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﹝﹑︷︀ت ︠︀ص در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه؛﹝﹑︷︀ت ︠︀ص در ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه؛

﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ︒︀︊﹞﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹁︀﹠﹞ ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ︒︀︊﹞

﹩﹚﹫︀﹊﹫﹞ ︡﹝﹞ 

در د︨ــ︀﹝︊︣ 2016، ︵︣ح ︎﹫︪﹠︀دی ︋︀ز﹡﹍︣ی در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ِ﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ 1 در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و(IAASB) ﹩︪ــ︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
 ︩︀﹨︣︷﹡ (GATF) ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︥ه︀ر﹎︣وه و﹋ .︡  ︫︉﹢︭︑ ️﹫﹨ ﹟︣وه2 ، از ︨ــ﹢ی ا﹎
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︀ز﹡﹍︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋  در︋ــ︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀ی ا︮﹙﹩ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︵︣ح︋ 

600 (ISA 600) را ارا﹥ ﹋︣د ﹋﹥ در ︗︡ول 1 ︋﹥ آ﹡︀ ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️:
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︫︣ح ﹝﹢︲﹢ع︀︋ ﹤﹋ (﹩︀﹨)︡ ︋﹥ آ﹡︀ ر︨﹫︡﹎﹩ ︫﹢د﹝﹢︲﹢︻︀ی۳  ا︮﹙﹩ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩

در︋︀ره  ﹨﹫ــ️  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد   ︶﹀
︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹝﹆︭﹢د

دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨︐︀﹡︡ارد
︫﹀︀ف ︨︀زی دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨︐︀﹡︡ارد؛ از︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 600. در ﹝﹢ارد ز︣ ﹋︀ر︋︣د دارد ︀ ︠﹫︣ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹋︀ر︋︣د آن:

︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹊︍︀ر﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، از﹇︊﹫﹏، و﹇︐﹩  ﹥ ︵﹢ر روزا﹁︤و﹡﹩ در︨  ︧ــ﹫︀ری از وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری︋  ︣ای ﹝︓︀ل،︋  ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹎︣وه در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز؛︋   ︨•
﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ﹎︣وه ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹞︣﹋︤ (︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︣﹋︤ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣ک) ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د؛ و

️ ︫︡ه ︋﹥ ︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه. • وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹋﹥ ز︣ ﹋﹠︐︣ل ﹎︣وه ﹡﹫︧︐﹠︡؛ ︫︀﹝﹏ ︧︀︋︡اری ︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣ ︋︣﹝︊﹠︀ی ﹆﹢ق ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥۴ و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی ︔︊
﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را ﹡﹫︤ در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ در ︎﹩ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه،  

.︣﹫︠ ︀ ︡﹠﹠﹋ ︣﹫﹫︽︑ ︡︀︋ ︤﹫﹡ ︀﹨︀ی ﹝﹠︡رج در ا︨︐︀﹡︡ارد﹀︣︺︑

︎﹫﹢﹡︡ ︋︀ ︀︨︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀
 ،﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︀︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︨︀  ︋︣︑ ﹜﹊︐︧﹞ ︀ی﹨︡﹡﹢﹫ ︀ ا︖︀د︎   ︋﹤﹋  600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ︫﹀︀ف ︨︀زی و ︑︀﹋﹫︡︋ 
︋﹥ و︥ه ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 220 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)، 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه)۵ و  ۶330، ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ در 

︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡.

︨︀ز﹎︀ر ︢︎︣ی و ﹝﹆﹫︀س ︢︎︣ی
 ︣︢︎ ︀وت ︨︀ز﹎︀ر﹀︐﹞ ︳ری را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︋︀ ︫︣ا﹢﹞ ︣د ا︮﹢ل﹊︤وم ا︨︐﹀︀ده از رو﹛ ︀﹡آ ︳﹫﹞ ︀ی ︑︖︀ری و﹨︡︀ی ﹎︧︐︣ده در ︨︀︠︐︀ر ﹎︣وه وا︑︀و﹀︑

.︫︡︀︋ ︣︢︎ ︀س﹫﹆﹞ ،︿﹚︐﹞ ا﹡︡ازه و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹎︣وه ︀︋ ﹩︀﹨ ︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ و ︋︣ای

︑︣︾﹫︉ ︋﹥ ﹝︣︡ــ️ ﹁︺︀﹐﹡﹥ ﹋﹫﹀﹫️ در 
﹩︨︣︋︀︧ ︣وه﹎ ︴︨

﹝︣︡️ و د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ در ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
﹡︪ــ︀ن  دادن ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 220 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︣︡️ و د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ در 

.︳︫︣ا ﹟۷  در ا﹩︨︣︋︀︧ و ︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر ﹎︣وه ﹩︐︨︣︎︨︣ ،️︡ا﹨ ️︀﹀﹋ ر﹢︷﹠﹞ ﹤︋ ︣︷﹡︡︡︖︑ ︣ورت︲ ﹤︷﹑﹞ ︣وه و﹎ ﹩︨︣︋︀︧

︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه و ︑︀﹋﹫︡︋︣ ا﹨﹞﹫️ ︵︣ا﹩ و ا︗︣ای رو﹥ ﹨︀ی  ︀ا﹨﹞﹫️︮   ︋︿︣︑ ︀ی﹨︣︴  ︠﹤  ︋︀︨ــ ︣ ︑︪ــ﹫︬، ارز︀︋﹩ و︎  ︑﹞︣﹋︤ ︑﹢︗﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 

﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︨︀︎ ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر، ︋︣ای ﹝︓︀ل «﹋︀ر در︨️ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا﹁︣اد در︨️ و در ﹝﹊︀ن در︨️ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د.»
 .︣﹫︠ ︀ ︡﹡︎︣داز ﹩﹞ ︣︴︠ ﹟︤ان ﹋︀﹁﹩ ︋﹥ ا﹫﹞ ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︤ی ︫︡ه︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ر﹨ ﹤ع ﹋﹥ رو﹢︲﹢﹞ ﹟در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ «︠︴︣ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه» و ︋︣ر︨﹩ ا

︩︋ ︧︀︋︨︣︀ن ︣وه و﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ل﹢︧﹞ ︣︡﹞ /︣وه﹎ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ﹝﹠︧︖﹛ ︋﹫﹟ ﹎︣وه﹚﹞︀︺︑ار︑︊︀︵︀ت و
︫﹀︀ف ︨︀زی ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ 220 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه) ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹝﹢ارد ز﹢﹆︑ ﹤﹡﹢﹍ ︣️ ︫︡ه ا︨️: 

• ار︑︊︀︵︀ت ︋﹫﹟ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ و ︑︧﹫﹏ ار︑︊︀ط دو︵︣﹁﹥ ﹝﹢︔︣︑︣.
﹑﹫️ و︑﹢ا﹡﹞﹠︡︀ی  ︭﹢ص ا﹜︤ا﹝︀ی ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای، ︑︺﹫﹫﹟︮  ︀﹝﹏ ار︑︊︀ط در︠   ︫،︩ ︀ ︧︀︋︨︣︀ن︋  • ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︑︺︀﹝﹏ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه︋ 

︧︀︋︣س ︋︩، ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️، ز﹝︀﹡︊﹠︡ی و ﹝﹫︤ان ﹝﹠︀︨︉ ﹝︪︀ر﹋️ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه در ﹋︀ر﹨ ﹤﹋ ﹩︀︧︀︋︨︣︀ن ︋︩ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡.
﹋﹞﹉ ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹠︀︨︉ از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ۸

:︣ای، از ︗﹞﹙﹥ در ﹝﹢ا﹇︹ ز ﹤﹁︣ ︡ا﹨﹞﹫️ ︑︣د ︣︋ ︡﹫﹋︀︑
• ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه؛ و

• ارز︀︋﹩ ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه از د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︀﹁﹩ و ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ا︸︀ر﹡︷︣ در︋︀ره ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︣وه.

د︨︐︣س ︋﹥ ا︫︀ص و ا︵﹑︻︀ت
︫﹀︀ف ︨ــ︀زی ﹍﹢﹡﹍﹩ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع د︨︐︨︣﹩ در ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه، ︫︀﹝﹏ د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝︋ ️︩︣︡، ار﹋︀ن را﹨︊︣ی  ،︩︋︧︀︋︨︣︀ن 

 .(︩︋ ﹩﹛︀﹞ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︡﹠﹡︀﹞) ︩︋ ا︵﹑︻︀ت ︀ ︩︋

 ︩︋ ️﹫﹝﹨ا
︫﹀︀ف ︨︀زی ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا﹨﹞﹫️ ︋︩ و ︠︴︣ ︗﹞︹ ︋﹠︡ی۹ .﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ︎︣وژه در ︨︍︐︀﹝︊︣ ︨︀ل 2017 ا︫︀ره ︫︡، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

.️︧﹫﹡ 320  ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︤م ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹚︐︧﹞ 600 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛︋︀ز﹡﹍︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا،﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧

︗︡ول︻﹢︲﹢﹞ -1︀ی ا︮﹙﹩ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︵︣ح ︋︀ز﹡﹍︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد 600

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- International Auditing and Assurance Standards Board

2- ︵︣ح ︎﹫︪﹠︀دی در ︎﹫﹢﹡︡ ز︣ در د︨︐︣س ا︨️:
https://www.iaasb.org/system/files/meetings/files/20161205-IAASB_Agenda_Item_9A-GA-and-QC-Project-Proposal-Approved_0.pdf

3- ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︀د︫︡ه از ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه در ︵︣ح ︎﹫︪﹠︀دی ︋︀ز﹡﹍︣ی در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ و ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه و ︑︺﹞﹫﹛ ︀﹁︐﹥ ا︨️.
4- Equity

5- ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹠︪﹫︎ ﹩︨︣︋︀︧︀دی 315 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)، ︑︪﹫︬ و ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️
6- ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︨︀︎ ،330 ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︧︀︋︣س ︋﹥ ︠︴︣﹨︀ی ارز︀︋﹩ ︫︡ه

︩ ﹡﹢︦ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 022 ﹩︨︣︋︀︧ (ED- 220) را در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ و در ا﹟ ︗︀، ﹝﹠︷﹢ر از «﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩» ا︻﹛ از ﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︣وه و ︋︩ ا︨️. 7- ﹋︀ر﹎︣وه و︥ه، ︑︺︣︿ «﹎︣وه ︧︀︋︨︣﹩» در ︎﹫
8- Professional Skepticism
9- Aggregation Risk

:︹︊﹠﹞
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