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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
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حرفه ای  رهنمودهای 
ــی داخلی ضامن اعتبار و ارتقای حسابرس

حسابرســی داخلــی یــک حرفــه ی تخصصــی اســت کــه در پاســخ بــه رشــد، توســعه و پیچیدگی ســازمان ها 
ــرل  ــای ریســک، کنت ــات اطمینان بخشــی و مشــاوره در حوزه ه ــا خدم ــه اســت و ب ــل یافت ــن و تکام تکوی
ــد کــه چارچــوب  ــه ایجــاب می کن ــن حرف ــدار ای ــار و شــهرت پای ــد. اعتب و راهبــری، ارزش آفرینــی می کن
ــی از ســال 1947  ــن شــود. خوشــبختانه در ســطح بین الملل ــه ای تدوی ــرای فعالیت هــای حرف مشــخصی ب
انجمــن حسابرســان داخلــی اقدامــات مؤثــری را در ایــن زمینــه آغــاز کــرده و دســتاوردهای خوبــی حاصــل 
ــی«  ــه ای حسابرســی داخل ــرای کار حرف ــی ب ــن »چارچــوب بین الملل ــن آن تدوی ــه مهم تری شــده اســت ک
ــتانداردهای  ــن  اس ــا عناوی ــه ب ــت ک ــی اس ــود الزام ــه رهنم ــه مجموع ــامل س ــوب ش ــن چارچ ــت. ای اس
ــه ای3 منتشــر شــده اســت. ســه مجموعــه  ــار حرف ــی2 و آییــن رفت ــف حسابرســی داخل ــی،1 تعری بین الملل
ــت.  ــع6 اس ــالم مواض ــای اع ــل5 و گزارش ه ــای عم ــی،4 رهنموده ــاوره های عمل ــامل مش ــم ش ــه  ه توصی
ــن چارچــوب  ــده دار به روزرســانی ای ــی عه ــی حسابرســان داخل ــی در انجمــن بین الملل ــای مختلف کمیته ه
ــه  ــزام ب ــن متــون و ال ــر ترجمــه ی ای ــران نیــز اهتمــام خــود را ب ــی ای هســتند. انجمــن حسابرســان داخل

اســتفاده از آن توســط اعضــا قــرار داده اســت. 
خوشــبختانه شــماری از اعضــای انجمــن امــکان اســتفاده از متــون اصلــی را دارنــد و بایــد در اجــرای ایــن 
رهنمودهــا پیشــگام شــوند و تجربه هــای خــود و حتــی ترجمه هایشــان را از طریــق ســایت و نیــز مجلــه ی 
»حسابرســان داخلــی« بــا دیگــر اعضــای انجمــن در میــان بگذارنــد. انجمــن بــه زودی ترجمــه ی رســمی از 
رهنمودهــای الزامــی را منتشــر خواهــد کــرد تــا امــکان بهره بــرداری از ایــن ســند رســمی و مهــم را بــرای 
همــه ی اعضــا فراهــم کنــد. اعضــای محتــرم بایــد بــا دقــت و موشــکافی بندبنــد ایــن ســند را مطالعــه کننــد 
و بــه کار گیرنــد. تنهــا از ایــن طریــق اســت کــه می توانیــم بــه اعتــالی کار حسابرســی داخلــی و جایــگاه 

حسابرســان داخلــی کمــک کنیــم.   

4-Practice advisories
5-Practice guides
6-Position papers

1-International Standards
2-Definition of internal auditing
3-Code of ethics 


