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 لیاتک

 دامنه کاربرد

غیرر از حسرابداری      ای حوزهبا کاری که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متخصص در  ارتباطدر حسابرس  مسئولیتهای ،این استاندارددر  .1
   .شود، مطرح شده است انجام میبرای کمک به حسابرس در کسب شواهد حسابرسی کافی   مناسب  ،حسابرسی

 :شود مطرح نمیموارد زیر این استاندارد در  .2

تخصصری   شراهه یک در متخصص  ،حقیقی یا حقوقی مند از مشا ره یک شخص هبهریا  ،عضوتیم حسابرسی شامل  در آن، شرایطی که . الف
 یا 1است،قرار گرفته  مورد بحث 220در استاندارد این موضوع ، که است حسابداری یا حسابرسی

 تجراری   احرد  حسابرسری کره توسرط     غیر از حسابداری ای  حوزهدر  حقوقی دارای تخصص یاشخص حقیقی ز کار احسابرس  استفاده . ب
مرورد بحرث    500در اسرتاندارد  این موضوع که (، کارشناس  احد تجاری) گیرد مورد استفاده قرار می مالیتهیه صورتهای  به کمک برای

 2.استقرار گرفته 

 در خصوص اظهارنظر  حسابرس یتمسئول

 یابد. نمی کاهش حسابرسن مسئولیت با استفاده ا  از کار کارشناس ای   متوجه حسابرس است ارائه شده صرفاًًًًًًًًً حسابرسی اظهارنظر یتمسئول .3
بره ایرن نتیجره برسرد کره کرار        کنرد،  ، استفاده میاستاندارد ینا با رعایت الزامات حسابرس کار کارشناس ی که ازحسابرس ، اگراین  جودبا 

بره  را  ی  یتخصصر  حروزه در ی کارشرناس  ها یگیر ها یا نتیجه یافتهممکن است  حسابرس، کند میکفایت برای مقاصد حسابرس کارشناس 
  عنوان شواهد حسابرسی مناسب بپذیرد.

 تاریخ اجرا

 االجراست. شود، الزم   پس از آن شر ع می 1398ا ل فر ردین این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که د ره مالی آنها از  . 4

 فاهدا

 اهداف حسابرس به شرح زیر است: .5

   ،حسابرس از کار کارشناسیا عدم استفاده  استفاده در موردگیری  تصمیم . الف
 .آن کار برای مقاصد حسابرس کفایت در مورد گیری تصمیم ،حسابرس در صورت استفاده از کار کارشناس . ب

 ریفاتع

 مشخص شده برای آنها بکار رفته است: ، اصطالحات زیر با معانیهای حسابرسی استاندارد در .6

  یکرار   از حسرابرس  حسابرسی که  ای غیر از حسابداری  حوزهدر  شخص حقیقی یا حقوقی دارای تخصص  – حسابرس کارشناس . الف
 یکارشناسر  ممکرن اسرت   حسابرس کارشناس .کند میاستفاده کسب شواهد حسابرسی کافی   مناسب  به منظور کمک به ،حوزهدر آن 
باشرد. )ر::   سرازمانی  برر ن  ی(، یرا کارشناسر  ای حسابرسی شربکه مؤسسه  حسابرس یامؤسسه  دائمی یا موقت کنانکار از) سازمانی در ن
 (3-تا ت 1-ت هایبند

 .هاص حوزه یک مهارتها، دانش   تجربه در-خصصت . ب
کار   احد تجاری از حسابرسی که  ای غیر از حسابداری  حوزهدارای تخصص در  شخص حقیقی یا حقوقی-کارشناس واحد تجاری . پ

 .دکن میاستفاده صورتهای مالی  تهیه برای کمک به ،حوزها  در آن 

 

 

 31، بند “ (1386نظر شده  )تجدید كنترل كیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی”، 220استاندارد حسابرسی . 1
 48-تا ت 34-، بندهای ت“(1395)تجدید نظر شده  شواهد حسابرسی”، 500 حسابرسی استاندارد .2
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 الزامات

 حسابرس نیاز به کارشناس تعیین

باشرد،  ضرر ری  حسابرسری    ای غیرر از حسرابداری    تخصرص در حروزه   منردی از  ، بهرره برای کسب شواهد حسابرسی کرافی   مناسرب  اگر  .7
 (9-تا ت 4-)ر:: بندهای ت .گیری کندتصمیم حسابرس استفاده از کار کارشناس در مورد حسابرس باید

 ي  حسابرس یروشهاماهیت، زمانبندی اجرا و میزان 

کند.  شرایط تغییر می برحسباین استاندارد  13تا  9ی با توجه به الزامات مندرج در بندهای حسابرس یر شهاماهیت، زمانبندی اجرا   میزان  .8
 (10-)ر:: بند ت زیر توجه کند: ی شامل مواردموضوعاتبه باید  یحسابرس یر شهاماهیت، زمانبندی اجرا   میزان تعیین حسابرس در 

  ،شود به آن مربوط می حسابرس کار کارشناس موضوعی کهماهیت  . الف
 ،شود به آن مربوط می حسابرس کار کارشناس در موضوعی کههطرهای تحریف بااهمیت  . ب
 ،مورد نظر حسابرسی برای کار حسابرس اهمیت کار کارشناس . پ
 ،    تجربه قبلی حسابرس از کار  ی حسابرس شده توسط کارشناس کار قبلی انجام ازحسابرس  شناهت . ت
 (13-تا ت 11-. )ر:: بندهای تیا هیر دباش می حسابرسمؤسسه  کنترل کیفیت   ر شهای سیاستها حسابرس تابع این که آیا کارشناس .  ث

   حسابرس کارشناس طرفي يو ب ها يیتوانا ،صالحیت

الزم را برای مقاصد حسابرس دارد یا  طرفی ی  ب ها ییتوانا ،صالحیت، حسابرس این موضوع را ارزیابی کند که آیا کارشناس بایدحسابرس  .9
 کننرده  تهدیرد  توانرد  مری طرفی باید شامل پرس   جو در مورد منرافع   ر ابطری باشرد کره      ارزیابی بی ،سازمانی بر نمورد کارشناس هیر. در 

 (20-تا ت 14-)ر:: بندهای ت د.باش طرفی کارشناس بی

     حسابرس کارشناس يتخصص حوزهکسب شناخت از 

   (22-ت   21-ت های)ر:: بند :بتواندتا  کسب کندشناهت کافی  حسابرس ارشناسک یتخصص حوزهباید از  حسابرس .10

 ،  کند نماهیت، دامنه   اهداف کار کارشناس را برای مقاصد حسابرس تعیی . الف
 را برای مقاصد حسابرس ارزیابی کند. کارشناس کارکفایت  .  ب

   حسابرسکارشناس  توافق با 

   (26-ت تا 23-: )ر:: بندهای تتوافق کند حسابرس کارشناس موضوعات زیر با هصوصبه صورت کتبی در  لز مدر صورت حسابرس باید  .11

 (27-)ر:: بند ت، ار کارشناسماهیت، دامنه   اهداف ک . الف
 (29-ت   28-حسابرس   کارشناس، )ر:: بندهای ت متناظری نقشهامسئولیتها    .  ب
،   هواهرد شرد   ارائره  توسرط کارشرناس   ی کهل گزارششامل شک ،بین حسابرس   کارشناس ارتباطماهیت، زمانبندی اجرا   میزان  .  پ

 (30-)ر:: بند ت
 (31-ت بند . )ر::توسط کارشناس حسابرس رازداریالزامات ضر رت رعایت  .  ت

     حسابرس کارشناسارزیابي کفایت کار 

 (  32-: )ر:: بند تموارد زیر ارزیابی کنداز جمله در حسابرس مقاصد برای را  حسابرس کارشناس کفایت کارحسابرس باید  .12

 (34-ت   33-ت های، )ر:: بندبا سایر شواهد حسابرسی سازگاری آنها   ی کارشناسها یگیر نتیجه یا ها یافتهبودن  معقولمربوط    . الف
   ،موجرود  مفر ضات در شررایط  ر شها   بودن این معقولمربوط   د، باشعمده ات ضمفر  ر شها   شامل استفاده از کارشناسکار  اگر .  ب

 (37-تا ت 35-)ر:: بندهای ت
  صرحت  ، مربوط بودن، کامل بودن باشد (شود تلقی میعمده  ،برای کار کارشناس)که  نابهای م دادهاستفاده از کار کارشناس شامل  اگر .  پ

 (39-ت   38-)ر:: بندهای ت .ها آن داده
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 (  40-: )ر:: بند تباید  یبرای مقاصد حسابرس کافی نیست،  حسابرسکه کار کارشناس  به این نتیجه برسدحسابرس  چنانچه .13

 یا کند، توافق ،شود باید انجام   یتوسط  ی کهدر هصوص ماهیت   میزان کار بیشترکارشناس  با . الف
 .اجرا کند موجود متناسب با شرایط را الزمر شهای حسابرسی  . ب

     در گزارش حسابرس حسابرس کارشناساشاره به کار 

مگرر اینکره طبرق     ،اشاره کنرد  کند، نباید در گزارش هود به کار کارشناس حسابرس که حسابرس اظهارنظر تعدیل نشده ارائه می در مواردی . 14
در گرزارش حسرابرس   مقررات الزامی باشرد، حسرابرس بایرد     یا ای طبق قوانین اگر چنین اشاره .باشدبه انجام این کار مقررات ملزم  یاقوانین 
 (  41-)ر:: بند ت .دهد اظهارنظر کاهش نمی درهصوص، مسئولیت حسابرس را این موضوع اشاره بهه کند ک عنوان

بایرد در گرزارش    ،اشاره کندبه کار کارشناس حسابرس  در گزارش حسابرس تعدیل اظهارنظر هودمناسبتر مبنای  برای در:حسابرس اگر  . 15
 (  42-)ر:: بند ت .دهد اظهارنظر کاهش نمی آن درهصوص را ا کند که این اشاره، مسئولیت  عنوان هود

 توضیحات کاربردی

 (الف-6)ر:: بند  کارشناس حسابرستعریف 

 :باشدموارد زیر  حسابرسی ممکن است شامل تخصص در رابطه با موضوعاتی نظیر  ای غیر از حسابداری  حوزهتخصص در  .1-ت

 نامشرهود،  یهرا  ییر ، دارا یقره عتاشیاء ، آثار هنری، آالت   تجهیزات، جواهرات زمین   ساهتمان، ماشین ،ارزشیابی ابزارهای مالی پیچیده 
یی که ممکن است کاهش ارزش یافته باشند.ها ی  دارای ،شده در ترکیبهای تجاری تقبلی ها یشده   بده ی تحصیلها یدارای

 قراردادهای بیمه یا طرحهای مزایای کارکنان مرتبط بای ها یبده ات اکچوئریمحاسب.

 برآ رد ذهایر نفت   گاز.

 محوطه تولیدپاکسازی  مخارج،   ی زیست محیطیها یارزشیابی بده.

 .تفسیر قراردادها، قوانین   مقررات

 متعارفغیر یاحلیل مسائل مالیاتی پیچیده جزیه   تت.

کره   زمرانی  حتی  است،به سادگی میسر های دیگر،  حوزهحسابرسی،   تخصص در   تمایز بین تخصص در حسابداری  موارد، بسیاری ازدر  .2-ت
درآمد حسابداری مالیات بر ر شهای متخصص در  بکارگیری  شخصبرای مثال،  باشد، مطرح حسابرسی یاتخصصی حسابداری   حوزه یک

حسرابداری مالیرات برر     ر شهای در بکارگیری متخصص شخص متمایز کرد. یقوانین مالیاتتوان به سادگی از کارشناس  را اغلب میانتقالی 
کارشرناس در   امرا  .اسرت تخصرص حسرابداری    تخصص مذکور، یکزیرا شود  محسوب نمی ، کارشناس، برای مقاصد این استاندارددرآمد

برر   قانون است. عرال ه  در حوزه تخصصتخصص مذکور، یک زیرا  شود محسوب می ، کارشناس، برای مقاصد این استانداردیقوانین مالیات
هرای   برین تخصرص در شریوه   تمرایز   جره  ، بررای مثرال،   ی دیگرر قابرل تشرخیص باشرد    هرا  حوزهممکن است در  ی نیزتمایز مشابه  جوه این،

 یرهه در  بره  رهری مروارد،   ا ایرن حرال، در ب  بر  گذاری ابزارهای مرالی.  سازی پیچیده برای ارزش تخصص در مدلحسابداری ابزارهای مالی   
  تخصرص در سرایر   حسابرسری    های تخصصی حسرابداری   حوزهبین قائل شدن  تمایز ،حسابرسی  حسابداری  یتخصص جدیدای ه حوزه
بررای   صرالحیت الزامرات آمروزش      زمینره در  مربروط ای  حرفره  ضروابط استانداردها    .حسابرس بستگی داردای  قضا ت حرفه به ،ها حوزه

 1در اعمال قضا ت کمک کنند. ان  حسابرسان ممکن است به حسابرسحسابداران 

ضر ری است. استفاده از قضا ت ، حسابرس کارشناس از حقیقی یا حقوقی بودنالزامات این استاندارد  پذیری گی تأثیرچگون بررسیهنگام  .3-ت
کره  باشرد   شخصریتی حقروقی  کارشرناس،  آن ممکرن اسرت   ، حسرابرس  طرفی کارشناس   بی ها ی، توانایصالحیتبرای مثال، هنگام ارزیابی 

بررای   شخص حقروقی آن شده توسط  تعیین حقیقی انکارشناس ازاستفاده کرده است، اما حسابرس هیچ تجربه قبلی  آنکار حسابرس قبالًًً از 
 حقیقری  انکرار کارشناسر  حسابرس ممکن اسرت برا   یعنی  ،باشد مصداق داشته این حالتیا ممکن است برعکس  ،شته باشدندا مورد نظرکار 

 

 كننده باشد. تواند كمک می“ ای حسابرسی الزامات صالحیت برای اشخاص حرفه”، 8المللی آموزش شماره  برای مثال، استاندارد بین. 1
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اشرخاص   فرردی ی هرا  ی،  یهگر هر د  حالرت در  .، آشنا نباشداست حقیقی به آن ملحق شدهکارشناس که  شخصیت حقوقیبا آشنا باشد اما 
( ممکن است برای ارزیابی گیرد بکار می حقوقیی که شخص کنترل کیفیت)نظیر سیستمهای  اشخاص حقوقیی مدیریتی ها ی   یهگحقیقی 

  مناسب باشند.حسابرس 

 (7)ر:: بند  حسابرس به کارشناس یازن تعیین

 باشد:  ممکن است بکارگیری کارشناس حسابرس ضر رت داشته برای کمک به حسابرس در یک یا چند مورد زیر  .4-ت

 داهلی های کسب شناهت از  احد تجاری   محیط آن شامل کنترل.

 ارزیابی هطرهای تحریف بااهمیت تشخیص  .

    در سطح صورتهای مالی شده هطرهای ارزیابی اکلی ب اعمال برهوردهایتعیین.

  آزمون کنترلها یا آزمونهای محتوا. شامل ،شده در سطح ادعاها برای برهورد با هطرهای ارزیابی الزمطراحی   اجرای ر شهای حسابرسی

  صورتهای مالی. بت بهنساظهارنظر  برایشده  کسبارزیابی کافی   مناسب بودن شواهد حسابرسی 

ممکرن اسرت هطرهرای     ،هسرتند ای غیرر از حسرابداری    حروزه تخصرص در  مدیران اجرایی برای تهیره صرورتهای مرالی نیازمنرد     هنگامی که  .5-ت
یرا مردیران اجرایری ممکرن      داشته باشدپیچیدگی ممکن است مورد نظر موضوع  برای مثال، به این دلیل که ،افزایش یابد تحریفهای بااهمیت

نرد بره   نتوا مری د، ندر تهیره صرورتهای مرالی دارای تخصرص الزم نباشر      مدیران اجراییاگر  .باشندداشته ن یتخصصحوزه در این  یدانشاست 
 ،تجراری کارشناس  احرد  کار  مرتبط باد. کنترلهای مربوط شامل کنترلهای نناستفاده ک از کارشناس  احد تجاری هاهطراین  منظور کاهش

     .را کاهش دهد نیز ممکن است هطرهای تحریفهای بااهمیت در صورت  جود، 

 در حسرابداری   حسابرسری   کره  ،ای غیر از حسابداری باشد، حسابرس حوزهدر  یتخصصدانش استفاده از  متضمناگر تهیه صورتهای مالی  .6-ت
تریم   متقاعرد شرود کره   بایرد  مردیر مسرئول کرار     مالی نداشته باشد.حسابرسی این صورتهای  تخصص الزم را برایممکن است  ،ددار  مهارت

، توانرایی   صرالحیت الزم را بررای انجرام کرار حسابرسری       در مجموع ،حسابرس که عضوی از تیم حسابرسی نیست حسابرسی   کارشناس
به منظرور کمرک بره     2را تعیین کند.حسابرسی کار  نجام  میزان منابع الزم برای ااجرا ندی بحسابرس باید ماهیت، زمان، بر این عال ه 1. دارند

را از آن اسرتفاده    میرزان   ، زماندر صورت استفاده ،  حسابرس کار کارشناس استفاده از ، حسابرس ضر رتاین استاندارد رعایت الزامات
در هصروص  تصمیمات قبلی هود  در تغییر شرایط، حسابرس ممکن استدر صورت حسابرسی یا کار پیشرفت  به موازات کند. مشخص می

 .تجدیدنظر کند استفاده از کار کارشناس

 حسرابرس  کارشرناس اسرتفاده از  برد ن  توانرد   همچنران مری  ، تخصص نداشته باشرد حسابرسی   غیر از حسابداری  ای حوزهکه در حسابرسی  .7-ت
 :  شودکسب زیر  طرق مختلف نظیر موارداز . این شناهت ممکن است دست آ رد  به شناهت کافی از آن حوزه برای انجام حسابرسی

  الزم است تهیه صورتهای مالی آنها برایچنین تخصصی که  احدهای تجاری تجربه در حسابرسی.

  حروزه در  متخصصرین مذاکره برا  یا  آموزشی های رسمی ه رشامل د تواند می این امر .ای هاص حوزهدر ای  یا ارتقای حرفهآموزش 
متفرا ت از   اتمرذاکر  گونره  ایرن . باشد حوزه آندر  مطرح موضوعاتبرای مواجهه با حسابرس  یها یتوانایافزایش  به منظورمرتبط 

تمرامی حقرایق    آن هرالل در  ی اسرت کره  کار آمده پیش از شرایط مشخص ای در هصوص مجموعه حسابرس مشورت با کارشناس
3.آگاهانه نظر دهددر مورد موضوعی هاص  بتواند د تاوش میداده قرار کارشناس  مربوط در اهتیار

 اند. مذاکره با حسابرسانی که کارهای مشابه انجام داده

 

 

 19، بند  220. استاندارد حسابرسی 1
 ث-8، بند (“1392شده )تجدیدنظرریزی حسابرسی صورتهای مالی  برنامه”،  300. استاندارد حسابرسی 2
 31، بند 220برسی . استاندارد حسا3
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برای کمک بره کسرب شرواهد حسابرسری      حسابرس استفاده از کارشناس به این نتیجه برسد کهحسابرس ممکن است ، دیگر ن حال، در مواردبا ای .8-ت 
 شامل موارد زیر باشد:  تواند می حسابرس استفاده از کارشناسمؤثر بر تصمیم حسابرس در مورد . مالحظات ضر ری است کافی   مناسب

 مراجعه شود(. 9-اند یا هیر )به بند ت استفاده کرده ، از کارشناس  احد تجاریاینکه آیا مدیران اجرایی در تهیه صورتهای مالی

 .ماهیت   اهمیت موضوع شامل پیچیدگی آن

 مورد نظر همیت در موضوعهطرهای تحریف باا.

  در رابطره برا    انکرار کارشناسر   از  تجربه حسرابرس  شناهت  شده شامل مشخصبرهورد با هطرهای مورد انتظار در ماهیت ر شهای
 شواهد حسابرسی.جایگزین برای کسب دسترسی به منابع  امکان،   گونه موضوعاتاین

، تصرمیم حسرابرس در هصروص    کررده باشرند   اسرتفاده  از کارشناس  احد تجراری  تهیه صورتهای مالی برایمدیران اجرایی  در مواردی که .9-ت
 : قرار گیردممکن است تحت تاثیر عواملی نظیر موارد زیر  8 ر  مندرج در بند تبر موارد  عال ه حسابرس کارشناس استفاده از

  کارشناس  احد تجاریماهیت، دامنه   اهداف کار.

  مورد نظر، توسط  احد تجاری برای ارائه هدمات صرفاًًً است که شخصی یا  در استخدام  احد تجاری است احد تجاریکارشناس  اینکه
شده است. بکار گرفته

  کارشناس  احد تجاریمدیران اجرایی بر کار  یا نفوذمیزان کنترل.

 کارشناس  احد تجاری یها ی  توانای صالحیت.

  است یا هیر. حرفه یاصنعت یا سایر الزامات  عملکرد استانداردهای فنی به رعایتملزم  کارشناس  احد تجاریاینکه آیا

 در  احد تجاریکارشناس  احد تجاریکار   جود کنترلهای مرتبط با ،.

یرت  قابل برر   احد تجراری  انکارشناسطرفی    بی ها ی، توانایصالحیت اثردر هصوص  هنمودهاییشامل الزامات   ر 1 500 استاندارد
  .است شواهد حسابرسی یاتکا

 (8)رک: بند  روشهای حسابرسيماهیت، زمانبندی اجرا و میزان 

کند.  شرایط تغییر می برحسباین استاندارد  13تا  9با توجه به الزامات مندرج در بندهای  ر شهای حسابرسیماهیت، زمانبندی اجرا   میزان  .10-ت
 : ایجاب نمایدرا  رش ر شهای حسابرسیمتفا ت یا گست حسابرسی ر شهای ضر رت بکارگیریبرای مثال، عوامل زیر ممکن است 

  قضا تهای پیچیده   ذهنی است متضمنای مربوط باشد که  به موضوع عمده حسابرسکار کارشناس.

 کارشناس نداشته باشد آن طرفی   بی ها یتوانای، صالحیتقبلی از  شناهتاستفاده نکرده باشد،    حسابرس حسابرس قبالًًً از کار کارشناس.

 را اجرا کند که بخش الینفکی از حسابرسی است حسابرسی ر شهای ،هاصبجای ارائه مشا ره برای موضوعی  ،حسابرس کارشناس. 

 نیست حسابرسمؤسسه  کنترل کیفیت   ر شهای سیاستها تابعاست، بنابراین  سازمانی بر ن شخصی، حسابرس کارشناس.    

 ث(-8)ر:: بند حسابرس مؤسسه  کنترل کیفیت و روشهای سیاستها

کنتررل     ر شرهای  سیاستها تابع  بنابراین  باشد آن موقت کارکنانشامل  حسابرس کارکنان مؤسسهاز  ممکن استسازمانی  کارشناس در ن .11-ت
حسابرسری  کارکنران مؤسسره    ازممکن است سازمانی  کارشناس در ندیگر،  سویاز  3.اشدب 12طبق استاندارد کنترل کیفیت مؤسسه  کیفیت
   .برند بهره میحسابرس مؤسسه  با یمشترک کنترل کیفیت   ر شهای سیاستها ازباشد که  آن موقت شامل کارکنانای  شبکه

 

 8، بند 500 حسابرسی استاندارد   .1
 ث-6بند  ،”سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط كننده خدمات حسابرسی، كنترل كیفیت در مؤسسات ارائه”، 1استاندارد كنترل كیفیت .  2
 3، بند 220 حسابرسی . استاندارد3
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طبرق اسرتاندارد کنتررل     کنتررل کیفیرت     ر شهای سیاستها بنابراین تابع ،عضوی از تیم حسابرسی نیست یسازمان  نبر کارشناساز آنجا که  .12-ت
بره عنروان    یسرازمان  کارشرناس برر ن   که با ملزم کرده باشدمقررات ممکن است  یا، قوانین مواردبرهی در با این حال،   1باشد. نمی 1کیفیت 

  سایر قالل الزامات اهالقی مربوط شامل الزامات مربوط به است ملزم به رعایتبنابراین ممکن است    شودعضوی از تیم حسابرسی برهورد 
 .ای طبق قوانین   مقررات باشد الزامات حرفه

شده توسط مؤسسه حسرابرس یرا   ارائه د، مگر اینکه اطالعات نکن بر سیستم کنترل کیفیت مؤسسه حسابرس اتکاد نتوان میحسابرسی  های تیم .13-ت
ماهیرت، زمانبنردی اجررا   میرزان       ممکن اسرت   کردهواهد شرایط تغییر  برحسبمیزان این اتکا  2.برهورد دیگری را ایجاب کند، سایرین
 : تحت تاثیر قرار دهدجه به موضوعاتی نظیر موارد زیر با تو ی حسابرسی رار شها

 کارکنان جدید استخدام   یهای آموزش برنامه اجرایاز  ی حاصلها ی  توانای صالحیت.

 باشندمیبه استقالل  شامل الزامات مربوطالزامات اهالقی مربوط  ملزم به رعایت سازمانی در ن انکارشناس ،طرفی بی.

  کارشناسان  رایممکن است ب حسابرسمؤسسه  یآموزشهای  . برای مثال، برنامهحسابرس کارشناسارزیابی حسابرس از کفایت کار
  سرایر   هرا  آمروزش  گونره  اتکا به ایرن . شناهت مناسبی فراهم آ رندتخصص آنها با فرایند حسابرسی  رابطه متقابلاز  ،سازمانی در ن

ماهیرت، زمانبنردی اجررا      برر   ممکرن اسرت  سازمانی  در ن کارشناسانکار  تعیین محد ده ضوابطنظیر  حسابرسمؤسسه  فرایندهای
.مؤثر  اقع شود حسابرس کارشناسابی کفایت کار برای ارزیمورد استفاده ر شهای حسابرسی میزان 

 ینظارت هایاز طریق فرایند ی  مقررات انونیالزامات ق پایبندی به.

 حسابرس توافق با کارشناس. 

دهد. الزامات این استاندارد کاهش نمی رعایت در هصوصچنین اتکایی، مسئولیت حسابرس را 

 (9)ر:: بند  حسابرس کارشناسطرفي  و بي ها ي، توانایصالحیت

شردت  بره   حسابرسرا برای مقاصد  حسابرسکفایت کار کارشناس ، عواملی هستند که حسابرس کارشناس طرفی   بی ها ی، توانایصالحیت .14-ت
 حسرابرس توان کارشرناس   به ،ها یشود. توانای مربوط می حسابرس به ماهیت   سطح تخصص کارشناس ،صالحیت. ندده میقرار ر یثتأ تحت
موقعیت جغرافیایی،  ، شاملنمونهبرای ، ممکن است ها یتوانایبر ثر ؤم . عواملشود مربوط میموجود، در شرایط  صالحیت بکارگیری آندر 
تجراری  ای یرا   حرفره بر قضا ت  اشخاص جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ سایر آثار احتمالیبه  ،طرفی . بیباشدزمان   منابع  در اهتیار داشتن  

   .شود مربوط می حسابرس کارشناس

 : ده دست آیب ،موارد زیر نظیرمتفا تی، بع امن ازممکن است  حسابرس طرفی کارشناس   بی ها ی، توانایصالحیت مربوط بهاطالعات  .15-ت

  کار قبلی کارشناس حسابرس ازتجربه شخصی.

 ذاکره با کارشناسم.

 آشنا هستندکارشناس با کار که  افراد دیگریبا  همذاکر.

 سازمانی بر ن شناهت اشکال سایر یا  ی، فعالیت پر انه ،مربوط صنعت انجمن یا ای حرفه نهاد در عضویت کارشناس، فنی صالحیتهای از یآگاه.

 .مقاالت یا کتب منتشر شده توسط کارشناس

 مراجعه شود( 3 -تا ت 11-)به بندهای ت حسابرسمؤسسه  کنترل کیفیت   ر شهای سیاستها. 

 فنری  اسرتانداردهای  منطبرق برر  کارشرناس   که آیرا کرار   شود میموضوع شامل این  حسابرس کارشناسطرفی    بی ها یتوانای، صالحیتارزیابی  .16-ت
صرنعت،   انجمرن ای یرا   حرفره در نهراد  استانداردهای اهالقی   سرایر الزامرات عضرویت     مثال،برای عملکرد یا سایر الزامات صنعت یا حرفه، 

 .یا هیر است ن یا مقرراتینواق مقرر دریا الزامات  ،پر انه فعالیتمعتبر نهاد صادرکننده استانداردهای 

 

 ث-6، بند 1استاندارد كنترل كیفیت . 1
 4بند  ،220 حسابرسی استاندارد.  2
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 د، شامل موارد زیر است:نسایر موضوعاتی که ممکن است مربوط باش .17-ت

  یتخصصر  گونره د، شرامل هرر   وش میکارشناس استفاده  ، ازبا موضوعی که برای آن کار حسابرس کارشناس صالحیتمربوط بودن 
امروال   سروانح   بیمره   زمینره ممکرن اسرت در    یک متخصص اکچروئری . برای مثال، گیرد کارشناس قرار می آن که در حوزه کاری

داشته باشد.  ، تخصص محد دیبازنشستگیحقوق باشد اما در هصوص محاسبات داشته تخصص 

 ی یشامل مدلها ر شها   مفر ضاتبط، برای مثال، آگاهی از تمر  حسابرسی با توجه به الزامات حسابداری  حسابرس کارشناس صالحیت
.سازگار است مالی مربوطچارچوب گزارشگری  باکه 

 بیرانگر امکران    ،ر شرهای حسابرسری  اجررای    در نتیجره شرده   یا شواهد حسابرسی کسب ،اینکه آیا ر یدادهای غیرمنتظره، تغییرات در شرایط
   .یا هیر باشد میحسابرسی  همزمان با پیشرفت فرایندحسابرس طرفی کارشناس    بی ها یتوانای، صالحیتمجدد ارزیابی ا لیه  بررسی ضر رت

،   هودارزیرابی ، تهدید ناشری از  آشناییناشی از جانبداری، تهدید ناشی از  شخصی، تهدید منفعتناشی از  تهدید نظیراز شرایط  ای طیف گسترده .18-ت
از  ممکرن اسرت  کاهش دهرد    حذف کند یا تواند چنین تهدیدهایی را  طرفی را تهدید کند. تدابیر ایمنی می ممکن است بی ارعابناشی از  تهدید

)برای مثرال،   حسابرس ، یا از طریق محیط کار کارشناس(، قوانین یا مقرراتحسابرس کارشناس )برای مثال، حرفه سازمانی بر نطریق ساهتارهای 
 باشد.ود داشته  ج کار حسابرسیمختص ایمنی تدابیر  ممکن است ،بر این عال ه ( ایجاد شود.کنترل کیفیت   ر شهای سیاستها

   حسرابرس  ممکرن اسرت بره نقرش کارشرناس     تردابیر ایمنری   نیز ارزیابی ضر رت بکرارگیری    طرفی  بی کننده تهدیدشدت عوامل ارزیابی  .19-ت
دها را تهدیر د نتوانر تدابیر ایمنی  در آن  جود داشته باشد که ممکن است . شرایطیشته باشدحسابرسی بستگی دا ارتباط بادر   ی کار اهمیت
در تهیره اطالعرات مرورد    باشد کره  حقیقی ی شخص حسابرس مورد نظر کارشناسکه  مواردی، نمونهد، برای قابل قبول کاهش ده یبه سطح

     باشد. کارشناس  احد تجاری، یک حسابرس یعنی کارشناسای ایفا کرده است،  نقش عمدهحسابرسی 

 :سودمند  اقع شودزیر  اقدامات، ممکن است سازمانی بر ن طرفی کارشناس ارزیابی بیهنگام  .20-ت

ممکرن اسرت     دارد  سرازمانی  برر ن   احد تجاری با کارشرناس  مشخصی که ر ابط یاهرگونه منافع  موردپرس   جو از  احد تجاری در  . الف
 .را تحت تأثیر قرار دهدطرفی کارشناس  بی

   کراربرد دارد(، کارشرناس  کره در مرورد    ای حرفره  زامالر هرگونه شامل ) مربوطتدابیر ایمنی گونه هر  هصوصدر مذاکره با کارشناس    . ب
 مرذاکره برا کارشرناس    ر ابطی که درکافی است یا هیر. منافع   برای کاهش تهدیدها به سطحی قابل قبول ایمنی ارزیابی اینکه آیا تدابیر 

 :شود می شامل موارد زیر مورد توجه قرار گیردتواند  می ،حسابرس
 .منافع مالی

 تجاری   شخصی.    ر ابط

 سازمانی، شخص حقوقی باشد در مواردی که کارشناس بر ن از جمله ،کارشناس توسطسایر هدمات  ارائه.

کره  با  احد تجاری  در مورد منافع یا ر ابط سازمانی بر ن از کارشناس مناسب بداندممکن است حسابرس در برهی موارد، 
 .دریافت کند کتبی تأییدیهاز آن آگاه است،  موردنظر کارشناس

 (10)ر:: بند  حسابرس کارشناس يتخصصحوزه کسب شناخت از 

 .شناهت بدست آ رد  یاز حوزه تخصص  حسابرس با کارشناس از طریق مذاکرهیا  7-شده در بند ت توصیفبا ر شهای  تواند میحسابرس  .21-ت

 :استشامل موارد زیر  سودمند باشدشناهت حسابرس  تواند برای میکه  حسابرس کارشناس ی از تخصصیها جنبه .22-ت

 مراجعه شود( 17-ت باشد یا هیر )به بند میحسابرسی  های  یهه مرتبط با آن کار تخصصدارای  اینکه آیا کارشناس .

  است یا هیرقانونی یا مقرراتی  ات  الزام ،ای یا سایر استانداردها حرفه هایاستاندارد تابعکارشناس آیا اینکه.

 از پرذیرش عمرومی   کارشرناس   یتخصصر حروزه  در اینکره آیرا آنهرا       ،حسابرس توسط کارشناس ر شها   مفر ضات استفاده شده
.باشند یا هیر می  برای مقاصد گزارشگری مالی مناسب  برهوردارند

 کند. میاستفاده از آنها  حسابرس که کارشناس سازمانی بر ن  سازمانی نر های د ماهیت اطالعات یا داده
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 (11 )ر:: بند حسابرس توافق با کارشناس

 همانگونره کره  ای تغییرر کنرد    بره طرور قابرل مالحظره    با توجه به شرایط موجرود  ممکن است  حسابرس ماهیت، دامنه   اهداف کار کارشناس .23-ت
 حسرابرس  برین حسرابرس   کارشرناس    ارتبراط   میرزان  اجرا ماهیت، زمانبندی    حسابرس حسابرس   کارشناس متناظرمسئولیتها   نقشهای 

ایرن موضروعات    الزم اسرت سازمانی باشد،  سازمانی یا در ن بر ن یشخص، حسابرس صرفنظر از اینکه کارشناس بنابراین .تغییر کند تواند می
  د.مورد توافق قرار گیر حسابرس بین حسابرس   کارشناس

لرز م   از جملره  ،حسرابرس  حسرابرس   کارشرناس   توافق بینداشتن    رسمیت جزئیات میزان ممکن است بر 8در بند  مطرح شدهموضوعات  .24-ت
 :باشدیا توافق کتبی  با جزئیات بیشترتوافق  ضر رت دهنده نشان برای مثال، عوامل زیر ممکن است .اثر گذارد توافق، تبی بودنک

  تهواهد داشبه اطالعات محرمانه یا حساس  احد تجاری دسترسی حسابرس کارشناس.

 ر د. انتظار می معمول آن چیزی است که به طوراز متفا ت  حسابرس کارشناسحسابرس    متناظر مسئولیتها   نقشهای

 کاربرد داشته باشد گانهالزامات قانونی یا مقرراتی چند.

 باشدشود، بسیار پیچیده  می به آن مربوط حسابرس موضوعی که کار کارشناس.

 باشدکرده نکارشناس استفاده آن شده توسط  حسابرس قبالًًً از کار انجام.

  مورد نظر بیشتر باشدحسابرسی  برای کاراهمیت آن    ،حسابرسمیزان کار کارشناس.

در درج  بررای تواند  میموضوعاتی که حسابرس فهرست باشد.  قرارداد میقالب یک در  اغلب سازمانی بر ن  کارشناس حسابرس توافق بین  .25-ت
   .ارائه شده استاین استاندارد در پیوست ، قرار دهدتوجه مورد  سازمانی بر نبا کارشناس  توافق های شکلقرارداد یا سایر 

در مسرتندات دیگرری چرون    توافق ممکرن اسرت   حاکی از  ، شواهدندارد جود  حسابرس بین حسابرس   کارشناس کتبی  توافقهنگامی که  .26-ت
 :گنجانده شودموارد زیر 

 ریزی یا کاربرگهای مرتبط نظیر برنامه حسابرسی. برنامه یادداشتهای

 آنهرا   ترابع ای کره کارشرناس    شرده  تعیینسیاستها   ر شهای ، سازمانی در نحسابرس. در مورد کارشناس مؤسسه  سیاستها   ر شهای
در کاربرگهای حسابرس بره   سازیباشد. میزان مستندکارشناس کار با  ارتباطهاص در  یسیاستها   ر شهایمل اشاست ممکن است 

شررایط   در آن مفصرلی باشرد کره    ضروابط حسرابرس دارای  مؤسسره   اگر، نمونهبستگی دارد. برای  یی  ر شها ماهیت چنین سیاستها
. نباشددر کاربرگهای حسابرس  سازیمستند ی بهنیاز ممکن است ،مشخص شده استاستفاده از کار کارشناس 

 الف(-11)ر:: بند ، دامنه و اهداف کار ماهیت

مرذاکره در هصروص اسرتانداردهای فنری     اغلرب ممکرن اسرت    هنگام توافق در هصوص ماهیت، دامنه   اهداف کار کارشرناس حسرابرس،    .27-ت
   .باشدسودمند  ،از آنها تبعیت هواهد کردکارشناس حسابرس مربوط یا سایر الزامات صنعت یا حرفه که عملکرد 

 (ب-11)ر:: بند  متناظرها و نقشهای مسئولیت

   ممکن است شامل موارد زیر باشد: حسابرس حسابرس   کارشناس ناظرتتوافق در هصوص مسئولیتها   نقشهای م .28-ت

  کارشناس حسابرسیا  دده نجام میا حسابرس راهای مبنا  جزئیات دادهآزمونهای اینکه.

  درج،   کارشرناس حسرابرس  ی هرا  یگیرر  ها یا نتیجره  یافتهدر هصوص  با  احد تجاری   سایر اشخاص مذاکرهمجاز بودن حسابرس برای 
)به بنرد   موارد ضر رتشده در گزارش حسابرس، در  اظهارنظر تعدیل در بند مبانیکارشناس حسابرس ی ها یگیر ها یا نتیجه یافتهجزئیات 

مراجعه شود(. 42-ت

  کارشناس. آن ی مربوط به کارها یگیر کارشناس حسابرس از نتیجهبرای آگاه کردن توافق گونه هر   
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  کاربرگها

ی بره کاربرگهرا  ممکن اسرت شرامل توافرق در هصروص دسترسری       حسابرس حسابرس   کارشناس ناظرمسئولیتها   نقشهای مت بارهتوافق در .29-ت
م حسابرسری اسرت، کاربرگهرای کارشرناس بخشری از      عضروی از تری   حسرابرس  باشد. هنگامی که کارشناس نیز از آنها نگهداری   یکدیگر

؛   بخشی از مستندات حسابرسری نیسرت   استبه هود آنها متعلق  سازمانی بر نکاربرگهای کارشناسان  ،در مقابل .استمستندات حسابرسی 
 برهالف این موضوع صورت گرفته باشد. یبه جز در مواردی که توافق

 پ(-11)ر:: بند رساني  اطالع

های دیگرر  خشر ببرا   حسرابرس  کارشناسر شهای ماهیت، زمانبندی اجرا   میزان یکپارچگی مناسب  موجب ،رسانی د  سویه اثربخش اطالع .30-ت
، هنگرامی کره   نمونره کنرد. بررای    را تسهیل می ،حسابرسی جریاندر  حسابرس تعدیل مناسب اهداف کارشناسنیز    ،شود می حسابرسی کار

گیرری   در هصوص نتیجره گزارش کتبی رسمی  ،شود مربوط می عمده یهطرحسابرس در مورد ی ها یگیر به نتیجه حسابرس کار کارشناس
کره   یکارکنران  یرا  کرار  مسئول تشخیص مدیر .مناسب باشد تواند می حسابرسی پیشرفت کار به موازاتشفاهی  هایشگزار ،  کارشناس کار

بره موقرع      رسرانی  ، بره اطرالع  بین کارشناس    احد تجاری رسانی اطالع   ر شهای هواهند داشت حسابرس همکاری نزدیکی با کارشناس
 کند. بزرگتر کمک میحسابرسی کارهای  درمخصوصاًًً  ،اثربخش

 ت(-11)ر:: بند  رازداری

. گرفتره شرود  بکرار  نیز در مورد کارشناس حسابرس باید دارد برس کاربرد حسا در موردکه  ای آیین رفتار حرفهدر مندرج  الزامات رازداری .31-ت
کارشناسران  برا   کنرد درهواسرت    احد تجاری ممکن اسرت بر این، عال ه . باشدمقرر شده  ممکن است الزامات بیشتری قوانین   مقررات در

 .توافق شودرازداری  برهی الزاماتسازمانی در مورد  بر ن

 (12)ر:: بند  حسابرس ارزیابي کفایت کار کارشناس

  ماهیرت   ،حسابرس تخصص کارشناس حوزهآشنایی حسابرس با ، حسابرس طرفی کارشناس   بی ها ی، توانایصالحیتارزیابی حسابرس از  .32-ت
کرار   کفایرت ارزیرابی   مورد استفاده به منظور ر شهای حسابرسیماهیت، زمانبندی اجرا   میزان بر  حسابرس شده توسط کارشناس کار انجام

 گذارد. اثر میی مقاصد حسابرس کارشناس برا

 (الف-12)ر:: بند  حسابرس ی کارشناسها یگیر ها و نتیجه یافته

 شامل موارد زیر باشد: تواند میبرای مقاصد حسابرس  حسابرس کارشناسارزیابی کفایت کار  یهه ر شهای  .33-ت

 حسابرس پرس   جو از کارشناس.

 حسابرس گزارشها   کاربرگهای کارشناس بررسی.

  نظیر:کننده تأییدر شهای ،

o  حسابرس کارشناسمشاهده کار،

o معتبر رسمیمنابع گزارشهای آماری نظیر  ،های منتشرشده بررسی داده،

o ط،تبموضوعات مر دریافت تأییدیه از اشخاص ثالث برای

o   ،ر شهای تحلیلی تفصیلی

o مجدد محاسبات.

o  ی کارشرناس هرا  یگیرر  هرا یرا نتیجره    یافتره  مثال در مواردی کره مرتبطی دارد، برای تخصص  کهکارشناس دیگری مذاکره با 
 .یستسازگار نبا سایر شواهد حسابرسی  حسابرس

o حسابرسکارشناس  در مورد گزارش با مدیران اجرایی مذاکره. 
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شامل تواند  می، صرفنظر از نحوه ارائه، حسابرس ی کارشناسها یگیر ها یا نتیجه یافتهبودن  معقولارزیابی مربوط بودن    برایعوامل مربوط  .34-ت
 :ی مذکورها یگیر ها یا نتیجه این موضوع باشد که آیا یافتهبررسی 

 یا هیر ارائه شده است حسابرس با استانداردهای صنعت یا حرفه کارشناس سازگار ای به شیوه،

 شده  اشارهشده  شده   استانداردهای بکارگرفته نجامدامنه کار ا از جمله به اهداف مورد توافق با حسابرس، ،بیان شده است  ضوح به
،است یا هیر

 مورد توجه قرار داده است یا هیر را صورتهای مالیپس از تاریخ ر یدادهای  ،در موارد مقتضی ، را پوشش داده مناسب  ای د ره،

  یا هیر دارد برای حسابرس یپیامدهایاین موارد ، آیا استاگر چنین ،   ی است یا هیرمحد دیت شرط یا قید   منوط بهبرای استفاده  ،

  یا هیر است حسابرس کارشناس پیش ر یاشتباهات یا انحرافات  به مناسب توجهمبتنی بر. 

 نامب یها و داده مفروضات، روشها

 (ب-12)رک: بند روشها و مفروضات

)شرامل  حسرابداری  مورد استفاده مدیران اجرایی در انجام یک بررآ رد    مفر ضات زیربنایی  ر شها ، ارزیابیحسابرس کارشناسکار هنگامی که  .35-ت
کره آیرا    شرود  تمرکرز مری  مارزیرابی ایرن موضروع    برر   به احتمال زیاد در  هله نخست ر شهای حسابرس ،باشد (حسب مورد ،ی استفاده شدهمدلها

 انجام یک ،حسابرس رشناسا. هنگامی که کار کیا هیر است قرار دادهبررسی مورد را ر شها   مفر ضات این کافی  اندازهبه  حسابرسکارشناس 
، ر شهای حسابرس ممکرن  است ان اجراییای مدیر با برآ رد نقطه آن مقایسهبه منظور  حسابرس برای ای دامنه انجام یک برآ رد یاای  برآ رد نقطه

 .باشد)شامل مدلهای استفاه شده، حسب مورد(  حسابرس مورد استفاده کارشناس ر شها   مفر ضاتارزیابی  تمرکز برمدر  هله نخست  است

دلهای مر  از مروردی شرامل اسرتفاده    ،برآ ردهای حسرابداری  انجامدر مفر ضات مورد استفاده مدیران اجرایی ر شها    ، 5401استاندارد در  .36-ت
کسرب شرواهد حسابرسری     در زمینره  ،مباحث مذکور. اگرچه مورد بحث قرار گرفته است ،توسط  احد تجاری طراحی شده یتخصص یاربس

ه ر آن بر بر  افرز ن ممکرن اسرت    امرا  اسرت،  مطررح شرده  مردیران اجرایری    مفر ضات ر شها   در هصوص توسط حسابرس، کافی   مناسب
  کمک کند.نیز  حسابرس مفر ضات کارشناس ر شها   حسابرس هنگام ارزیابی

ر شرها  از  ارزیابی حسرابرس  در، عوامل مربوط کند میاستفاده  هود در کار ای عمده  مفر ضات  ر شهااز  حسابرس که کارشناس هنگامی .37-ت
 مفر ضات:ر شها    آن که آیا به این قرار است مذکورمفر ضات   

  یا هیر است از پذیرش عمومی برهوردار حسابرس کارشناس یتخصصحوزه در،

 یا هیر ستاسازگار  گزارشگری مربوطچارچوب الزامات  با،

  یا هیر  ابسته است اهتصاصیبه استفاده از مدلهای  ،

 بکرارگیری  آثرار    سازگار نبودن، دلیرل    در صورتیا هیر، سازگار است  مدیران اجرایی استفاده شده توسط مفر ضات ر شها   با   
چیست.مفر ضات مدیران اجرایی ر شها   با آن  های تفا ت

 (پ-12)رک: بند حسابرس مورد استفاده توسط كارشناس بنایهای م داده

، ر شرهایی نظیرر   شرود  محسوب میکه برای کار کارشناس عمده  باشد های مبنایی شامل استفاده از داده حسابرس هنگامی که کار کارشناس .38-ت
 :قرار گیرنداستفاده مورد  ها آزمون آن داده تواند در میموارد زیر 

 در صرورت      حسب مورد آزمون کنترلهای مرذکور،   ،ها بر دادهحاکم کنترلهای داهلی ازشامل کسب شناهت  ،ها منشا داده تأیید
.به کارشناس ها دادهانتقال  نحوه لز م،

 آنها سازگاری در نیکامل بودن    لحاظها از  بررسی داده. 

 

 15و  13، 8بندهای ، (“1392شده  ی مرتبط )تجدیدنظرشامل براوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشا ،حسابرسی براوردهای حسابداری” ، 540. استاندارد حسابرسی1
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 مرورد  یهرای مبنرا   ی کره داده هنگرام ، دیگر با این حال، در موارد .های مبنا را انجام دهد دادهتواند هود آزمون  میموارد، حسابرس  بسیاری ازدر  .39-ت
توسط کارشناس حسرابرس  های مبنا  دادهآزمون ممکن است ، بسیار فنی است ،حوزه تخصصی  ی حسببر  حسابرس استفاده توسط کارشناس

یرا   سرپرسرتی یرا   ،مرذکور از کارشرناس   ی حسابرسباشد، پرس   جو انجام شده حسابرس کارشناسمبنا توسط  های آزمون داده. اگر انجام شود
 .باشد توسط حسابرس ها دادهآن  ممکن است شیوه مناسبی برای ارزیابی مربوط بودن، کامل بودن   صحت  یبررسی آزمونهای 

 (13 )ر:: بند نبودن کار کافي

گسرترش   از طریرق تواند این موضوع را  کافی نیست   نمی  ی برای مقاصد حسابرس حسابرس به این نتیجه برسد که کار کارشناس چنانچه .40-ت
بکرارگیری یرا اسرتخدام کارشرناس     یرا   ،کار بیشتر توسط کارشناس   حسرابرس انجام  مستلزم تبعاًًً)که  13بند  در مندرجر شهای حسابرسی 

 کسرب زیرا  یابد تضر ر 705طبق استاندارد  حسابرسرش شده در گزا اظهارنظر تعدیل ارائهممکن است حل   فصل کند، (، است  یدیگر
 1.میسر نگردیده استشواهد حسابرسی کافی   مناسب 

 (15   14های )ر:: بنددر گزارش حسابرس  حسابرس کارشناسکار اشاره به 

 .سازی در بخش عمومی مثال، به قصد شفاف، برای الزامی کندرا  حسابرس کارشناسقوانین یا مقررات ممکن است اشاره به کار  در برهی موارد .41-ت

در شرایطی که گزارش حسابرس شامل اظهارنظر تعدیل شده است، ممکن اسرت اشراره بره کارشرناس حسرابرس بررای توضریح ماهیرت آن          .42-ت
 .باشد رانجام این کا قبل از ،حسابرس کارشناس موافقتکسب  به ملزم ، حسابرس ممکن استدر چنین شرایطی مناسب باشد.، تعدیل

  

 

 ب-6بند ، “اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل”، 705. استاندارد حسابرسی 1
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 (25-)رک: بند ت  پیوست

 سازماني برون توافق بین حسابرس و کارشناس در خصوصنکات قابل توجه 

در نظر بگیرد. فهرست  ،سازمانی بر ن توافق با کارشناسگونه هر  برای درج درتواند  میکه حسابرس  شده است موضوعاتی فهرستاین پیوست، در 
شده در ایرن   نکات مطرح  تواند همراه با میکه  استرهنمودی  فهرستاین ، شود مین همه آنشامل  است اما موضوعاتگونه  این هایی از نمونهزیر، 

 فهرسرت مرذکور   برر ایرن،   افرز ن بسرتگی دارد.   کارشرایط  درج شود یا هیر، بههاص در توافق که موضوعی  این .قرار گیرداستفاده  مورد استاندارد
 .مورد توجه قرار گیرد سازمانی  در ندر توافق با کارشناس  قابل درجت موضوعا تواند برای تعیین می

 سازماني برون کارشناسماهیت، دامنه و اهداف کار 

 شود اجرا سازمانی بر ن توسط کارشناسکه باید  ییماهیت   دامنه ر شها.

 شرود،     بره آن مربروط مری    سازمانی بر ن کار کارشناس موضوعی که هطراهمیت   با توجه به  سازمانی بر ن اهداف کار کارشناس
.مربوط چارچوب گزارشگری مالی ،مورد حسب

 کند می تبعیتاز آنها  سازمانی بر ن که کارشناسیا حرفه یا سایر الزامات صنعت  عملکرد مربوط استانداردهای فنی.

    آنها اعتبار،   میزان هواهد شدهایی که استفاده  مدلشامل  سازمانی بر ن کارشناسمورد استفاده مفر ضات ر شها.

 آنپس از   الزامات مربوط به ر یدادهای  سازمانی بر ن موضوع کار کارشناس، د ره آزمون حسب موردیا  ،تاریخ اجرا.

 سازماني برون کارشناسسابرس و ح ناظرمسئولیتها و نقشهای مت

 ،الزامات قانونی یا مقرراتی مربوط   استانداردهای حسابداری   حسابرسی مربوط.

 اشاره  نظیر، برای دیگرانیا افشای آن  به هر ترتیب شامل اشاره به آن  ی،برای استفاده حسابرس از گزارش  سازمانی بر ن کارشناس موافقت
.افشای آن برای مدیران اجرایی یا کمیته حسابرسی بر حسب ضر رت، یاشده در گزارش حسابرس،  اظهارنظر تعدیل در بند مبانی به آن

 توسط حسابرس. سازمانی بر ن ماهیت   میزان بررسی کار کارشناس

 کند. آزمون می راهای مبنا  داده، سازمانی بر ن اینکه آیا حسابرس یا کارشناس

 احد تجاری. ماستخدا در ان  کارشناس کارکنان، ها پر ندهبه سوابق،  سازمانی بر ن دسترسی کارشناس 

  احد تجاری. سازمانی بر نکارشناس بین  رسانی اطالعر شهای   

 دیگریکبه کاربرگهای  سازمانی بر ن دسترسی حسابرس   کارشناس.

  پر ندهنگهداشت الزامات شامل  ،کار   پس از آن جریان انجاممالکیت   کنترل کاربرگها در.

  الزمبا دقت   مهارت برای انجام کار  سازمانی بر نمسئولیت کارشناس.

 کار. نجامبرای ا سازمانی بر ن کارشناس   توانایی صالحیت

 هواهد کرد،   اگر استفاده نکرد، استفاده  استحسابرسی  کار با هود که مرتبطاز همه دانش  سازمانی بر ن این انتظار که کارشناس
.این موضوع را به اطالع حسابرس برساند

  حسابرس گزارشبا  سازمانی بر ن رابطه کارشناس درهصوصمحد دیت گونه هر.

  ی حسابرس در مورد کار کارشناس.ها یگیر از نتیجه سازمانی بر ن توافق برای آگاه کردن کارشناسگونه هر

 رساني و گزارشگری اطالع

 شامل موارد زیر:تنا ب آن   رسانی اطالع یها شیوه ،

o  رسانی اطالع   )برای مثال، گزارش کتبی، گزارش شفاهی، سازمانی بر نکارشناس  یها یگیر ها یا نتیجه یافتهنحوه گزارش 
.مستمر به تیم حسابرسی(

o هواهند بود سازمانی بر ن کارشناس رابطتیم حسابرسی که  از اعضایی مشخص کردن.
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 به حسابرس. ها یگیر ها یا نتیجه یافته  گزارش  سازمانی بر ن زمان تکمیل کار توسط کارشناس

 احتمرالی محرد دیت  گونره  در تکمیل کار،   هر  احتمالیتاهیر گونه هر سریع  رسانی طالعبرای ا سازمانی بر ن مسئولیت کارشناس 
کارشناس.ی ها یگیر ها یا نتیجه یافتهبر حاکم 

  دسترسری کارشرناس بره    در هصروص   احرد تجراری    محرد دیتهایی کره  سریع  رسانی اطالعبرای  سازمانی بر ن مسئولیت کارشناس
.کند ، اعمال می احد تجاری استخدام تحت یا کارشناسان کارکنانها،  پر ندهسوابق، 

 بره   توانرد  مری کارشرناس   بره برا ر  کره  بره حسرابرس؛ اطالعراتی     اطالعرات  تمرام  رسانی اطالعبرای  سازمانی بر ن مسئولیت کارشناس
شده است. رسانی اطالعقبالًًً ی که در شرایط تغییرهرگونه شامل  ،حسابرسی مربوط باشد

 تدابیر ایمنری  طرفی کارشناس باشد    بی ایشرایطی که ممکن است تهدیدی بر رسانی اطالعبرای  سازمانی بر ن مسئولیت کارشناس
 یا حذف کند.دهد قبول کاهش  که ممکن است چنین تهدیدهایی را به سطحی قابل

 رازداری

  شامل:توسط کارشناس حسابرس رازداریالزامات  رعایتضرورت ،

o کاربرد دارد. یحسابرس درکه ای  مندرج در آیین رفتار حرفه رازداری الزامات

o  ده باشد.ش تصریحقوانین   مقررات  درکه ممکن است  یبیشترالزامات

o که توسط  احد تجاری درهواست شده است.بیشتری رازداری  الزامات


