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 کلیات
 : دز هَازد شيس است  الشم  استاًدازدّا ٍ زاٌّواييْاي  ، ازائِاستاًدازد  ايي  ّدف .  1

 واز.  اًدام  شسايظ  تا صاحثىاز دزتازُ  حساتسس  تَافك ـ الف
ًَگي ـ ب َاست  تسخَزد حساتسس  چگ  تس. پاييي  اعويٌاى  تا سغح  خدهتي  ِت  اش حساتسسي  حساتسس  تغييس خدهت  صاحثىاز دزتازُ  تا دزخ

  ديگـسي   هٌاسة  شىل  يا تِ  دز لسازداد حساتسسي  هَزد تَافك  شسايظ . كنندتوافقكارحسابرسيوصاحبكاربايددرموردشرايطحسابرس . 2
 شَد. هستٌد هي

ِ   شَد. ضَاتظ هي  ازائِ  هالي  صَزتْاي  حساتسسي  تِ  هستَط  لسازدادّاي  ٍ تٌظين  دز تْيِ  حساتسس  تِ  هٌظَز ووه  استاًدازد تِ  ايي . 3   دز ايـي   شـدُ   ازائـ
ِ   زسيدگي  تَافمي  زٍشْاي  ، اخساي هالي  صَزتْاي  اخوالي  ، تسزسي )يؼٌي  حساتسسي  هستثظ  استاًدازد دز هَزد خدهات   يـا تٌظـين    هـالي   اعالػـات   تـ

  چـَى   يـا خـدهاتي    اسـت   شـدُ   هشـص    هستـَط   ٍ همـسزات   لَاًيي  هَخة  واز تِ  ٍ داهٌِ  ّدف  وِ  ّن  ( ًيص وازتسد دازد. دز هَازدي هالي  عالػاتا
 . است  ضسٍزي  خداگاًِ  لسازدادّاي  شَد، تٌظين هي  ازائِ  ٍ هديسيت  ، حساتدازي هالياتي  هشاٍزُ

   قرارداد حسابرسی
ِ   اسـت   حسـاتسس   ًفغ  تِ  صاحثىاز ٍ ّن  ًفغ  تِ  واز، ّن  اش شسٍع  پيش  لسازداد حساتسسي  نتٌظي . 4 اش وـاز    ًادزسـت   تسداشـت   ؛ شيـسا، اش ّسگًَـ

ِ   وـاز، ّـدف    فسسـتد، پـريس    صاحثىاز هـي   تساي  حساتسس  وِ  وٌد. لسازداد حساتسسي هي  خلَگيسي   ، حـدٍد هسـلَليت   حساتسسـي   ٍ داهٌـ
 وٌد. ٍ هستٌد هي  خَاّد داد، هشص   ازائِ  زا وِ  گصازشْايي  صاحثىاز ٍ شىل  تِ  ًسثت  حساتسس

قراردادحسابرسياساسينكات
َاي  شىل . 5 َازد شيس زا دزتس هي  تاشد؛اها، ّس لسازداد حساتسسي  ، هتفاٍت هصتلف  صاحثىازاى  تساي  است  هوىي  لسازداد حساتسسي  ٍ هحت  گيسد: ه

 هالي  صَزتْاي  اش حساتسسي  ّدف . 
 هالي  صَزتْاي  تِ  ًسثت  هديسيت  هسلَليت . 
  ٌِهستَط  ٍ همسزات  لَاًيي  واز ٍ ّوچٌيي  اًدام  ٍ ضَاتظ  اصَل  تِ  اشازُ  ، اش خولِ حساتسسي  داه . 
 آى  ازائِ  تمسيثي  واز ٍ تازيخ  ًتايح  اػالم  گصاز   ّسگًَِ  شىل . 
 ذاتـي   ، هحـدٍديتْاي  ٍ ّوچٌـيي   حساتسسي  ذاتي  ٍ سايس هحدٍديتْاي  گيسي ًوًَِ  زسيدگيْا تس هثٌاي  اًدام  دليل  تِ  وِ  ٍالؼيت  تروس ايي  

  دز صـَزتْاي   تـا اّويـت    ٍ يا تحسيفْاي  اشتثاّات  تسخي  ًاپريس ٍخَد دازد وِ خغس اختٌاب  ، ايي داخلي  ٍ وٌتسل  حساتدازي  ّس سيستن
 تواًد.  تالي  شدًُ  ، وشف هالي

 تا واز حساتسسي  هَزدًياش دزازتثاط  ٍ سايس اعالػات  سٌد، هدزن  ّسگًَِ  تِ  حساتسس  هحدٍديت  تدٍى  دستسسي  اهىاى . 
 حساتسسي  زيصي تسًاهِ  ٍ تستية  چگًَگي . 
 ِ(. هديساى  وٌد )تاييديِ  دزيافت  يت، اش هديس دز هَزد حساتسسي  شدُ  ازائِ  اعالػات  تايد دزتازُ  حساتسس  وِ  ّايي تاييدي 
 لسازداد حساتسسي  شسايظ  ٍ تاييد وتثي  پريس   ػٌَاى  صاحثىاز تِ  لسازداد تَسظ  اهضاي . 
  شَد.  صاحثىاز ازائِ  تِ  دز ًظس است  وِ  سايس گصازشْايي  وسدى  هشص 
 صَزتحساتْا.  ٍ پسداخت  ازسال  ٍ تستية  آى  هحاسثِ  ، هثاًي حساتسسي  الصحوِ حك 

 شَد:  دزج  تَاًد دز لسازداد حساتسسي شيس ًيص هي  ، ًىات دز هَازد همتضي . 6
 حساتسسي  ّاي اش شهيٌِ  دز تسخي  يا وازشٌاساى  سايس حساتسساى  اش خدهات  استفادُ  ٍ تستية  چگًَگي  . 
 واز حساتسسي  اًدام  دزخْت  حد هَزد زسيدگيٍا  ٍ سايس وازوٌاى  داخلي  حساتسساى  اش خدهات  استفادُ  ٍ تستية  چگًَگي . 
 ًصستيي  دز حساتسسي  لثلي  تا حساتسس  ازتثاط  ّسگًَِ  ٍ تستية  چگًَگي . 
 ُاست  آهدُ  ػول  ٍ صاحثىاز تِ  حساتسس  تيي  وِ  ديگسي  تَافك  ّسگًَِ  تِ  اشاز . 

 . است  شدُ  استاًدازد ازائِ  ايي  دز پيَست  لسازداد حساتسسي  ًوًَِ
واحدموردرسيدگياجزایحسابرسي

( زا ًيـص   ٍاحد هَزد زسـيدگي   دٌّدُ  تشىيل  ، اخصاي )يؼٌي  آى  يا لسوتْاي  ، شؼة فسػي  شسوتْاي  ، حساتسسي ٍاحد هَزد زسيدگي  حساتسس  وِ  ٌّگاهي . 7
َاهل  دازد تايدتا دز ًظس گسفتي  ػْدُ  ِت  وٌد:  گيسي تصوين  ٍاحد هَزد زسيدگي  اش اخصاي  ّسيه  تساي  خداگاًِ  حساتسسيلسازداد   تٌظين  شيس دزتازُ  ػ
 ٍاحد هَزد زسيدگي  اش اخصاي  ّسيه  حساتسس  وٌٌدُ  هٌصَب . 
 اش آًْا.  ّسيه  تساي  خداگاًِ  گصاز   ازائِ  لصٍم 
 لاًًَي  الصاهات . 
 گس.دي  حساتسساى  تَسظ  شدُ  واز اًدام  ّسگًَِ  حدٍد ٍ هيصاى 
 آى  اش اخصاي  دز ّسيه  ٍاحد هَزد زسيدگي  هالىيت  هيصاى . 
 ٍاحد هَزد زسيدگي  اش اخصاي  ّسيه  هديسيت  استمالل  هيصاى . 
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   بعدي  حسابرسیهاي

ِ   هَجَد، ًسبت  ٍضعيت  بايد با در ًظز گزفتي  بعدي  در حسابزسيْاي  حسابزس  . 8 قهزطردطد    تجديهدًظز در ضهزطي     ضهزٍر    به
 . كٌد  گيزي ، تصوين بزسيحسا

 : هَازد شيس است  وٌد، شاهل  زا ايداب  تدديدًظس دز هفاد لسازداد حساتسسي  است  هوىي  وِ  ػَاهلي . 9
 ًَِحساتسسي  ٍ داهٌِ  صاحثىاز اش ّدف  ًادزست  اش تسداشت  اي ًشاًِ  ّسگ . 
 ًَِدز آى  خديدي  شسايظ  لسازداد يا گٌداًيدى  تدديدًظس دز شسايظ  ّسگ . 
 ٍاحد هَزد زسيدگي  يا هالىيت  هديسُ  ازشد، ّيات  تغييس دز هديسيت . 
 ًٍَِاحد هَزد زسيدگي  فؼاليت  يا حدن  ، ًَع دز هَضَع  تغييس ػودُ  ّسگ . 
 لاًًَـي  الصاهـات .  
 ًَِشَد.  اًدام  ٍاحد هَزد زسيدگي  تغييس دز هفاد لسازداد تايد تا تاييد وتثي  ّسگ 

   حسابرس  خدمت  نوعتغییر در 

تهز تيييهز دّهد،     پهاييي   ططويٌهاى   با سطح  كاري  خَد رط بِ  ضَد، خدهت هي  خَطستِ  كار طس حسابزس  طس تكويل  پيص  كِ  در هَطردي . 10

ِ   دز هـَازدي  كٌهد .   گيهزي  هشبَر تصوين  درخَطست  پذيزش  يا ًبَدى  بَدى  درست  بِ  بايد ًسبت  حسابزس   كعثـ   حسـاتسس   وـ
 . پريس ًيست تاشد، تغييس هصتَز اهىاى  شدُ  هٌصَب  سوت  ايي  تِ  ٍ همسزات  لَاًيي

 شيس تاشد:   اش داليل  ّسيه  تَاًد تِ هي  خدهت  تغييس ًَع  تساي  اش حساتسس  ٍاحد التصادي  دزخَاست . 11
 . دزخَاستي  خدهت  تغييس دز ًياش تِ ـ  الف
 . هَزد دزخَاست  هستثظ  يا خدهات  حساتسسي  اش هاّيت  تصاديٍاحد ال  ًادزست  تسداشت ـ   ب
  تاشد.  هَخَد پديد آهدُ  يا تس اثس شسايظ  شدُ  تحويل  ٍاحد هَزد زسيدگي  تَسظ  وِ  اش آى  اػن  زسيدگي  دز داهٌِ  ايداد شدُ  هحدٍديت ـ   ج

 وٌد.  تسزسي  دلت  زا تِ  حساتسسي  دز داهٌِ  هحدٍديت  آثاز ّسگًَِ  ٍيژُ  هصتَز، تِ  دزخَاست  تساي  شدُ  ازائِ  تايد دليل  حساتسس
  هٌغمي  ، هؼوَال دليلي اٍليِ  هَزد دزخَاست  خدهات  اش هاّيت  ٍاحد هَزد زسيدگي  ًادزست  ٍ تسداشت  دزخَاستي  خدهات  تغييس دز ًياش تِ . 12

  ، ًمـ   ًادزسـتي   دليل  تِ  خدهت  تغييس دز ًَع  ًظس زسد دزخَاست  تِ  ، چٌاًچِ شَد. تسػىس هي  هحسَب  خدهت  تغييس ًَع  دزخَاست  تساي
 ًصَاّد تَد.  هٌغمي  داليلي  ، چٌيي است  ٍاحد هَزد زسيدگي  اعالػات  ًثَدى  تصش يا زضايت

ِ   تغييس واز حساتسسي  اش پريس   ، پيش است ِ پريسفت  حساتسسي  استاًدازدّاي  زا عثك  هالي  صَزتْاي  حساتسسي  اًدام  وِ  هستملي  حساتسس . 13   تـ
 وٌد.  تغييس زا ًيص ازشياتي  ايي  لسازدادي  ٍ پياهدّاي  تايد آثاز حمَلي  هستثظ  اش خدهات  يىي

ٍ   خـدهت   تغييـس ًـَع    تـساي   هٌغمـي   تَخيْي  تسسد وِ  ًتيدِ  ايي  تِ  اگس حساتسس . 14 ِ   دز صـَزتي  ٍخـَد دازد  تـا    ٍي  شـدُ   اًدـام   وازّـاي   وـ
  خلـَگيسي   خديد صادز خَاّد وسد. تساي  خدهت  تا شسايظ  هتٌاسة  تاشد، گصازشي  خديد هٌغثك  خدهت  تِ  هستَط  حساتسسي  استاًدازدّاي
 : ًصَاّد داشت  اي هَازد شيس اشازُ  هصتَز تِ  ، گصاز  وٌٌدگاى استفادُ  اش سسدزگوي

 . لثلي  هَزد تَافك  خدهت ـ  الف
ِ   حساتسس  خدهت  وِ  ؛ هگس آى است  شدُ  اًدام  لثلي  خدهت  ازائِ  تساي  وِ  حساتسسي  زٍ   ّسگًَِ ـ ب   زسـيدگي   زٍشـْاي   اخـساي   تـ

 . است  اش گصاز   ، تصشي اخسا شدُ  ، ذوس زٍشْاي صَزت  دز ايي  تاشد وِ  تغييس يافتِ  هَزد تَافك
 كٌٌد.  قزطردطد جديد تَطفق  ضزطي   ٍ صاحبكار بايد دربارُ  يابد، حسابزس تيييز هي  خدهت  ًَع  كِ  رديدر هَط . 15

  دز ايـي   هثـالي  كٌد.  هَطفقت  ٍجَد ًدطرد ًبايد با تيييز درخَطستي  خدهت  تيييز ًَع  بزطي  هٌطقي  تَجيْي  كِ  در هَطردي  حسابزس . 16
  اثثـات   زا تـساي   لثـَلي   ٍ لاتـل   تاشـد شـَاّد وـافي     ًتَاًستِ  هالي  صَزتْاي  حساتسسي  دز اخساي  تسسحسا  وِ  است  ، هَزدي شهيٌِ

ِ   ٍ ٍاحد هـَزد زسـيدگي   آٍزد تِ دست  ٍاحد هَزد زسيدگي  هغالثات   يـا ػـدم    هشـسٍط   اش صـدٍز گـصاز     هٌظـَز پيشـگيسي    تـ
 وٌد. هي  هالي  صَزتْاي  اخوالي  يتسزس  تِ  اش حساتسسي  تغييس خدهت  اظْازًظس، دزخَاست

ِ   خدهت  ًيابد كِ  كٌد ٍ طجاسُ  صاحبكار هَطفقت  تيييز هَرد درخَطست  آى  ًتَطًد با طًجام  حسابزس  چٌاًچِ . 17   پايهاى   هَرد قزطردطد رط به
  يها طزشطهها     طي رفتار حزفِ  ، آييي ٍ هقزرط   َطًييقزطردطد، ق  هَجب  آيا بِ  كِ  طيي  كٌد ٍ دربارُ  گيزي كار كٌارُ  آى  رساًد بايد طس طًجام

 .كٌد  گيزي ، تصوين باضد يا ًِ هي  يا ديگزطى  سزهايِ  ، صاحباى هديزُ  ّيا   خَد بِ  گيزي كٌارُ  داليل  گشطرش  بِ  ديگز هكلف

 اجرا  تاريخ
 . االخساست د، الشمَش هيشسٍع   اش آى  پس ٍ 1378اش اٍل فسٍزديي   آى  هالي  دٍزُ  وِ  هالي  صَزتْاي  حساتسسي  تساي استاًدازد  ايي . 18
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  قرارداد حسابرسي  نمونه:  پیوست
   

ًَِ ِ   است  شدُ  استاًدازد ازائِ  ايي  تا هغالة  ازتثاط دز   هالي  صَزتْاي  حساتسسي  لسازداد  شيس تساي  ًو ـد تسحسـة   هـي   وـ ًَا   ت
 شَد.  تؼديل  ًظس هشاٍز حمَلي  ، تا وسة ضسٍزت  َزتص ّس هَزد ٍ دز  ٍ ًياشّاي  شسايظ

 

 
سربرگمؤسسهحسابرسي)حاوینشاني(

  قـرارداد حسابـرسـي
 

سَد   تْاي... ٍ صَز  ( ... دز تازيخ ... )ٍاحد هَزد زسيدگي  تساشًاهِ  حساتسسي  ( ... تساي ... )حساتسس  ( ... اش ايي ٍاحد هَزد زسيدگي  ... )ًام  دزخَاست  تِ  ػغف
اش   ... ٍ ... وِ  تيي لسازداد  ، ايي هستَط  تَضيحي  تا يادداشتْاي  هصتَز، ّوساُ  تازيخ  تِ  هٌتْي  هالي  / دٍزُ  سال  تساي  ًمد آى  ٍخَُ  ٍ خسياى  ، سَد ٍ شياى خاهغ ٍشياى
 گسدد. شيس هٌؼمد هي  شًَد تا شسايظ هي  ًاهيدُ " ٍاحد هَزد زسيدگي"ٍ  " حساتسس"تِ تستية   پس  ايي

 

قـراردادموضوع
 آًْا.   اظْازًظس دزتازُ  دز تاال تا ّدف  يادشدُ  هالي  صَزتْاي  حساتسسي . 1

حسابرستعهدات
ٍ اخسا شـَد    زيصي هِتسًا  چٌاى  حساتسسي  ػوليات وٌد هي  استاًدازدّا ايداب  ايي .  حسابزسي  طستاًدطردّاي  بزطساس  هازي  صَرتْاي  حسابزسي  طًجام .  2

ِ   زسـيدگي   شاهل  اش خولِ  آيد. حساتسسي  تِ دست  هؼمَل  ، اعويٌاًي هالي  دز صَزتْاي  اّويت تا  اش ًثَد تحسيف  وِ ًَـ ِ   اي ًو ِ    تـ ًَا َاّد پشـت   ٍ اعالػـات   هثـال    شـ
زد ٍ شدُ استفادُ تدازيحسا ّاي زٍيِ ٍ اصَل ازشياتي شاهل ّوچٌيي، حساتسسي ، است  هالي  دز صَزتْاي  هٌدزج  هـديسُ  ّيلـت  تَسـظ  آهدُ تؼول ػودُ ّايتسٍا

دام حساتسسي وِ دازد اػتماد هؤسسِ ايي. است هالي صَزتْاي ازائِ وليت ازشياتي ٍ  .وٌد هي فساّن اظْازًظس تساي هؼمَل هثٌايي شدُ ًا
  ٍ ديگـس هحـدٍديتْاي    گيـسي  ًوًَِ  زسيدگيْا تس هثٌاي  اًدام  دليل  تِ  ايٌىِ  تَضيح ضَد. هي  كطف  هازي  در صَرتْاي  كِ  با طّويتي  تحزيفْاي  گشطرش . 3

  تـا اّويـت    تحسيفْاي  تسخي  ًاپريس ٍخَد دازد وِ خغس اختٌاب  ، ايي داخلي  ٍ وٌتسل  حساتدازي  ّس سيستن  ذاتي  ، هحدٍديتْاي ٍ ّوچٌيي  حساتسسي  ذاتي
 تواًد.   تالي  ًشدُ  ، وشف هالي  دز صَزتْاي

ُ   ػول  تِ  زسيدگيْاي  ًتايح  ٍ تساساس  حساتسسي  استاًدازدّاي  تِ  تا تَخِ  حساتسس ( .  حسابزس  )گشطرش  هازي  صَرتْاي  طظْارًظز دربارُ . 4 ،  آهـد
 وٌد. هي  اظْازًظس ازائِ  ، ػدم اساسي  ، هسدٍد يا دز هَازد ٍخَد هحدٍديتْا ٍ اتْاهات ، هشسٍط هَزد، ًظس همثَل  حسة

 ضَد. هي  كطف  ٍطحد هَرد رسيدگي  دطخلي  ٍ كٌتزل  حسابدطري  در سيستوْاي  كِ  با طّويتي  ضعف ًقاط  جدطگاًِ  گشطرش . 5

واحدموردرسيدگيتعهدات
ٍ   ( . . . . تْيِ  تساشًاهِ  اش تازيخ  ... پس  ... / هدت  حداوثس تا ... )تازيخ  ٍاحد هَزد زسيدگي  هديسيت  تَسظ  تاييد ٍ اهضا شدُ  هالي  صَزتْاي  ٍ ازائِ  تْيِ  . 6

  اصـَل   ٍ تىـازگيسي   ، اًتصاب هٌاسة  داخلي  وٌتسلْاي  ، استمساز ٍ اػوال حساتدازي  وافي  هدازن  ٍ ًگْدازي  حفظ  هستلصم  هغلَب  هالي  صَزتْاي  ازائِ
 . است  هديسيت  تَسظ  ٍاحد هَزد زسيدگي  اش دازاييْاي  حفاظت  شاهل  حساتدازي  هٌاسة  ٍ زٍشْاي

ُ   ٍ خسياى  ، سَد ٍ شياى خاهغ سَد ٍ شياى  ٍ صَزتْاي  اش تساشًاهِ  است  ػثازت  هالي  صَزتْاي :  تثصسُ ُ    ٍخـَ ،  تَضـيحي   تـا يادداشـتْاي    ًمـد ّوـسا
 . حساتدازي  استاًدازدّاي  عثك  وافي  افشاي  حاٍي

 . حساتسسي  ػوليات  اًدام  ( هَزد ًياش تساي ٍ يا واهپيَتسي  ٍ دفاتس)دستي  سٌاد، هدازن، ا اعالػات  وليِ  ازائِ . 7
 شَد. هي  دادُ  حساتسس  دزتاال تِ  ياد شدُ  هالي  صَزتْاي  تا حساتسسي  دز ازتثاط  وِ  اعالػاتي  دزتازُ  ٍاحد هَزد زسيدگي  هديسيت  تَسظ  اي تاييديِ  ازائِ . 8
هَزد ًيـاش    تفصيلي  زيص ٍ خداٍل  صَزت  ٍ ازائِ  دز تْيِ  ٍاحد هَزد زسيدگي  وازوٌاى  ّوىازي  ٍ ّوچٌيي  هٌاسة  ٍ تسْيالت  واز، اهىاًات  هحل  تاهيي . 9

 . حساتسسي  تْتس ػوليات  ّسچِ  اخساي  تساي
 . حساتسسي  الصحوِ حك  صَزتحساتْاي  توَلغ  پسداخت . 10

الـزحمـهحـق
دام  وازوسد حساتسساى  ، هدت حساتسسي  الصحوِ حك  تؼييي  هثٌاي .  11 ِ  حـك   شـَد. ًـس    هـي   وـاز صَزتحسـاب    تا پيشسفت  هتٌاسة  وِ  واز است  هاهَز ًا   سـاػتي   الصحوـ

َليتي  هيصاى  ٍ دز ًتيدِ  ٍ هْازت  تدستِ  تس حسة  اش حساتسساى  ّسيه ِ  ، حـك  آهـدُ   ػول  تِ  زسيْايتس  . عثك است  دازًد، هتفاٍت  ػْدُ  تِ  وِ  هسل ،  حساتسسـي   الصحوـ
، دز  تصصـي    ( ٍ سـستاز لاتـل   ٍ ذّاب  اش هسوص ٍ اياب  خازج  هاهَزيت  الؼادُ فَق  ّاي ّصيٌِ  )اش لثيل  هستمين  ّاي ، سايس ّصيٌِ واز هستمين  ساػات  الصحوِ حك  شاهل

زد  ... زيال  هيصاى  تِ  هدوَع  شَد. هي تسٍا

واردسـايـرمـ
 تا ... اػتثاز دازد.   هثادلِ  لسازداد اش تازيخ  ايي .  12
  شـص    ٍ يـه   حسـاتسس   ، ًوايٌـدُ  ٍاحد هـَزد زسـيدگي    اش ًوايٌدُ  هتشىل  ًفسُ  سِ  ّياتي  اش عسيك  هفاد آى  لسازداد دز اخساي  عسفيي  اختالف  ّسگًَِ  . 13

 خَاّد شد.  ٍ فصل  ، حل دٍ عسف  هَزد لثَل
 .است  لسازداد زسيدُ  عسفيي  اهضاي  ... تِ...............  ٍ دز تازيخ  ، تٌظين ٍاحد است  دز حىن  ّس دٍ ًسصِ  وِ  ًسصِ 2ٍ دز   تثصسُ  ٍ يه  هادُ 14لسازداد دز   ايي . 14
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