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 كليات

 داهٌِ كاربرد
ضـَد. هْشســت ســايش   هــالی هطـشی هــی  تــا تْیـِ هســتٌذات حساتشسـی دس حساتشســی غـَستْای    استثـا   دسدس ايـي اســتاًذاسدس هسـتَلیت حســاتش     . 5

ِ  هشتـَ  است. الضاهات ٍيژُ  ضذُ اسائِهستٌذات دس پیَست ايي استاًذاسد  تِ هشتَ ات ٍ ساٌّوايیْای ٍيژُ استاًذاسدّای حاٍی الضاه هسـتٌذات دس   تـ
 الضاهات تیطتشی سا تشای هستٌذات هقشس کٌذ. است هوکيکٌذ. قَاًیي يا هقشسات ًیض  سايش استاًذاسدّاس کاستشد ايي استاًذاسد سا هحذٍد ًوی

 دات حسابرسيهاّيت ٍ اّداف هستٌ
َاّذ صيش سا هشا . 2 ا الضاهات ايي استاًذاسد ٍ الضاهات ٍيژُ سايش استاًذاسدّای هشَت  سػايت ضذُ تاضذس ض  کٌذ: ّن هیهستٌذات حساتشسی کِ دس تْیِ آًْ

 س ٍ 1تِ اّذاف کلی حساتش  دستیاتی خػَظ دسگیشی حساتش   ضَاّذ پطتَاًِ ًتیزِ ـ الف

 ثق استاًذاسدّای حساتشسی ٍ الضاهات قاًًَی ٍ هقشساتی هشتَ .ضَاّذ اًزام حساتشسی ط ـ ب
 ضَد: هَاسد صيشس هی رولِ اصتِ اّذاف ديگشیس  دستیاتی تِ هٌزشهستٌذات حساتشسی  . 9

 سيضی ٍ اًزام حساتشسی. تین حساتشسی دس تشًاهِ تِ کوک 

 2222ای تشسسی کاس طثق استاًذاسد سشپشست تین حساتشسی تشای ّذايت ٍ سشپشستی کاسس ٍ ايفای هستَلیتْ تِ کوک. 

  کاس خَد. هَسد دسقادس ساختي تین حساتشسی تِ پاسخگَيی 

  ُتشای حساتشسیْای آتی. هشتَ ًگْذاسی سَاتق هَضَػات ػوذ 

 59کیفیت  کٌتشلکیفیت طثق استاًذاسد  کٌتشلپزيش کشدى تاصتیٌی ٍ تشسسی  اهکاى. 

 ضاهات قاًًَی ٍ هقشساتی يا سايش الضاهات هشتَ .ساصهاًی طثق ال پزيش کشدى تاصتیٌی تشٍى اهکاى 

 تاریخ اجرا
ل هشٍسديي  ايي استاًذاسد تشای حساتشسی غَستْای . 4 ا اص ٍا  االرشاست. ضَدس الصم آى ضشٍع هی اص پسٍ  5991هالی کِ دٍسُ هالی آًْ

 هدف
 ّذف حساتش  اص تْیِ هستٌذات حساتشسی تأهیي هَاسد صيش است: . 1

 هی ٍ هٌاسة پطتَاًِ گضاسش حساتش س ٍهذاسک کا ـ الف
 سيضی ٍ اًزام حساتشسی طثق استاًذاسدّای حساتشسی ٍ الضاهات قاًًَی ٍ هقشساتی هشتَ . ضَاّذ تشًاهِ ـ ب

 تعاریف
 است: سهتِ تکاستشای آًْا  ضذُ هطخعدس ايي استاًذاسدس اغطالحات صيش تا هؼاًی  . 6

هیضيکی يا الکتشًٍیکـیس کـِ ضـاهل سـَاتقی      ضکل تِّاس  ساصی دادُ ا سايش اتضاسّای رخیشُيک يا چٌذ پَضِ ي - پرونده حسابرسی ـ الف
 دّذ. است کِ هستٌذات يک کاس حساتشسی سا تطکیل هی

 هشدی کِ داسای تزشتِ ػولی حساتشسیس ٍ ضٌاخت هؼقَلی اص هَاسد صيش است: - تجربه باحسابرس  ـ ب
 هشايٌذّای حساتشسیس . 5
 حساتشسی ٍ الضاهات قاًًَی ٍ هقشساتی هشتَ ساستاًذاسدّای  . 2
 تزاسیس ٍ هحیط تزاسی حَصُ هؼالیت ٍاحذ . 9
 تزاسی. غٌؼت ٍاحذ تِ هشتَ هَضَػات حساتشسی ٍ گضاسضگشی هالی  . 4

ُ  کسةس ضَاّذ حساتشسی ضذُ ارشاسٍضْای حساتشسی  تِ هشتَ هذاسک  ـ  مستندات حسابرسی ـ ج ِ س ٍ ًتـايذ  ضـذ آهـذُ   دسـت  تـ
 ضَد(. ًیض تشای هستٌذات حساتشسی استفادُ هی“ کاستشگْای حساتشسی”ساتش  )گاّی اٍقات اغطالی تَسط ح

                                                                                                                                                                                          
 

 55س تٌذ “(5995ضذُ  حساتشسی طثق استاًذاسدّای حساتشسی )تزذيذًظشستقل ٍ اًزام اّذاف کلی حساتش  ه”س 222استاًذاسد حساتشسی   5.

 29تا  25س تٌذّای “(5986ضذُ  کیفیت حساتشسی اطالػات هالی تاسيخی )تزذيذًظشکٌتشل ”س 222استاًذاسد حساتشسی  2.

 97تا  84ٍ  66تا  19س 49تا  41تٌذّای س “تخطی ٍ خذهات هشتثط س سايش خذهات اطویٌاىخذهات حساتشسی کٌٌذُ اسائِ هؤسساتکیفیت دس کٌتشل ”س 5کیفیت  کٌتشلاستاًذاسد  .9
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 الزامات

 هستٌدات حسابرسي هَقع بِتْيِ 
 (5-تْیِ کٌذ. )سک: تٌذ ت هَقغ تِحساتش  تايذ هستٌذات حساتشسی سا  . 7

 شدُ كسبٍ شَاّد حسابرسي  شدُ اجراهستٌدات رٍشْای حسابرسي 

 ا ٍ هيساى هستٌدات حسابرسيشکل، هحتَ
ِ  تزشتِس تذٍى ّیچ ای تْیِ کٌذ کِ تشای دسک هَاسد صيش تَسط يک حساتش  تا گًَِ تِحساتش  تايذ هستٌذات حساتشسی سا  . 8 استثـا    گًَـ

 (57-ٍ ت 56-س ت1-تا ت 2-س کاهی تاضذ: )سک: تٌذّای تًظش هَسدقثلی تا کاس حساتشسی 
طثق اسـتاًذاسدّای حساتشسـی ٍ الضاهـات قـاًًَی ٍ هقشساتـی هشتـَ س        ضذُ ارشاهیضاى سٍضْای حساتشسی هاّیتس صهاًثٌذی ارشا ٍ  ـ الف

 (7-ٍ ت 6-)سک: تٌذّای ت
 س ٍضذُ کسةس ٍ ضَاّذ حساتشسی ضذُ ارشاسٍضْای حساتشسی  اص حاغلًتايذ  ـ ب
ُ  هطخعهَضَػات ػوذُ  ـ ج ِ    دس ضـذ ُ  اًزـام گیـشی   رشيـاى حساتشسـیس ًتیزـ ِ   آ هـَسد  دس ضـذ ای ػوـذُ دس   ًْـا ٍ قاـاٍتْای حشهـ

 (55-تا ت 8-ت تِ آى ًتايذ. )سک: تٌذّای دستیاتی
 تايذ هَاسد صيش حثت ضَد: ضذُ ارشادس هستٌذساصی هاّیتس صهاًثٌذی ارشا ٍ هیضاى سٍضْای حساتشسی  . 9

 (52-ٍيژگیْای هؼشف اقالم يا هَضَػات خاظ آصهَى ضذُس )سک: تٌذ ت ـ الف
 دٌّذُ کاس حساتشسی ٍ تاسيخ تکویل آى کاسس ٍ ًام ضخع اًزام ـ ب
 (59-کٌٌذُ کاس حساتشسی ٍ تاسيخ ٍ هیضاى ايي تشسسی. )سک: تٌذ ت ًام ضخع تشسسی ـ ج

ارشايیس اسکاى ساّثشیس ٍ سايش اضخاظ دسخػـَظ هَضـَػات ػوـذُس ضـاهل هاّیـت هَضـَػات        حساتش  تايذ هزاکشاتی کِ تا هذيشاى . 52
 (54-ضًَذُ داضتِ است سا هستٌذ کٌذ. )سک: تٌذ ت ى هزاکشُ ٍ ضخع هزاکشُهزاکشُ ٍ صها ػوذُ هَسد

گیشی ًْايی ٍی دستاسُ يک هَضَع ػوذُ دس تٌاقض تاضـذس تايـذ ًحـَُ تشخـَسد تـا ايـي        چٌاًچِ حساتش  اطالػاتی کسة کٌذ کِ تا ًتیزِ . 55
 (51-تٌاقض سا هستٌذ کٌذ. )سک: تٌذ ت

 اًحراف از یک السام هربَط
ًاپـزيش اسـت تايـذ ًحـَُ      ضشايط استخٌايیس چٌاًچِ حساتش  تِ ايي ًتیزِ تشسذ کِ اًحشاف اص يک الضام هشتَ  دس يک استاًذاسدس ارتٌاب دس . 52

طشيق ارشای سٍضْای حساتشسی رايگضييس ٍ ّوچٌیي داليل اًحشاف اص الـضام هـزکَس سا هسـتٌذ کٌـذ. )سک:      تِ ّذف آى الضام اص دستیاتی
 (59-ٍ ت 58-تٌذّای ت

 تاریخ گسارش حسابرس از پسٍقایع 
کٌذ يا تِ ًتـايذ رذيـذی    تاسيخ گضاسش حساتش س سٍضْای حساتشسی رذيذ يا اضاهی سا ارشا  اص پسدس ضشايط استخٌايیس چٌاًچِ حساتش   . 59

 (22-)سک: تٌذ ت تشسذس تايذ هَاسد صيش سا هستٌذ کٌذ:
 آهذُس ضشايط پیص ـ الف
َاّذ حساتشسی ضذُ ارشاا تیطتش سٍضْای حساتشسی رذيذ ي ـ ب زامگیشی  س ٍ ًتیزِضذُ کسةس ض ا تش گضاسش حساتش س ٍضذُ ًا  س ٍ احش آًْ
 کٌٌذُ ايي تغییشات ٍ تاسيخ تشسسی. ًام هشد تغییش دٌّذُ هستٌذات حساتشسی ٍ تاسيخ آىس ٍ ًام هشد تشسسی ـ ج

 تٌظين ًْایي پرًٍدُ حسابرسي
سا دس پشًٍذُ حساتشسی ًگْذاسی کٌذ ٍ هشايٌذ اداسی تٌظین ًْـايی پشًٍـذُ حساتشسـی سا دس هـذت صهـاى      حساتش  تايذ هستٌذات حساتشسی  . 54

 (22-ٍ ت 25-سساًذ. )سک: تٌذّای ت اًزام تِتاسيخ گضاسش حساتش س  اص پسهٌاسة 
ًٍذُ حساتشسیس حساتش  ًثايذ هستٌذات حساتشسی سا پیص اص پس . 51 ايی پش ذ تاص پاياى دٍسُ ًگْذ تٌظین ًْ  (29-اسی آى حزف يا اهحا کٌذ. )سک: ٌت
حساتش س تؼذيل هستٌذات حساتشسی هؼلی يا اهضٍدى هستٌذات حساتشسـی رذيـذ تؼـذ اص     ًظش تِس اگش 59دس تٌذ  ضذُ هطشیهَاسد  رض تِدس هَاسدی  . 56

 (24-صيش سا هستٌذ کٌذ: )سک: تٌذ تتٌظین ًْايی پشًٍذُ حساتشسیس ضشٍست ياتذس تايذ غشهٌظش اص هاّیت تؼذيالت يا اضاهاتس هَاسد 
 داليل خاظ اًزام تؼذيالت يا اضاهاتس ٍ ـ الف
 کٌٌذُ ٍ تاسيخ تشسسی ايي تؼذيالت. کٌٌذُ ٍ تاسيخ آىس ٍ ًام هشد تشسسی کٌٌذُ يا اضاهِ ًام هشد تؼذيل ـ ب

*** 
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  توضيحات كاربردی

 (7)سک: تٌذ  هستٌدات حسابرسي هَقع بِتْيِ 
کٌـذ ٍ تشسسـی ٍ اسصيـاتی احـشتخص ضـَاّذ       هستٌذات حساتشسی کاهی ٍ هٌاسة تـِ اهـضايص کیفیـت حساتشسـی کوـک هـی       هَقغ تِتْیِ  .5-ت

ضذُ دس صهاى اًزام  ًوايذ. هستٌذات تْیِ اص ًْايی ضذى گضاسش حساتش س تسْیل هی آهذُ سا پیص دست تٍِ ًتايذ  ضذُ کسةحساتشسی 
 ضَد. آى تْیِ هی اص پسکاس حساتشسی هؼوَالً تْتش اص هستٌذاتی است کِ 

 شدُ كسبٍ شَاّد حسابرسي  شدُ اجراهستٌدات رٍشْای حسابرسي 

 (8)سک: تٌذ شکل، هحتَا ٍ هيساى هستٌدات حسابرسي 
 ضکلس هحتَا ٍ هیضاى هستٌذات حساتشسی تِ ػَاهلی چَى هَاسد صيش تستگی داسد: .2-ت

 تزاسی. اًذاصُ ٍ پیچیذگی ٍاحذ 

 اس است ارشا ضَد.هاّیت سٍضْای حساتشسی کِ قش 

  ضذُ هطخعخطشّای تحشيف تااّویت. 

  ضذُ کسةاّویت ضَاّذ حساتشسی. 

  ضذُ هطخعهاّیت ٍ هیضاى هَاسد استخٌای. 

 اًزـام آسـاًی اص هسـتٌذات کـاس     گیشی کِ تِ گیشی يا هثاًی ًتیزِ تِ هستٌذساصی ًتیزِ ًیاص  ُ ُ  کسـة يـا ضـَاّذ حساتشسـی     ضـذ  ضـذ
 تطخیع ًیست. قاتل

 ضذُ استفادُتشسی ٍ اتضاسّای سٍش ارشای حسا. 

 :اص ػثاستٌذّايی اص هستٌذات حساتشسی  کاغزیس الکتشًٍیکی يا سٍضْای ديگش تْیِ کشد. ًوًَِ غَست تِتَاى  هستٌذات حساتشسی سا هی .9-ت
 ِّای حساتشسی. تشًاه 

 .تزضيِ ٍ تحلیلْا 

 .ضشی هَضَػات ضاهل ًکات حساتشسی 

 .ُخالغِ هَضَػات ػوذ 

 ِساصهاًی ٍ تأيیذيِ هذيشاى. ٍىّای تش تأيیذي 

 لیستْا. چک 

  )هَضَػات ػوذُ. تِ هشتَ هکاتثات )ضاهل پست الکتشًٍیکی 

تَاًذ رضء هستٌذات حساتشسی تاضذ. اهاس  ّای ػوذُ ٍ ٍيژُ( هی تزاسی )تشای هخالس قشاسدادّا ٍ هَاهقتٌاهِ خالغِ يا تػَيش هذاسک ٍاحذ
 تزاسی ضَد. ٍ هذاسک حساتذاسی ٍاحذ تَاًذ رايگضيي اسٌاد هستٌذات حساتشسی ًوی

ِ       ّای اٍلیِ کاستشگْـا ٍ غـَستْای   ًَيس ًیاصی ًیست حساتش  پیص .4-ت ّـای قثلـی هسـتٌذات     هـالیس يادداضـتْای ًـاقع يـا هقـذهاتیس ًسـخ
 کٌذ.هستٌذات حساتشسی ًگْذاسی  ػٌَاى تِّای تکشاسی سا  دلیل اضتثاّات تايپی يا سايش اضتثاّاتس ٍ ًسخِ تِ ضذُ اغالی

تَاًـذ   تاضـذس اهـا هـی    آهذُ ًوـی  دست تِيا ًتايذ  ضذُ ای کاهی تشای کاس حساتشسی اًزام تٌْايیس پطتَاًِ تَضیحات ضفاّی حساتش س تِ .1-ت
 قشاس گیشد. استفادُ هَسدساصی اطالػات هٌؼکس دس هستٌذات حساتشسی  تشای تطشيح يا ضفاف

 الف(-8حسابرسی )رک: بند مستنذات رعایت استانذاردهای 
تِ ضشايط هَرَدس کـاهی ٍ هٌاسـة تاضـذ. سـايش اسـتاًذاسدّای       تَرِ تاضَد هستٌذات حساتشسی  دس اغلس سػايت الضاهات ايي استاًذاسد تاػج هی .6-ت

ِ  هشتـَ  ساصی کـاستشد ايـي اسـتاًذاسد دس ضـشايط خـاظ       تشگیشًذُ الضاهاتی دسخػَظ هستٌذات است کِ ّذف آًْا ضفاف حساتشسی دس آى  تـ
ايـيس ًثـَد    تـش  ػـالٍُ کٌـذ.   دس سايش استاًذاسدّاس کاستشد ايي اسـتاًذاسد سا هحـذٍد ًوـی    ضذُ هطشیهستٌذات  تِ هشتَ ًذاسدّا است. الضاهات استا

 سػايت آى استاًذاسد ًیست. تِ هشتَ هستٌذات دس يک استاًذاسد خاظس تَریْی تشای ػذم تْیِ هستٌذات  تِ هشتَ الضاهات 
تش اًزام حساتشسی طثق استاًذاسدّای حساتشسی است. اها هستٌذساصی توـام هَضـَػات    کٌٌذُ ضَاّذی هثٌی هشاّنهستٌذات حساتشسی  .7-ت

ِ  ٍدس حساتشسیس ًِ ضشٍسی  ضذُ اًزامای  ضذُس يا قااٍتْای حشهِ تشسسی ُ ػولـی اسـت.    ًـ ايـيس ضـشٍست ًـذاسد حسـاتش       تـش  ػـالٍ
ِ کٌٌـذُ اًزـام آًْـا اسـت سا      تهَضَػاتی کِ هستٌذات هَرـَد دس پشًٍـذُ حساتشسـی احثـا     ِ  غـَست  تـ )تـشای هخـالس دس يـک      رذاگاًـ

 لیست( هستٌذ کٌذ. تشای هخال: چک
  کٌذ. سيضی تَسط حساتش  سا احثات هی طشی کلی حساتشسیس اًزام تشًاهِ تِ هشتَ ٍرَد هستٌذات کاهی 
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 لـضٍم   غـَست  دسارشايی ٍ  حساتشسی ٍ هذيشاى ِهؤسسضذُ دس پشًٍذُ حساتشسیس ضشايط تَاهق ضذُ تیي  ٍرَد قشاسداد حساتشسی اهاا
 کٌذ. تزاسی سا احثات هی اسکاى ساّثشی ٍاحذ

  هطـخع اظْاسًظش هطـشٍ  طثـق ضـشايط     تِ هشتَ گضاسش حساتش  حاٍی اظْاسًظش هطشٍ س سػايت الضاهات  ُ دس اسـتاًذاسدّای   ضـذ
 کٌذ. حساتشسی هشتَ  سا احثات هی

 سٍضْای هتؼـذدی تـشای احثـات سػايـت آًْـا دس پشًٍـذُ        است هوکيشياى حساتشسی کاستشد داسًذس تا الضاهاتی کِ ػوَهاً دس ر استثا  دس
 حساتشسی ٍرَد داضتِ تاضذ. تشای هخال:

o ٍِرـَدس هسـتٌذات    ايـي  سٍش ٍرـَد ًذاضـتِ تاضـذ. تـا     تٌْـا يـک   است هوکيای حساتش  هستٌذ ضذُ استس  تشای احثات ايٌکِ تشديذ حشه
َاّذی دسخػَظ اػوال تشديذ حشهِ ٌذُکٌ هشاّن است هوکيحساتشسی  ای تَسط حساتش  طثق استاًذاسدّای حساتشسی تاضذ. چٌـیي   ض
َاّذی   حساتش  تاضذ. سؤاالتتشای تأيیذ پاسخْای هذيشاى ارشايی ِت  ضذُ ارشاتشگیشًذُ سٍضْای خاظ  دس است هوکيض

o  َاّذ َلیت ّـذايتس سشپشسـتی ٍ       کـاس  هسـتَل سػايت استاًذاسدّای حساتشسی تَسط هذيش  ِت هشَت ّوچٌیيس ض حساتشسـی دس ايفـای هسـت
ِ ضاهل هسـتٌذات هطـاسکت    است هوکيت ِت چٌذيي سٍش هستٌذ ضَد. ايي اهش اس هوکيػولکشد حساتشسیس   کـاس  هسـتَل هـذيش   هَقـغ  تـ
 تاضذ. 9515اسد حساتشسی طثق الضاهات استاًذ قثیل هطاسکت دس هزاکشات اػاای تین ّای هختلف کاس حساتشسیس اص حساتشسی دس رٌثِ

 پ(-8)رک: بند ای مزبوط  مستنذات موضوعات عمذه و قضاوتهای حزفه
ّايی اص هَضَػات ػوذُ ضـاهل   طشهاًِ ٍاقؼیتْا ٍ ضشايط هَرَد است. ًوًَِ ػوذُ تَدى يک هَضَعس هستلضم تحلیل تی هَسد دسقااٍت  .8-ت

 هَاسد صيش است:
 اًزاهذ. ( هی9512اسد هَضَػاتی کِ تِ خطشّای ػوذُ )طثق تؼشيف استاًذ 

  هـالیس يـا )ب( لـضٍم تزذيـذًظش      ارشای سٍضْای حساتشسی کِ تیاًگش )الف( احتوـال تحشيـف تااّویـت غـَستْای     اص حاغلًتايذ
 اسصياتی قثلی حساتش  اص خطشّای تحشيف تااّویت ٍ تشخَسد حساتش  تا آى خطشّا تاضذ. دس

 آٍسد. ای پذيذ هی اتش  هطکل ػوذُضشايطی کِ دس ارشای سٍضْای حساتشسی الصمس تشای حس 

 ِضذُ يا اهضٍدى تٌذ تأکیذ تش هطلة خاظ دس گضاسش حساتش  هٌزش ضَد. تَاًذ تِ اسائِ اظْاسًظش تؼذيل ّايی کِ هی ياهت 
دس اًزـام کـاس    ضـذُ  اػوالای  يکی اص ػَاهل هْن دس تؼییي ضکلس هحتَا ٍ هیضاى هستٌذات حساتشسی تشای هَضَػات ػوذُس هیضاى قااٍت حشهِ .9-ت

کٌـذ. ايـي    ای ػوذُ تِ تطشيح ًتايذ حساتشسی ٍ اهضايص کیفیـت قاـاٍت کوـک هـی     حساتشسی ٍ اسصياتی ًتايذ است. هستٌذات قااٍتْای حشهِ
اهشادی کـِ دس حساتشسـیْای تؼـذیس تـذاٍم ػوـذُ تـَدى ايـي         رولِ اصکٌٌذس  هَضَػات تشای اهشاد هستَلی کِ هستٌذات حساتشسی سا تشسسی هی

 گیشد( قاتل استفادُ است. تشسسی هزذد قشاس هی ّای حساتذاسی قثلی هَسدتشاٍسدکِ  کٌٌذ )تشای هخالس صهاًی ت سا تشسسی هیًکا
دس هَاسدی  رولِ اصایس  قااٍت حشهِ اص استفادُ تِ هشتَ س تْیِ هستٌذات حساتشسی 8ّايی اص ضشايطی کِ دس آىس طثق الضاهات تٌذ  ًوًَِ .52-ت

 :اص ػثاستٌذااٍتْا ػوذُ ّستٌذس هٌاسة استس کِ هَضَػات ٍ ق
 ِتـا يـک    استثا  دسکِ طثق يک الضام خاظس تايذ تِ اطالػات يا ػَاهل هؼیٌی تَرِ کٌذس ٍ ايي تَرِ  گیشی حساتش  صهاًی داليل ًتیز

 ضَد. کاس خاظس هْن تلقی هی

 ِّای حساتذاسی ػوذُ(.تشاٍسدتَدى  هؼقَل تَدى قااٍتْای رٌّی )تشای هخالس هؼقَل هَسد دسگیشی حساتش   هثٌای ًتیز 

 ِرشياى حساتشسیس حساتش  تِ ايي  دس ضذُ هطخعتِ ضشايط  تَرِ تاکِ  گیشی حساتش  دستاسُ اػتثاس يک سٌذ دس هَاسدی هثٌای ًتیز
 کاس يک کاسضٌا  يا دسياهت تأيیذيِس الصم تاضذ. اص تفادُاسًتیزِ تشسذ کِ آى سٌذ اػتثاس ًذاسد ٍ اًزام تشسسیْای تیطتشس ًظیش 

اص هسـتٌذات حساتشسـی سا هفیـذ تذاًـذ. دس ايـي       تخطـی  ػٌـَاى  تِهَضَػات ػوذُ  ای اص تْیِ ٍ ًگْذاسی خالغِ است هوکيحساتش   .55-ت
يٌکِ تِ سايش هستٌذات حساتشسی ضَد يا ا رشياى حساتشسی ٍ ًحَُ تشخَسد تا آًْا تَغیف هی دس ضذُ هطخعخالغِس هَضَػات ػوذُ 

ِ   ای هی ضَد. چٌیي خالغِ کِ حاٍی ايي اطالػات استس ػطف دادُ هی ُ      تَاًـذ تـ س تاػـج   ٍيـژُ دس کاسّـای حساتشسـی تـضسپ ٍ پیچیـذ
ِ      تش ػالٍُسسی احشتخص ٍ کاسآهذ هستٌذات حساتشسی گشدد. شتسْیل تاصتیٌی ٍ ت  اييس تْیِ ايي خالغـِ دس اسصيـاتی هَضـَػات ػوـذُ تـ

ِ  تـا ايٌکِ آيا  تِ ًسثتگیشی  تَاًذ حساتش  سا دس تػوین کٌذ. ايي خالغِ ّوچٌیي هی حساتش  کوک هی تـِ سٍضـْای حساتشسـی     تَرـ
ِ  هٌزـش دسـتیاتی ًثـَدُ ٍ ايـي اهـش      آهذُس اّذاف اسـتاًذاسدّای حساتشسـی خاغـی ٍرـَد داضـتِ کـِ قاتـل        دست تٍِ ًتايذ  ضذُ ارشا  تـ
 ش  ضذُ است يا خیشس ياسی کٌذ.تِ اّذاف کلی حسات دستیاتی ػذم

                                                                                                                                                                                          
 

 52تٌذ س “(5999ضذُ  تزاسی ٍ هحیط آى )تزذيذًظش طشيق ضٌاخت ٍاحذ تااّویت اص تطخیع ٍ اسصياتی خطشّای تحشيف”س 951استاًذاسد حساتشسی  .5

 ثـ  4س تٌذ 951استاًذاسد حساتشسی   .2
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 (9)رک: بند کننذه  کننذه و بزرسی شذه، و افزاد تهیه مشخض کزدن اقالم یا موضوعات خاص آسمون
ُ تـشاٍسد کٌٌـذُس اّـذاف هتؼـذدی سا     کٌٌذُ ٍ تشسسی س ٍ اهشاد تْیِضذُ آصهَىکٌٌذُ اقالم يا هَضَػات خاظ  حثت ٍيژگیْای هطخع .52-ت

کٌذ. ايـي   کٌذ ٍ تشسسی هَاسد استخٌا يا تٌاقض سا تسْیل هی ین حساتشسی سا قادس تِ پاسخگَيی دس هقاتل کاس خَد هیکٌذ. تشای هخالس ت هی
 ٍيژگیْاس تستِ تِ هاّیت سٍضْای حساتشسی ٍ قلن يا هَضَع هَسد آصهَى هتفاٍت خَاّذ تَد. تشای هخال:

 تاسيخ ٍ ضواسُ سفاسضْای خشيـذس اقـالم هـَسد     اص استفادُ تاتَاًذ  تزاسیس حساتش  هی آصهَى رضئیات سفاسضْای خشيذ ٍاحذ هَسد دس
 آصهَى سا هطخع کٌذ.

 داهٌـِ   اسـت  هوکـي سٍضی کِ هستلضم اًتخاب يا تشسسی ّوِ اقالم تضسگتش اص هثلغ هؼیٌی اص يک راهؼِ آهاسی تاضـذس حسـاتش     هَسد دس
 اص يک هثلغ هؼیي دس دهاتش حساتذاسی(.سٍش سا حثت ٍ راهؼِ سا هطخع کٌذ )تشای هخالس ّوِ حثتْای تضسگتش 

 هذاسک اًتخاتی سا تـا حثـت هٌثـغ آًْـاس      است هوکيگیشی هٌظن اص يک راهؼِ هذاسک تاضذس حساتش   سٍضی کِ هستلضم ًوًَِ هَسد دس
سسیذ کـاالی   گیشی هٌظن اص تشگْای سسیذ کاالس اًتخاتی اص گضاسضْای گیشی هطخع کٌذ )تشای هخالس ًوًَِ ًقطِ ضشٍع ٍ هاغلِ ًوًَِ

 (.21گیشی  ٍ هاغلِ ًوًَِ 941حثت ضذُ تشای هاغلِ صهاًی اص اٍل تیش تا پاياى آرسس تا ضشٍع اص تشپ سسیذ کاالی ضواسُ 

 اسـاهی   رَ ٍ پش تاسيخْای  است هوکيتزاسی تاضذس حساتش   رَ اص کاسکٌاى هشتَ  دس ٍاحذ ٍ سٍضی کِ هستلضم پش  هَسد دس ٍ
 سا حثت کٌذ. ًظش سدهٍَ ػٌَاى ضغلی کاسکٌاى 

 هشايٌذ يا هَضَع هَسد هطاّذُس اهشاد هشتَ س هستَلیتْای آًْاس ٍ تـاسيخ   است هوکيسٍضی کِ هستلضم هطاّذُ تاضذس حساتش   هَسد دس
 ٍ هحل اًزام هطاّذُ سا حثت کٌذ.

کٌـذ. الـضام تـِ هسـتٌذ کـشدى       سا تشسسی  ضذُ زاماًطشيق تشسسی هستٌذات حساتشسیس کاس حساتشسی  اص استس حساتش  هلضم 2225طثق استاًذاسد  .59-ت
حـالس الـضام هـزکَس     ايي هؼٌی ًیست کِ دس توام کاستشگْای حساتشسی ضَاّذی اص اًزام تشسسی ٍرَد داضتِ تاضذس تا کٌٌذُ تذيي ًام هشد تشسسی

 کٌٌذُس ٍ تاسيخ تشسسی تايذ هستٌذ ضَد. ضذُس ضخع تشسسی هؼٌی است کِ کاس تشسسی تذيي

 (01)رک: بند اجزایی، ارکان راهبزی، و اشخاص دیگز درخصوص موضوعات عمذه  مذاکزات با مذیزان مستنذات
تَاًذ ضاهل ديگش سَاتق هٌاسة ًظیش خالغِ هزاکشاتی تاضذ کـِ تَسـط    ضذُ تَسط حساتش  ًیست تلکِ هی هستٌذات هحذٍد تِ سَاتق تْیِ .54-ت

دستاسُ هَضَػات ػوذُ تـا آًْـا    است هوکيقغ ضذُ است. سايش اضخاغی کِ حساتش  حساتش  ٍا قثَل هَسدتزاسی تْیِ ٍ  کاسکٌاى ٍاحذ
 تزاسی تاضذ. ای ٍاحذ ساصهاًیس هاًٌذ هطاٍساى حشهِ تزاسیس ٍ اضخاظ تشٍى تَاًذ ضاهل سايش کاسکٌاى ٍاحذ هزاکشُ کٌذ هی

 (00)رک: بند مستنذات نحوه بزخورد با موارد متناقض 
ًحَُ تشخَسد حساتش  تا هَاسد هتٌاقض دس اطالػات تِ ايي هؼٌی ًیست کِ حساتش  تايذ هستٌذات ًادسست يا هـاصاد  الضام تِ هستٌذساصی  .51-ت

 ٍ تالاستفادُ سا ًگْذاسی کٌذ.

 (8)رک: بند مالحظات خاص واحذهای تجاری کوچک 
شسی دس حساتشسی سايش ٍاحذّای تزـاسی اسـت.   هستٌذات حسات اص کوتشهؼوَالً هستٌذات حساتشسیس دس حساتشسی ٍاحذّای تزاسی کَچکس  .56-ت

 اسـت  هوکـي ضـَد کـِ    ضَدس هستٌذات ضاهل هَضَػاتی ًوـی  اييس دس هَاسدی کِ کل کاس حساتشسی تَسط هذيش هستَل کاس اًزام هی تش ػالٍُ
ی تَسط سايش اػاای تـین هسـتٌذ   تش اًزام تشسس هشاّن آٍسدى ضَاّذی هثٌی هٌظَس تِغشهاً تايذ تشای آگاّیس ٍ ّذايت اػاای تین حساتشسیس يا 

ٍرـَدس   ايـي  ضًَذ )تشای هخالس دس ضشايطی کِ دسخػَظ هزاکشات يا سشپشستی تینس ّیچگًَِ هَضَػی رْت هستٌذسـاصی ٍرـَد ًـذاسد(. تـا    
تاضـذ. هسـتٌذات    دسک قاتل تزشتِ تاکٌذ کِ تشای يک حساتش   ای تْیِ هی گًَِ تِس هستٌذات حساتشسی سا 8کاسس طثق الضاهات تٌذ  هذيش هستَل
 تشسسی قشاس گیشد. ًظاستی يا سايش اّذاف هَسد اّذاف تا هؤسسِ اص خاسدتَسط اضخاظ  است هوکيحساتشسی 

ّـای هختلـف حساتشسـی     دس تْیِ هستٌذات حساتشسیس تِ ايي ًتیزِ تشسذ کِ حثت رٌثِ است هوکيتزاسی کَچک  ٍاحذ حساتش  يک .57-ت
ِ   هؤحشلضٍمس ّوشاُ تا ػطف هتقاتل تِ کاستشگْای پطتیثاىس هفیذ ٍ  غَست دسيکزا ٍ دس يک کاستشپ ٍ  غَست تِ ّـايی اص   اسـت. ًوًَـ

ِ دس حساتشسی ٍاحذّای تزاسی کَچـکس   است هوکيهَضَػاتی کِ  تزـاسی ٍ   يکزـا هسـتٌذ ضـَد ضـاهل ضـٌاخت ٍاحـذ       غـَست  تـ
ضـذُس هَضـَػات    س خطشّـای اسصيـاتی  9222ًذاسد طثق استا ضذُ داخلی آىس طشی کلی ٍ تشًاهِ حساتشسیس سطح اّویت تؼییي ْایکٌتشل
 آهذُ است. دست تِرشياى حساتشسیس ٍ ًتايذ  دس ضذُ هطخعػوذُ 

                                                                                                                                                                                          
 

 26س تٌذ 222حساتشسی  استاًذاسد .5

 “(5992 ضذُ تزذيذًظشسيضی ٍ ارشای ػولیات حساتشسی ) اّویت دس تشًاهِ”س 922استاًذاسد حساتشسی  .2
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 (52)سک: تٌذ اًحراف از یک السام هربَط 
تِ  یًتیزِس دستیات دس ايي استاًذاسدّاس ٍ دس ضذُ هطخعتِ اّذاف  حساتش  دس دستیاتی تِ کوکالضاهات استاًذاسدّای حساتشسی تشای  .58-ت

استخٌايیس تايذ الضاهات توام استاًذاسدّای حساتشسی کِ تستِ  هَاسد دسسٍس حساتش  رض  ايي اّذاف کلی حساتش  طشاحی ضذُ است. اص
 ضًَذ سا سػايت کٌذ. تِ ضشايطس هشتَ  تلقی هی

ضًَذ. تٌْا دس ضـشايط صيـشس يـک الـضام      تلقی هیالضاهاتی کاستشد داسد کِ تستِ تِ ضشايطس هشتَ   هَسد دسهستٌذات تٌْا  تِ هشتَ الضاهات  .59-ت
 :5ضَد خاظس هشتَ  تلقی ًوی

يـک اص الضاهـات    تزـاسی داسای ٍاحـذ حساتشسـی داخلـی ًثاضـذس ّـیچ       کل استاًذاسدس هشتَ  تلقی ًطَد )تشای هخالس اگش ٍاحـذ  ـ الف
 هشتَ  ًخَاّذ تَد(س يا 6522استاًذاسد 

ضـشايط خاغـی تاضـذ ٍ دس يـک حساتشسـیس آى ضـشايط ٍرـَد         ٍرَد تِ هٌَ ستاًذاسد چٌاًچِ تکاسگیشی تشخی الضاهات يک ا .ـ ب
ٍرَد هحـذٍديت دس کسـة ضـَاّذ حساتشسـی کـاهی ٍ       غَست دسضذُ  تِ اسائِ اظْاسًظش تؼذيل ًذاضتِ تاضذ )تشای هخالس الضام

 (.ًظش هَسدهٌاسةس ٍ ًثَد چٌیي هحذٍديتی دس کاس حساتشسی 

 (59)سک: تٌذ  ابرستاریخ گسارش حس از پسٍقایع 
تاسيخ گضاسش حساتش  اص آى هطلـغ ضـذُ اسـت اهـا دس تـاسيخ       اص پسّايی اص ضشايط استخٌايی ضاهل ٍاقؼیتْايی است کِ حساتش   ًوًَِ .22-ت

هـالی اغـالی يـا ًظـش حسـاتش  تؼـذيل        ضذس هوکي تَد غَستْای گضاسش ٍرَد داضتِ است ٍ چٌاًچِ حساتش  اص آى ٍاقؼیتْا آگاُ هی
ُ  هطـشی  2224تشسسـی کـاس کـِ دس اسـتاًذاسد      تـا  هـشتثط . تغییـشات حاغـل دس هسـتٌذات حساتشسـی طثـق هسـتَلیتْای       9ضَد اسـتس   ضـذ
 هذيش هستَل کاس است. ػْذُ تِگیشد. هستَلیت ًْايی تغییشات  تشسسی قشاس هی هَسد

 (56تا  54)سک: تٌذّای  تٌظين ًْایي پرًٍدُ حسابرسي
. 1کٌٌذ پشًٍذُ حساتشسی تؼییي هَقغ تِحساتشسی هلضم ّستٌذ سیاستْا ٍ سٍضْايی سا تشای تٌظین  هؤسساتس 5یت طثق استاًذاسد کٌتشل کیف .25-ت

 .6تاسيخ گضاسش حساتش س دٍسُ صهاًی هٌاسثی تشای تٌظین ًْايی پشًٍذُ حساتشسی است اص پسسٍص  62هؼوَالً حذاکخش تا 
ش حساتش س هشايٌذی اداسی است کِ هطتول تش ارشای سٍضـْای حساتشسـی رذيـذ يـا     تاسيخ گضاس اص پستٌظین ًْايی پشًٍذُ حساتشسی  .22-ت

تـَاى تغییشاتـی سا دس هسـتٌذات اػوـال ًوـَد کـِ        رشياى تٌظین ًْايی پشًٍذُ حساتشسی هی حالس دس ايي تاضذ. تا گیشيْای رذيذ ًوی ًتیزِ
 است: صيش ضشی تِّايی اص ايٌگًَِ تغییشات  غشهاً هاّیت اداسی داسًذ. ًوًَِ

 کشدى هستٌذات هاصاد ٍ تالاستفادُ. حزف يا اهحا 

 گزاسی هتقاتل کاستشگْا. هشتة کشدىس هٌظن کشدى ٍ ػطف 

 تا هشايٌذ تٌظین ًْايی پشًٍذُ حساتشسی. استثا  دسلیستْای تکویل کاس  اهاای چک 

 ػاای هشتَ  تـین حساتشسـی هـزاکشُ ٍ    يا دستاسُ آًْا تا ا ضذُ کسةاص تاسيخ گضاسش حساتش   هستٌذساصی ضَاّذ حساتشسی کِ پیص
 تَاهق ضذُ است.

حساتشسی هلضم ّستٌذ سیاستْا ٍ سٍضْايی سا تشای ًگْـذاسی هسـتٌذات کـاس حساتشسـی تؼیـیي       هؤسساتس 5کیفیت  کٌتشلطثق استاًذاسد  .29-ت
 .8ش حساتش  گشٍُس استاص تاسيخ گضاسش حساتش س يا تاسيخ گضاس سال تؼذ 9. دٍسُ ًگْذاسی هستٌذات حساتشسی حذاقل 7کٌٌذ

تٌظـین   اص پسحساتش  تؼذيل هستٌذات حساتشسی هَرَد يا اهضٍدى هستٌذات حساتشسی رذيذ سا  است هوکييک ًوًَِ اص ضشايطی کِ  .24-ت
اص تشسسی هطالثی است کِ  هستٌذات هَرَد است کِ ًاضی هَسد دستِ تَضیح تیطتش  دّذس ًیاص ًْايی پشًٍذُ حساتشسی ضشٍسی تطخیع 

 ضَد. ساصهاًی کسة هی ٍ تشٍى ساصهاًی طشيق تشسسیْای اضخاظ دسٍى صا
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 (5)سک: تٌذ  پيوست

 با مستندات رابطه درالزامات سایر استانداردهای حسابرسي 
َد. ض هی هطشیهالی استس  هستٌذات دس حساتشسی غَستْای تِ هشتَ دس ايي پیَست تٌذّايی اص سايش استاًذاسدّای حساتشسی کِ حاٍی الضاهات 

 دس استاًذاسدّای هشتَ  ًیست. ضذُ اسائِالضاهات هزکَسس تکاسگیشی آًْا ٍ تَضیحات کاستشدی  تِ هشتَ هْشست صيش رايگضيي هالحظات 

 4س تٌذ “قشاسداد حساتشسی”س 252استاًذاسد حساتشسی 

 99ٍ  95س 92س 27س 21س 56س 54تا  55س تٌذّای “(5986ًظش ضذُ  کیفیت حساتشسی اطالػات هالی تاسيخی )تزذيذکٌتشل ”س 222استاًذاسد حساتشسی 

 47تا  44تٌذّای س “(5994ضذُ  هالی )تزذيذًظش تا تقلةس دس حساتشسی غَستْای استثا  دسهستَلیت حساتش  ”س 242استاًذاسد حساتشسی 

 29س تٌذ (“5994ضذُ  هالی )تزذيذًظش غَستْایاسصياتی سػايت قَاًیي ٍ هقشسات دس حساتشسی ”س 212استاًذاسد حساتشسی 

 29س تٌذ “سساًی تِ اسکاى ساّثشی اطالع”س 262استاًذاسد حساتشسی 

 52س تٌذ “(5992ًظش ضذُ  )تزذيذ هالی غَستْایسيضی حساتشسی  تشًاهِ”س 922استاًذاسد حساتشسی 

 92س تٌذ (“5999ًظش ضذُ  آى )تزذيذتزاسی ٍ هحیط  ضٌاخت ٍاحذ طشيق اصتطخیع ٍ اسصياتی خطشّای تحشيف تااّویت ”س 951استاًذاسد حساتشسی 

 59س تٌذ“(5992ضذُ  ًظش تزذيذسيضی ٍ ارشای ػولیات حساتشسی ) اّویت دس تشًاهِ”س 922استاًذاسد حساتشسی 

 92تا  28س تٌذّای “(5999ًظش ضذُ  ضذُ )تزذيذ حساتش  تا خطشّای اسصياتیتشخَسدّای ”س 992استاًذاسد حساتشسی 

 51س تٌذ “دس حساتشسی ضذُ ضٌاسايیاسصياتی تحشيفْای ”س 412استاًذاسد حساتشسی 

ًظش ضذُ  ٍ هَاسد اهطای هشتثط )تزذيذهٌػفاًِ  ّای حساتذاسی اسصشتشاٍسدّای حساتذاسیس ضاهل تشاٍسدحساتشسی ” 142استاًذاسد حساتشسی 
 29س تٌذ “(5992

 27س تٌذ “(5989ضذُ  ًظش تزذيذاضخاظ ٍاتستِ )”س 112استاًذاسد حساتشسی 

 12س تٌذ “(5989ًظش ضذُ  گشٍُ )ضاهل کاس حساتشساى تخص( )تزذيذ هالی غَستْایهالحظات خاظ دس حساتشسی ”س 622تاًذاسد حساتشسی اس
 91ٍ  94تٌذّای س “(5997ًظش ضذُ  داخلی )تزذيذ اىاستفادُ اص کاس حساتشس”س 652استاًذاسد حساتشسی 

 


