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  حسابریس از راه دور

وع رسی    ع همه ی )پاندیم کرونا(، روند همراه با چالو رسر های مربوطه را  گتر

شامل ارتباطات ها  کند. این چالوبه سمت حسابریس از راه دور تشی    ع یم

یان ون ی حسابرسان و مشت  یس  ها، عدم وشنابی با فناوریبیر های نوین و دست 

نت  محدود به فناوری الزم است که یم تواند نایسر از ضعف اتصال به اینت 

وکار و یا در سطح عمویم باشد.  ی کسبجهابی یا ظرفیت محدود ون در حوزه

های مختلف  ها به محلیتی محدود سفر و مامور عدم امکان و یا بودجه

سازمانجغرافیابی کسب فناوریوکار  به  یس  دست  عدم  ی  همچنیر و  های  ها 

الزم  های  بست  و  امکانات  ل  یم  ،نوین،  ورت کنت  ضی ایجاد  معنای  به  تواند 

 مستقیم در محل باشد. 

چشم این  به  توجه  بینوبا  و  بالقوهاندازها  مزایای   ، جهابی جدید  ی  های 

دور  راه  از  بهحسابریس  سازمان،  برای  دهویژه  گست  دفاتر  با  که  ی هابی 

تواند شامل موارد زیر شود. برخی از این مزایا یم بینی یمجغرافیابی هستند پیو

 باشد: 

ی بردن زمان سفر و ماموریت1 وری، حسابرسان یم. با از بیر ضی توانند  های غتر

افزوده ارزش  را ضف کارهابی کنند که  خود  دارند وقت  ی  بیشت  مانند  ی   ،

دقیق  برریس  برریس  یا  اهداف کالن  راستای  در  اجرابی  دستگاه  عملکرد  تر 

 های نوین و خالقانه جدید و مختلف برای کار خود. رویکردها و روش

ده از حسابرسان موجود، از جمله افراد نیمه  . استفاده از مجموعه2 ای گست 

 وقت، متخصصان و یا بازنشستگان براساس نیاز. 

توجه  ۳ با  اولویت.  دلیل  به  به  ده  پوشو گست  ارشد،  مدیران  نظارب   های 

 جوبی در وقت فروهم خواهد شد. ضفه

ی  بیر انجمن  جدید  چالو در گزارش  و  مزایا  داخیل،  حسابرسان  های  الملیل 

ل از راه دور، خطرات، تقلب، فناوری و روحیه ی کارکنان در این خصوص  کنت 

توانابی   
ی را که حسابرسان  و همچنیر ی وظایف  هابی  انجام موفقیت ومتر برای 

همه از  پس  محیط  در  هوش  خود  جمله  از  پاندیم کرونا(  از  )بعد  ی  گتر

، مهارت پذیری، چابیک و  وکار، انعطافهای ارتبایط، ذکاوت در کسبهیجابی

ها نیاز دارند، بیان شده است و اینجانب  ویژه خالقیت و کنجکاوی به ونبه

اییط از ونکنم مدیران حتوصیه و تاکید یم  ی رسر ها  سابرسان داخیل در چنیر

هاز این  ای استفاده کنند. صورت درست و حرفهبه ی انجمن  رو اعضای خت 

ی نزدیک برای پاسخ به تقاضای زیادی از  حسابرسان داخیل ایران در وینده

ی بهی خدمات حرفهمنظور ارائهمدیران ارشد اجرابی کشور به -ای برای رهت 

موقع، مرتبط، موضیع و پاسخگو  رود قدرتمند، بهظار یمموقع فکری که انت

 داشته باشند. این رسی  
ی
ات ژئوپلیتیک و اقتصادی باشد، باید ومادگ به تاثتر

چشم با  ی  رهت  تفکر  ی جدید  طنیر  
جهابی سطح  در  شده  اندازهابی که  انداز 

ی سازماناست، بینو و جهت ی در مورد موضوعات اصیل نظام راهت  ها گتر

  . ه خواهد داد را ارائ
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