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تــا قبــل از تشــکیل انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران، متأســفانه سیســتم حسابرســی داخلــی کشــور 
در مقایســه بــا برخــی از کشــورها بــه دلیــل نبــود تشــکل حسابرســی داخلــی، ناکافی بــودن قوانیــن و 
ــه عــدم  ــه و آمــوزش کافــی، ب مقــررات حاکــم بــر سیســتم حسابرســی داخلــی و حتــی کمبــود تجرب
ــزار اثربخــش کنتــرل مدیریــت و کم رنــگ شــدن نقــش ایــن حرفــه منجــر شــده  درک الزم از ایــن اب
ــدان  ــه ی حسابرســی و زحمــات عالقه من ــه تالش هــای پیش کســوتان حرف ــا توجــه ب ــدوارم ب ــود. امی ب
ــال های  ــه در س ــی ک ــی داخل ــران، حسابرس ــی ای ــان داخل ــن حسابرس ــکیل انجم ــه در تش ــن حرف ای
اخیــر بــه عنــوان یکــی از ارکان راهبــری شــرکتی مطــرح شــده اســت بتوانــد نقــش مهمــی در افزایــش 
منافــع بنگاه هــای اقتصــادی ایفــا کنــد. بدیــن ترتیــب، در صــورت اقبــال عمومــی جامعــه ی اقتصــادی 
ــررات  ــن و مق ــن قوانی ــت بخش هــای عمومــی و خصوصــی، اصــالح ســاختار آموزشــی و تدوی و مدیری
ــی در  ــاختار نظارت ــود س ــرای بهب ــوان ب ــور، می ت ــه ی کش ــران عالی رتب ــن و مدی ــاری انجم ــا ی الزم، ب

کشــور گام مؤثــری برداشــت.
انجمــن حسابرســان داخلــی ایــران بــرای بهبــود وضعیــت سیســتم حسابرســی داخلــی در کشــور در 
ــی و  ــه ای حسابرس ــع حرف ــدگان مراج ــب از نماین ــی مرک ــکیل کارگروه های ــا تش ــت ب ــر دارد نخس نظ
حســابداری و نظارتــی مالــی بــر بخش هــای عمومــی و خصوصــی گام مؤثــری بــرای تدویــن قوانیــن و 
ــا برگــزاری همایش هــا، دوره هــای  ــردارد. در گام بعــد، ب ــی ب ــاز در حسابرســی داخل مقــررات مــورد نی
ــا  ــه منظــور تشــریح و بسترســازی پی آمدهــای ب ــران ارشــد ســازمان ها ب ــرای مدی ــژه ب آموزشــی به وی
ــات بیشــتر در  ــن انجــام تحقیق ــای اقتصــادی و همچنی ــی در بنگاه ه ــات حسابرســی داخل ارزش خدم
ــای گزارشــگری و کمــک در  ــه ی فرمت ه ــل تهی ــی از قبی ــه های ــی در زمین موضــوع حسابرســی داخل
تدویــن اســتانداردهای حسابرســی داخلــی، خدمــات اثــر بخــش ایــن حرفــه را گســترش دهــد و تجــارب 
در زمینــه ی حسابرســی داخلــی را انتقــال دهــد و در زمینــه ی آمــوزش و نظــارت بــر کیفیــت حرفــه ی 
ــک  ــدون همراهــی تک ت ــف ب ــن وظای ــه انجــام ای ــدی نیســت ک ــردارد. تردی ــی گام ب حسابرســی داخل

ــر نیســت.  ــه ای امکان پذی ــن انجمــن حرف اعضــای ای
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