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  حسابرسان داخ� ی نامهدوماە

  ۱۴۰۰ فروردین و اردیب�شت )'م:  ی شمارە  ،چ�ارمی دورە 

  انجمن حسابرسان داخ� ایرانصاحب امت0از: 

  گذاری: اعضای شورای س0است
، سع�د ترک زادە،  ع:اس ار8اب سل�ما�5

، زر?ن <او=   Aسب و  محمدنادر خمجا�5
 زادە <اظم وادی

  دکDE ع� رحما�5  مدیر مسئول: 
 : ]Tکناری  :دب �  محمد غوا

  اعضای هیئت تحJ)J(ه: 
، دکDE نظام  الدین رح�م�ان،  دکDE ساسان مHرا�5

 ،Jغالمرضا کر DEجواد رضازادە، دک DEدک  
 5Mحم�دە اث DEو  دک DMوح�د من DEی، دک OPع

  شاه#خ شHرا�� 

  سخن نخست

   انجمن حسابرسان داخ� ایران دبT[ >ل پ0ام   ۲ 
  زادە: سع�د ترکقلِم Rه         

 ]Tسخن :دب  
، راز ?ا)داری توسعه    ۳  EFاcی حسابر. داخ� ی حرفهمشارکت هم  

  محمد غوا� کناری: قلِم Rه         

  ی انجمندرIارە

E حق     ۴  ]eعضو انجمن حسابرسان داخ�  یالزحمهتعی  

  مقاله

  (7خش اول)وتحل0ل دادە در حسابر. داخ� تج*(ه   ۵
  مHدی عسجدی –محمدع� دارا��         

ا)ط دور>اری نا.9 از ?اند= کوو(د ۱۰  >ارکنان  ۱۹-امن0ت در :9
 وح�د حسن        

�
  محمد �اراحمدی -ب��

D ت�0ه ۱۵
EFاGرگمIخش در ی >ارIJحسابر. داخ�های اث  

  شاه#خ شHرا��  -محمد غوا� کناری         

  های تحل�0حسابر. مدل ۲۳
  پورمحمد فالح        

یستاری در 7اب نقش حسابر. داخ� و رRسکُج  ۲۷ STهای سای  
  دوستمHدی یزدان        

 Ekاعضای انجمنمعر  

۳۱  DV(عادی) اعضای حق�  

ە ۳۵ �Eاعضای خ  

۳۶  D[اعضای حقو  

  

شـــــدە در    های من_ـPــــO ها، نظرها و د�د[اە* مقاله
حســابرســان داخ� اظHارنظر رســ`    ینامهدوماە

  انجمن حسابرسان داخ� ایران نbست. 
ــامـــه در و?راeش ف5M و اد�� آزاد بودە و * دومـــاە نـ

مســـــــئول�ت رعا�ت حقوق معنوی و عدم ارتfاب  
ــــدە-iقـــــت عل` ــد[ـــــان و ی  اد�� بر عHـ ــ ــنـ ـــ ــ ــ ــ ــ نjkســ

جمان است.  DEم  

 DMن DEشا�5 اینA نامه: [اە رس` دوماەوب  
Http://iaiamagazine.ir   

 DMن DEشا�5 اینA اە رس` انجمن: وب] 
Http://iaia.org.ir 

ــــــا�5   ــ ــ ــ ــ انجمن: تHران، بزرگراە جالل آل احمـد،  Aشــ
لوموم:ا، ن~ش خ�اRان  نرســ�دە Rه خ�اRان {ات#jس  

ــاختمان [لزار، ط:قه  آرش ،  ۴۰۰، واحد  ۴مHر، سـ
 : DM۱۴۴۵۸۷۳۴۴۱کد �س 

  ۰۲۱-۹۱۰۰۴۴۹۱شمارە تماس انجمن: 
  ۰۹۹۰۷۶۰۰۳۳۴واحد آموزش و تحق�قات: 

  ۰۹۱۹۰۴۴۴۳۳۶امور اعضا: 
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