
)62 و هو اسرع الحاسبین )انعام 
و او سرعی رتین حساربسان است

رویدادها

 )IASB( خالصه خبرهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری   4

)IFAC( خالصه خبرهای فدراسیون بین المللی حسابداران   10

خالصه خبرهای حرفه در ایران و جهان    20

رویدادهای حرفه در ایران   25

خدماتاطمینانبخشی

حسابرسی کامپیوتری مبتنی بر ای سی ال؛  58  
               فرایند اجرایی حسابرسی کامپیوتری..................احمد عدالت

آدرس: تهران، میدان فاطمـــی،  خیـابان 

چهل ستون، نبش کوچه دوم، پالک 46 

کدپستی: 14316-64141

صندوق پستی: 479/ 14335   

تلفن: 88953119

نمابر: 88951209

E-mail:editor@hesabras.org

www.hesabras.org

شماره86

آذر-دی

سال1395



دراینشمارهمیخوانیم:

چاپ مقاله ها الزامًا به معنای همسویی مجله با نظرهای نویسندگان نیست.

حسابرس در ویرایش ادبی مقاله ها و یکدست کردن رسم الخط آنها آزاد است، اما در مورد ویرایش اساسی با 

نویسندگان مشورت خواهد کرد.
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