارتها کسبصالحیت واحد حسابرسی داخلی به  .8 –ت 
. عـواملی کـه   انجـام دهـد  اي مربوط  ورت دقیق و طبق استانداردهاي حرفهبه صرا وظایف تعیین شده  سازد واحد را قادر که آن

 مؤثر باشد، شامل موارد زیر است:   خصوص در این مستقلحسابرس ممکن است بر تصمیم 
یـا   و مناسب است یمنابع کاف يآن، دارا اتیعمل تیو ماه يمتناسب با اندازه واحد تجار داخلی یواحد حسابرس اینکه آیا •

 خیر.

12 



 610استاندارد حسابرسی 

 استفاده از کار حسابرسان داخلی
 )1397(تجدید نظر شده

13 

 حسابرسان داخلی وجود دارد یا خیر.واگذاري کارهاي حسابرسی به آیا سیاستهاي مدون براي استخدام، آموزش و  اینکه •

اینکه آیا حسابرسان داخلی، مهارت و آموزش فنی کافی را در حسابرسی دارند یا خیر. معیارهاي مربوطی که ممکن اسـت   •
حسابرسـان  بـراي  اي  حرفه وجود تجارب و عناوینتواند شامل   میبراي مثال،  ،دهددر ارزیابی مدنظر قرار حسابرس مستقل 

 داخلی باشد.

چارچوب گزارشگري مالی مربـوط و گزارشـگري مـالی واحـد      الزم درخصوصاینکه آیا حسابرسان داخلی داراي دانش  •
صـنعت) بـراي    مهارتهاي الزم (براي مثـال، دانـش خـاص   داراي تجاري هستند یا خیر و اینکه آیا واحد حسابرسی داخلی، 

 یا خیر. باشد میانجام کار مرتبط با صورتهاي مالی واحد تجاري 

اي  اي مربوط هسـتند کـه آنهـا را متعهـد بـه رعایـت اسـتانداردهاي حرفـه         حرفه عضو نهادهاياینکه آیا حسابرسان داخلی،  •
 اي مستمر کند یا خیر.  مربوط از جمله الزامات پیشرفت حرفه

با  . هرچه جایگاه سازمانی واحد حسابرسی داخلی و سیاستها و روشهاي مرتبطمی توانند مکمل هم باشندنطرفی و صالحیت  بی .9 –ت
طرفی حسابرسان داخلی پشتیبانی کند، و هـر چـه میـزان صـالحیت ایـن واحـد بیشـتر باشـد، احتمـال           از بی با کفایت بیشتري آن

کـه   اسـتفاده کنـد. بـا ایـن حـال، ایـن       هاي بیشـتري،  و در حوزه ،بیشتري وجود دارد که حسابرس مستقل بتواند از کار این واحد
 ،آورد مـی طرفـی حسابرسـان داخلـی بـه وجـود       ، پشـتوانه محکمـی بـراي بـی    با آن جایگاه سازمانی و سیاستها و روشهاي مرتبط

یاستها و روشـهاي  که جایگاه سازمانی و س زمانی ،تواند نبود صالحیت کافی واحد حسابرسی داخلی را جبران کند. همچنین نمی
باال بودن میزان صالحیت واحد حسابرسـی داخلـی   ، کند طرفی حسابرسان داخلی پشتیبانی نمی مرتبط با آن، به میزان کافی از بی

  .کننده این موضوع باشد جبران تواند نمی

 ـ پ) 14(رك: بندهاي روشمند بکارگیري رویکردي منظم و  

کننـده   متمـایز و مستندسـازي فعالیتهـا،    ،ریـزي، اجـرا، سرپرسـتی، بررسـی     بـراي برنامـه  ند روشـم بکارگیري رویکردي مـنظم و   .10 –ت 
 که ممکن است در واحد تجاري انجام شود. باشد می فعالیتهاي واحد حسابرسی داخلی از سایر فعالیتهاي کنترلی

واحد حسابرسی داخلی از رویکـردي مـنظم   استفاده یا عدم استفاده عواملی که ممکن است بر تصمیم حسابرس مستقل در مورد  .11 –ت
 مؤثر باشد، شامل موارد زیر است: روشمندو 
، ریسـک هـایی نظیـر ارزیـابی     یـا رهنمودهـایی کـه حـوزه     دوجود، کفایت و استفاده از روشـهاي حسابرسـی داخلـی مسـتن     •

احـد تجـاري را پوشـش    هاي کاري، مستندسازي و گزارشگري، ماهیـت و میـزان تناسـب آنهـا بـا انـدازه و شـرایط و        برنامه
 دهد. می

، داراي سیاستها و روشهاي کنترل کیفیت مناسب، براي مثال، سیاستها و روشـهاي منـدرج   یداخل یواحد حسابرس اینکه آیا •
کاربرد دارد (نظیر موارد مرتبط با مدیریت، منابع انسـانی و   یداخل یواحد حسابرس که براي 11در استاندارد کنترل کیفیت 

. عـالوه  یـا خیـر   باشد اي حسابرسان داخلی می حرفهنهادهاي الزامات کنترل کیفیت مندرج در استانداردهاي  کار) یااجراي 

 “بخشی و خدمات مرتبط یر خدمات اطمینانکننده خدمات حسابرسی، سا کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه”، 1استاندارد کنترل کیفیت .  1
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اي حسابرسـان داخلـی ممکـن اسـت الزامـات مناسـب دیگـري نظیـر انجـام ارزیـابی کیفیـت ادواري             حرفهنهادهاي بر این، 
  رده باشند.سازمانی را وضع ک برون

 )15(رك: بند  کار واحد حسابرسی داخلی استفاده کرد توان از شرایطی که در آن نمی

از به میـزان کـافی   ، با آن مرتبط يروشهاسیاستها و و  واحد حسابرسی داخلی یسازمان گاهیجااینکه ارزیابی حسابرس مستقل از  .12 –ت
یري رویکـردي مـنظم و   میزان صالحیت واحد حسابرسی داخلـی، و بکـارگ   ،کند یا خیر پشتیبانی می یحسابرسان داخل یطرف یب

و بنـابراین  عمـده اسـت   کیفیت کـار ایـن واحـد     مربوط به ریسکهاياین باشد که توسط این واحد، ممکن است بیانگر روشمند 
 .نیستاستفاده از کار این واحد به عنوان شواهد حسابرسی، مناسب 

ورت جداگانه و در مجموع حائز اهمیت است زیرا این استاندارد به ص 11-و ت 8-، ت7-توجه به عوامل مندرج در بندهاي ت .13 –ت
کـار واحـد حسابرسـی داخلـی بـراي مقاصـد       در مـورد عـدم اسـتفاده از    گیـري   براي نتیجه تواند نمییی به تنها عاملیک  اغلب

، جایگـاه سـازمانی واحـد    طرفـی حسابرسـان داخلـی    . براي مثـال، در ارزیـابی تهدیـدهاي مربـوط بـه بـی      باشدحسابرسی، کافی 
دارد. چنانچه گزارش واحد حسابرسی داخلی به مدیران اجرایی ارائـه شـود، ایـن موضـوع بـه       اي برسی داخلی اهمیت ویژهحسا

در  7در بنـد ت ـ    مندرجشود مگر اینکه سایر عوامل نظیر عوامل  طرفی واحد حسابرسی داخلی تلقی می عنوان تهدیدي براي بی
 ه سطح قابل قبول فراهم آورند. مجموع تدابیر ایمنی کافی براي کاهش تهدید ب

 استفاده از واحد حسابرسی داخلی قابلتعیین ماهیت و میزان کار 

ل قاب ن کار  ت و میزا هی ن ما ل موثر بر تعیی حسابرس عوام د  ح از وا ه  د خل یاستفا  )18 تا 16(رك: بندهاي ی دا

بـراي مقاصـد حسابرسـی     یداخلـ  یواحـد حسابرسـ  از کـار   دتوانـ  هنگامی که حسابرس مستقل به این نتیجه رسیده است که می .14 –ت
 یداخلـ  یواحد حسابرسـ ریزي شده کار  د، ابتدا باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد که آیا ماهیت و دامنه برنامهناستفاده ک

سـتاندارد  ، براي طرح کلی و برنامه حسابرسی که حسابرس مسـتقل طبـق ا  ریزي شده است براي انجام آن برنامهکه انجام شده یا 
 باشد یا خیر. تهیه کرده است، سودمند می 3001

 تواند توسط حسابرس مستقل استفاده شود، شامل موارد زیر است: که می یداخل یواحد حسابرسهایی از کار  نمونه .15 –ت

 آزمون اثربخشی کارکرد کنترلها. •

 آزمونهاي محتواي مستلزم قضاوت محدود. •

 نظارت بر شمارش موجودیها. •

 معامالت در سیستم اطالعاتی مرتبط با گزارشگري مالی. ردیابی •

 .و مقرراتی آزمون رعایت الزامات قانونی •

عمـده گـروه تلقـی     هايبخشـ بـه عنـوان   در برخی شرایط، حسابرسی یا بررسی اطالعات مالی واحدهاي تجاري فرعی کـه   •

 )“1392شده  دنظری(تجد ریزي حسابرسی صورتهاي مالی برنامه”، 300 یاستاندارد حسابرس. 1
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 1در تضاد نباشند). 600شوند (در صورتی که با الزامات استاندارد  نمی

 تحـت تـاثیر ارزیـابی حسـابرس مسـتقل از میـزان       یداخلـ  یواحد حسابرسریزي شده از کار  تعیین ماهیت و میزان استفاده برنامه .16 –ت
طرفـی حسابرسـان داخلـی و میـزان      ، از بـی بـا آن  ي مـرتبط روشهاو  سیاستها و یداخل یواحد حسابرس یسازمان گاهیجاپشتیبانی 

 ریزي، اجرا و ارزیابی کـار  است. عالوه بر این، میزان قضاوت مورد نیاز در برنامه 17صالحیت واحد حسابرسی داخلی طبق بند 
 ریـزي شـده   برنامـه  استفاده زانیو م تیماه نییتعشده در سطح ادعا، در  حسابرسی داخلی و خطر تحریف بااهمیت ارزیابی واحد

این استاندارد تشریح شـده اسـت، شـرایطی وجـود      15گونه که در بند  همان ،نقش دارد. همچنین یداخل یواحد حسابرسکار از 
 براي مقاصد حسابرسی، استفاده کند.   یداخل یواحد حسابرس از کار در آن شرایط تواند دارد که حسابرس مستقل نمی

 ـ الف) 28ـ الف و 17(رك: بندهاي  ریزي و اجراي روشهاي حسابرسی و ارزیابی نتایج قضاوت در برنامه

باشـد،   ي داشتهبیشترکاربرد ریزي و اجراي روشهاي حسابرسی و ارزیابی شواهد حسابرسی  در برنامه قضاوت الزم میزان چههر  .17 –ت 
 یداخلـ  یواحد حسابرسـ ، زیرا استفاده از کار ا خودش انجام دهدروشهاي بیشتري را مستقیم، 17طبق بند حسابرس مستقل باید 

 .نخواهد بودسبی براي حسابرس مستقل شواهد حسابرسی کافی و مناکننده  فراهمبه تنهایی 

، قضـاوتهاي عمـده کـار    17حسـابرس مسـتقل اسـت، وي بایـد طبـق بنـد       مسئولیت اظهارنظر ارائه شده صرفا متوجه از آنجا که  .18 –ت 
 عمده شامل موارد زیر است: يقضاوتها. را خود انجام دهدحسابرسی 

 ،ارزیابی خطرهاي تحریف بااهمیت •

 ،هاي انجام شدهارزیابی کفایت آزمون •

 ،ارزیابی مناسب بودن استفاده مدیران اجرایی از فرض تداوم فعالیت •

 ارزیابی برآوردهاي حسابداري عمده، و •

 .ارزیابی کفایت موارد افشا در صورتهاي مالی، و سایر موضوعات موثر بر گزارش حسابرس •

 ـ ب)17 (رك: بند شده تحریف بااهمیت ارزیابی خطر

بیشتر باشـد،   در مورد یک مانده حساب، معامالت یا مورد افشاي خاص در سطح ادعا شده یابیارز تیبااهم فیتحر طرهرچه خ .19-ت
طبـق  قضاوت بیشتري نیاز اسـت. در ایـن شـرایط،     انجامغالبا ریزي و اجراي روشهاي حسابرسی و ارزیابی نتایج آن،  براي برنامه

براي کسب شواهد  یداخل یواحد حسابرسرا کند و در نتیجه از کار اجتقیماً حسابرس مستقل باید روشهاي بیشتري را مس17بند 
 تیـ بااهم فیـ تحرخطـر   چـه هـر   ،2002 حسابرسـی  حسابرسی کافی و مناسب کمتر استفاده کند. عالوه بر این، طبـق اسـتاندارد  

بنابراین، باید قسمت بیشـتري از کـار را    و نیاز داردتري  شواهد حسابرسی متقاعدکنندهحسابرس مستقل بیشتر باشد،  شده یابیارز
 انجام دهد. شمستقیماً خود

 )“ 1389شده  دنظری(تجد مالحظات خاص در حسابرسی صورتهاي مالی گروه (شامل کار حسابرسان بخش”، 600 یاستاندارد حسابرس. 1
  26-بند ت 200. استاندارد حسابرسی 2
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عمـده، اسـتفاده   خطـر  در صورت وجـود  ، خطرهاي عمده مستلزم توجه خاص حسابرس است و از این رو، 3151 طبق استاندارد  .20 –ت
اوت محدود است. عـالوه بـر ایـن،    قضنیازمند شود که  هایی می، محدود به روشیداخل یواحد حسابرسحسابرس مستقل از کار 

حسابرسی را خطر به تنهایی،  یداخل یواحد حسابرس ، بعید است استفاده از کارپایین باشدتحریف بااهمیت خطرهاي زمانی که 
 . نباشدبه سطح پایین قابل قبول کاهش دهد و نیاز به اجراي مستقیم برخی آزمونها توسط حسابرس مستقل 

تحریف بااهمیت  هايخطرشود حسابرس مستقل ارزیابی حسابرس داخلی از ام روشها طبق این استاندارد ممکن است باعث انج .21 –ت
تصمیم حسابرس مستقل در مورد اسـتفاده از کـار    ر. در نتیجه، این ارزیابی مجدد ممکن است برا مجددا مورد ارزیابی قرار دهد

 یري این استاندارد اثر گذارد. بکارگ ضرورتو  یداخل یواحد حسابرس

 )19 (رك: بند رسانی به ارکان راهبري اطالع

کار حسابرسی را به اطالع ارکـان راهبـري    شده ریزي و دامنه برنامه ، حسابرس مستقل باید کلیات زمانبندي2602طبق استاندارد  .22-ت
طرح کلـی حسابرسـی حسـابرس مسـتقل     ناپذیر   یدایج، بخش یداخل یواحد حسابرس استفاده از کارریزي براي  برنامهبرساند. 

 باشد.  سودمند می ،است و بنابراین براي شناخت ارکان راهبري از رویکرد حسابرسی پیشنهادي

 استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی

ی با  هنگ هما ه و  ذاکر حسابرسم د  ح خل یوا  )20 (رك: بند یدا

همـاهنگی فعالیتهـاي   عنوان مبنـایی بـراي   به  یداخل یواحد حسابرسریزي شده از کار  مذاکره در خصوص استفاده برنامه هنگام .23 –ت 
 مربوط، ممکن است توجه به موضوعات زیر سودمند باشد:

 زمانبندي انجام کار. •

 ماهیت کار انجام شده. •

 میزان گستره حسابرسی. •

ح یا سطوح اهمیت مربوط به گروه اهمیت براي صورتهاي مالی به عنوان یک مجموعه واحد (در موارد مقتضی، سطسطح  •
 معامالت، مانده حسابها یا موارد افشاي خاص)، و اهمیت در اجرا.

 روشهاي پیشنهادي انتخاب اقالم و اندازه نمونه. •

 مستندسازي کار انجام شده. •

 روشهاي بررسی و گزارشگري. •

 :، براي مثالههنگامی اثربخش است ک یداخل یواحد حسابرسهماهنگی بین حسابرس مستقل و  .24–ت
 مذاکرات بین آنها در فواصل زمانی مناسب طی دوره حسابرسی، صورت گیرد. •

 اي که ممکن است بر این واحد اثر بگذارد، آگاه کند. را از موضوعات عمده یداخل یواحد حسابرسحسابرس مستقل،  •

  ـ ث4، بند 315. استاندارد حسابرسی 1
  15، بند 260. استاندارد حسابرسی 2
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سـی داشـته باشـد و از هـر گونـه      آگاهی یابد و به آنهـا دستر  یداخل یواحد حسابرس حسابرس مستقل از گزارشهاي مربوط •
ع لـ ، مطداشته باشدبر کار حسابرس مستقل تأثیر  ممکن است اي که مورد توجه این واحد قرار گرفته است، و موضوع عمده

 باشد.داشته بر کار حسابرسی  را بررسی پیامدهاي چنین موضوعاتی تواناییشود به نحوي که وي 

نسـبت   ياریشده است که شامل هش دیتأک يا حرفه دیبا حفظ ترد یحسابرس يو اجرا يزیر امهبرن تی، بر اهم2001در استاندارد  .25 –ت
مورد استفاده بـه عنـوان شـواهد     يها حاصل از پرس و جو جیاتکا بودن اسناد و مدارك و نتا  است که در مورد قابل یبه اطالعات

ممکن است  ،یکار حسابرس انیدر جر یداخل یحد حسابرسارتباط با وا ياساس، برقرار نیا. بر کند یم جادیا دیترد ،یحسابرس
مـؤثر باشـد و    ويتواند بر کار  که می ارائه کنند مستقل را به حسابرس یکند تا اطالعات جادیا یحسابرسان داخل يبرا ییفرصتها

 يخطرهـا  یابیـ و ارز صیتشـخ  نـد یاطالعـات را در فرا  نیـ قـادر اسـت ا  مستقل حسابرس  جه،یدر نت .2مورد توجه وي قرار گیرد
تحریـف بااهمیـت   خطرهـاي  چنین اطالعـاتی بیـانگر    ، اگر240طبق استاندارد  ن،یعالوه بر ا مدنظر قرار دهد. ت،یبااهم فیتحر

در  توانـد ایـن اطالعـات را    مستقل مـی  ، حسابرسمربوط باشد مشکوك به تقلب ای ید تقلب قطعصورتهاي مالی باشد یا به موار
 3.دهداز تقلب، مدنظر قرار  یناش تیبااهم فیتحر ايخطره صیتشخ

ت کار  ن کفای ي تعیی حسابرسروشها د  ح خل یوا  )23و  22 هاي(رك: بند یدا

قصـد اسـتفاده از آن را   در مجمـوع  کـه   یداخلـ  یبخش از کار واحد حسابرسمورد آن حسابرس مستقل در  یحسابرس يروشها .26 –ت
 کند.   میفراهم کاري که انجام داده است،  آن درطرفی  کار این واحد و بیدارد، مبنایی براي ارزیابی کیفیت کلی 

واحـد  گیریهـاي بدسـت آمـده توسـط      براي ارزیابی کیفیت کار انجام شـده و نتیجـه  ممکن است  حسابرس مستقل ی کهیروشها .27 –ت 
 :باشد ز مینی، شامل موارد زیر 23عالوه بر اجراي مجدد کار، طبق بند  ،اجرا کند یداخل یحسابرس

 .یداخل یحسابرسپرس و جو از اشخاص ذیربط در واحد  •

 .یداخل یواحد حسابرسنظارت بر روشهاي انجام شده توسط  •

 .یداخل یواحد حسابرسبررسی کاربرگها و برنامه کاري  •

واحـد   یسـازمان  اهگـ یجا و هـر چـه   رود، شـده بـاالتر مـی    باشد، خطر تحریف بااهمیت ارزیابی ي مورد نیازقضاوت بیشتر چههر  .28-ت
طرفـی حسابرسـان داخلـی پشـتیبانی کنـد، یـا میـزان         ، به میزان کمتري از بیبا آن حسابرسی داخلی و سیاستها و روشهاي مرتبط

صالحیت واحد حسابرسی داخلی کمتر باشد، روشهاي حسابرسی مورد نیاز که باید توسط حسـابرس مسـتقل درخصـوص کـل     
را شود تا پشتوانه الزم براي تصمیم حسابرس مستقل جهت استفاده از کار آن واحـد بـه   داخلی اج یمجموعه کار واحد حسابرس

 منظور کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر باشد، بیشتر خواهد شد.

 

 

  15و ت ـ  15، بندهاي 200. استاندارد 1
  116-، بند ت315. استاندارد حسابرسی 2

 )“1394شده  دنظری(تجد یمال يصورتها یلب، در حسابرسحسابرس در ارتباط با تق تیمسئول”، 240در رابطه با استاندارد حسابرسی  11-بند ت، 315 یاستاندارد حسابرس 3.
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 )23(رك: بنداجراي مجدد 

، بـه منظـور اعتباربخشـی بـه     توسط حسابرس مسـتقل  مستقل روشها ياجرا مستلزمکار مجدد  ياجرابراي اهداف این استاندارد،  .29-ت
 بـه  دستیابی به ایـن هـدف ممکـن اسـت از طریـق رسـیدگی       .، استیداخل یواحد حسابرسهاي بدست آمده توسط  گیري جهنتی

اقالمی صورت گیرد که قبالً توسط واحد حسابرسی داخلی مورد رسیدگی قرار گرفته است یا، در صورت عملـی نبـودن چنـین    
ین هدف ممکن است از طریق رسیدگی کافی سایر اقالم مشـابهی حاصـل شـود کـه توسـط واحـد حسابرسـی داخلـی         کاري، ا

اجـرا   28رسیدگی نشده است. اجراي مجدد کار در مقایسه با سایر روشهایی که حسابرس مسـتقل ممکـن اسـت طبـق بنـد ت ـ       
آورد. اگرچـه حسـابرس مسـتقل ملـزم      داخلی فراهم مـی تري را در مورد کفایت کار واحد حسابرسی  کننده کند، شواهد متقاعد 

برخـی   در خصـوص با این حال، اجراي مجدد کند،  کند، که استفاده می هاي کار واحد حسابرسی داخلی را تمامی حوزه نیست
ت، ریـزي کـرده اسـ    اسـتفاده از آن را برنامـه   23ق بنـد  در مجموع، طبآن بخش از کار واحد حسابرسی داخلی که  هاي از حوزه

کنـد کـه     هـایی تمرکـز مـی    اجـراي مجـدد در حـوزه    ر. حسابرس مستقل به احتمال بسیار زیاد بالزامی استاجراي مجدد روشها 
اسـت و   نیـاز داشـته  ریزي، اجرا و ارزیابی نتایج روشهاي حسابرسی توسـط واحـد حسابرسـی داخلـی      قضاوت بیشتري در برنامه

  در آنها بیشتر است. هایی که خطر تحریف بااهمیت زهوهمچنین در ح

  داخلی حسابرسان میکمک مستقاز  استفاده میزان ، وها حوزهتعیین امکان، 

ی اینکه آیا م ن  ن تعیی ی  توا حسابرس د  ي مقاص خیربرا د یا  ه کر د استفا ی  خل دا ن  حسابرسا  )26و  25(رك: بندهاي   از کمک مستقیم 

تحـت   يبرا گرانید یهقابل توج یرغاعمال نفوذ  ایتضاد منافع  ،ين جانبداربدوانجام وظایف  ییبه توانا یطرف یب، 7-طبق بند ت .30 –ت
طرفی حسابرسـان داخلـی،    براي ارزیابی وجود و اهمیت تهدیدهاي مربوط به بی. شود یاطالق م يا قضاوت حرفه تاثیر قراردادن

 ممکن است موضوعات زیر مورد توجه قرار گیرد:
 1.یحسابرسان داخل یطرف یباز  با آن، مرتبط يو روشها حسابرسی داخلی و سیاستهاواحد  یسازمان گاهیجا پشتیبانی زانیم •

 مورد بررسی. کار اط ببتمرروابط خانوادگی و شخصی حسابرسان داخلی با مسئوالن یا کارکنان  •

 رابطه با بخش یا قسمتی از واحد تجاري که با کار مورد نظر مرتبط است. •

ر واحد تجاري، غیر از حقوق و مزایایی که به سایر کارکنـان و مـدیران هـم سـطح بـا      منافع مالی عمده حسابرسان داخلی د •
 شود. آنان طبق ضوابط معمول پرداخت می

توانـد رهنمودهـاي سـودمند دیگـري را در ایـن       اي مربوط براي حسابرسان داخلی، مـی  حرفهنهادهاي مطالب منتشر شده توسط 
 زمینه فراهم آورد.

قدر زیـاد باشـد    طرفی حسابرسان داخلی آن ت شرایطی وجود داشته باشد که اهمیت تهدیدهاي مربوط به بیهمچنین، ممکن اس .31 –ت
تحـت   یمنـ یا ریتـداب  د آن را به سطح قابل قبولی کاهش دهد. براي نمونه، از آنجا کـه کفایـت  نکه هیچ یک از تدابیر ایمنی نتوا

ب، استفاده از کمک مستقیم حسابرسان داخلـی منـع شـده      ـ 28الف و   ـ  28تاثیراهمیت کار حسابرسی مستقل است، در بندهاي 
وجود دارد، زیرا حسابرسان داخلـی   کار خود یاز بررس یناش يدهایتهداست. همچنین، این حالت در مواردي صادق است که 

  مراجعه شود. 7-. به بند ت1
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 اند.  ت منع شده  ـ  28پ و   ـ 28در این شرایط از اجراي روشهاي توصیف شده در بندهاي 

در مـورد هـر یـک از    ممکن اسـت هـم   نیز  8-عوامل مندرج در بند تبسیاري از ارزیابی میزان صالحیت حسابرس داخلی،  در .32–ت
 شده به آنها مربوط باشد. محول کار  هم در مورد حسابرسان داخلی و

یتع ي که نی ن کار ت و میزا هی ن یم ما خل میاز کمک مستق توا دا ن  د یحسابرسا ه کر د  )29تا  27(بندهاي  استفا

 میاز کمک مسـتق  توان یمبراي انجام آن که  يکار زانیو مهاي مناسبی براي تعیین ماهیت  رهنمود 21-تا ت 14-در بندهاي ت .33 –ت
 ، ارائه شده است.استفاده کرد یحسابرسان داخل

کـه  هـایی    ا بـه حـوزه  حسابرس مستقل در تعیین ماهیت کار قابل واگذاري بـه حسابرسـان داخلـی، مراقـب اسـت تـا ایـن کـار ر         .34 –ت
بـراي   هایی از فعالیتها و وظایفی که استفاده از کمک مستقیم حسابرسـان داخلـی   . نمونهمحدود کندواگذاري آن مناسب است، 

 به شرح زیر است: ،مناسب نیست انجام آنها
برسـان داخلـی   از حسا 315مذاکره در خصوص خطرهاي تقلب. با این حال، حسابرسان مستقل ممکن است طبق اسـتاندارد   •

 1در خصوص خطرهاي تقلب در سازمان پرس و جو کنند.

 .240طبق استاندارد بینی  غیر قابل پیشتعیین روشهاي حسابرسی  •

را  سـازمانی  بـرون  ، ملـزم اسـت فرآینـد درخواسـتهاي تأییدیـه     505حسابرس مستقل طبق اسـتاندارد   از آنجا که به همین ترتیب، .35 –ت
باشـد. بـا ایـن حـال،      واگذاري این مسئولیتها بـه حسابرسـان داخلـی مناسـب نمـی      ،شها را ارزیابی کندکنترل کند و نتایج این رو

بـه   ،تأییدیـه  در پاسـخهاي مغـایرت  مـوارد   حـل و فصـل  آوري اطالعات ضروري بـراي   حسابرسان داخلی ممکن است در جمع
 حسابرس مستقل کمک کنند.  

کـه کمـک مسـتقیم ارائـه     بااهمیت نیز در تعیین کار قابل واگذاري حسابرسـان داخلـی    تحریفخطر و  مورد نیازمیزان قضاوت  .36–ت
شود، حسـابرس   نقش دارد. براي نمونه، در شرایطی که ارزشیابی حسابهاي دریافتنی به عنوان حوزه پرخطر ارزیابی میکنند،  می

کند، واگذار کند. بـا ایـن حـال، از     می ارائه تواند بازبینی صحت جدول سنی را به حسابرس داخلی که کمک مستقیم مستقل می
آنجا که ارزشیابی کفایت ذخیره بر مبناي جدول سنی مسـتلزم قضـاوتی بـیش از قضـاوت محـدود اسـت، واگـذاري ارزشـیابی         

 باشد. کند، مناسب نمی می ارائه کفایت ذخیره به حسابرس داخلی که کمک مستقیم

توسط حسابرس مستقل، استفاده بیش از انـدازه از کمـک مسـتقیم حسابرسـان     بررسی  سرپرستی، وهدایت،  بدون درنظر گرفتن .37 –ت
 کار حسابرس مستقل را تحت تأثیر قرار دهد. ظاهري داخلی ممکن است استقالل 

 )32(رك: بند استفاده از کمک مستقیم حسابرسان داخلی 

ـند،    اي که حساب از آنجا که کارکنان واحد حسابرسی داخلی به اندازه .38 –ت ـتقل باش رسان مستقل باید براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مـالی مس
ـتقیم  در قالـب  حسابرسان داخلی به شده  ارجاعکار سرپرستی، و بررسی مستقل از واحد تجاري نیستند، لذا هدایت،  ـبت بـه    ،کمـک مس نس

 .تر است هستردگو بوده متفاوت  یتیداراي ماه به طور کلی ،دهند ، کار را انجام میمستقل که اعضاي تیم حسابرسی زمانی

  ـ الف 6، بند 315. استاندارد حسابرسی 1
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براي نمونه، مسائل حسـابداري و حسابرسـی مشـخص شـده      ،هدایت حسابرسان داخلی ممکن است راستاي حسابرس مستقل در .39 –ت
، یحسابرسـان داخلـ  بـه  شـده   ارجـاع به آنهـا یـادآوري کنـد. در بررسـی کـار      را در جریان حسابرسی که مورد توجه وي است 

شامل این موضوع است که آیا شواهد کسب شده در شرایط موجود، کافی و مناسب است یـا خیـر    س مستقلحسابر مالحظات
 کند یا خیر.    گیري بدست آمده پشتیبانی می و آیا از نتیجه
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