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ــز محــدود  ــران نی ــی در ای ــه  ای حسابرســی داخل ــه ی آموزش هــای حرف ــاال اســت. مراکــز ارائ بســیاری از زمینه هــای ب
ــان  ــا در انجمــن حسابرس ــر از مشــکالت اســت. م ــی دیگ ــی یک ــع کاف ــای مناســب و مناب ــر فصل ه ــن س اســت. تدوی
داخلــی چارچــوب صالحیــت حسابرســان داخلــی و نیــز ســرفصل ها و دوره هــای آموزشــی ارائــه شــده توســط انســتیتوی 
ــی  ــای آموزش ــه ای از دوره ه ــی و کتابچ ــس )CIIA(5 را بررس ــی انگلی ــان داخل ــی )IIA(4 و حسابرس ــان داخل حسابرس
ــی  ــی حسابرس ــای تخصص ــده ی آموزش ه ــی ارائه کنن ــات خارج ــا مؤسس ــن ب ــم. همچنی ــه کرده ای ــرفصل ها تهی و س
داخلــی ارتبــاط برقــرار کرده ایــم، امــا در گام اول بــر اجــرای آموزش هــای پایــه در قالــب دو دوره ی »پیــش بــه ســوی 

حرفــه ای شــدن« و »حسابرســی داخلــی در عمــل« تمرکــز کردیــم.
ــرایط  ــد ش ــتادان واج ــه اس ــی ب ــن و دسترس ــع انجم ــه مناب ــه ب ــا توج ــز ب ــا نی ــر آموزش ه ــرای دیگ ــده ب در آین
ــرای  ــی ب ــتادان خارج ــات و اس ــک مؤسس ــه کم ــی ب ــای تخصص ــه ی آموزش ه ــه ارائ ــرد. البت ــم ک ــزی خواهی برنامه ری
ــرای حضــور  برخــی از شــرکت های بــزرگ هــم پیشــرفت خوبــی داشــته اســت و امیدواریــم بتوانیــم از ایــن فرصــت ب

ــم. ــتفاده کنی ــدی اس ــای بع ــرای آموزش ه ــا ب ــری از آن ه ــا و بهره گی ــن دوره ه ــی در ای ــتادان داخل اس
ــت.  ــا اس ــا و مهارت ه ــری آموزش ه ــه فراگی ــی ب ــان داخل ــه ی حسابرس ــل عالق ــی و قابل تأم ــایل اساس ــی از مس یک
ــز را  ــاعته همه چی ــاًل هشت س ــک دوره ی مث ــدن ی ــا گذران ــه ب ــد ک ــار دارن ــا انتظ ــرکت کنندگان در دوره ه ــی از ش بعض
بداننــد و دانــش فنــی موضــوع نیــز انتقــال یابــد و ازایــن رو بعــد از حضــور در دوره اظهــار نارضایتــی می کننــد. برخــی 
نیــز براســاس الــزام ســازمان متبــوع یــا صرفــاً بــه منظــور اخــذ گواهینامــه در ایــن دوره هــا شــرکت می کننــد. تــا زمانــی 
کــه در ســازمان ها معیارهــای مناســبی بــرای ارزیابــی صالحیــت حسابرســان داخلــی وجــود نداشــته باشــد یــا ارزیابــی 
ــا  ــر بخشــی واحــد حسابرســی داخلــی به درســتی صــورت نگیــرد، ایــن مشــکل وجــود خواهــد داشــت. ب کیفیــت و اث
ایــن حــال، انجمــن درصــدد اســت بــا تعریــف گواهینامه هــای حرفــه ای تخصصــی کــه پــس از فراگیــری آموزش هــای 
ــه نارســایی های  ــم ک ــد بپذیری ــد. بای ــن مشــکل را کاهــش ده ــد شــد، ای ــون اعطــا خواه ــزاری آزم تعریف شــده و برگ
جــدی  در حوزه هــای آموزش هــای حرفــه ای حسابرســی داخلــی در ایــران وجــود دارد و رفــع آن نیازمنــد مســاعدت و 

حمایــت اعضــا و دیگــر ذی نفعــان اســت.


