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اخبار
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انجمن حسابرسان  نامهتفاهمامضای 

)آمریکا( با انجمن حسابداران  1داخلی

2رسمی انگلستان

 یداخل حسابرسان انجمن

 حسابداران انجمن و

 روز در انگلستان یرسم

 22) 12/06/2015 جمعه

 یجهان گسترش باهدف یانامهتفاهم( 1394 خردادماه

 .کردند امضا یحسابدار و یداخل یحسابرس

( 3CIA) خبره یداخل حسابرس عنوان افتیدر شرط تنها

 گذراندن انگلستان، یرسم حسابداران انجمن یاعضا یبرا

 ،یداخل حسابرسان رییس انجمن. است آزمون نوبت کی

 و دانش یباال سطح را آزمون نیا لیدل چمبرز چاردیر

 نیا. اندکرده عنوان "خبره یداخل حسابرسان " تخصص

 یهاآزمون برنامه در که است پرسش 125 شامل آزمون

 انگلستان، یرسم حسابداران انجمن تیعضو به یمنته

 یلداخ حسابرس تیعضو اعتبار دیتمد. است نشده آزمون

 است مستمر یاحرفه آموزش الزامات تیرعا مستلزم خبره

 .شودیم برقرار 2017 هیژانو اول از که

 که داردیم مقرر هرساله نامهتفاهم نیا باال، موارد بر افزون

 نیتدو مشترک یهاشیهما یبرگزار یبرا یاساالنه برنامه

 یحسابرس یاحرفه یاجرا یالمللنیب یاستانداردها و

 به انگلستان یرسم حسابداران انجمن توسط یداخل

 .شود شناخته تیرسم

1IIA   
2ACCA   
3Certified Internal Auditor

هفتاد و چهارمین کنفرانس بین المللی 

سالیانه انجمن حسابرسان 

 (IIAداخلی)
هفتاد و چهارمین کنفرانس بین المللی سالیانه انجمن 

 2015جوالی  8تا  5( در روزهای IIAحسابرسان داخلی)

تیر( در ونکوور کانادا برگزار می شود. بیش از  17تا  14)

کشور جهان دانش و تجربیات خود  100همپیشه از  2000

را در رابطه با حسابرسی داخلی به اشتراک می گذارند. 

اطالعات بیشتر را می توانید از طریق ایمیل زیر بدست 

 آورید:

International.conference@theiia.org

کنفرانس ریسک، کنترل و راهبری

کنفرانس ریسک، کنترل و راهبری با همکاری انجمن 

حسابرسان داخلی و ایساکا در روزهاي 17-19 آگوست 

2015 (26 تا 28 مرداد) در بالتیمور/فینیکس آریزونا 

برگزار می شود. بیش از 600 نفر از 40 کشور جهان در 

این کنفرانس شرکت خواهند کرد. 

https://na.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/CIA-Certification.aspx
mailto:International.conference@theiia.org
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حسابرسان  انجمن یهادورهآغاز 

ایرانداخلی 

 به توجه با 1394 سال در رانیا یداخل حسابرسان انجمن

 شیپ" یهادوره یبرگزار به اقدام خود، یاعضا یازسنجین

ماید.نمی " یاتیعمل یحسابرس" و "شدن یاحرفه یسوبه

 در انجمنفنی و مشاوره  واحدایجاد 

حسابرسان داخلی ایران

یفن واحد لیتشک به اقدام یداخل حسابرسان انجمن

 یهاتهیکم لیتشک نحوه به کمک باهدف مشاوره خدمات

 در یداخل یحسابرس یواحدها سیتأس ،یحسابرس

 و هافهرست چک ها،دستورالعمل نیتدو ،هاسازمان

 در خدمات ریسا و( Toolkit) یداخل یحسابرس یابزارها

 ییپاسخگو و یداخل یحسابرس یمشاورها فیوظا طهیح

.است نموده اعضا به

 یالمللنیبترجمه کتاب استانداردهای 

حسابرسی داخلی یاحرفهاجرای 

 یداخل حسابرسان انجمن

 یاستانداردها» کتاب رانیا

 یاحرفه یاجرا یالمللنیب

 در را «یداخل یحسابرس

 خود رسالت یراستا

 ینف تهیکم یاعضا توسط

 یاستانداردها نیتدو و

 استانداردها نیا نیهمچن. رساند چاپ به یداخل یحسابرس

 حسابرسان انجمن یاعضا یبرا 1394 ماهنیفرورد اول از

 .می باشد االجراالزم رانیا یداخل




