
کل محتوای دورهنام دوره آموزشیردیف
ساعات

1
آشنایی با مفاهیم و حرفه 

حسابرسی داخلی

•  تعریف حسابرسی داخلی
•  رابطه بین حسابرسی و حسابداری

•  خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی
•  انجمن حسابرسان داخلی 

•  صالحیت های مورد نیاز برای یک حسابرس داخلی موفق
•  مسیرهای حرفه حسابرسی داخلی

•  چارچوب بین المللی فعالیت های حرفه ای 

4

بررسی تحلیلی صورت های مالی 2
)مقدماتی(

8•  آشنایی با صورت های مالی و نحوه ی تجزیه و تحلیل آن

بررسی تحلیلی صورت های مالی )میانه(3
•  تجزیه و تحلیل درونی یا عمودی

•  تجزیه و تحلیل مقایسه ای یا افقی
•  تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

•  کاربرد فنون تجزیه و تحلیل
16

فرآیند اعتبارات اسنادی برای 4
حسابرسان داخلی )مقدماتی(

8•  آشنایی با انواع LC  و UCP600 به صورت تئوری و کاربردی

کنترل های داخلی )مقدماتی(5
•  آشنایی با مفاهیم کنترل های داخلی
•  نقش و مسئولیت های کنترل داخلی

•   نگاه به کنترل داخلی از زوایای مختلف
•   انواع کنترل های داخلی

4
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جهت کسب اطالعات بیش تر به سایت انجمن www.iaia.org.ir )بخش آموزش و تحقیقات(مراجعه و یا با 

شماره تلفن های 22149985 و 22383751 تماس حاصل فرمایید.
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6
کنترل های داخلی )میانه(

•  تعاریف COSO,PCAOB و دیدگاه بورس
•  کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری

•  فرآیند ارزیابی کنترل های داخلی
12

حسابرسی داخلی در عمل7

•  شناسایی حوزه های قابل رسیدگی و تدوین نقشه ی راه
•  ارزیابی کالن ریسک واحد های مورد رسیدگی

•  گزارشگری نتایج ارزیابی کالن ریسک
•  برنامه ریزی کار حسابرسی )برنامه جامع(

•  اجرای کار حسابرسی داخلی شامل برنامه ریزی ،ارزیابی و انجام رسیدگی
•  تدوین یافته ها و پیشنهاد ها

•  گزارشگری

16

آشنایی با خدمات تخصصی 8
حسابرسی داخلی 

•  آشنایی با انواع خدمات تخصصی حسابرسان داخلی
•  صالحیت های مورد نیاز برای یک حسابرس داخلی موفق

•  چارچوب بین المللی فعالیت های حرفه ای
•  آشنایی با آیین رفتار حرفه ای حسابرسان داخلی

•  شیوه تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
•  آشنایی با وظایف کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی

4

آشنایی با زبان گزارشگری تجاری 9
توسعه پذیر)XBRL( برای حسابرسان

•  روش های نوین در انتشار اطالعات و معرفی فناوری های مرتبط
•  XBRL چه تغییری ایجاد می کند؟

•  مزایای استفاده از XBRL و مخاطرات آن
•  نقش مورد انتظار از حسابداران و حسابرسان در استفاده از XBRL در 

بنگاه های اقتصادی
XBRL بیانیه های مراجع حرفه ای حسابداری و حسابرسی در خصوص  •

4


