
 
کار و اهمیت تیماه – 2100استاندارد   

،  تیریمد ی، روند بهبود سکیبر ر یمنظم ، منضبط و مبتن یکردیبا استفاده از رو دیبا یداخل یحسابرس تیفعال

حسابرسان فعال هستند  یوقت یداخل یو کمک کند. اعتبار و ارزش حسابرس یابیو کنترل سازمان را ارز سکیسازمان ر

ردیگ یرا در نظر م ندهیآ ریدهد و تأث یمرا ارائه  یدیجد نشیآنها ب یها یابیو ارز ابدی یم شیافزا  

 
2017 هیژانو 1اصالح شده ، از  یاستانداردها  
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 شروع تفسیر استاندارد 

و  ساااکیر تیری، ماااد تیاااحاکم میاز مفااااه یباااه درا کاااامل ازیااان 2100باااا اساااتاندارد  یساااازگار

 فیاااتعر یداخلااا یحسابرسااا یحرفاااه ا یالمللااا نیبااا یکنتااارل دارد ، هماااان ور کاااه در اساااتاندارد هاااا

 یاعمااال ماا میمفاااه نیااکااه ب ااور خاااو در مااورد ا یفاارد یاسااتانداردها نیشااده اساات ، و هم ناا

 2130، و اسااااتاندارد  سااااکیر تیریمااااد - 2120، اسااااتاندارد  تیااااحاکم - 2110شاااودس اسااااتاندارد 

 مهاام اساات یاز اهااداس سااازمان یدرا درساات یداخلاا یحسابرساا تیاافعال یباارا نیکنتاارل. هم ناا -
   

 تیدرا نقااش هااا و مساا ول یمعمااو ب باارا یارشااد حسابرساا ریدرا ، مااد نیاابااه ا یابیاز دساات پاا 

ارشااد و  تیریو کنتاارل ، بااا مااد سااکیر تیری، مااد تیاادر راب ااه بااا حاکم نفعااانیاز ذ کیااهاار  یهااا

                                                      اسااااات مرساااااو  کناااااد. باااااه ،اااااور معماااااول ،  یمصااااااحبه مااااا رهیماااااد  اااااتیه
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و  تیریماااد ینااادهایارشاااد در قباااال فرآ تیریاسااات ، و ماااد تیاااحاکم نااادیفرا تیمسااا ول هااادا

                                                                                                     اساااااااااااااات ریپاااااااااااااا  تیمساااااااااااااا ول سااااااااااااااکیکنتاااااااااااااارل ر
         

تجااارر را درا کننااد و ممکاان  رمعنایدیاامعنااادار با یهااا یابیااانجااا  ارز یباارا یداخلاا حسابرسااان

 یابیااارز یباارا ییو کنتاارل بااه عنااوان راهنمااا سااکیر تیری، مااد یتیحاااکم یاساات از راااررو  هااا

 نیممکاان اساات از دانااش ، تجربااه و بهتاار ی، حسابرسااان داخلاا نیااخااود اسااتفاده کننااد. عااالوه باار ا

 یرا باارا ییهااا هینقاااض فااعف برجسااته اسااتفاده کاارده و توصاا  نشااان دادن یخااود باارا یهااا وهیشاا

                                                                                                                                     بهبااااااااااااااااااااااااااااود ارائااااااااااااااااااااااااااااه دهناااااااااااااااااااااااااااااد
   

 و خ اارار یاقتصاااد یهااا یدر درا خااود از اسااترات  یداخلاا یحسابرساا تیااکمااک بااه فعال یباارا

ار جلسااه و ، دسااتور کاا تااهیو منشااور کم رهیمااد  ااتیبااه ،ااور معمااول هریاای  حسابرساای داخلاای 

.ریااای  حسابرسااای داخلااای  کناااد یمااا یساااازمان را بررسااا کیصورتجلساااه و برناماااه اساااترات 

 یرا کاااه بااارا یدیاااکل ی، خ ااارار مهااام و کنترلهاااا یساااازمان ، اهاااداس اصااال تیااامأمور نیهم نااا

خواهااد کاارد.  ی، بررساا ردیااگ یمااورد اسااتفاده قاارار ماا یقابااق قبااول زانیااخ اارار بااه م نیکاااهش رناا

، رارروبهااا ، ماادلها و  فیممکاان اساات بااه تعااار یداخلاا یحسابرساا تیاا، فعال یبررساا نیااا یدر ،اا

ممکاان  نیو کنتاارل مااورد اسااتفاده سااازمان بچااردد. هم ناا سااکیر تیری، مااد تیااحاکم یناادهایفرا

 دیاامف ناادیمربااوض بااه سااه فرآ یسااازمان یدیااکل یدرا نقشااها یباارا یحسابرسااان داخلاا اساات 

)ماننااد امااور  ین اصاالمساا و  ریعامااق و سااا ری، مااد رهیمااد  ااتیه  یباشااد ، کااه ممکاان اساات رئاا

       چااارانید نیا،العاااارا باشاااد. ا و هم نااا ی، فنااااور ی، ان باااا  ، مناااابن انساااان ساااکی، اخاااال  ، ر یماااال
            

و کنتاارل ، ل فاااب بااه  سااکیر تیری، مااد راهبااری  تیاادر مااورد حاکم شااتریکسااا ا،العااار ب یباارا

                                            دیااااااااامراجعاااااااااه کن 2130و  2120،  2110 یاساااااااااتانداردها یاجااااااااارا یراهنماهاااااااااا

         

 مالحظار ونکار مربوض به اجرای آن 
ارشد در مورد الزامار استاندارد ،  تیریو مد رهیمد  تیه ،ور معمول با هبریی  حسابرسی داخلی  استاندارد نیا یشروع اجرا یبرا

و کنترل  سکیر تیری، مد تیو مشارکت در حاکم یابیارز یبرا یداخل یحسابرس تیفعال یراهبردها نیها و بهتر تینقش ها و مس ول

ها  تیمربوض به نقش ها ، مس ول انتظارار یداخل یممکن است در منشور حسابرسریی  حسابرسی داخلی  کند یکارآمد و مؤثر بحث م

استقالل  دییامر با هدس تأ نیثبت کند. ا یرا در منشور داخل یداخل یحسابرس تیارشد و فعال تیری، مد رهیمد  تیه یها تیو مس ول

و کنترل  سکیر تیری، مد تیریمد یبرا یریپ  تیمس ول و مس ول رهیمد  تیارشد و ه تیریمد نکهیا دییبا تأ یداخل یحسابرس تیفعال

                                                                                                                    ارائه هدس را دارد فهیوظ یداخل یحسابرس تیکه فعال یهستند ، در حال
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ندیو مشاوره مربوض به سه فرآبخش  نانیا،م یتهایفعال  

و  سااکیر تیریسااازمان ، مااد یتیریمراحااق مااد یابیااارز یمناسااا باارا یاسااترات  کیاا نیتاادو یباارا

فرهناا   نیو هم ناا ناادیبلااوس سااه فرآ زانیاابااه ،ااور معمااول مریاای  حسابرساای داخلاای  کنتاارل

 . ساا  ردیااگ یکننااد در نظاار ماا یرا حفاام ماا ناادهایفرا تیرا کااه مساا ول یافااراد یسااازمان و بزرگاا

.ریی  کناااد یمااا یابیااارا ارز نااادیساااه فرآ نیاااخ ااارار مااارتبط باااا اریااای  حسابرسااای داخلااای 

ارشااد  تیریشااده اتخاااذ شااده توسااط مااد جااادیا یممکاان اساات از راااررو  هاااحسابرساای داخلاای 

ساااازمان  تهیکم)گااازارش حاکمیااات در ماااورد مااادیریت شااارکتهایا باااه عناااوان م اااال ،اساااتفاده کند

 تیهااادا یباااراشااارکتها ،  ساااکیر تیریماااد یو رااااررو  هاااا یاخلاااکنتااارل د یماااال تیاااحما یهاااا

 یریااگ جااهیبااا مشاااهدار و نتریاای  حسابرساای داخلاای  یابیاا. در ،ااول ارزانجااا  میدهااد یابیااارز

 یباارا نیم نااهی  حسابرساای داخلاای ریاا کنااد یارشااد اسااناد و گفتچااو ماا تیریماارتبط بااا مااد یهااا

را بااه  یدهااد و ممکاان اساات مشاااهدار قابااق تااوجه یرا انجااا  ماا ییهااا هیتوصاا ناادهایفرا تیااتقو

                                                                                                                   دهاااااااااااااااااااد شیافااااااااااااااااااازا رهیماااااااااااااااااااد  اااااااااااااااااااتیه
         

و کنتاارل  سااکیر تیری، مااد یتیریمااد یناادهایفرا تیهاادا ینشااده اساات باارا اتخاااذ یرااارروب اگاار

راااررو  مناسااا را  کیااممکاان اساات  ابرساای داخلاای ریاای  حس سااازمان ، اتخاااذ شااده باشااد ،

      ردیاادر نظاار بچ ناادهایفرا نیااا شاارفتیبااه پ یابیارشااد در جهاات دساات تیریمااد ییراهنمااا یباارا
      

حسابرسی داخلی  2100ارد مالحظار سازگاری استاند  
شااامق  نشااان داده شااود کااه  کهبااا اسااتاندارد دنداده شااو ممکاان اساات م ابقاات مسااتنداتی کااه

،  تیاارا در راب ااه بااا حاکم یداخلاا یحسابرساا تیاافعال فیوظااا و بااوده  یداخلاا یمنشااور حسابرساا

توسااط برنامااه  امکااان دارنااد هااا، م ابقت نیااکنااد. عااالوه باار ا یو کنتاارل مسااتند ماا سااکیر تیریمااد

سابرساای ریاای  ح نیدر باا اسااتانداردکااه در آن عناصاار  یتجلسااار جلسااا ایاا یداخلاا یحسابرساا   ،

 یبحااث قاارار گرفتااه اساات ، اثبااار شااود. برنامااه هااامااورد ارشااد مااورد  تیریو مااد رهیمااد  ااتیه

 تیاافعال سااکیباار ر یمنضاابط ، ماانظم و مبتناا کااردیممکاان اساات روداخلاای   برنامااه ریاازی شااده 

 جینتااا جااهیممکاان اساات نت برنامااه هااامربااوض بااه  یرا نشااان دهنااد و گاازارش هااا یداخلاا حسابرساای 

                                                                                                  را نشاااااااااااااااااان دهااااااااااااااااادفااااااااااااااااازوده مااااااااااااااااارتبط و ارزش ا

   

                  شرح داده شده است. 2130و  2120،  2110 یاستانداردها یاجرا یاز ان با  در راهنماها یافاف شواهد
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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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