
41

نشریه حرفه ای انجمن حسابرسان داخلی ایران سال یکم - شماره یکم - اردیبهشت و خرداد 1393

حسابرسی داخلی: نخستین گام ها

بسترها و نیازهای حسابرسی داخلی 

ما و حسابرسی داخلی در قرن بیست ویکم

دشواری های استقرار نظام حسابرسی داخلی

نقش آینده ی حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ن  ��� ������ �ا ا�ا�ی ��دا 

Iranian Association 
of Internal Auditors

ریچــارد چمبــرز، 1رییــس و مدیــر 
اجـــرایی انجمـــن حســـابرسان 
ــن انجمــن یــک  ــی اســت. ای داخل
ــه  ــی ب ــه ای جهان ــکل حرفـ تشـ
اســتانداردهای  تدویــن  منظــور 
حسابرســــی داخلــــی اســت و 
بــا بیـــش از 180  هـم اکنـــون 
ــور  ــو در 190 کشــ ــزار عضـ هـــ
ــن  ــد. ای ــی کن ــت م ــان فعالی جهـ
ــترده ای  ــو گســ ــه نح ــن بـ انجم
مــورد پذیــرش و حمایــت فعــاالن 
ــی  ــی داخلــ ــه ی حسابرسـ حرفـ
ــه مراکــز آموزشــی  اســت و ازجمل
و تدوین کننـــده ی اســـتانداردها 
و رهنمودهـــا و گواهینامـــه هــا 

ــود. ــناخته می شـ شــ
چمبــرز طــی چهــار دهــه فعالیــت 
تأثیرگـــذار خـــود در حرفـــه ی 
حسابرســـی داخلـــی، هدایـــت 

ــه ای  ــد حرف ــر کارمن ــه 200 نف ــک ب نزدی
در دفتــر مرکــزی انجمــن در آلتامونــت 
ــته و  ــده داش ــر عه ــدا را ب ــپرینگز فلوری اس
طــی ایــن مــدت توانســته بــه راهبردهــا و 
ــره ی  ــأت مدی ــر هی ــورد نظ ــای م هدف ه
انجمــن در آمریــکای شــمالی و جهــان 

ــد.  ــت یاب دس
او در طــول پنــج ســال مدیریــت خــود بــر 
ــی،  ــان داخل ــی حسابرس ــن بین الملل انجم
ــه ی  ــت و ارائ ــرش عضوی ــور پذی ــه منظ ب
نوآوری هــای بــاارزش و ســودمند بــرای 
بــرای حرفــه ی  کلــی  به طــور  و  اعضــا 
حسابرســی داخلــی کوشــید. ازجملــه ی 
ــی  ــز اجرای ــد از مرک ــکارات عبارتن ــن ابت ای
کانـــال  حرفـــه،2  نبـــض  حسابرســـی، 
ــی حسابرســی، حســابرس داخلــی  تلویزیون
ــت  ــه ی مدیری ــدور گواهینام ــن، ص آن الی
منابــع  مرکــز  اعتباربخشــی،  ریســک 
کنترل های داخلـــی یکپارچـــه)COSO( و 

ــکا. ــی امری ــی دولت ــز حسابرس مرکــ
ــت  ــرای حمای ــرز ب ــن، چمب ــر ای ــالوه ب ع
از اســتانداردها و اخــالق حرفــه ای طــی 
ــه  ــج حرف ــه تروی ــی ب ــی طوالن ــدت زمان م
ــی، از  ــان داخل ــش ارزشــمند حسابرس و نق
طریــق آمــوزش مقامــات دولتــی تأثیرگــذار 
و تشــکل های تدویــن اســتاندارد بــرای 
در  دولتــی  و  خصوصــی  ســازمان های 
سراســر جهــان همــت گماشــت. ســرانجام، 
ــان  ــن حسابرس ــرز انجم ــری چمب ــا رهب ب
داخلــی توانســت بــا برخــی از ســازمان های 
ملــی و جهانــی در تعــدادی از طــرح هــای 
ــه همــکاری  ــرای پیشــبرد حرف موردنظــر ب

ــد. کن
ــا،  ــق وبالگ ه ــرز از طری ــن چمب همچنی
اینترنتــی،  زنــده ی  ارتبــاط  مقــاالت، 
طرح هــای ابتــکاری کمــک و حمایــت، 
و شــرکت در کمیته هــای تاثیرگــذار بــا 
معرفــی حرفــه نقــش به ســزایی در ارتقــای 

1-Richard. F. Chambers 
2.Pulse of the Profession
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ــت. ــته اس آن داش
ــا عنــوان »درس هایــی  او به تازگــی کتابــی ب
ــت3«  ــی آموخ ــون حسابرس ــد از آزم ــه بای ک
ــرار  ــانه ها ق ــه رس ــورد توج ــه م ــت ک نوش
گرفــت و ازجملــه می تــوان بــه وال اســتریت 
جورنــال، نیویــورک تایمــز، فایننشــیال 
تایمــز، رویتــرز، رادیــو بلومبــرگ و ســی.ان.

بی.ســی. اشــاره کــرده.
مجلــه اکانتینــگ تــودی4 او را یکــی از صد 
ــابداری  ــه ی حس ــر حرف ــذار ب ــرد تأثیرگ ف
می دانــد. انجمــن ملــی مدیــران شــرکت ها 
ــران در  ــن رهب ــی از مؤثرتری ــز او را یک نی

ــرد. ــی ک ــرکت ها معرف ــور ش اداره ی ام
چمبــرز همزمــان در هیــأت مدیــره ی 
بین المللـــی  شـــورای   ،COSO کـــوزو 
ــره ی  ــأت مدی ــه و هی ــگری یکپارچ گزارش
فعالیــت  داخلــی  حسابرســان  انســتیتو 
می کنــد. او قبــاًل عضــو شــورای اثربخشــی 
ــوری  ــت جمه ــاد ریاس ــت کاری نه و درس
ــای  ــه ی ارتق ــو کمیت ــد، عض ــاالت متح ای
کیفیــت حسابرســی انجمــن ملــی مدیــران 
ــابرسی  ــأت حسـ ــو هیـ ــرکت ها، عضـ شـ
ــأت  ــو هی ــدا، عض ــدوی فلوری ــهر اورالن ش
 IIA داخلــی  حسابرســی  اســتانداردهای 

ــی در  ــان داخل ــتیتو حسابرس ــأت انس و هی
ــه  ــق ب ــت. وی موف ــمالی اس ــکای ش امری
دریافــت جایــزه ی رهبــری برتــر از انجمــن 
گریــت  »فرانــک  دولتــی  حســابداران 
هــاوس« و جایــزه ی انجمــن ملــی میــراث 

ــد. ــیاه5 ش ــابداران س حس
وی پیــش از ســال 2009، به عنــوان مدیــر 
خدمــات مشــاوره ی حسابرســی داخلــی در 
واترهــاوس  ســطح کشــور در »پرایــس 
ــوزش  ــز آم ــس مرک ــاون ریی ــرز« و مع کوپ
IIA فعالیــت می کــرد. چمبــرز عمدتــاً وقــت 
خــود را بــه کار در حسابرســی بخش دولتی 
صــرف کــرده اســت. بــرای مثــال بــه عنوان 
بــازرس کل ســازمان تنســی، معــاون بازرس 
عمومــی خدمــات پســتی ایــاالت متحــد و 

مدیــر ســازمان بازرســی داخلــی ارتــش در 
ــرد. ــت می ک ــون خدم پنتاگ

ــابرس  ــای حس ــرز دارای گواهینامه ه چمب
داخلــی خبــره )CIA(، حســابرس حرفــه ای 
ــی  ــی کنترل ــی )CGAP(، خودارزیاب دولتـ
ــت ریســک اعتباربخشــی  )CCSA(، مدیری
ــره  ــی خب ــی دولت ــران مال )CRMA( و مدی
ــه وی  ــت ک ــی اس ــت. گفتن )CGFM( اس
ــی  ــی و کارشناس ــدارک کارشناس دارای م
دانشــگاه  از  بازرگانــی  مدیریــت  ارشــد 
ایالتــی جورجیــا و نیــز مــدرک کارشناســی 
ــگاه  ــل از دانش ــن المل ــط بی ــد در رواب ارش
ســالو رجینــا و همچنیــن دانش آموختــه ی 
ــاالت متحــد  ــش ای ــگ ارت دانشــکده ی جن

اســت.
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