
 222استبنذارد حسببزسی 

 کنتزل کیفیت حسببزسی اطالعبت مبلی تبریخی

 (6886)تزسیسًظط ضسُ 
 

6 

 

 

 

 بند 
 6ـ  4 كليات

 5 تعاريف
 6ـ  7 هسئَليتْبي هطتجظ ثب ويفيت حسبثطسي

 8 ـ 68 العاهبت اذاللي
 64ـ  68 پصیطش ٍ تساٍم ضاثغِ ثب غبحجىبض ٍ وبضّبي حسبثطسي ٍیژُ

 69ـ  02 تؼييي گطٍُ حسبثطسي
 06ـ  42 اًزبم وبض
 46ـ  40 ًظبضت

 48 تبضید ارطا

 
اهداف كلي حسابرس مستقل و  ” 022د بايد همراه با استاندارد حسابرسي اين استاندار

 مطالعه شود.“ انجام حسابرسي طبق استانداردهای حسابرسي

 



 222استبنذارد حسببزسی 

 کنتزل کیفیت حسببزسی اطالعبت مبلی تبریخی

 (6886)تزسیسًظط ضسُ 
 

0 

 کلیبت
، اضائِ استبًساضزّب ٍ ضاٌّوبیيْبي الظم زضثبضُ هسئَليتْبي هطرع وبضوٌبى هؤسسِ حسبثطسي زضهـَضز ضٍضـْبي وٌتـط     استبًساضزّسف ایي  . 6

 آيين“ ة”ٍ “ الـ  ”الظم است ثب ثرطْبي  استبًساضزهبلي( است. ایي  )ضبهل حسبثطسي غَضتْبي حسبثطسي اعالػبت هبلي تبضیريويفيت 
 ( هغبلؼِ ضَز.608)ًططیِ  اي حزفه رفتبر

  گزوه حسبثزسي ثبيذ روضهبي كنتزل كيفيت لبثل اجزا در مورد هز كبر حسبثزسي را اجزا كنذ. . 0
استمطاض یه سيستن وٌتط  ويفيت عطاحي ضسُ ثطاي وست اعويٌبى هؼمَ  اظ ایي هَضَع است وِ هؤسسـِ   ي هىل  ثِّط هؤسسِ حسبثطس . 8

هَرـَز   اي ٍ لبًًَي ٍ همطضاتي ضا ضػبیت هـي وٌٌـس ٍ گعاضضـْبي حسبثطسـي، هٌبسـت ضـطایظ       ٍ وبضوٌبى آى، العاهبت استبًساضزّبي حطفِ
 ضَز. هسیط هسئَ  وبض غبزض هي تَسظ هؤسسِ یب

 گطٍُ حسبثطسي: . 4
 .وٌس ارطا زض وبض حسبثطسي ضا ارطا هي ضٍضْبي وٌتط  ويفيت لبثل ـ ال 
 .استمال  زض سيستن وٌتط  ويفيت هؤسسِ، فطاّن ضَز زّس تب اهىبى ارطاي ثرص هطثَط ثِ اذتيبض هؤسسِ لطاض هي اعالػبت هطتجظ ضا زض ـ ة
ي هخب ، زض اضتجبط ثب تَاًبیيْب ٍ غالحيت وبضوٌـبى اظ عطیـك اسـترسام ٍ آهَظضـْبي     وٌس )ثطا سيستوْبي هؤسسِ اػتوبز  تَاًس ثِ هي ـ ح

غـبحجىبض اظ عطیـك سيسـتوْبي     ثـب  استمال ، ثطلطاضي ضٍاثظ ضسبًي اعالػبت هطثَط ثِ آٍضي ٍ اعالع ضسوي، استمال  اظ عطیك گطز
طآیٌسّبي ًظبضتي(، هگط ایي وـِ اعالػـبت اضائـِ ضـسُ     العاهبت لبًًَي ٍ همطضاتي اظ عطیك ف پصیطش ٍ حفظ غبحجىبض؛ ٍ پبیجٌسي ثِ

 تَسظ هؤسسِ یب سبیطیي، ثطذَضز زیگطي ضا ایزبة وٌس.

 تعبریف

 است: ظیط ثب هؼبًي هطرع ضسُ ثطاي آًْب ثىبض ضفتِ، اغغالحبت ّبي حسبثطسياستبًساضززض  . 5
اي یب لـبًًَي هطثـَط، وـِ هسـئَ  یـه وـبض حسبثطسـي ٍ         ـ ضطیه یب فطز زیگطي زض هؤسسِ، زاضاي هزَظ حطفِ“ هسیط هسئَ  وبض ـ ال 

 ارطاي آى ٍ گعاضش حسبثطسي غبزضُ اظ عطف هؤسسِ است.
عطفبًـِ )پـيص اظ غـسٍض گـعاضش      سـبذتي اضظیـبثي ثـي    پصیط  ضسُ ثطاي اهىبى  ـ فطآیٌس عطاحي“ ثطضسي وٌتط  ويفيت وبض حسبثطسي ” ـ ة

 یبفتِ است.  آى زست آٍضزُ ٍ ًتبیزي وِ ثطاي تْيِ گعاضش حسبثطس، ثِ ػول اي وِ گطٍُ حسبثطسي ثِ حسبثطس( لضبٍتْبي ػوسُ
سبظهبًي ٍارس ضطایظ یب گطٍّـي اظ ایـي    ضطیه، فطز زیگطي زض هؤسسِ، فطز ثطٍى ـ  “وٌٌسُ وٌتط  ويفيت وبض حسبثطسي ثطضسي ” ـ ح

ِ    )پيص اظ عطفبًِ گًَِ افطاز، ثب تزطثِ ٍ اذتيبض وبفي ٍ هٌبست ثطاي اضظیبثي ثي  ػوـل  غسٍض گعاضش حسبثطس( لضـبٍتْبي ػوـسُ ثـ

 اًس. یبفتِ  آى زست آهسُ تَسظ گطٍُ حسبثطسي ٍ ًتبیزي وِ ثطاي تْيِ گعاضش حسبثطس، ثِ
 وٌٌسُ یه وبض حسبثطسي، ضبهل وبضضٌبسبى عطف لطاضزاز هؤسسِ زض اضتجبط ثب آى وبض حسبثطسي. ـ ّوِ افطاز ارطا“ بثطسيسگطٍُ ح” ـ ت
 ثبضس. زاض اًزبم حسبثطسي هي اي هتطىل اظ حسبثساضاى ضسوي وِ ػْسُ ـ یه ضبغل اًفطازي ٍ سبظهبى یب هؤسسِ“ ثطسيحسب هؤسسِ” ـ ث
وطزى ضَاّسي اظ ضػبیت سيبسـتْب ٍ ضٍضـْبي وٌتـط  ويفيـت هؤسسـِ تَسـظ گـطٍُ         ضسُ ثطاي فطاّن ضٍضْبي عطاحي ـ  “ثبظثيٌي” ـ د

 .ضسُ حسبثطسي زض اضتجبط ثب وبض حسبثطسي تىويل
ـ فطآیٌس ثطضسي ٍ اضظیبثي هستوط سيستن وٌتط  ويفيت هؤسسِ، ضبهل ثبظثيٌي هتٌـبٍة هـَاضز اًترـبثي اظ وبضّـبي تىويـل      “ ًظبضت” ـ س

 .ضسُ است وست اعويٌبى هؼمَ  اظ ارطاي احطثرص سيستن وٌتط  ويفيت آى، عطاحي  ضسُ، وِ ثطاي لبزض سبذتي هؤسسِ ثِ
ِ  عَض توبم ٍلت هٌحػطاً زض یه هؤسسِ ثِ اضاى ضسوي ایطاى وِ ثِّط ػضَ ربهؼِ حسبثس ـ  “ضطیه” ـ ح اي اضـتاب  زاضـتِ ٍ    وبض حطفـ

 حبلج هسئَليت تضبهٌي زاضز. زض همبثل فؼبليتْبي هؤسسِ ٍ اضربظ
 استرسام هؤسسِ ّستٌس. اي هؤسسِ ضبهل وبضضٌبسبًي وِ زض ضطوب ٍ سبیط افطاز حطفِ ـ “وبضوٌبى” ـ خ
 اي. ضطح هٌسضد زض آیيي ضفتبض حطفِ استبًساضزّبي حسبثطسي ٍ العاهبت اذاللي هطثَط، ثِ ـ “ايِ استبًساضزّبي حطف” ـ ز
 زض ایي ثرص، سغح اعويٌبًي ثبال اهب ًِ هغلك. ـ “اعويٌبى هؼمَ ” ـ  ش
ثطاي هخب ، ضطیه یه  فطزي ذبضد اظ هؤسسِ ثب تَاًبیيْب ٍ غالحيتي زض حس هسیط هسئَ  وبض؛ـ  “ضطایظ سبظهبًي ٍارس  فطز ثطٍى” ـ  ض

 ويفيت زض ربهؼِ حسبثساضاى ضسوي ایطاى. وٌتط  اي هسئَ  هؤسسِ زیگط یب افطاز حطفِ 

 مسئولیتهبي مزتبط بب کیفیت حسببزسی

 وي را ثپذيزد. مذيز مسئول كبر ثبيذ مسئوليت كيفيت هز كبر حسبثزسي محول ضذه ثه . 6
 وٌـس. ایـي الگـَ، هؼوـَالً اظ     ثبضُ ويفيت حسبثطسي ثطاي سبیط اػضبي گطٍُ تسٍیي هـي  لگَیي ضا زضهسیط هسئَ  وبض زض ّوِ هطاحل وبض حسبثطسي ا . 7
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 هَاضز ظیط تأويس زاضز: گًَِ الساهبت ٍ پيبهْب ثِ ضَز. ایي اػضبي گطٍُ اضائِ هي عطیك الساهبت هسیط هسئَ  وبض ٍ پيبهْبي هٌبست ٍي ثِ
 اي، لبًًَي ٍ همطضاتي. ّبي حطفِاّويت ارطاي وبض عجك العاهبت استبًساضز ـ ال 
 وبض. اّويت ضػبیت سيبستْب ٍ ضٍضْبي وٌتط  ويفيت هؤسسِ هتٌبست ثب ضطایظ ـ ة

 اّويت غسٍض گعاضش حسبثطس، هٌبست ضطایظ هَرَز. ـ ح
 ایي ٍالؼيت وِ ويفيت، ثطاي اًزبم وبض حسبثطسي، اسبسي است. ـ ت

 الزامبت اخالقی

 الشامبت اخاللي توسظ اػضبي گزوه را ارسيبثي كنذ.مذيز مسئول كبر ثبيذ رػبيت  . 8

اي است وِ ثيطتط رٌجِ ثبظزاضًـسُ   ضفتبض حطفِ آیيي“ ة”ٍ“ ال ”وبضّبي حسبثطسي هؼوَالً زضثطگيطًسُ لسوتْبي  العاهبت اذاللي هطثَط ثِ . 9
 است: ضطح ظیط اي ثِ اي، اغَ  اسبسي اذالق حطفِ زاضز. عجك آیيي ضفتبض حطفِ

 ىبضي.زضست ـ ال 
 عطفي. ثي ـ ة

 اي. غالحيت ٍ هطالجت حطفِ ـ ح
 ضاظزاضي. ـ ت

 اي. ضفتبض حطفِ ـ ث

ثـبضُ هَضـَػبت اذاللـي ثـيي هـسیط       رَ ٍ گفتگـَ زض  ٍ ػسم ضػبیت العاهبت اذاللي، ّطيبض است. پطس هسیط هسئَ  وبض ّوَاضُ ًسجت ثِ . 62
عطیك  زّس. چٌبًچِ هسیط هسئَ  وبض اظ هي بثطسي ٍ حست ضطٍضت ضخاػضبي گطٍُ حسبثطسي زض عَ  ارطاي وبض حس هسئَ  وبض ٍ سبیط

ُ  ّط عطیك زیگط، ثِ سيستوْبي هؤسسِ یب ثِ اًـس، الظم اسـت اظ    ایي ًتيزِ ثطسس وِ اػضبي گطٍُ حسبثطسي العاهبت اذاللي ضا ضػبیت ًىـطز
 عطیك هطَضت ثب سبیط افطاز شیػالح زض هؤسسِ، السام هٌبست ضا تؼييي وٌس.

 وٌٌس. ضسُ ٍ چگًَگي حل ٍ فػل آًْب ضا هستٌس هي یط هسئَ  وبض ٍ، زضغَضت التضب، سبیط اػضبي گطٍُ حسبثطسي، هَضَػبت ضٌبسبیيهس . 66

 استقالل
گيزي كنذ. وي ثرزاي ايرن    كبر حسبثزسي نتيجه مورد رػبيت ضذن يب نطذن الشامبت استمالل مزثوط ثه مذيز مسئول كبر ثبيذ در . 60

 يز را انجبم دهذ:كبر ثبيذ موارد س
 كنذ. كست اعالػبت مزثوط اس مؤسسه ثزاي ضنبسبيي و ارسيبثي ضزايظ و رواثغي كه استمالل را تهذيذ مي ر  الف

گونه تخغي اس سيبستهب و روضهبي استمالل مؤسسه، درصورت وجود، ثزاي تؼيرين مرواردي    هز ارسيبثي اعالػبت مزثوط ثه ر ة
 كنذ. را تهذيذ مي كبر حسبثزسي كه استمالل مزثوط ثه

عزيرك ترذاثيز ايينري.     سغح پبيين لبثل پذيزش اس  انجبم الذامبت منبست ثزاي رفغ اين گونه تهذيذات يب كبهص آنهب ثه ر ح
 مؤسسه گشارش كنذ. تز ثه گونه نبكبمي در حل مطكل را ثزاي الذام منبست، هز چه سود مذيز مسئول كبر ثبيذ هز

 گيزيهب. ػنوان پطتوانه اين نتيجه  استمالل و هز گونه مذاكزات مزثوط ثب مؤسسه ثه  مزثوط ثهگيزيهبي  مستنذسبسي نتيجه ر ت
ِ      است زض ضاثغِ ثب استمال  هطثَط ثِ هسیط هسئَ  وبض هوىي . 68  وبض حسبثطسي تْسیسي ضا ضٌبسبیي وٌس وِ تساثيط ایوٌي ًتَاًـس آى ضا اظ ثـيي ثجـطز یـب ثـ

تَاًس ضبهل اظ ثيي ثطزى ػَاهل ایزـبز   )وِ هي زض ایي گًَِ هَاضز، هسیط هسئَ  وبض ثطاي تؼييي الساهبت هٌبست سغح پبیيي لبثل پصیطش وبّص زّس.
 وٌس. ایي هطبٍضُ ٍ ًتبیذ آى ثبیس هستٌس ضَز. گيطي اظ وبض حسبثطسي ثبضس( ثب افطاز شیػالح زض هؤسسِ هطَضت هي وٌٌسُ تْسیس یب وٌبضُ

 و کبرهبي حسببزسی ویژه پذیزش و تذاوم رابطه بب صبحبكبر

ثبيذ متمبػذ ضود كه روضهبي منبسجي ثزاي پذيزش و تذاوم راثغه ثب صبحجكبر و كبرهبي حسبثزسي ويرهه اجرزا    كبرمذيز مسئول  . 64
 آمذه ، منبست مي ثبضذ و مستنذ ضذه است. ثه دستضذه و نتبيج 

ٍرـَز، هـسیط    ایـي  هسئَ  وبض ضطٍع ًطسُ ثبضـس. ثـب   است تَسظ هسیط ىيثبضُ پصیطش یب تساٍم وبض حسبثطسي هو گيطي زض فطآیٌس تػوين . 65
 وٌس وِ آیب آذطیي تػوين اتربش ضسُ ٌَّظ هٌبست است یب ذيط. هسئَ  وبض تؼييي هي

 پصیطش ٍ تساٍم ضاثغِ ثب غبحجىبض ٍ وبضّبي حسبثطسي ٍیژُ ضبهل اضظیبثي هَاضز ظیط است: . 66
 یطاى ارطایي اغلي.هسیطُ ٍ هس غسالت هبلىيي ػوسُ، ّيئت 
 .غالحيت گطٍُ حسبثطسي ثطاي ارطاي وبض ٍ زاضا ثَزى ظهبى ٍ هٌبثغ الظم 
 .اهىبى ضػبیت العاهبت اذاللي تَسظ هؤسسِ ٍ گطٍُ حسبثطسي 

ِ  88تـب   82چٌبًچِ ثب اضظیبثي هَاضز ثبال هسبئلي هطرع ضَز، گطٍُ حسبثطسي هطَضتْبي هٌبسـت همـطض زض ثٌـسّبي     آٍضز ٍ  ػوـل هـي   ضا ثـ
 وٌس. چگًَگي حل ٍ فػل آى ضا هستٌس هي
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آهسُ زض رطیبى وبض حسبثطسي رـبضي یـب لجلـي ٍ پي هـس      تػوين گيطي زضثبضُ تساٍم ضاثغِ ثب یه غبحجىبض، ضبهل ثطضسي هسبئل ػوسُ پيص . 67
ذتِ ثبضس وِ هؤسسِ ضـٌبذت  اي پطزا تَسؼِ فؼبليتْبي تزبضي ذَز زض ظهيٌِ هخب ، غبحجىبضي هوىي است ثِ آى ثط تساٍم ضاثغِ است. ثطاي
 یب تزطثِ الظم ضا اظ آى ًساضز.

آن، مؤسسره اس پرذيزش كربر حسبثزسري      ترز ثره   صورت دستزسي سود اعالػبتي دست يبثذ كه در چنبنچه مذيز مسئول كبر ثه . 68
ر ثتواننرذ  مؤسسه گشارش كنرذ ترب مؤسسره و مرذيز مسرئول كرب       تز ثه كزد ثبيذ آن اعالػبت را هزچه سود مزثوط خودداري مي

 آورنذ. ػيل الذامبت السم را ثه

 تعیین گزوه حسببزسی

السم ثزاي اجرزاي كربر حسبثزسري را عجرك      مجيوع، توانبييهب، صالحيت و سمبن مذيز مسئول كبر ثبيذ متمبػذ ضود كه گزوه حسبثزسي در . 69
 ثبضذ. بثزس، منبست ضزايظ موجود، ميصذور گشارش حس اي، لبنوني و ممزراتي دارد و لبدر ثه الشامبت استبنذاردهبي حزفه

 ضطح ظیط است: تَاًبیيْب ٍ غالحيت هَضزاًتظبض اظ گطٍُ حسبثطسي ثِ . 02
 .ضٌبذت ٍ تزطثِ ػولي اظ وبضّبي حسبثطسي ثب هبّيت ٍ پيچيسگي هطبثِ اظ عطیك آهَظش هٌبست ٍ هطبضوت 
 ِاي، لبًًَي ٍ همطضاتي. ضٌبذت اظ العاهبت استبًساضزّبي حطف 
 فٌبٍضي اعالػبت هطثَط. ٌي هٌبست، ضبهل زاًصزاًص ف 
 ِفؼبليت غبحجىبض. ضٌبذت اظ غٌؼت هطثَط ث 
 ِاي. تَاى اػوب  لضبٍت حطف 
 .ِضٌبذت اظ سيبستْب ٍ ضٍضْبي وٌتط  ويفيت هؤسس 

 انجبم کبر

اي، لربنوني و   ي حزفره مسئوليت هذايت، سزپزستي و اجزاي كبر حسبثزسي را عجك الشامربت اسرتبنذاردهب   مذيز مسئول كبر ثبيذ . 06
 ػهذه گيزد. ممزراتي و منبست ثودن گشارش حسبثزس در ضزايظ موجود، ثه

 وٌس: هسیط هسئَ  وبض، ثب آگبُ وطزى اػضبي گطٍُ اظ هَاضز ظیط، وبض حسبثطسي ضا ّسایت هي . 00
 هسئَليتْبي آًبى. ـ ال 
 ضسيسگي. هَضز هبّيت فؼبليت تزبضي ٍاحس ـ ة
 ذغط. هَضَػبت هطتجظ ثب ـ ح
 هطىالتي وِ هوىي است پسیس آیس. ـ ت
 ضٍیىطز تفػيلي اًزبم وبض. ـ ث

ِ     هسئَليتْبي گطٍُ حسبثطسي ضبهل حفظ ثيغطفي، سغح هٌبسجي اظ تطزیس حطفِ آًـبى عجـك اغـل هطالجـت      اي ٍ ارطاي وـبض ٍاگـصاض ضـسُ ثـ
تط گطٍُ ثپطسٌس؛ ثـسیي تطتيـت، گفتگـَي هٌبسـجتطي       تزطثِ است پطسطْبي ذَز ضا اظ اػضبي ثب است. اػضبي گطٍُ حسبثطسي ثْتطاي  حطفِ

 ٍرَز هي یس. ثيي اػضبي گطٍُ ثِ
اّويت است. وبض گطٍّي ٍآهَظش هٌبست ثـطاي ووـه    ضٌبذت ّوِ اػضبي گطٍُ حسبثطسي اظ اّساف وبض هَضز ارطا تَسظ آًبى، حبیع . 08

 ضسُ، ضطٍضي است. اّساف وبض ٍاگصاض رْت وست ضٌبذتي ضٍضي اظ تط گطٍُ حسبثطسي زض تزطثِ اػضبي ون ثِ
 سطپطستي ضبهل هَاضز ظیط است: . 04

 .پيگيطي پيططفت وبض حسبثطسي 
     اضظیبثي تَاًبیيْب ٍ غالحيت ّط یه اظ افطاز گطٍُ حسبثطسي، زاضتي ظهبى وبفي تَسظ ّط یه اظ آًبى ثطاي اًزبم وـبض ذـَز، ضـٌبذت

 ضیعي ضسُ. ًبهِآًبى اظ ٍظبی  هحَلِ ٍ ارطاي وبض عجك ضٍیىطز ثط
 ِاي هٌبست. گًَِ ضیعي ضسُ ثِ  هسبئل ػوسُ پسیس آهسُ زض رطیبى وبض حسبثطسي، اضظیبثي اّويت آًْب ٍ تؼسیل ضٍیىطز ثطًبهِ تَرِ ث 
 ِتط گطٍُ حسبثطسي ًيبظ زاضز. تزطثِ هطَضت یب ثطضسي تَسظ اػضبي ثب ضٌبسبیي هَضَػبتي وِ ث 

 وـبض، وـبض اًزـبم ضـسُ تَسـظ اػضـبي وـن        هسـئَ   تط گطٍُ، ضـبهل هـسیط   تزطثِ ضَز وِ اػضبي ثب ييي هيهسئَليتْبي ثطضسي ثط ایي هجٌب تؼ . 05

 :وٌٌسضا اضظیبثي هي ظیط هَاضز وٌٌسگبى، تط گطٍُ ضا ثطضسي وٌٌس. ثطضسي تزطثِ
 اي، لبًًَي ٍ همطضاتي. ضسى وبض عجك العاهبت استبًساضزّبي حطفِ اًزبم ـ ال 
 ُ هستلعم ثطضسي ثيطتط.ضسى هَضَػبت ػوس هطرع ـ ة
 وطزى ٍ ارطاي ًتبیذ هطَضتْب. ضسى هطَضتْبي هٌبست ٍهستٌس اًزبم ـ ح
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 ًظط زض هبّيت، ظهبًجٌسي ارطا ٍ هيعاى وبض ارطا ضسُ. ضطٍضت تزسیس ـ ت
 اي هٌبست. گًَِ ضسى آى ثِ آهسُ ٍ هستٌس  ثِ زستضسُ اظ ًتبیذ  پطتيجبًي وبض اًزبم ـ ث
 ضَاّس وست ضسُ ثطاي پطتيجبًي اظ گعاضش حسبثطس.ثَزى  وبفي ٍ هٌبست ـ د
 اّساف ضٍضْبي اًزبم وبض حسبثطسي. زستيبثي ثِ ـ س

مذيز مسئول كبر، پيص اس صذور گشارش حسبثزس، اس عزيك ثزرسي مستنذات حسبثزسي و گفتگو ثب گزوه حسبثزسي ثبيرذ متمبػرذ    . 06
 و صذور گشارش حسبثزس، كست ضذه است.آمذه  ثه دست نتبيج ضود كه ضواهذ حسبثزسي كبفي و منبست ثزاي پطتيجبني اس 

ضَز وِ هَضـَػبت ػوـسُ،    زّس. ایي اهط سجت هي هَلغ ٍ زض همبعغ هٌبست ارطاي وبض اًزبم هي هسیط هسئَ  وبض، ثطضسيْبي ذَز ضا ثِ . 07
ٍیژُ هَضـَػبت   ّبي هْن لضبٍتي، ثِ ضضبیت هسیط هسئَ  وبض ٍ پيص اظ غسٍض گعاضش حل ٍ فػل گطزز. ایي ثطضسيْب، ظهيٌِ حس زض

گيطز وِ هـسیط هسـئَ  وـبض     ّبیي ضا زض ثط هي اًگيع ضٌبسبیي ضسُ زض رطیبى وبض حسبثطسي، ذغطّبي ػوسُ ٍ سبیط ظهيٌِ پيچيسُ یب ثحج
ثطضسيْب ضا هستٌس هستٌسات حسبثطسي ضا ثطضسي وٌس، اهب هيعاى ٍ ظهبى  وبض الظم ًيست ّوِ  هسئَ  اّويت تطريع زّس. هسیط آًْب ضا ثب

 فػل ضَز. ٍ وبض حل هسئَ  وٌس. هسبئل ًبضي اظ ثطضسيْب الظم است زض حس ضضبیت هسیط هي
وٌس. هسیط رسیـس   وبض تاييط وٌس، هسیط رسیس، وبضّبي اًزبم ضسُ تب تبضید تاييط ضا ثطضسي هي هسئَ  رطیبى وبض حسبثطسي هسیط چٌبًچِ زض . 08

ضیعي ٍ ارطاي وبض اًزبم ضسُ تب تبضید ثطضسـي ثـط عجـك     وٌس وِ ثطاي اعويٌبى اظ ثطًبهِ اي ارطا هي اًساظُ هسئَ  وبض، ضٍضْبي ثطضسي ضا ثِ
 اي، لبًًَي ٍ همطضاتي وبفي ثبضس. العاهبت استبًساضزّبي حطفِ

یط ٍ زضن آى تَسـظ ّـط   ثَزى هسئَليتْبي ّط هس ػْسُ زاضًس، ضٍضي زض هَاضزي وِ ثيص اظ یه هسیط، هسئَليت یه وبض حسبثطسي ضا ثِ . 09
 اّويت است. عئیه اظ اػضبي گطٍُ حسبثطسي، حب

 مشاوره
 مذيز مسئول كبر ثبيذ: . 82

 ػهذه داضته ثبضذ. انگيش را ثه مسئوليت انجبم مطورت منبست توسظ گزوه حسبثزسي درثبره موضوػبت پيچيذه و ثحث ر الف
سغوح منبست، درون يب ثرزون   زسي، ثب يكذيگز و سبيزين درجزيبن كبر حسبث متمبػذ ضود كه اػضبي گزوه حسبثزسي در ر ة

 انذ. ػيل آورده مؤسسه، مطورت السم را ثه
 است. تأييذ عزف مطبوره لزار گزفته   متمبػذضود كه مبهيت، حذود و نتبيج نبضي اس اين گونه مطورتهب مستنذ ضذه و مورد ر ح
 كنذ كه نتبيج نبضي اس مطورتهب اجزا ضذه است. مطخص ر ت

ثـبضُ هَضـَػبت فٌـي،     ضـَز تـب ثتَاًٌـس زض     زازُ آًْب اعالع  هطَضت احطثرص ثب سبیط وبضضٌبسبى هستلعم ایي است وِ ّوِ حمبیك هطثَط، ثِ . 86
اذاللي یب غيطُ، آگبّبًِ اظْبض ًظط وٌٌس. زضغَضت لعٍم، گطٍُ حسبثطسي ثب افطاز زاضاي زاًص، سَاثك ٍ تزطثـِ هٌبسـت زض زضٍى یـب ثـطٍى     

 ضَز. اي هٌبست هستٌس ٍ ارطا هي گًَِ وٌس. ًتيزِ ًبضي اظ هطَضتْب ثِ ِ ، هطَضت هيهؤسس
یبثس؛ ثطاي هخب ، زض هَاضزي وِ هؤسسِ فبلس وبضضـٌبس شیػـالح اسـت.     هطَضت گطٍُ حسبثطسي ثب افطاز ذبضد اظ هؤسسِ، گبُ ضطٍضت هي . 80

 اي یب لبًًَي استفبزُ وٌس. طارغ حطفِاي سبیط هؤسسبت ٍ ه تَاًس اظ ذسهبت هطبٍضُ گطٍُ حسبثطسي هي
ضـَز. ایـي    اًگيع، اظ عطیك تأیيس تَسظ هطـَضت وٌٌـسُ ٍ هطـبٍض هسـتٌس هـي      ثبضُ هَضَػبت پيچيسُ یب ثحج هطَضت ثب سبیط وبضضٌبسبى زض . 88

 ضَز: سبظي چٌبى وبهل ٍ تفػيلي است وِ اهىبى زضن هَاضز ظیط فطاّن هي هستٌس
 هَضَع هَضز هطَضت. ـ ال 
 ضسُ، هجٌبي آى تػويوبت ٍ چگًَگي ارطاي آًْب. ًتبیذ هطَضت، ضبهل ّط ًَع تػويوبت اتربش ـ ة

 اختالف نظر
كننرذه   كربر و ثزرسري   مسرئول  مطورت و، در موارد مزثوط، ثين مذيز درمواردي كه ثين اػضبي گزوه حسبثزسي و افزاد عزف  . 84

ثزسي ثبيذ در ثزخورد ثب نظزهبي متفبوت و حل و فصل آنهب اس سيبستهب كنتزل كيفيت كبر حسبثزسي، اختالف نظز ثبضذ، گزوه حسب
 و روضهبي مؤسسه پيزوي كنذ.

ِ  زّس وِ آًْب هي اػضبي گطٍُ حسبثطسي اعالع هي زضغَضت لعٍم، هسیط هسئَ  وبض ثِ . 85 ِ  تَاًٌس هَضَػبت هَضز اذتالف ًظط ضا ثـ اي  گًَـ
 هسیط هسئَ  وبض یب سبیط افطاز زضٍى هؤسسِ ثطسبًٌس. اعالع  ًگطاًي اظ پي هس آى ثِ  هٌبست ٍ ثسٍى

 بررسي كنترل كيفيت كار حسابرسي
 ػيوم ػزضه ضذه است ثبيذ: آنهب ثه ثهبدار مذيز مسئول كبر ثزاي حسبثزسي صورتهبي مبلي ضزكتهبيي كه اوراق . 86

 كننذه كنتزل كيفيت كبر حسبثزسي انتخبة ضذه است. كنذ كه يك ثزرسي مطخص ر الف
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ضذه درجزيبن ثزرسي كنتزل كيفيت كربر   ضذه درجزيبن كبر حسبثزسي، ضبمل موارد ضنبسبيي موضوػبت ػيذه مطخص ر ة
 ثحث لزاردهذ. كننذه كنتزل كيفيت، مورد حسبثزسي را ثب ثزرسي

 گشارش حسبثزس را تبسمبن تكييل ثزرسي كنتزل كيفيت كبر حسبثزسي صبدرنكنذ. ر ح
ضا “ ح”ٍ “ الـ  ”ضـَز، هـسیط هسـئَ  وـبض العاهـبت همـطض زض ثٌـسّبي         هـي   وِ ثطضسي وٌتط  ويفيت اًزبم زضهَضز سبیط وبضّبي حسبثطسي

 وٌس. ضػبیت هي
زاًـس وـِ تاييـط زض ضـطایظ      است، هسیط هسئَ  وبض هـي  زضهَاضزي وِ زض ظهبى ضطٍع وبض حسبثطسي، ثطضسي وٌتط  ويفيت ضطٍضت ًساضتِ  . 87

 ي سبظز.هوىي است ایي گًَِ ثطضسي ضا ضطٍض

 عزفبنه موارد سيز ثبضذ: ثزرسي كنتزل كيفيت كبر حسبثزسي ثبيذ ضبمل ارسيبثي ثي . 88
 آمذه توسظ گزوه حسبثزسي. ػيل   لضبوتهبي ػيذه ثه ر الف

 آمذه ثزاي تهيه گشارش حسبثزس. ثه دست نتبيج  ر ة
ِ      ثطضسي وٌتط  ويفيت وبض حسبثطسي هؼوَالً حبٍي گفتگَ ثب هسیط هسئَ  وـ  . 89 ٍیـژُ، ثطضسـي    بض، ثطضسـي اعالػـبت هـبلي ٍ گـعاضش حسـبثطس ٍ، ثـ

ِ   ثَزى گعاضش حسبثطس است. ایي وبض ضبهل ثطضسي هستٌسات حسبثطسي اًتربة هٌبست آهـسُ تَسـظ گـطٍُ     ػوـل   ضسُ زضثبضُ لضبٍتْبي ػوسُ ثـ
ًجـَزى گـعاضش     ي وـبض حسبثطسـي ٍ ذغـط احتوـب  هٌبسـت     پيچيـسگ   ثبضس. هيعاى ضسيسگي، ثِ اًس ًيع هي آٍضزُ  ثِ زستحسبثطسي ٍ ًتبیزي وِ آًْب 

 زّس. زاضز. اًزبم ثطضسي، هسئَليتْبي هسیط هسئَ  وبض ضا وبّص ًوي حسبثطس زض ضطایظ هَرَز، ثستگي
ػوَم ػطضـِ ضـسُ اسـت ضـبهل      آًْب ثِ ثْبزاض ثطضسي وٌتط  ويفيت وبض حسبثطسي زضهَضز حسبثطسي غَضتْبي هبلي ضطوتْبیي وِ اٍضاق . 42

 ثبضس: هَاضز ظیط هي تَرِ ثِ
 ثب ّط وبض حسبثطسي تَسظ گطٍُ حسبثطسي.  اضظیبثي استمال  هؤسسِ زضاضتجبط 
 ثطاٍضز(، ضبهل 8820استبًساضز  ( ٍ ثطذَضز ثب آى ذغطّب )عجك8656استبًساضز ضسُ زضرطیبى وبض حسبثطسي )عجك  ذغطّبي ػوسُ ضٌبسبیي 

 گطٍُ حسبثطسي اظ ذغط تملت ٍ ثطذَضز ثب آى.
 ِثب اّويت ٍ ذغطّبي ػوسُ.   اضتجبط ٍیژُ زض آهسُ، ثِ ػول  لضبٍتْبي ث 
 آهـسُ اظ ایـي    ثـِ زسـت  هَضَػبت پيچيسُ یب ثحـج اًگيـع ٍ ًتـبیذ     اًزبم هطَضت هٌبست زضهَضز هَضَػبت حبٍي اذتالف ًظط یب سبیط  

 هطَضتْب.
 ضسُ زضرطیبى حسبثطسي.  ضسُ ٍ ًطسُ ضٌبسبیي  هيعاى اّويت ٍ چگًَگي حل ٍ فػل تحطیفْبي اغالح 
 ِلبًًَي ثطسس. اضربظ هبًٌس هطارغ همتضي، سبیط هَاضز هسیطُ ٍ، زض اعالع هسیطاى ارطایي ٍ ّيئت هَضَػبتي وِ الظم است ث 
  ي آهسُ ضا پطتيجبً ثِ زستایي وِ آیب هستٌسات اًتربة ضسُ ثطاي ثطضسي، وبض اًزبم ضسُ زض اضتجبط ثب لضبٍتْبي ػوسُ ضا هٌؼىس ٍ ًتبیذ

 وٌس یب ذيط. هي
 ثَزى گعاضش حسبثطس ثطاي غسٍض. هٌبست 

 ثطضسي وٌتط  ويفيت وبض حسبثطسي زضهَضز حسبثطسي اعالػبت هبلي تـبضیري، غيـط اظ حسبثطسـي غـَضتْبي هـبلي ضـطوتْبیي وـِ اٍضاق       

 است، ضبهل ثؼضي یب ّوِ ایي هَاضز ثبضس. ػوَم ػطضِ ضسُ، هوىي آًْب ثِ ثْبزاض

 نظبرت
 ثـب سيسـتن وٌتـط     هطثَط، هٌبست ٍ احطثرص ثـَزى سيبسـتْب ٍ ضٍضـْبي هـطتجظ     هٌظَض وست اعويٌبى هؼمَ  ًسجت ثِ عم است ثِهَسسِ هل . 46

ويفيت ٍ ّوچٌيي ارطاي آى زض ػول، سيبستْب ٍ ضٍضْبي الظم ضا ثطلطاض وٌـس. هـسیط هسـئَ  وـبض ًتـبیذ فطایٌـس ًظـبضت ضا وـِ زض آذـطیي          
 وٌس: زّس. هسیط هسئَ  وبض هَاضز ظیط ضا ثطضسي هي هٌؼىس گطزیسُ است هَضز تَرِ لطاض هي ّبي غبزض ضسُ تَسظ هؤسسِ ثرطٌبهِ

 ّب ثط وبض حسبثطسي. احتوب  تأحيط ًبضسبیيْبي هٌسضد زض ثرطٌبهِ ـ ال 
 هَضز حسبثطسي هطثَط. ضسُ تَسظ هؤسسِ ثطاي اغالح ضطایظ زض  ثَزى هؼيبضّبي ثىبضگطفتِ وبفي ـ ة

ِ        سيستن وٌتط  ويفيت هؤسسِ لعٍهبً ًطبى یه ًبضسبیي زض . 40 اي،  زٌّسُ ایي ًيست وِ یه وـبض حسبثطسـي عجـك العاهـبت اسـتبًساضزّبي حطفـ
 است.  ًطسُ یب گعاضش حسبثطس، هٌبست ًجَزُ  لبًًَي ٍ همطضاتي اًزبم
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