
026حسابرسياستاندارد

استفادهازنتایجکارکارشناس
 

1 

 

 

 

 بند 
 1ـ   5 كليات

 6ـ   7  واسضٌاس  اص خذهات  استفادُ  ضشٍست  تؼييي

 8ـ   11  واسضٌاس  ٍ تيغشفي  اي حشفِ  غالحيت
 11  واسضٌاس  فؼاليت  داهٌِ

 11ـ  15  واس واسضٌاس  ًتايج  اسصياتي
 16ـ  17  حساتشس  دس گضاسش  واسضٌاس  اص خذهات  استفادُ  تِ  اضاسُ

 18 اجشا  يختاس

 
اهدافكليحسابرسمستقل”022ايناستانداردبايدهمراهبااستانداردحسابرسي

مطالعهشود.“وانجامحسابرسيطبقاستانداردهایحسابرسي



026حسابرسياستاندارد

استفادهازنتایجکارکارشناس
 

1 

کليات

 . است  اص ضَاّذ حساتشسي  تخطي  ػٌَاى  تِ  واس واسضٌاس  اص ًتايج  استفادُ  دستاسُ  الصم  استاًذاسدّا ٍ ساٌّواييْاي  ، اسائِاستاًذاسد  ايي  ّذف .  1
كاار چىيهبًدنمىاسبرادربارٌقبًلييقابلكىذبايذشًاَذكافياستفادٌكاركارشىاسبخًاَذازوتايجحسابرسچىاوچٍ  . 1

آيرد.بٍدست،مقاصذحسابرسيبرا 

ِ   ، داًص هْاست  داساي  ضَد وِ هي  اعالق  ايِ فشد يا هَسس  استاًذاسد تِ  دس ايي كارشىاس . 3 ِ   ٍ تجشتـ ٍ   غيـش اص حسـاتذاسي    خـاظ   اي دس صهيٌـ
 . است  حساتشسي

سٍد  اًتظـاس ًوـي    پيذا وٌذ، اها اص حساتشس  ولي  آگاّي  تجاسي  گًَاگَى  فؼاليتْاي  اص اًَاع  ضَد ٍي هي  سثة  حساتشس  ٍ تجاسب  تحػيالت .  4
 تاضذ.  سا داضتِ  يا هٌْذسي  ٍوالت  چَى  ديگشي  حشفِ  تشاي  ديذُ  شفشد آهَص  تخػع

 لشاس گيشد:  صيش هَسد استفادُ  ّاي اص ساُ  يىي  تَاًذ تِ هي  واسضٌاس  خذهات . 5
  . دس ٍاحذ هَسد سسيذگي  استخذام ـ    الف

 . حساتشس  تَسظ  استخذام ـ   ب
 . يذگيٍاحذ هَسد سس  واس تَسظ  تِ  دػَت ـ    ج
 . حساتشس  واس تَسظ  تِ  دػَت ـ    ت

وادس   ػٌَاى  تِ  ضَد ًِ هي  هحسَب  واسضٌاس  خذهات  ػٌَاى  تِ  ٍي  ، خذهات است  حساتشس  استخذام  ، تحت واسضٌاس  وِ  دس هَاسدي
  تِ  هشتَط  هَاسد سٍضْاي  گًَِ  دس ايي  ، حساتشس . تٌاتشايي است  آهذُ  ّوىاس حساتشس  ػٌَاى  تِ ،1111 استاًذاسددس   وِ  چٌاى  ، آى اي حشفِ

 ًذاسد.  ، ًياصي ّش واس حساتشسي  تشاي  ٍي  اي حشفِ  ٍ غالحيت  هْاست  اسصياتي  وٌذ، اها تِ سا اجشا هي  واسضٌاس  ّاي واس ٍ يافتِ  اسصياتي

کارشناسازخدماتاستفادهضرورتتعيين

ِ   واسضٌاس  اص عشيك  ضَاّذ حساتشسي  وسة  تِ  است  خَد هوىي  سسيذگيْاي  ضوي  حساتشس .  6 ِ   تاضـذ. ضـَاّذ هضتـَس هـي      ًياص داضـت   تَاًـذ تـ
ضَد.   دسيافت  اص واسضٌاس  عَس هستمل  يا تِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  اص عشيك  تاضذ وِ  يا اسصياتي  ، ًظشخَاّي گضاسش  چَى  گًَاگًَي  ضىلْاي

 : صيش است  ضشح  تِ  واسضٌاس  خذهات  اص تِاص هَاسد ًي  ّايي ًوًَِ
 ليوتي  ٍ سٌگْاي  ٌّشي  ، واسّاي آالت ٍ هاضيي  ، واسخاًِ ٍ ساختواى  ، صهيي هثال  اص داساييْا؛ تشاي  هطخػي  گشٍُ  اسصياتي . 
 تاليواًـذُ   خـام   ٍ ًفـت   هَاد واًي  ش صيشصهيٌي، رخاي اًثاس ضذُ  فلِ  غَست  تِ  وِ  ، هَاد واًي هثال  داساييْا؛ تشاي  همذاس يا ٍضؼيت  تؼييي ٍ  

 . آالت ػوش هفيذ هاضيي
 ػوش .  ّاي ًاهِ تيوِ  ، اسصياتي هثال  داسد؛ تشاي  ٍيژُ  ٍ سٍضْاي  اص فٌَى  استفادُ  ًياص تِ  وِ  هثالغي  تؼييي 
 ُيواًىاسيپ  دس لشاسدادّاي  تىويل  ٍ واس دس جشياى  ضذُ  واس تىويل  هيضاى  گيشي اًذاص . 
 همشسات  تفسيش هفاد لشاسدادّا، لَاًيي  دستاسُ  ًظش حمَلي ٍ . 

 وٌذ:  هَاسد صيش سا اسصياتي  تايذ وليِ  اص واس واسضٌاس  استفادُ  ضشٍست  تطخيع  تشاي  حساتشس . 7
  هَسد ًظش.  سشفػل  اّويت ـ   الف

 هَسد ًظش.  هَضَع  چيذگيٍ پي  ٍ هاّيت  ًَع  تِ  تا تَجِ  ًادسست  خغش اسائِ  ـ   ب
 . دس دستشس  سايش ضَاّذ حساتشسي  همذاس ٍ ويفيت ـ   ج

کارشناسوبيطرفيايحرفهصالحيت

ُ    اسصياتي  وٌذ. ايي  سا اسصياتي  ٍي  اي حشفِ  تايذ غالحيت  واس واسضٌاس  اص ًتايج  استفادُ  تشاي  سيضي دس تشًاهِ  حساتشس . 8   ايّـ  اص ساُ  تـا اسـتفاد
 ضَد: هي  صيش اًجام

 هؼتثش.  اي حشفِ  دس جَاهغ  واسضٌاس  ػضَيت  يا هذاسن  ريػالح  ، جَاص واس اص هشاجغ اي حشفِ  هذاسن  تشسسي ـ   الف
 آٍسد.  دست  سا تِ  خَاّذ ضَاّذ حساتشسي هي  حساتشس  وِ  اي دس صهيٌِ  واسضٌاس  ضْشت  ٍ حسي  تجاسب  تشسسي ـ   ب

                                                                                                                                                                                          
 

 “(1386اعالػات هالي تاسيخي )تجذيذ ًظش ضذُ  حساتشسي  ويفيت  وٌتشل” ،111 استاًذاسد حساتشسي .1
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كىذ.راارزيابيكارشىاسبايذبيطرفيحسابرس  . 9

 ياتذ: هي  صيش افضايص  اص ٍضؼيتْاي  دس ّشيه  واسضٌاس  تيغشفي  داسضذى خذضِ  احتوال . 11

 .  دس ٍاحذ هَسد سسيذگي  استخذام ـ  الف

 . دس آى  گزاسي يا سشهايِ  د سسيذگيٍاحذ هَس  تِ  هالي  ، ٍاتستگي هثال  ؛ تشاي ٍاحذ هَسد سسيذگي  ديگش تِ  ٍاتستگي  ّشگًَِ  ـ   ب

ٍاحذ هَسد   تشديذ خَد سا تا هذيشيت  تاضذ تايذ داليل  تشديذ داضتِ  واسضٌاس  ٍ تيغشفي  اي حشفِ  غالحيت  تِ  ًسثت  وِ  دس هَاسدي  حساتشس

  دس ايـي   اعويٌاى  هٌظَس حػَل  تِ  وٌذ. حساتشس  ، اسصياتي واس واسضٌاس  سا دستاسُ  لثَل  ٍ لاتل  ضَاّذ وافي  وسة  ٍ اهىاى  هغشح  سسيذگي

  واسضـٌاس   هـَسد ًيـاص، اص خـذهات     ضـَاّذ حساتشسـي    وسـة   تخَاّذ تـشاي   است  سا اجشا وٌذ يا هوىي  حساتشسي  اضافي  تايذ سٍضْاي  تاسُ

 وٌذ.  تاال( استفادُ 7دس تٌذ   ياد ضذُ  ػَاهل  )تا دس ًظش گشفتي  ديگشي

کارشناسفعاليتدامنه

اطميىانمقاصذحسابرسيبرا كارشىاسفعاليتدامىٍآيردتاازكفايتبٍدستقبًلييقابلبايذشًاَذكافيحسابرس . 11

  واسضٌاس  تِ  وتثي  غَست  تِ  اغلة  ٍاحذ هَسد سسيذگي  آيذ وِ تِ دست  دستَس واسي  تشسسي  تَاًذ اص عشيك هي  ضَاّذ حساتشسي يابذ.

 ـ هَاسد صيش سا دس تش گيشد:  چَى  تَاًذ هغالثي دستَس واسّا هي  گًَِ  دّذ. ايي هي

 ٌِواسضٌاس  فؼاليت  ّذفْا ٍ داه . 

 ضَد.  هغشح  واسضٌاس  اًتظاس داسد دس گضاسش  حساتشس  وِ  خاغي  هَضَػات  ولي  سئَس 

 ُدس گضاسش  واسضٌاس  فؼاليت  ٍ داهٌِ  ، هطخػات ًام  تِ  اضاسُ  احتوال  ، ضاهل واس واسضٌاس  اص ًتايج  حساتشس  هَاسد استفاد . 

 هشتَط  اسٌاد ٍ هذاسن  تِ  واسضٌاس  حذٍد دستشسي . 

 تا ٍاحذ هَسد سسيذگي  واسضٌاس  استثاط  ّشگًَِ  تَغيف . 

 ًٍِاحذ هَسد سسيذگي  اعالػات  تَدى  هحشها . 

 سٍضـْاي   آًْا تـا هفشٍضـات    يىٌَاختي  وٌذ ٍ لضٍم  تايذ استفادُ  واسضٌاس  وِ  ضْاييٍ سٍ  هفشٍضات  دستاسُ  اعالػاتي ٍ    ِ دس   تىـاس سفتـ

 . لثل  ّاي دٍسُ

آًْا،   دستاسُ  ضَاّذ حساتشسي  وسة  تشاي  است  هوىي  تاضذ، حساتشس  ًطذُ  تػشيح  واسضٌاس  تِ  هَاسد تاال دس دستَس واس وتثي  چٌاًچِ

 دّذ.  تطخيع  سا ضشٍسي  تا واسضٌاس  هستمين  هىاتثِ

کارکارشناسنتایجارزیابي

ارزياابيمااليازصًرتُا مًردرسيذگيسرفصلبٍمربًطشًاَذحسابرسيعىًانبٍراكاركارشىاسبايذكفايتحسابرس .  11

ِ   اص عشيـك   هالي  غَستْاي  يا تاييذ هٌذسجات  هالي  دس غَستْاي  واسضٌاس  ّاي يافتِ  غحيح  اًؼىاس  اسصياتي  واس هستلضم  ايي.كىذ   ّـاي  يافتـ

 : هَاسد صيش است  تِ  هضتَس ٍ تَجِ

 هَسد استفادُ  اٍليِ  اعالػات . 

 لثل  ّاي آًْا تا دٍسُ  ٍ يىٌَاختي  تىاس سفتِ  ٍ سٍضْاي  هفشٍضات . 

 تـا ًتـايج    وٌـذ ٍ ّوچٌـيي   هـي   فؼاليت  دس آى  ٍاحذ هَسد سسيذگي  وِ  غٌؼتي اص  حساتشس  ولي  تا ضٌاخت  واس واسضٌاس  ًتايج  ّوسَيي  

 . حساتشسي  سايش سٍضْاي  اص اجشاي  حاغل

 وٌذ: صيش سا اجشا هي  هَجَد سٍضْاي  ضشايظ دس  واسضٌاس  هَسد استفادُ  اٍليِ  اعالػات  تَدى  اص هٌاسة  اعويٌاى  حػَل  تشاي  حساتشس . 13

 . اٍليِ  اعالػات  ٍ هؼتثش تَدى  ، هشتَط اص وافي  اعويٌاى  حػَل  تشاي  واسضٌاس  هَسد استفادُ  سٍضْاي  ٍجَ دستاسُ  پشس  ـ  الف

 . واسضٌاس  هَسد استفادُ  اعالػات  يا آصهَى  تشسسي ـ ب
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ُ   ٍ سٍضْاي  هفشٍضات  تَدى  ٍ هٌغمي  هٌاسة  دس لثال  واسضٌاس .  14 ًَ    هَسد اسـتفاد ِ    وـاستشد آًْـا هسـيَليت     گيخـَد ٍ چگـ   داسد. اص آًجـا وـ
اص   تايـذ ضـٌاختي    وٌـذ. اهـا، حسـاتشس     سا اسصيـاتي   واسضـٌاس   ٍ سٍضْاي  تَاًذ هفشٍضات ًوي  سا ًذاسد، ّويطِ  واسضٌاس  تخػع  حساتشس

اص   حاغـل   ٍ ًتـايج   ٍاحذ هـَسد سسـيذگي    خَد اص فؼاليت  ضٌاخت  تِ  آٍسد ٍ تا تَجِ تِ دست  واسضٌاس  هَسد استفادُ  ٍ سٍضْاي  هفشٍضات

 آًْا سا تسٌجذ.  تَدى  ٍ هٌغمي  ، هٌاسة حساتشسي  سايش سٍضْاي  اجشاي

َمااَىييباسايرشاًاَذحسابرسايكاري وكىذياوتايجرافراَمحسابرسيقبًليقابلشًاَذكافيكاركارشىاسوتايجچىاوچٍ . 15

ُ   هستلضم  است  اهش هوىي  ايي كىذ.يفصلحلمىاسبا گًوٍرابٍبايذمًضًعرسباشذ،حسابوذاشتٍ ٍاحـذ هـَسد     تـا هسـيَليي    هـزاوش
 تاضذ.  حساتشس  گضاسش  ديگش( يا تؼذيل  واسضٌاس  واس تِ  احتوالي  اسجاع  )ضاهل  اضافي  سٍضْاي  هضتَس، اجشاي  ٍ واسضٌاس  سسيذگي

حسابرسدرگسارشکارشناسازخدماتاستفادهبهاشاره

ُ .كىذاشارٌازكاركارشىاساستفادٌخًدبٍكىذوبايذدرگسارشاستاوذاردصادرميگسارشكٍدرمًارد حسابرس .  16 ِ   اضـاس   تـ

هـَسد ًظـش     وـذام   ّيچ  وِ  ضَد، دس حالي  تلمي  يتهسيَل  تمسين  ػٌَاى  يا تِ  حساتشس  گضاسش  ضذى  هطشٍط  ػٌَاى  تِ  است  هوىي  هغلة  ايي
 . است  ًثَدُ

  ضـشط   هَضـَع   ٍ هاّيت  ًَع  تَغيف  تگيشد تايذ ضوي  ضذُ  تؼذيل  غذٍس گضاسش  تِ  تػوين  واس واسضٌاس  ًتايج  دليل  تِ  حساتشس  چٌاًچِ . 17
  خَد اجاصُ  اص غذٍس گضاسش  تايذ پيص  ، حساتشس ضشايظ  گًَِ  وٌذ. دس ايي ُ اٍ ًيض اضاس  فؼاليت  ٍ داهٌِ  واسضٌاس  هطخػات  ، تِ دس گضاسش

دس   واس واسضٌاس  تِ  دّذ اضاسُ  تطخيع  ٍسصد ٍ حساتشس  خَدداسي  اجاصُ  اص دادى  واسضٌاس  وٌذ. چٌاًچِ  دسيافت  واس سا اص واسضٌاس  ايي
 يا ضَد.سا جَ  تايذ ًظش هطاٍس حمَلي  است  ضشٍسي  ٍي  گضاسش

اجراتاریخ

 . االجشاست د، الصمَض هيضشٍع   اص آى پس ٍ 1378اص اٍل فشٍسديي   آى  هالي  دٍسُ  وِ  هالي  غَستْاي  حساتشسي  تشاي استاًذاسد  ايي . 18
 
 
 


