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انجمــن حسابرســان داخلــي در شــرایطي آغــاز بــه کار کــرد کــه ضــرورت اســتقرار حسابرســي داخلــي در 
ــه ی  ــه در ده ــد. البت ــاس مي ش ــدت احس ــورس به ش ــورس و فراب ــرکت هاي ب ــوص ش ــرکت ها و به خص ش
هفتــاد، ســازمان گســترش و نوســازي صنایــع ایــران )ایــدرو( شــرکت هاي تابعــه را تشــویق بــه ایجــاد واحــد 
حسابرســي داخلــي کــرده بــود و ســازمان حسابرســي نیــز در دو دهــه ی گذشــته در مــورد حسابرســي داخلــي 
و حسابرســي عملیاتــي کتاب هایــي را منتشــر کــرد، امــا تحــوالت اخیــر در جهــان و ایــران یــک بــار دیگــر 
توجهــات را بــه مدیریــت انــواع ریســک هاي عملیاتــي، قانونــي، گزارشــگري و راهبــردي جلــب کــرد و اهمیــت 
ــت ریســک را برجســته  ــي و مدیری ــي، حسابرســي داخل ــاي داخل ــري شــرکتي، نظــام کنترل ه ــام راهب ادغ
ســاخت. در بخــش عمومــي نیــز اهمیــت حسابرســي داخلــي شــناخته شــده اســت؛ هــم انجمــن دیوان هــاي 
ــوم  ــرده و هــم در برخــي دانشــگاه هاي عل ــه ک ــف خــود را ارای ــن خصــوص تعری ــروژه اي در ای محاســبات پ

پزشــکي و بیمارســتان ها شــاهد اســتقرار حسابرســي داخلــي هســتیم. 
ــت  ــي و مدیری ــي داخل ــي، حسابرس ــاي حسابرس ــه کمیته ه ــت ک ــال ها اس ــرفته، س ــورهاي پیش در کش
ریســک در ســازمان ها و وزارتخانه هــاي  دولتــي مســتقرند. انجمــن حسابرســان داخلــي ایــران بــا همــکاري 
ــه را برداشــته اســت. دوره هــاي آموزشــي  ــد گام هــاي اولی ــه اي عالقه من ــا کارشــناس حرف ــه ی ده ه داوطلبان
»پیــش بــه ســوي حرفــه اي شــدن« و »حسابرســي در عمــل« را اجــرا و چندیــن دوره ی آموزشــي تخصصــي را 
در دســت تدویــن دارد. برگــزاري همایش هــاي تخصصــي ماننــد حسابرســي داخلــي در بانک هــا، حسابرســي 
داخلــي در بخــش عمومــي، مدیریــت ریســک،  و فنــاوري اطالعــات حسابرســي داخلــي نیــز در دســت بررســي 
اســت. ایجــاد کارگروه هــاي تخصصــي از حسابرســان داخلــي بانک هــا، مدیــران ریســک بانک هــا، حسابرســي 
داخلــي بــراي شــهرداري ها و نظایــر آن نیــز مــورد بحــث و بررســي قــرار گرفتــه اســت. بررســي هاي انجــام 
شــده در انجمــن نشــان مي دهــد کــه ســه حــوزه ی نظــام راهبــري شــرکتي، مدیریــت و ریســک کنترل هــاي 
ــناخت  ــراي ش ــي ب ــاي پژوهش ــف پروژه ه ــود. تعری ــده ش ــن گنجان ــاي انجم ــد در فعالیت ه ــز بای ــي نی داخل
ــت  حسابرســي  ــگاه آن در ســازمان ها، نحــوه ی انجــام فعالی ــران، جای ــي در ای ــاي حسابرســي داخل کارکرده
داخلــي، ســاختار واحــد یــا فعالیــت حسابرســي داخلــي شــامل انــدازه و منابــع آن نیــز شــناخت و بینشــي را 
ــرد. انجمــن  ــد ک ــي فراهــم خواه ــاي آت ــزي و جهت گیري ه ــرای برنامه ری ــره ی انجمــن ب ــت مدی ــراي هیئ ب
ــدي  ــر عالقه من ــه ی ه ــاي داوطلبان ــکاران اســت و از کمک ه ــه ی اعضــا و هم ــي از آِن هم ــان داخل حسابرس
کــه مایــل بــه همــکاري بــا انجمــن باشــد، اســتفاده خواهــد کــرد. مــا  معتقــد بــه جانشــین پروري وتربیــت 
نســلي ازرهبــران حرفــه  اي حسابرســي داخلــي در ایــران هســتیم و عرصــه را بســیار بــاز و گســترده مي بینیــم.
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