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علی محمودزاده 1.    حسابرسی داخلی
نویسنده: ریچارد راتلیف

مترجم: عباس ارباب سلیماني، علي کمالي زارع 
ناشر : سازمان حسابرسي  مرکز تحقیقات  تخصصي  حسابداري  و حسابرسي

چاپ: 1383

2.     حسابرسي داخلي اثربخش
نویسنده:  انجمن حسابداران خبره دولتي و مالي انگلستان 

مترجم: علي کمالي زارع ،عباس ارباب سلیماني
ناشر : سازمان حسابرسي  مرکز تحقیقات  تخصصي  حسابداري  و حسابرسي

چاپ: 1390

3.    حسابرسی داخلی خدمات اطمینان بخش و مشاوره 
مترجــم: علــی کمالــی زارع بــا همــکاری دکتــر حســین کثیــری و بهمــن زندیــه، تحــت نظــارت و حمایــت 

بنیــاد تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان داخلــی

 :مولفان
1. Kurt f. Reding. PhD, CIA, CPA, CMA

2. Paul j. Sobel.CIA, CPA

3. Urton L. Anderson. PhD, CIA, CCSA, CGAP, CCEP

4. Michael j. Head. CIA, CPA, CMA, CBA, CISA

5. Sridhar Ramamoorti. PhD, CIA, CPA, CFE, CFSA, CGAP

6. Mark Salamasick. CIA, CISA, CSP

7. Cris Riddle. MA

شــرح: در نــگاه اول شــاید خواننــده بــا مشــاهده ی حجــم زیــاد کتــاب جــا بخــورد، امــا بــا مطالعــه ی محتــوای کتــاب 
می تــوان وجــود مطالبــی جدیــد در غنــی کــردن نوشــتارهای حسابرســی داخلــی را دریافــت. کتــاب حاضــر در 15 فصــل 
ــات و فعالیت هــای  ــه  رشــد عملی ــن اســتانداردها، رهنمودهــا، اطالعــات و مفاهیــم روب ــه آخری ــه منظــور دســتیابی ب ب

داخلی حسابرسی  کتاب های  مأخذشناسی 
زبان فارسی به 
محسن عسگری
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حسابرســی داخلــی، در ســطح بیــن المللــی منتشــر شــده شــده اســت.
متــن اصلــی ایــن کتــاب تحــت حمایــت بنیــاد تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان داخلــی آمریــکا، در ســال 2009 میــالدی، 

منتشــر شــده است.

4.    استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی)استانداردها(
       به همراه آیین نامه ی اخالقی حسابرسان داخلی

زمان اجرا: ژانویه 2011 )دی ماه 1389(
 ترجمه: محمد سبزوی و قاسم بولو

شــرح: ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا توجــه بــه الزامــات قانــون ســاربینز ـ اکســلی و پی آمدهــای آن بــر 
ــت  ــه مدیری ــاز ب ــی، نی ــرای داشــتن حسابرســی داخل ــا ب ــکا و اروپ ــای آمری شــرکت های حاضــر در بورس ه
قــوی ریســک و پایــش کنتــرل داخلــی بــا درک نیــاز و ضــرورت وجــود و بــه روز بــودن اســتانداردهای مربــوط 
بــه ایــن فعالیــت، بــه ترجمــه ی متــن حاضــر کــه معتبرتریــن انجمــن حرفــه ای حسابرســی داخلــی در جهــان 
یعنــی انجمــن حسابرســان داخلــی )IIA( در ژانویــه ســال 2011 ) دی مــاه ســال 1389( منتشــر کــرده، اقــدام 

کــرد و انتظــار مــی رود رهنمودهــای مفیــدی بــرای بنگاه هــا و ســایر اســتفاده کنندگان فراهــم ســازد.
ــی،  ــی داخل ــتانداردهای حسابرس ــن اس ــا آخری ــا ب ــردن بنگاه ه ــنا ک ــتار، آش ــن نوش ــار ای ــدف از انتش ه
فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه و توصیــه بــه بنگاه هــا بــرای تشــکیل واحــد حسابرســی داخلــی یــا توســعه ی 

ــت.  ــای آن اس ــه ی فعالیت ه دامن

5.    استانداردهای حسابرسی و روش های حرفه ای مرتبط ) ژوئن 2007(
استاندارد حسابرسی شماره 5

مترجمان: امیر پوریا نسب، محسن قاسمی، محمد قربانی
هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های عام

چاپ: 1391
ناشر:  انتشارات بورس وابسته به شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس

شــرح: الزامــات و رهنمودهــای ایــن اســتاندارد هنگامــی کاربــرد دارد کــه حســابرس بــرای انجــام حسابرســی 
ارزیابــی مدیریــت از اثــر خشــی کنتــرل داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی ) حسابرســی کنتــرل داخلــی 

حاکــم بــر گزارشــگری مالــی( کــه بــا حسابرســی صورت هــای مالــی یکپارچــه اســت، انتخــاب مــی شــود.

6.    استانداردهای بین المللی عمل حرفه ای حسابرسی داخلی
مترجمان: امیر پوریا نسب و اسماعیل درگاهی

چاپ: 1389
ناشر: انجمن حسابداران خبره ایران

ــی  ــردی خــود مبن ــه هــدف راهب ــق بخشــیدن ب ــه منظــور تحق ــران ب ــره ای شــرح: انجمــن حســابداران خب
ــی  ــی داخل ــتاندارد های حسابرس ــه ی اس ــفند 1388 ترجم ــران در اس ــابداری ای ــه ی حس ــالی حرف ــر اعت ب
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ــی 1322  ــرار داده اســت. همچنیــن اســتانداردهای 1000 ال ــی 2009 را در دســتور کار خــود  ق بیــن الملل
)اســتانداردهای صفــات(، اســتانداردهای 2000 الــی  2600)اســتانداردهای عملکــرد( را ترجمــه کــرده اســت.

7.    کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی )چارچوب فرایند های یکپارچه(
مولف : آقای حمیدرضا ارجمندی

  انتشارات:  معین 
چاپ اول 1390  

شــرح: ایــن کتــاب شــامل پنــج بخــش اســت کــه در بخــش نخســت نگاهــی کوتاه بــه تاریخچــه ی حسابرســی 
داخلــی و عملیاتــی در جهــان و ایــران دارد و در بخــش دوم بــه معرفــی حسابرســی داخلــی و عملیاتــی ، در 
بخــش ســوم بــه مبانــی نظــری چارچــوب فرایندهــای یکپارچــه ی  حسابرســی داخلــی و عملیاتــی و مفاهیــم 
ــی و باالخــره در بخــش  ــی و عملیات ــردی حسابرســی داخل ــت راهب ــه مدیری ــارم ب اساســی و در بخــش چه
ــه  ــه شــده اســت . ب ــی پرداخت ــی و عملیات ــای یکپارچــه ی حسابرســی داخل ــه چارچــوب فرایند ه پنجــم ب
کمــک پیوســتهای شــماره یــک تــا هفــده نیــز تــالش شــده کــه کتــاب بــه دســتورالعمل یــا راهنمــای جامــع 

و کاربــردی حسابرســی داخلــی و عملیاتــی تبدیــل گــردد.

8.    حسابرسی داخلی
مترجم: امیر پوریا نسب و شاهین احمدی

ناشر : سازمان حسابرسي ، مرکز تحقیقات  تخصصي  حسابداري  و حسابرسي
چاپ: 1391

9.    راهنمای ارزیابی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
مؤلفان: محسن غالمرضایی و منصور مافی

ناشر: انتشارات ترمه
چاپ: 1392

ــی کنترل هــا در  ــزی، ارزاب ــه ای کــه شــامل برنامــه ری شــرح: در ایــن کتــاب، طــی یــک فراینــد پنــج مرحل
ــی  ــر بخش ــا و اث ــی کنترل ه ــون طراح ــد، آزم ــطح فرآین ــا در س ــی کنترل ه ــاری، ارزیاب ــد تج ــطح واح س
عملیــات در ســطح معامــالت و نتیجه گیــری و ارائــه ی گــزارش اســت، نحــوه ی ارزیابــی کنترل هــای داخلــی 

ــه می شــود. ــی ارائ ــر گزارشــگری  مال ــم  ب حاک


