
4  دو مــاهـــــنــــامـــــه
حسابرسان داخلی

 )Ph.D., CIA, CGFM( مورت دیتنهوفر
حسابرســان  انجمــن  عضــو   1969 ســال  از 
قبــا  ایشــان  اســت.  بــوده   )IIA( داخلــی 
آمــوزگاری  بــه  کــه  بــوده  دولتــی  حســابدار 
بی بدیــل، تبدیل شــده بــود. او قبــا کارمنــد 
بــوده   )GAO( آمریــکا  محاســبات  دیــوان 
اســتانداردهای  پیاده ســازی  و  تدویــن  کــه 
حسابرســی دولتــی )معروف به کتــاب زرد( را 
هدایت می کرده اســت. پس ازاینکه ایشان از 
دیــوان محاســبات و ارتش با درجه ســرهنگ 
تمام بازنشســته گردید، به مدت 7 ســال در 
دانشــگاه جرج تاون و 15 ســال در دانشــگاه 
بین المللی فلوریدا به تدریس حســابداری و 

حسابرسی پرداخت.
 او بیــش از 30 مقالــه و کتاب های فراوانی 
و  اخــاق  دولتــی،  حسابرســی  حــوزه  در 
حسابرســی داخلی نگاشته اســت. دیتنهوفر 
گذشــته  ســال های  طــی  زیــادی  جوایــز  بــه 

دســت یافته بــود کــه مهم ترین آن ها شــامل 
جایــزه خدمــات شایســته دیوان محاســبات 
 Cadmus )GAO’s MSA(، جایــزه معتبــر 
 Cadmus Award و جایــزه ســال Award

جایــزه  و   and Leon Radde Educator

  Lifetime Achievement awards

انجمــن  داخلــی،  حسابرســان  انجمــن  از 
انجمــن  و   )AGA( دولتــی  حســابداران 

حسابداری آمریکا، بوده است.
 او تنهــا فــرد حرفــه ای حسابرســی داخلــی 
 )1985( جایــزه  دو  هــر  توانســت  کــه  بــود 
  Bradford Cadmus Memorial

 Leon R. Radde  )1989( جایــزه  و 
دریافــت  را    Distinguished Educator

کســانی  معــدود  جــزو  او  همچنیــن  کنــد. 
 Lifetime جایــزه  بــه  توانســت  کــه  اســت 
 2002 ســال   Achievement Award

انجمن حسابرسان داخلی دست یابد.

بــه نقــل از انجمــن حسابرســان داخلــی، 
مورت دیتنهوفر مســلما یکی از حامیان اصلی 
اســتانداردهای حسابرســی داخلی بود. او در 
داخلــی  حسابرســی  اســتانداردهای  تدویــن 
نقش داشــت و همچنین به عنوان نویسنده 
کتــاب راهنمــای مرجــع  »حسابرســی داخلــی 
یــک  و  ســایر)Sawyer(« همــکاری داشــت 
دانشجو، آموزگار و مدافع حسابرسی داخلی 
بود. ایشــان در 4 مارس ســال 2016 در سن 
102 ســالگی درگذشــت و ایــن ضایعــه بزرگــی 
بــرای جامعه بیــن المللــی حرفه حسابرســی 

داخلی است.
دیتنهوفر مدرک لیسانس خود را در رشته 
اقتصاد را از دانشکده مک آلیستر، سنت پل، 
مین، فوق لیسانس خود را در رشته مدیریت 
و   Northwestern دانشــگاه  از  بازرگانــی 
مــدرک دکتــری خــود را در رشــته مدیریــت 
بازرگانی از دانشــگاه آمریکایی واشــنگتن دی 

مـورت دیتنهوفـر
)Mort Dittenhofer(

  ترجمه: مهدی نزادی نوش آبادی
)کارشناس ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی(
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سی، کسب نموده است.
زندگــی حرفــه ای دیتنهوفــر با حسابرســی 
داخلــی مــدرن عجیــن بــوده اســت. ایشــان 
دو دوره عضــو کمیته تدوین اســتانداردهای 
بــوده  داخلــی  حسابرســی  حرفــه ای  اجــرای 
است. مضافا ایشان دبیر کل اجرایی انجمن 
حسابداران دولتی )AGA( نیز بوده است.

ریچارد چمبرز رئیس انجمن حسابرســان 
داخلی درباره او می گوید:

 »مورت حقیقتا اســتانداردهای حسابرسی 
وی  خدمــات  و  نمــوده  تدویــن  را  داخلــی 
حسابرســان داخلــی حرفــه ای حــال حاضــر و 
نســل های بعــد را تحت تأثیــر قرارداِد اســت. 

خدمــات او بــه حرفــه مــا بیش ازحــد بــود. او 
الگویی برای همه ماســت تا تالش کنیم نقش 
حسابرســی داخلــی در بخش هــای عمومــی و 

خصوصی را ترویج و تقویت کنیم.«

تصویر مقابل )ســمت راســت، دیتنهوفر( 
در دســامبر ســال 2013 و دریافــت جایــزه با 

عنوان »پدر کتاب زرد« توسط او است.
عاوه بر اینکه ایشان در دیوان محاسبات 
آمریــکا خدمــت می کــرد، حسابرســی داخلــی 
ناســا )NASA(، کمیسیون انرژی اتمی آمریکا 
و وزارت بهداشــت و رفــاه اجتماعــی و وزارت 

آموزش و پروش را نیز انجام داده است.

در جنــگ جهانــی دوم دیتنهوفر به درجه 
ســرهنگی در ارتش رسید و در ایاالت متحده، 
انگلســتان، فرانســه و آلمــان خدمــت کرد. او 
همچنین درزمان پیشــروی متفقین در جنگ 
امــوال  بازیافــت  حســابداری  دوم،  جهانــی 

آلمان را در آن زمان بر عهده داشت.

اعامیــه  اســاس  بــر  اســت  شــایان ذکر 
انجمــن حسابرســان داخلــی در ســال 2013 
ایشــان به عنوان یکی از هشــت نفر مشــاهیر 
افتخارات حرفه ی حسابرسی داخلی برگزیده 
حرفــه ای  حسابرســان  »تــاالر  در  وی  نــام  و 

برجسته آمریکا« درج گردیده بود.
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