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دستورعمل حسابرسی؛دستورعمل حسابرسی؛

 نقشه راه  نقشه راه 

اختصاص  تبادل نظر درخصوص دستورعمل حسابرسی  به  با همراهی شما  را  این شماره مجله  گفتگوی  میز 
داده ایم. در سالگرد اجرای دستورعمل جدید حسابرسی سازمان حسابرسی هستیم. ضمن عرض خوش آمد 

بفرمایید دستورعمل حسابرسی چه تعریفی دارد و نقش آن در کار حسابرسی چیست؟

 دکتر مهام
دستورعمل حسابرسی را می توان سندی مکتوب دانست که سیاستها و روشهای حسابرسی مورد استفاده در یک موسسه 
حسابرسان  آن  کمک  به  که  است  ابزاری  عمل  در  حسابرسی  دستورعمل  این،  وجود  با  می کند.  تشریح  را  حسابرسی 
می توانند به اهداف خود که در جای جای استانداردهای حسابرسی به آن ها اشاره یا بر آن ها تاکید شده است، دست یابند.

نقش استانداردهای حسابرسی چیست؟

 دکتر مهام
الزامهای  نیز محسوب می شوند، حداقل  ارزیابی کیفیت کارهای حسابرسی  استانداردهای حسابرسی که معیارهای 

دکتر کیهان مهامدکتر کیهان مهام
رئیس هیئت مدیرهرئیس هیئت مدیره

 موسسه حسابرسی فریوران راهبرد موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
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کلی تر  به صورت  را  باکیفیت  حسابرسی  کار  یک  انجام 
مشخص می کنند و اهداف کلی حسابرسی را مورد توجه قرار 

می دهند. 

به این ترتیب رابطه مشخص آن ها چیست؟

 دکتر مهام
را نقشه راهی تصور  در عمل می توان دستورعمل حسابرسی 
استانداردهای  اهداف  درنتیجه  و  الزامها  تحقق  مسیر  که  کرد 
حسابرسی و در نهایت اهداف حسابرسی را با جزییات ترسیم 

می کند.

در کنار این رابطه چه هدف دیگری را می توان اشاره کرد 
که دستورعمل حسابرسی به دنبال آن است؟

 دکتر مهام
دستورعمل حسابرسی هدف دیگری را نیز می تواند دنبال کند 
گروه های  فعالیتهای  کردن  نزدیک  یا  کردن  یکنواخت  آن  و 
این  به ویژه،  است.  موسسه  یک  در  حسابرسی  گوناگون 
از  که  شرایطی  )در  کوچک  موسسه های  که  هنگامی  مسئله 
با  گوناگون  به دالیل  می کنند(  استفاده  مختلف  دستورعملهای 
یکدیگر ادغام می شوند، اهمیت بیشتری پیدا می کند و در زمان 
ادغام باید به  این گونه مسایل نیز در کنار دیگر مسایل مرتبط با 

ادغام توجه خاصی مبذول داشت.

دستورعمل حسابرسی چه تاریخچه ای دارد؟

 دکتر مهام
تهیه دستورعملهای حسابرسی توسط موسسه های حسابرسی 
در دنیا سابقه ای نسبتًا طوالنی دارد و عمدتًا به سده و دهه های 
می گردد.  بر  مدرن  حسابرسی  شکلگیری  به ویژه  گذشته 
به   و  زمان  مرور  به  حسابرسی  دستورعملهای  معمول  به طور 
فراخور مقتضیات و شرایط، تکمیل و روزامد شده است و در 
با آخرین  موسسه های حسابرسی بزرگ و بین المللی متناسب 
تکنولوژی  یک  به صورت  حرفه ای  و  بشری  دستاوردهای 

اختصاصی درامده است.

بین المللی  موسسه های  حسابرسی  دستورعمل  آیا 

حسابرسی در دسترس همگان قرار دارد؟

 دکتر مهام
خیر. دسترسی به آن ها برای همگان مقدور نیست.

تدوین دستورعمل حسابرسی در ایران چه سابقه ای دارد؟

 دکتر مهام
ایران  در  بین المللی  حسابرسی  موسسه های  فعالیت  به دلیل 
پیش از انقالب اسالمی، در آن زمان به کارگیری دستورعمل 
یا  شرکتها  حسابرسی  در  مذکور  موسسه های  حسابرسی 
با  انقالب  از  پس  اما  بود،  رایج  ایرانی  تجاری  واحدهای 
چهار  تشکیل  با  و  کشورمان  از  یادشده  موسسه های  خروج 
سازمان  تشکیل  آن  متعاقب  و  حاکمیتی،  حسابرسی  موسسه 
واحد  حسابرسی  دستورعمل  یک  تهیه  ضرورت  حسابرسی، 

مورد توجه مدیران وقت سازمان حسابرسی قرار گرفت.

جدید  دستورعمل  از  پیش  تا  ایران  در  حسابرسان 
انجام  برای  دستورعملی  چه  از  حسابرسی  سازمان 
جامعه  و  حسابرسی  سازمان  )درسطح  حسابرسی  کار 

حسابداران رسمی( استفاده می کرده اند؟

عمده ترین تغییرات این دستورعمل 

نسبت به دستورعمل قبلی 

تغییر رویکرد آن 

از سیستم محور 

به خطرمحور است
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 دکتر مهام
تهیه یک  برای  که  در سازمان حسابرسی، حاصل تالشهایی 
صورت  زمان  آن  شرایط  با  متناسب  حسابرسی  دستورعمل 
یافت تهیه دستورعمل  انتشار  اوایل دهه هفتاد  پذیرفت و در 
یکسال  حدود  تا  که  بود  حسابرسی  سازمان  قبلی  حسابرسی 
موسسه های  از  بسیاری  حتی  و  حسابرسی  درسازمان  گذشته 
حسابرسی که بعد از سال 1380 تشکیل شدند، استفاده می شد 
آن  از  موسسه ها  از  تعدادی  در  هم  هنوز  زیاد  احتمال  به  و 

استفاده می شود.
پس از تشــکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و شکلگیری 
کارگروه هــای وابســته به آن و نیــز به فراخــور مقتضیات روز، 
ضرورت تهیه دســتورعمل حسابرسی توسط جامعه مورد توجه 
قــرار گرفت که حاصل تالشــهایی کــه در ایــن زمینه صورت 
پذیرفت، منجر به تهیه دستورعمل حسابرسی جامعه حسابداران 
رسمی ایران گردید که این دستورعمل نیز به تدریج جای خود را 
در بین موسسه های حسابرسی باز کرد و اکنون این دستورعمل 

توسط بسیاری از موسسه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

برای  دستورعملها  این  از  استفاده  به  الزامی  آیا 
موسسه های عضو جامعه وجود دارد؟

 دکتر مهام
حتی  یا  چک لیستها  خود  برای  موسسه ها  از  تعدادی 
دستورعملهای خاصی طراحی کرده اند که از آن بهره می برند 
دستورعمل  به کارگیری  که  است  آن  گویای  مسئله  این  و 
حسابرسی جامعه توسط اعضای آن داوطلبانه است و به صورت 
یک الزام مطرح نیست، اما در هر حال وجود و به کارگیری یک 
یک  حسابرسی  موسسه های  به وسیله  مشخص  دستورعمل 
دستورعمل  به کارگیری  البته،  است.  اجتناب  غیرقابل   الزام 
آن  کارکنان  و  مدیران  توسط  حسابرسی  سازمان  حسابرسی 

یک الزام غیرقابل اجتناب است.

وضعیت  دستورعمل  تدوین  خصوص  در  حاضر  حال  در 
چگونه است؟ 

 دکتر مهام
سازمان حسابرسی در این اواخر دستورعمل حسابرسی جدید 
خود را که تدوین آن از سال 1398 آغاز شده بود، تکمیل کرد 
و در سازمان حسابرسی به کار گرفت. در ضمن شنیده ها حاکی 
را  طرحی  نیز  ایران  رسمی  حسابداران  جامعه  که  است  آن  از 
برای بازنگری دستورعمل حسابرسی منتشرشده به وسیله خود 
آغاز کرده که باید منتظر بود تا حاصل تالشها در این زمینه نیز 

تکمیل و نتایج آن منتشر شود.

آیا دستورعمل واحدی برای همه موسسه ها وجود دارد؟

 دکتر مهام
نخست  وهله  در  کار حسابرسی  مسئولیت  این که  به  توجه  با 
کردن  ملزم  لذا  است  حسابرسی  موسسه های  متوجه 
دستورعمل  یک  از  تبعیت  به  حسابرسی  موسسه های 
موسسه های  و  نبوده  منطقی  و  عملی  واحد،  حسابرسی 
و  حسابرسی  الزامهای  و  اهداف  گرفتن  درنظر  با  حسابرسی 
استانداردهای حسابرسی، دستورعملهای حسابرسی مختص 
به خود را طراحی و جهت اجرا به مدیران و کارکنان خود ابالغ 
می کنند که آن دستورعمل درواقع بخشی از فناوری موسسه 

حسابرسی تلقی می شود.
این آزادی عمل برای همه موسسه های حسابرسی وجود 

دستورعمل حسابرسی 

سیاستها و روشهای حسابرسی 

مورد استفاده در موسسه حسابرسی را 

تشریح می کند
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دارد، اما موسسه های حسابرسی بزرگ به دلیل دسترسی به 
منابع مالی و انســانی و فناوریهای روز، امکانات بیشــتری 
بــرای تدوین دســتورعمل اختصاصی در اختیــار دارند. لذا 
می تــوان گفــت الزامی برای اســتفاده از یک دســتورعمل 
به خصــوص وجــود نــدارد، اما بدیهی اســت وجــود یک 
دستورعمل مشخص در یک موسسه حسابرسی که با درنظر 
گرفتن اهداف حسابرسی و استانداردهای حسابرسی طراحی 
و بــرای اجــرا به کارکنان ابالغ شــده باشــد، یک ضرورت 

محسوب می شود.

فرایندی  چه  حسابرسی  دستورعمل  بازنگری  و  تغییر 
دارد؟

 دکتر مهام
دستورعمل جدید یا بازنگری شده سازمان حسابرسی به تازگی 
تکمیل شده و در دسترس مدیران و کارکنان سازمان حسابرسی 
دستورعمل  قبلی  نسخه  داشت  توجه  باید  است.  گرفته  قرار 
که  بود  شده  منتشر   1370 دهه  اوایل  در  سازمان  حسابرسی 
در آن زمان حتی رهنمودهای حسابرسی نیز تهیه نشده بود و 
در تهیه دستورعمل بیش از هرچیز از تجربه های مدیران فنی 
سازمان و منابع مکتوب دردسترس در زمان یادشده، استفاده 

شده بود.
بــا وجود این، پــس از تدویــن رهنمودهای حسابرســی و 
در پی آن اســتانداردهای حسابرســی و تغییــرات پی درپی در 
اســتانداردهای حسابرسی به دلیل تغییرات ســریع و پی درپی 
اســتانداردهای بین المللی حسابرســی به عنوان مبنای اصلی 
تدوین اســتانداردهای حسابرســی کشــورمان، و نیز تغییرات 
در شــرایط محیطی و مقتضیات زمانی و تحوالت مســتمر در 
ابعاد گوناگون حرفه در کشــور، نیاز به روزامد کردن دستورعمل 
سازمان حسابرســی به شدت احساس می شــد و این نارسایی 
به صورت بالقوه و بالفعل بر کیفیت خدمات حسابرسی سازمان 

حسابرسی تاثیر منفی برجای می گذاشت.
در این زمان، ســازمان حسابرســی با انتشــار نشریه 150 
تالش کرد تا حدودی نارســاییهای دستورعمل قبلی را مرتفع 
ســازد که باید گفت تا حدود زیادی نیز موفــق بود. اقدام افراد 

درگیــر در تهیه نشــریه مذکور درخور تقدیر و شایســته احترام 
بوده و هست؛ اما واقعیت دیگر این بود که فرهنگ یا تحوالت 
حرفه در حوزه خدمات حسابرســی، به عنوان مهمترین خدمت 
شناخته شــده ســازمان و موسسه های حسابرســی، سریعتر و 

وسیعتر از آن اقدام محدود بود.

مبتنی بر  حسابرسی  رویکرد  با   150 نشریه  دستورعمل 
سیستم همانطور که شما هم اشاره داشتید از تحولهای 
سریع حرفه عقبتر بود. تغییر در دستورعمل نشریه 150 
آن چه  تدوین  در  و مشارکت کنندگان  داشت  روندی  چه 

کسانی بودند؟ 

 دکتر مهام
با  حسابرسی  جدید  دستورعمل  تهیه   1398 سال  اوایل  در 
دستور مدیرعامل سازمان حسابرسی در دستور کار قرار گرفت 
شد  تشکیل  حسابرسی  دستورعمل  در  تجدیدنظر  کمیته  و 
البته در تدوین دستورعمل جدید غیر  را آغاز کرد.  و کار خود 
گروه  اعضای  فرعی،  کمیته  اعضای  اصلی،  کمیته  اعضای  از 
سازمان  پژوهشگران  و  کارشناسان  از  چند  تنی  و  کارشناسی 

حسابرسی نیز مشارکت داشتند.
مبنــای اولیه برای تهیه دســتورعمل حسابرســی جدید، 

ملزم کردن موسسه های حسابرسی 

به تبعیت از یک 

دستورعمل حسابرسی واحد 

عملی و منطقی نیست
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دستورعمل تهیه شده توسط شــرکت پی سی پی (PCP) با 
 (ACCA) مشارکت انجمن حســابداران رسمی و خبره
بــود که در اســاس بــرای حسابرســی شــرکتهای بزرگ و 
متوســط کاربرد دارد. همچنین در تهیه دســتورعمل جدید 
ســازمان حسابرســی، در برخی موارد از نشــریه شماره 30 
جامعه حسابداران رســمی ایران که ترجمه ای از دستورعمل 
حسابرسی تهیه شده توسط شــرکت پی سی پی (PCP) بود 
استفاده شد. اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، 
کمیته کنترل کیفیت و موسســه حسابرســی مفیدراهبر نیز با 
ارائــه دیدگاه های خود در ارتقای کیفیت دســتورعمل جدید 

نقش آفرینی کرده اند.

مهمترین تغییرات دستورعمل جدید حسابرسی سازمان 
چه   )150 )نشریه  قبلی  نسخه  به  نسبت  حسابرسی 

نکاتی را پوشش می دهد؟ 

 دکتر مهام
نسبت  دستورعمل  این  تغییرات  عمده ترین  گفت  می توان 
به  سیستم محور  از  آن  رویکرد  تغییر  قبلی،  دستورعمل  به 
خطرمحور است و در واقع تالش شده است دیگر ویژگیهای 
مهم یک دستورعمل مناسب، نظیر ادعامحور بودن، انسجام 
سرتاسر  در  حرفه ای  قضاوت  امر  به  توجه  یکپارچگی،  و 
ارزیابی  در  به ویژه  قضاوتها  کیفی بودن  و  حسابرسی  مراحل 
پائین در آن برجسته و  خطرها در سه سطح باال، متوسط و 

نهادینه شود.

وجود  جدید  دستورعملهای  اجرای  از  بازخوردهایی  آیا 
دارد؟ 

 دکتر مهام
جهت  به تازگی  جدید  دستورعمل  می دانیم  که  همانگونه 
موضوع  این  از  زیادی  زمان  مدت  و  است  گردیده  ابالغ  اجرا 

نمی گذرد. لذا بازخوردهای اولیه آن محدود است. 
 

بوده  چه  جدید  دستورعملهای  اجرای  مهم  چالشهای 
است؟ 

 دکتر مهام

چالش  مهمترین  جمع آوری شده،  اطالعات  به  توجه  با 
و  کامل  اجرای  که  است  این  جدید  حسابرسی  دستورعمل 
بی کم و کاست مفاد آن با توجه به مضیقه زمانی به ویژه در 
ایامی که فشار کاری حسابرسان زیاد است، دشوار می باشد. 
برای  دستورعمل  به کارگیری  موارد  در  به ویژه  مسئله  این 
می تواند  و  داشت  خواهد  بیشتری  ظهور  و  بروز  بار،  اولین 
باشد.  دستورعمل  مفاد  کلیه  اجرای همه جانبه  برای  مانعی 
گردیده،  تصریح  دستورعمل  این  در  که  همانطور  همچنین 
دستورعمل در اساس در واحدهای تجاری بزرگ و متوسط 
کوچکتر  تجاری  واحدهای  در  آن  به کارگیری  و  دارد  کاربرد 
اینگونه  برای  درنتیجه  و  ندارد  اقتصادی  و  منطقی  توجیه 
واحدهای تجاری باید دستورعملی متناسب طراحی و جهت 

اجرا ابالغ گردد.

تغییر اساسی دیگر که به روشنی در این دستورعمل دیده 
می شود شیوه عطف گذاری است که به ترکیبی از حروف 
و عدد تغییر یافته است. این تغییر چه چالشهایی داشته 

است؟

 دکتر مهام
شیوه  تغییر  جدید  دستورعمل  به کارگیری  چالشهای  از  یکی 
عطف گذاری دستورعمل است که متفاوت از دستورعمل قبلی 

یکی از نقاط قوت این دستورعمل 

فایلهای ویدیویی آموزشی است که 

در آن کاربرد صحیح دستورعمل 

توصیف شده است
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است و نیاز به آموزش و جاافتادن آن احساس می شود. بدیهی 
است با توسعه کاربرد دستورعمل جدید به مرور حسابرسان با 
پیدا  بیشتری  آشنایی  جدید  عطف گذاری  شیوه  اعمال  نحوه 
خواهند کرد و انتظار می رود به تدریج این چالش رفع و رجوع 

شود.

می رفته،  انتظار  که  آن طور  حسابرسی  دستورعمل  آیا 
به کارگرفته شده است و به هدفهای تعیین شده برای آن 

دست یافته است؟

 دکتر مهام
به کارگرفته  انتظار  مطابق  واقعی  به طور  دستورعمل  اینکه 
در  حاضر  حال  در  که  است  موضوعی  خیر  یا  است  شده 
که  چرا  کرد،  عمل  محتاطانه  باید  آن  به  نسبت  اظهارنظر 
حسابرسی  پرونده های  کیفیت  کنترل  نتایج  ارزیابی  نیازمند 
تکمیل  و  تنظیم  جدید  دستورعمل  از  استفاده  با  که  است 
شده اند که با توجه به گذشت مدت زمان ناچیز از الزم االجرا 
انجام  این قبیل پرونده ها  شدن دستورعمل، کنترل کیفیت 
واقع  در  که  دید  و  کرد  صبر  باید  این رو،  از  و  است  نشده 
سازمان،  حسابرسی  پروژه های  در  دستورعمل  به کارگیری 
فراهم  را  دستورعمل  برای  شده  تعیین  اهداف  به  دستیابی 

کرده است یا خیر.

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کار حسابرسی، 
می دهد.  افزایش  را  حسابرسی  کارایی  و  اثربخشی 
تاثیری  چه  حسابرسی  جدید  دستورعمل  به کارگیری 
و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  به  مربوط  کوششهای  بر 

ارتباطات در حسابرسی دارد؟

 دکتر مهام
مسئله ای  حسابرسی،  در  اطالعات  فناوری  کاربرد  توسعه 
موسسه های  و  حسابرسی  سازمان  در  سالها  که  است 
این  در  توفیقات  اما  گرفته،  قرار  توجه  مورد  حسابرسی 
هنگام  این،  وجود  با  است.  نبوده  توقعات  مطابق  زمینه 
فناوری  کاربرد  جدید،  حسابرسی  دستورعمل  تدوین  شروع 
کمیته  توجه  مورد  دستورعمل  تدوین  در  حداقل  اطالعات 
دستورعمل حسابرسی  دلیل،  به همین  و  گرفت  قرار  ذیربط 

جدید به صورت تمام الکترونیک طراحی شده تا به کارگیری 
آن در عمل تسهیل شود.

با این حال، توســعه فناوری اطالعات در حسابرســی ابعاد 
گوناگونــی دارد کــه بــرای مثال می تــوان به کاربــرد فناوری 
اطالعات در گرداوری و ثبت و ضبط شــواهد حسابرســی، در 
تجزیه وتحلیــل داده هــا و داده کاوی، نرم افزارهــای عمومی 
حسابرســی و نظایر آن اشــاره کرد که در این موارد به صورت 
نسبی توفیقاتی حاصل شده اســت که ارتباطی به دستورعمل 
جدیــد ندارد و نیــاز به تالش بیشــتر در این زمینه احســاس 
می شــود. بدیهی اســت از دستورعمل حسابرســی نمی توان 
انتظار داشت همه ابعاد توسعه فناوری اطالعات در حسابرسی 

را پوشش دهد.

چه  دستورعمل  شدن  کاربردی  در  تسهیل  جهت 
راهکارهایی به کار گرفته شده است؟

 دکتر مهام
سازمان  حسابرسی  جدید  دستورعمل  قوت  نقاط  از  یکی 
استفاده  فناوریهای جدید  از  آن  در  نوعی  به  که  حسابرسی 
شده است، فایلهای ویدئویی آموزشی است که در آن کاربرد 
قدردانی  ضمن  است.  شده  توصیف  دستورعمل  صحیح 
دکتر  خانم  به ویژه  آموزشی  فایلهای  این  از دست اندرکاران 
نقش آفرینی  دستورعمل  تدوین  در  که  رحمانی  حلیمه 
کاربرد  یادشده  فایلهای  که  می شوم  متذکر  کرده اند، 
و  می کند  تسهیل  بسیار  حسابرسان  برای  را  دستورعمل 
می توان از آن ها در سطح وسیع برای آموزش استفاده کرد. 
نیز  دستورعمل  آموزش  در  فناوری  کاربرد  دیگر  به عبارت 
از توفیقات سازمان حسابرسی در تدوین دستورعمل  یکی 

جدید بوده است.

به  توجه  با  سپاسگزاریم.  گفتگو  این  در  شما  شرکت  از 
نکاتی که مطرح کردید امیدواریم کوششهای انجام شده 

زودتر به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. 


