
 
 استاندارد 2200 - برنامه ریزی کارها

و  هیمنابع ، ته صیو تخص یهر مشاغل ، از جمله اهداف ، دامنه ، زمان بند یرا برا یبرنامه ا دیبا یداخل حسابرسان

نظر گرفته شودها ، اهداف و خطرات مربوط به مشارکت سازمان در  یاستراتژ دیبرنامه با نیمستند کنند. در ا  
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 شروع تفسیر استاندارد 

بلکههه  2200نههه تنههها در اسههتاندارد  نیههمههر ر اسههت. ا یداخلهه یحسابرسهه یبههرا کارههها یزیههنامههه ربر

                                                                     اسههههههههت یمحههههههههور زیههههههههن الیسههههههههر نیههههههههاسههههههههتانداردها در ا ریدر سهههههههها
         

 یمعمههو ب بهها درن برنامههه حسابرسهه ی، حسابرسههان داخلهه یحسابرسهه ریههدرگ یزیههبرنامههه ر هنگهها 

کههه من ههر بههه توسههعه  ن شههده انههد ،  یو مبههاح  یزیههاز برنامههه ر یسهها نه سههازمان ،  گههاه یداخلهه

( ، و درن هرگونههه یزیههبرنامههه ر - 2010 یسههاز ادهیههپ یبههه راهنمهها دیههکننههد جرجههوع کن یشههروع مهه

رنامهههه سههها نه در ب یسهههازمان از زمهههان مشهههارکت حسابرسههه نیهههاسهههت. ا مهههر رکهههه  یمهمههه رییهههتغ

بداننهههد کهههه  گونهههه  دیهههبا نیهمچنههه یدرج شهههده اسهههت. حسابرسهههان داخلههه یداخلههه یحسابرسههه

                 گهههدارد یمههه ریتههه   یداخلههه یهههها ، اههههداف و خطهههرات سهههازمان بهههر تعامهههل حسابرسههه یاسهههتراتژ
      

مشههغول بههه کههار گرفتههه شههده توسهه   یزیههمههها اسههت کههه رونههد برنامههه ر یحسابرسههان داخلهه یبههرا

       فیتوصههه یداخلههه یحسابرسههه یهههها اسهههتیسهههازمان را کهههه اغلههه  در س یداخلههه یحسابرسههه تیهههفعال
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                                                                                                                         میشهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههود درن کننهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد .

از مشهههارکت و  یدرن درسهههت دیهههبا نیهمچنههه یحسابرسهههان داخلههه ی اهنمهههاردفتر هههه  بههها 

 ایههه( و یخهههارج ایههه یجداخلههه یقبلههه یهههها حسابرسهههیو بههها  هدرا بدسهههت  ور نفعهههانیذ تانتظهههارا

شههوند. وههالوه بههر   شههنا یمربههوط بههه انطبههام ان هها  شههده در منطرههه مههورد بررسهه یههها یبررسهه

ههها ، اهههداف و خطههرات مههرتب  بهها  یبههه رههور معمههول خههود را بهها اسههتراتژ ی، حسابرسههان داخلهه نیهها

کننههد.  یشههود ،  شههنا مهه یبررسهه نههدهی  یههها تیههدر فعال دیههکههه با ینههدیفرا ایههبخهه، ، منطرههه 

سههوال بسرسههند  نیههتهها از ا واقههع شههده  دیههمف یحسابرسههان داخلهه یبههرا کارهههاممکن اسههت  نیهها

، در  ریههخ ایههان هها  داده اسههت  یرا در منطرههه مههورد بررسهه سهه یر  یابیههارز تیریمههد ایههکههه  

هرگونههه خطههرات و  نیو همچنهه سهه یر یابیههرا در مههورد ارز تیریکههار ، نظههر مههد نیهها صههورت

                                  کنهههههد یدرن مههههه نهههههدهی  یحسابرسههههه تیهههههمربورهههههه در حهههههوزه فعال یکنتههههرل هههههها

بههه  دیههجرجههوع کن رنههدینظههر بگمشههارکت را در  یبههرا ازیههمنههابع مههورد ن دیههبا یداخلهه حسابرسههان 

تهههوان از منهههابع بهههه  یکننهههد کهههه  گونهههه مههه نیهههیمنهههابع( و تع تیریمهههد - 2030 یاجهههرا یراهنمههها

                                                                                                              شهههههههههههههههههههکل اسهههههههههههههههههههتفاده کهههههههههههههههههههرد نیبهتهههههههههههههههههههر

اسهههتاندارد  ؛یزیهههمالحظهههات مربهههوط بهههه برنامهههه ر - 2201اسهههتاندارد  یاجهههرا یراهنمههها           

 2230. اسهههتاندارد برنامهههه ریهههزی کارههههادامنهههه  - 2220. اسهههتاندارد یاههههداف نهههامزد - 2210

 یهههها ییراهنمههها ار برنامهههه کههه - 2240سهههتاندارد و ا ؛برنامهههه ریهههزی کارههههامنهههابع  صیتخصههه -

                                              دههههههد یمشهههههارکت ارا هههههه مههههه یزیهههههبرنامهههههه ر نهههههدیدر مهههههورد فرا یشهههههتریب
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 مالحظات مربوط به اجرای استاندارد

تعامل  یزیبخ، مها در برنامه ر  یا به ونوان مها است که اهداف مشارکت ر یحسابرسان داخل ی، برا 2200استاندارد  یر اجراد

 یابیارز نی، و همچن تیریان ا  شده توس  مد ریاخ س یمربوط به ر یها یابیارز دیبا یمنظور ، حسابرسان داخل نیا یکنند. برا نییتع

اهداف تعامل با خطرات موجود در منطره  رایشود ، مرور کنند ، ز یسا نه ان ا  م یزیبرنامه ر یر کهرا  یداخل یحسابرس س یر

منطره مورد  یبرا یحسابرس یو گزارش ها یمشارکت قبل س یر یابیشامل ارز گریمرتب  خواهد بود. مالحظات د یمورد بررس

 کرد که نییرا تع ییکرد ، و مرزها نییرا تع یتعهد حسابرس نهتوان دام ی، م س یبر ر یاهداف مبتن نییاست. پس از تع یبررس

                                                   در  ن کار خواهند کرد یحسابرسان داخل

کنند و محدوده را به  یم ییرا در محدوده تعامل شناسا ازیمورد ن یوموماب داده ها یاهداف تعامل ، حسابرسان داخل نییتع یبرا

 نانیارم یبرا نیهمچن یدهند. حسابرسان داخل یم هیجهت ته یزمان کاف تیریدهند ، و به مد یارتباط م یمنطره تحت بررس تیریمد

                      کنند یارتباط برقرار م یدر منطره مورد بررس یپرسنل اصل ریسا ای تیریاز ارتباط با مد

 در دسترس بودن پرسنل کلیدی در مراحل اولیه

حاصل از جلسهات حفه   یها یریگ  هیمعمو ب اسناد و مدارن را از بحث ها و نت ی، حسابرسان داخل ریدرگ یزیبرنامه ر ندیرول فر  در

 زانیهم یمشهارکت ، حسابرسهان داخله یزیهکننهد. در مرحلهه برنامهه ر یمشارکت درج م برگ های اسناد را در کار نیکنند و  ن یم

رونهد   یهتوانهد مراحهل  یسهازمان مه یداخل یحسابرس استیس یکنند. دفتر ه راهنما یم نییرا تع ازیو مستندات مورد ن فاتیتشر

                                                                                                                                             ردیمربوط را در بر بگ یرا مشخص کند و الگوها یرسم

با توجه به بودجه ها ، تهدارکات و شهکل  ریممکن است شروع به توسعه برنامه کار درگ ی، حسابرسان داخل ریدرگ یزیبرنامه ر نیح در

مربهوط بهه  جینتها یکند که  گونه ،  هه زمهان و  هه کسه یم نییبه رور معمول تع یارشد حسابرس ریکنند. مد ریارتبارات درگ یینها

 اینظهارت مسهتر یازههاین زانیم نیمنتشر شده( و همچن جینتا - دیمراجعه کن 2440شد جبه استاندارد  هدشارکت ارتباط برقرار خوام

قبهل  یزیمرحله برنامه ر نینظارت بر مشارکت(.  خر - 2340. دیبرنامه مشارکت جبه استاندارد مراجعه کن ژهی، و یکارمندان حسابرس

وجهود ،  نیهاسهت. بها ا یکار حسابرسه تیریمد یبرنامه حسابرس  یبه رور معمول شامل تصو یدانیکار م یاز شروع حسابرسان داخل

منهوط بهه  -شود  ایتنظ یدانی، در صورت کار م دیبه ارالوات جد یابیممکن است در هنگا  دست ینامزد یبرنامه اشتغال و برنامه کار

                                                                                                                                                                    است  یحسابرس تیریمد دییت 
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 مالحظات سازگاری استاندارد 
 

برنامهه مشهارکت مسهتند اسهت کهه شهامل   یرا نشان دهند ، شامل  2200استاندارد  با یکه ممکن است سازگار یاسناد

دفتر هه   یهباشهد.  یمشهارکت مه ریهمنابع و برنامه کهار درگ صی، دامنه مشارکت ، اهداف ، تخص یزیمالحظات برنامه ر

تعامهل  یزیهمستندات مصوب مربوط به برنامه ر یالگوها لتواند شام یها م هیو رو یداخل یحسابرس یها استیس یراهنما

،  رههیبودند ، مانند دق ریاز  ن درگ ،یباشد که پ یزیاز جلسات برنامه ر ییها ادداشتیباشد. مستندات ممکن است شامل 

 بهت  یدنامز یها معمو ب در کارنامه ها ادداشتی نیموارد مها. ا ری، منابع موجود و سا ینامزد یشرکت کنندگان ، بازه زمان

                                                                                                                                                                                                              شوند یم

کهه در مهورد اههداف و دامنهه  ی، مانند ارتبارات ندهیدر مورد تعامل   برنامه ریزی کارها ی، ارتبارات با مشتر نیبر ا والوه

شروع کهار  ای هیجلسه افتتاح  یرا نشان دهد. هرگونه مستندات مربوط به  یکنند ، ممکن است سازگار یصحبت م یریدرگ

                                                شدبا 2200ادن مطابرت با استاندارد د شانن یممکن است برا زین ریبرنامه کار درگ نیپس از تدو

،  یاهداف نهامزد - 2210، استاندارد  یزیمالحظات برنامه ر - 2201استاندارد  یاجرا یاز انطبام در راهنماها یشواهد اضاف

داده  حیتوضه برنامه کهار  - 2240ستاندارد ، و ا یمنابع نامزد صیتخص - 2230، استاندارد  یدامنه نامزد - 2220استاندارد 

                                                                                                                                                                                                          شده است
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About The IIA 
The Institute of Internal Auditors (The IIA) is the internal audit profession’s most widely recognized advocate, educator, 

and provider of standards, guidance, and certifications. Established in 1941, The IIA today serves more than 180,000 

members from more than 170 countries and territories. The association’s global headquarters are in Lake Mary, Fla. 

For more information, visit www.globaliia.org or www.theiia.org. 

 

About Implementation Guidance 
Implementation Guidance, as part of The IIA’s International Professional Practices Framework® (IPPF®), provides 

recommended (non-mandatory) guidance for the internal audit profession. It is designed to assist both internal auditors 

and internal audit activities to enhance their ability to achieve conformance with the International Standards for the 

Professional Practice of Internal Auditing (Standards). 

 

Implementation Guides assist internal auditors in applying the Standards. They collectively address internal audit's 

approach, methodologies, and consideration, but do not detail processes or procedures. 

 

For other authoritative guidance materials provided by The IIA, please visit our website at 

www.globaliia.org/standards-guidance or www.theiia.org/guidance. 

 

Disclaimer 
The IIA publishes this document for informational and educational purposes. This guidance material is not intended to 

provide definitive answers to specific individual circumstances and, as such, is only intended to be used as a guide. 

The IIA recommends that you always seek independent expert advice relating directly to any specific situation. The IIA 

accepts no responsibility for anyone placing sole reliance on this guidance. 

 

Copyright 
Copyright® 2016 The Institute of Internal Auditors. For permission to reproduce, please contact guidance@theiia.org. 

ALIREZA GHASEMI IAIA IRAN 
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