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 لیاتک

 دامنه کاربرد

با كاری كه توسط اشخاص حقیقی یاا   ارتباطدر حسابرس  مسئولیتهای ،این استاندارددر  .1
برای كمک به حسابرس در  ،غیر از حسابداری و حسابرسی ای حوزهحقوقی متخصص در 

  .شود، مطرح شده است انجام میكسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب 

 :شود مطرح نمیموارد زیر این استاندارد در  .2

حقیقای   مند از مشاوره یک شخص هبهریا  ،عضوتیم حسابرسی شامل  در آن، شرایطی كه الف.
ایان  ، كاه  اسات  تخصصی حسابداری یا حسابرسی یک شاخهدر متخصص  ،یا حقوقی
 یا 1است،قرار گرفته  مورد بحث 220در استاندارد موضوع 

غیار از  ای  حوزهدر  حقوقی دارای تخصص یاشخص حقیقی ز كار احسابرس  استفاده . ب
 ماالی تهیاه صاورتهای    به كمک برای تجاریواحد حسابرسی كه توسط وحسابداری 

 500در استاندارد این موضوع كه (، كارشناس واحد تجاری) گیرد مورد استفاده قرار می
 2.استمورد بحث قرار گرفته 

 حسابرس در خصوص اظهارنظر  یتمسئول

ن مسئولیت با اساتفاده  ایو  متوجه حسابرس است ارائه شده صرفاًًًًًًًًً حسابرسی اظهارنظر یتمسئول .3
 كار كارشناس ی كه ازحسابرس ، اگراین وجودبا  یابد. نمی كاهش حسابرساو از كار كارشناس 

به این نتیجه برسد كه كار كارشاناس   كند، ، استفاده میاستاندارد ینا با رعایت الزامات حسابرس
ی هاا  یگیار  هاا یاا نتیجاه    یافتاه ممکن اسات   حسابرس، كند میكفایت برای مقاصد حسابرس 

   به عنوان شواهد حسابرسی مناسب بپذیرد.را وی  یتخصص حوزهدر كارشناس 

 تاریخ اجرا

و  1398اول فروردین این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از  . 4
 االجراست.شود، الزم پس از آن شروع می

  

 

 31، بند “ (1386نظر شده  )تجدید كنترل كیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی”، 220استاندارد حسابرسی . 1

 48-تا ت 34-، بندهای ت“(1395)تجدید نظر شده  شواهد حسابرسی”، 500 حسابرسی استاندارد .2
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 فاهدا

 اهداف حسابرس به شرح زیر است: .5

 و ،حسابرس از كار كارشناسیا عدم استفاده  استفاده در موردگیری  تصمیم الف.

آن كار برای  كفایت در مورد گیری تصمیم ،حسابرس در صورت استفاده از كار كارشناس . ب
 .مقاصد حسابرس

 ریفاتع

مشخص شده برای آنها بکاار رفتاه    ، اصطالحات زیر با معانیهای حسابرسی استاندارد در .6
 است:

ای غیر از  حوزهدر  شخص حقیقی یا حقوقی دارای تخصص – حسابرس کارشناس الف.
 به منظور كمک باه  ،حوزهدر آن  ویكار  از حسابرس حسابرسی كه وحسابداری 

 حساابرس  كارشاناس  .كناد  مای استفاده كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب 
مؤسساه   دائمای یاا موقات    كناان كار از) ساازمانی  درون یكارشناس ممکن است
باشد. )رک:  سازمانی برون ی(، یا كارشناسای حسابرسی شبکهمؤسسه  حسابرس یا

 (3-تا ت 1-ت هایبند

 .خاص حوزه یک مهارتها، دانش و تجربه در -خصصت . ب

ای غیار از   حوزهدارای تخصص در  شخص حقیقی یا حقوقی -کارشناس واحد تجاری . پ
 تهیاه  برای كمک به ،حوزهكار او در آن  واحد تجاری از حسابرسی كه وحسابداری 

 .دكن میاستفاده صورتهای مالی 

 الزامات

 حسابرس نیاز به کارشناس تعیین

ای غیار   تخصص در حوزه مندی از ، بهرهبرای كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسباگر  .7
اساتفاده از كاار    در ماورد  باشاد، حساابرس بایاد   ضاروری  حسابرسی  واز حسابداری 

 (9-تا ت 4-)رک: بندهای ت .گیری كندتصمیم حسابرس كارشناس



 620استاندارد حسابرسی 

 کارشناس حسابرس استفاده از کار
 ( 1398 نظر شده)تجدید

5 

 ی حسابرس یروشهاماهیت، زمانبندی اجرا و میزان 

تاا   9ی با توجه به الزامات مندرج در بندهای حسابرس یروشهاماهیت، زمانبندی اجرا و میزان  .8
ماهیت، زمانبنادی اجارا و   تعیین كند. حسابرس در  شرایط تغییر می برحسباین استاندارد  13

 (10-)رک: بند ت زیر توجه كند: ی شامل مواردموضوعاتبه باید  یحسابرس یروشهامیزان 

  ،شود به آن مربوط می حسابرس كار كارشناس موضوعی كهماهیت  .الف

به آن مرباوط   حسابرس كار كارشناس در موضوعی كهخطرهای تحریف بااهمیت  . ب
 ،شود می

 ،مورد نظر حسابرسی برای كار حسابرس اهمیت كار كارشناس . پ

و تجرباه قبلای    حساابرس  شده توساط كارشاناس   كار قبلی انجام ازحسابرس  شناخت . ت
 ، وحسابرس از كار وی

مؤسساه   كنتارل كیفیات   و روشاهای  سیاستها حسابرس تابع این كه آیا كارشناس . ث
 (13-تا ت 11-. )رک: بندهای تیا خیر دباش می حسابرس

   حسابرس کارشناس طرفی یو ب ها ییتوانا ،صالحیت

و  هاا  ییتوانا ،صالحیت، حسابرس این موضوع را ارزیابی كند كه آیا كارشناس بایدحسابرس  .9
ارزیابی  ،سازمانی برونمورد كارشناس الزم را برای مقاصد حسابرس دارد یا خیر. در  طرفی یب
 كنناده  تهدیاد  تواناد  مای طرفی باید شامل پرس و جو در مورد منافع و روابطی باشاد كاه    بی
 (20-تا ت 14-)رک: بندهای ت د.باش طرفی كارشناس بی

    حسابرس کارشناس یتخصص حوزهکسب شناخت از 

 :بتواناد تا  كسب كندشناخت كافی  حسابرس ارشناسك یتخصص حوزهباید از  حسابرس .10
   (22-ت و 21-ت های)رک: بند

 ، وكند نماهیت، دامنه و اهداف كار كارشناس را برای مقاصد حسابرس تعیی الف.

 را برای مقاصد حسابرس ارزیابی كند. كارشناس كاركفایت  . ب
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   حسابرسکارشناس  توافق با 

 كارشناس موضوعات زیر با خصوصبه صورت كتبی در  لزومدر صورت حسابرس باید  .11
 (  26-ت تا 23-: )رک: بندهای تتوافق كند حسابرس

 (27-)رک: بند ت، ار كارشناسماهیت، دامنه و اهداف ك الف.

 (29-ت و 28-حسابرس و كارشناس، )رک: بندهای ت متناظری نقشهامسئولیتها و  . ب

ل شاامل شاک   ،بین حساابرس و كارشاناس   ارتباطماهیت، زمانبندی اجرا و میزان  . پ
 (30-، و )رک: بند تخواهد شد ارائه توسط كارشناس ی كهگزارش

 (31-ت بند . )رک:توسط كارشناس حسابرس رازداریالزامات ضرورت رعایت  . ت

    حسابرس کارشناسارزیابی کفایت کار 

موارد از جمله در حسابرس مقاصد برای را  حسابرس كارشناس كفایت كارحسابرس باید  .12
 (  32-: )رک: بند تزیر ارزیابی كند

با ساایر   سازگاری آنهاو  ی كارشناسها یگیر نتیجه یا ها یافتهبودن  معقولمربوط و  الف.
 (34-ت و 33-ت های، )رک: بندشواهد حسابرسی

مرباوط و  د، باشا عماده  ات ضا مفرو روشها و شامل استفاده از كارشناسكار  اگر . ب
تا  35-)رک: بندهای ت و ،موجود مفروضات در شرایط روشها و بودن این معقول
 (37-ت

عماده   ،برای كار كارشاناس )كه  نابهای م دادهاستفاده از كار كارشناس شامل  اگر . پ
)رک: بنادهای   .هاا  و صحت آن داده، مربوط بودن، كامل بودن باشد (شود تلقی می

 (39-ت و 38-ت

برای مقاصاد حساابرس    حسابرسكه كار كارشناس  به این نتیجه برسدحسابرس  چنانچه .13
 (  40-: )رک: بند تباید ویكافی نیست، 

بایاد انجاام    ویتوساط   ی كهدر خصوص ماهیت و میزان كار بیشتركارشناس  با الف.
 یا كند، توافق ،شود 

 .اجرا كند موجود متناسب با شرایط را الزمروشهای حسابرسی  ب.
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    در گزارش حسابرس حسابرس کارشناساشاره به کار 

كند، نباید در گزارش خود به كاار   كه حسابرس اظهارنظر تعدیل نشده ارائه می در مواردی . 14
به انجام ایان كاار   مقررات ملزم  یامگر اینکه طبق قوانین  ،اشاره كند كارشناس حسابرس

در گازارش  مقررات الزامی باشد، حسابرس بایاد   یا ای طبق قوانین اگر چنین اشاره .باشد
اظهارنظر  درخصوص، مسئولیت حسابرس را این موضوع اشاره بهه كند ك عنوانحسابرس 
 (  41-)رک: بند ت .دهد كاهش نمی

به كار  در گزارش حسابرس تعدیل اظهارنظر خودمناسبتر مبنای  برای درکحسابرس اگر  . 15
كند كه این اشاره، مسائولیت   عنوان خودباید در گزارش  ،اشاره كندكارشناس حسابرس 

 (  42-)رک: بند ت .دهد اظهارنظر كاهش نمی آن درخصوص را او

 توضیحات کاربردی

 (الف-6)رک: بند  کارشناس حسابرستعریف 

حسابرسی ممکن است شامل تخصص در  وای غیر از حسابداری  حوزهتخصص در  .1-ت
 :باشدموارد زیر  رابطه با موضوعاتی نظیر

 آالت و تجهیازات،   زمین و سااختمان، ماشاین   ،ارزشیابی ابزارهای مالی پیچیده
شده  ی تحصیلها یدارای نامشهود، یها یی، دارا یقهعتاشیاء ، آثار هنری، جواهرات
یی كاه ممکان اسات    هاا  یو دارایا  ،شده در تركیبهای تجاری تقبلی ها یو بده

كاهش ارزش یافته باشند.

 قراردادهای بیمه یاا طرحهاای مزایاای     مرتبط بای ها یبده ات اكچوئریمحاسب
.كاركنان

 برآورد ذخایر نفت و گاز.

 محوطه تولیدپاكسازی  مخارج، و ی زیست محیطیها یارزشیابی بده.

 .تفسیر قراردادها، قوانین و مقررات

 متعارفغیر یاحلیل مسائل مالیاتی پیچیده جزیه و تت.
حسابرسی، و تخصاص در   وتمایز بین تخصص در حسابداری  موارد، بسیاری ازدر  .2-ت

تخصصای    حاوزه  یاک كاه   زماانی  حتای   اسات، به سادگی میسر های دیگر،  حوزه
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متخصاص در  بکاارگیری    شاخص برای مثال،  باشد، مطرح حسابرسی یاحسابداری 
توان به سادگی از كارشناس  را اغلب میانتقالی درآمد حسابداری مالیات بر روشهای 

حساابداری   روشاهای  در بکاارگیری  متخصاص  شاخص  متمایز كرد. یقوانین مالیات
زیارا  شاود   محساوب نمای   ، كارشاناس ، برای مقاصد این استاندارددرآمدمالیات بر 

، یكارشاناس در قاوانین مالیاات    اما .استتخصص حسابداری  تخصص مذكور، یک
تخصاص ماذكور، یاک    زیرا  شود محسوب می ، كارشناسبرای مقاصد این استاندارد

ممکن است در  ی نیزتمایز مشابه وجوه بر این، قانون است. عالوه در حوزه تخصص
های  بین تخصص در شیوهتمایز وجه ، برای مثال، ی دیگر قابل تشخیص باشدها حوزه

گاذاری   ساازی پیچیاده بارای ارزش    تخصاص در مادل  حسابداری ابزارهای مالی و 
 یتخصصا  جدیاد ای ه حوزهویژه در به رخی موارد، ا این حال، در بب ابزارهای مالی.
 وهاای تخصصای حساابداری     حاوزه بین قائل شدن  تمایز ،حسابرسی وحسابداری 
 .حساابرس بساتگی دارد  ای  قضاوت حرفه به ،ها حوزهو تخصص در سایر حسابرسی 

بارای   صاالحیت الزامات آماوزش و   زمینهدر  مربوطای  حرفه ضوابطاستانداردها و 
 1در اعمال قضاوت كمک كنند. انو حسابرسان ممکن است به حسابرسحسابداران 

 از حقیقی یا حقوقی بودنالزامات این استاندارد  پذیری گی تأثیرچگون بررسیهنگام  .3-ت
ضروری است. برای مثال، هنگاام ارزیاابی   استفاده از قضاوت ، حسابرس كارشناس
كارشاناس،  آن ممکان اسات   ، حسابرس طرفی كارشناس و بی ها ی، توانایصالحیت

اساتفاده كارده اسات، اماا      آنكاار  كه حساابرس قابالًًً از   باشد  شخصیتی حقوقی
 شخص حقوقیآن شده توسط  تعیین حقیقی انكارشناس ازحسابرس هیچ تجربه قبلی 

 مصداق داشاته  این حالتیا ممکن است برعکس  ،شته باشدندا مورد نظربرای كار 
باا  آشانا باشاد اماا     حقیقای  انكار كارشناسا حسابرس ممکن است با یعنی  ،باشد

هار  در  .، آشنا نباشاد است حقیقی به آن ملحق شدهكارشناس كه  شخصیت حقوقی
اشاخاص  ی مادیریتی  هاا  یو ویژگا حقیقای  اشخاص  فردیی ها ی، ویژگدو حالت
( ممکان  گیارد  بکار مای  حقوقیی كه شخص كنترل كیفیت)نظیر سیستمهای  حقوقی

  مناسب باشند.است برای ارزیابی حسابرس 
  

 

 كننده باشد. تواند كمک می“ ای حسابرسی الزامات صالحیت برای اشخاص حرفه”، 8المللی آموزش شماره  برای مثال، استاندارد بین. 1
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 (7)رک: بند  حسابرس به کارشناس یازن تعیین

ممکن است بکارگیری كارشاناس  برای كمک به حسابرس در یک یا چند مورد زیر  .4-ت
 باشد: حسابرس ضرورت داشته 

 داخلی های كسب شناخت از واحد تجاری و محیط آن شامل كنترل.

 و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت تشخیص.

  در ساط  صاورتهای    شده خطرهای ارزیابی اكلی ب اعمال برخوردهایتعیین و
.مالی

  شده  برای برخورد با خطرهای ارزیابی الزمطراحی و اجرای روشهای حسابرسی
آزمون كنترلها یا آزمونهای محتوا. شامل ،در سط  ادعاها

  بت نساظهارنظر  برایشده  كسبارزیابی كافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی
 صورتهای مالی. به

ای  حاوزه تخصص در مدیران اجرایی برای تهیه صورتهای مالی نیازمند هنگامی كه  .5-ت
 ،افازایش یاباد   ممکن است خطرهای تحریفهای بااهمیت ،هستندغیر از حسابداری 

یاا   داشته باشاد پیچیدگی ممکن است مورد نظر موضوع  برای مثال، به این دلیل كه
مدیران اگر  .باشندداشته ن یتخصصحوزه در این  یدانشمدیران اجرایی ممکن است 

ناد باه منظاور    نتوا مای د، ندر تهیه صورتهای مالی دارای تخصص الزم نباش اجرایی
د. كنترلهای مربوط شاامل  نناستفاده ك از كارشناس واحد تجاری هاخطراین  كاهش

نیز ممکن است  در صورت وجود،  ،تجاریكارشناس واحد كار  مرتبط باكنترلهای 
    .را كاهش دهد خطرهای تحریفهای بااهمیت

ای غیار از   حاوزه در  یتخصصا داناش  استفاده از  متضمناگر تهیه صورتهای مالی  .6-ت
ممکان   ،ددار  مهاارت  در حسابداری و حسابرسای  كه ،حسابداری باشد، حسابرس

مادیر   ماالی نداشاته باشاد.   حسابرسی این صاورتهای   تخصص الزم را برایاست 
حسابرس كه عضوی از  حسابرسی و كارشناستیم  متقاعد شود كهباید مسئول كار 

، تواناایی و صاالحیت الزم را بارای انجاام كاار      در مجموع ،تیم حسابرسی نیست
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و میزان منابع اجرا ندی بحسابرس باید ماهیت، زمان، بر این عالوه 1. حسابرسی دارند
 به منظور كمک به رعایات الزاماات   2را تعیین كند.حسابرسی كار  نجامالزم برای ا

در صورت  ،و حسابرس كار كارشناس استفاده از ، حسابرس ضرورتاین استاندارد
كاار  پیشارفت   به ماوازات  كند. را مشخص میاز آن استفاده و میزان  ، زماناستفاده

تصامیمات قبلای    در تغییر شرایط، حسابرس ممکن اسات در صورت حسابرسی یا 
 .تجدیدنظر كند در خصوص استفاده از كار كارشناسخود 

، تخصاص نداشاته باشاد   حسابرسی  وغیر از حسابداری  ای حوزهكه در حسابرسی  .7-ت
شناخت كاافی از آن حاوزه    حسابرس كارشناساستفاده از بدون تواند  همچنان می

طرق مختلف نظیر از . این شناخت ممکن است دست آورد  به برای انجام حسابرسی
 : شودكسب زیر  موارد

  تهیه صاورتهای   برایچنین تخصصی كه واحدهای تجاری تجربه در حسابرسی
.الزم است مالی آنها

  هاای   هورشامل د تواند می این امر .ای خاص حوزهدر ای  یا ارتقای حرفهآموزش
افازایش   باه منظاور  مارتبط   حاوزه در  متخصصینمذاكره با یا  آموزشی رسمی
. باشاد  حاوزه  آندر  مطارح  موضاوعات برای مواجهه با حسابرس  یها یتوانای
در خصاوص   حساابرس  مشورت باا كارشاناس  متفاوت از  اتمذاكر گونه این

تماامی   آن خاالل در  ی است كاه كار آمده پیش از شرایط مشخص ای مجموعه
در مورد موضوعی  بتواند د تاوش میداده قرار كارشناس  حقایق مربوط در اختیار

3.آگاهانه نظر دهدخاص 

 اند. مذاكره با حسابرسانی كه كارهای مشابه انجام داده 
  

 

 19، بند  220. استاندارد حسابرسی 1

 ث-8، بند (“1392شده)تجدیدنظرریزی حسابرسی صورتهای مالی  برنامه”،  300. استاندارد حسابرسی 2

 31، بند 220برسی . استاندارد حسا3
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استفاده از  به این نتیجه برسد كهحسابرس ممکن است ، دیگر ن حال، در مواردبا ای .8-ت
ضروری  برای كمک به كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب حسابرس كارشناس

 حساابرس  استفاده از كارشناسمؤثر بر تصمیم حسابرس در مورد . مالحظات است
 شامل موارد زیر باشد:  تواند می

 از كارشاناس واحاد تجااری   اینکه آیا مدیران اجرایی در تهیه صورتهای مالی ، 
مراجعه شود(. 9-اند یا خیر )به بند ت استفاده كرده

 .ماهیت و اهمیت موضوع شامل پیچیدگی آن

 مورد نظر همیت در موضوعخطرهای تحریف باا.

  شناخت  شده شامل مشخصبرخورد با خطرهای مورد انتظار در ماهیت روشهای
 امکاان ، و گونه موضاوعات ایندر رابطه با  انكار كارشناس ازو تجربه حسابرس 
 شواهد حسابرسی.جایگزین برای كسب دسترسی به منابع 

 از كارشناس واحد تجاری تهیه صورتهای مالی برایمدیران اجرایی  در مواردی كه .9-ت
 حساابرس  كارشناس استفاده از، تصمیم حسابرس در خصوص كرده باشند استفاده
ممکن است تحت تاثیر عاواملی نظیار ماوارد     8ا مندرج در بند تبر موارد  عالوه
 : قرار گیردزیر 

  كارشناس واحد تجاریماهیت، دامنه و اهداف كار.

  است كاه  شخصی یا  در استخدام واحد تجاری است احد تجاریكارشناس واینکه
شده است. مورد نظر، توسط واحد تجاری بکار گرفتهبرای ارائه خدمات صرفاًًً 

  كارشناس واحد تجاریمدیران اجرایی بر كار  یا نفوذمیزان كنترل.

 كارشناس واحد تجاری یها یو توانای صالحیت.

  یاا   عملکرد استانداردهای فنی به رعایتملزم  كارشناس واحد تجاریاینکه آیا
است یا خیر. حرفه یاصنعت سایر الزامات 

 در واحد تجاریكارشناس واحد تجاریكار  وجود كنترلهای مرتبط با ،.

 ها ی، توانایصالحیت اثردر خصوص  هنمودهاییشامل الزامات و ر 1 500 استاندارد
  .است شواهد حسابرسی یاتکایت قابل بر واحد تجاری انكارشناسطرفی  و بی

 

 8، بند 500 حسابرسی استاندارد   .1
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 (8)رک: بند  روشهای حسابرسیماهیت، زمانبندی اجرا و میزان 

با توجه به الزاماات منادرج در    روشهای حسابرسیماهیت، زمانبندی اجرا و میزان  .10-ت
كند. برای مثال، عوامل زیار   شرایط تغییر می برحسباین استاندارد  13تا  9بندهای 

رش روشاهای  متفاوت یا گسات  حسابرسی روشهای ضرورت بکارگیریممکن است 
 : ایجاب نمایدرا  حسابرسی

  قضااوتهای   متضامن ای مربوط باشد كه  به موضوع عمده حسابرسكار كارشناس
.پیچیده و ذهنی است

 قبلای   شناختاستفاده نکرده باشد، و  حسابرس حسابرس قبالًًً از كار كارشناس
.كارشناس نداشته باشد آن طرفی و بی ها یتوانای، صالحیتاز 

 روشاهای  ،خااص بجای ارائه مشااوره بارای موضاوعی     ،حسابرس كارشناس 
 .را اجرا كند كه بخش الینفکی از حسابرسی است حسابرسی

 و  سیاساتها  تاابع اسات، بناابراین    ساازمانی  برون شخصی، حسابرس كارشناس
    .نیست حسابرسمؤسسه  كنترل كیفیت روشهای

 ث(-8)رک: بند حسابرس مؤسسه  كنترل كیفیت و روشهای سیاستها

 كاركناان شاامل   حسابرس كاركنان مؤسسهاز  ممکن استسازمانی  كارشناس درون .11-ت
طباق  مؤسساه   كنتارل كیفیات   و روشاهای  سیاستها تابعو بنابراین  باشد آن موقت

ممکان  ساازمانی   كارشاناس درون دیگر،  سویاز  2.اشدب 11استاندارد كنترل كیفیت 
 ازباشاد كاه    آن موقت شامل كاركنانای  حسابرسی شبکهكاركنان مؤسسه  ازاست 
   .برند بهره میحسابرس مؤسسه  با یمشترك كنترل كیفیت و روشهای سیاستها

 بناابراین تاابع   ،عضوی از تیم حسابرسی نیست یسازمان ونبر كارشناساز آنجا كه  .12-ت
با ایان    3باشد. نمی 1طبق استاندارد كنترل كیفیت  كنترل كیفیت و روشهای سیاستها

 

ساایر خادمات اطمیناان بخشای و خادمات       كننده خدمات حسابرسی، كنترل كیفیت در مؤسسات ارائه”، 1استاندارد كنترل كیفیت .  1

 ث-6بند  ،”مرتبط

 3، بند 220 حسابرسی . استاندارد2

 ث-6، بند 1استاندارد كنترل كیفیت . 3
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 كاه باا   ملازم كارده باشاد   مقررات ممکان اسات    یا، قوانین مواردبرخی در حال، 
بناابراین  و  شودبه عنوان عضوی از تیم حسابرسی برخورد  یسازمان كارشناس برون
قالل الزامات اخالقی مربوط شامل الزامات مربوط به است ملزم به رعایتممکن است 

 .ای طبق قوانین و مقررات باشد و سایر الزامات حرفه

د، نا كن بر سیستم كنترل كیفیت مؤسسه حسابرس اتکاا د نتوان میحسابرسی  های تیم .13-ت
برخورد دیگاری  ، سایرینشده توسط مؤسسه حسابرس یا ارائه مگر اینکه اطالعات 

و ممکان اسات    كارد خواهد شرایط تغییر  برحسبمیزان این اتکا  1.را ایجاب كند
جه به موضاوعاتی نظیار   با تو ی حسابرسی راروشهاماهیت، زمانبندی اجرا و میزان 

 : تحت تاثیر قرار دهدموارد زیر 

 اساتخدام و  یهاای آموزشا   برناماه  اجارای از  ی حاصال ها یو توانای صالحیت 
.كاركنان جدید

 الزاماات اخالقای مرباوط     ملزم به رعایات  سازمانی درون انكارشناس ،طرفی بی
.باشندمیبه استقالل  شامل الزامات مربوط

  هاای   . برای مثاال، برناماه  حسابرس كارشناسارزیابی حسابرس از كفایت كار
رابطه از  ،سازمانی كارشناسان درون رایممکن است ب حسابرسمؤسسه  یآموزش
اتکاا باه   . شناخت مناسبی فراهم آورندتخصص آنها با فرایند حسابرسی  متقابل
تعیاین   ضاوابط نظیار   حساابرس مؤسسه  و سایر فرایندهای ها آموزش گونه این

ماهیت، زمانبندی اجارا و  بر  ممکن استسازمانی  درون كارشناسانكار  محدوده
 كارشاناس ابی كفایات كاار   برای ارزیا مورد استفاده روشهای حسابرسی میزان 

.مؤثر واقع شود حسابرس

 ینظارت هایاز طریق فرایند یو مقررات انونیالزامات ق پایبندی به.

 حسابرس توافق با كارشناس. 

الزاماات ایان اساتاندارد     رعایت در خصوصچنین اتکایی، مسئولیت حسابرس را 
دهد. كاهش نمی

 

 4بند  ،220 حسابرسی استاندارد.  1
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 (9)رک: بند  حسابرس کارشناسطرفی  و بی ها ی، توانایصالحیت

كفایت كار ، عواملی هستند كه حسابرس كارشناس طرفی و بی ها ی، توانایصالحیت .14-ت
. ناد ده مای قرار ر یثتأ شدت تحتبه  حسابرسرا برای مقاصد  حسابرسكارشناس 
شاود.   مرباوط مای   حساابرس  به ماهیت و ساط  تخصاص كارشاناس    ،صالحیت

در شارایط   صاالحیت  بکاارگیری آن در  حساابرس توان كارشاناس   به ،ها یتوانای
 ، شاامل نموناه برای ، ممکن است ها یتوانایبر ثر ؤم . عواملشود مربوط میموجود، 

آثاار  باه   ،طرفای  . بای باشاد زمان و مناابع   در اختیار داشتنموقعیت جغرافیایی، و 
تجاری ای یا  حرفهبر قضاوت  اشخاص جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ سایر احتمالی
  .شود مربوط می حسابرس كارشناس

ممکن است  حسابرس طرفی كارشناس و بی ها ی، توانایصالحیت مربوط بهاطالعات  .15-ت
 : ده دست آیب ،موارد زیر نظیرمتفاوتی، بع امن از

  كار قبلی كارشناس حسابرس ازتجربه شخصی.

 ذاكره با كارشناسم.

 آشنا هستندكارشناس با كار كه  افراد دیگریبا  همذاكر.

 انجمان ای یاا   حرفاه  نهااد كارشناس، عضاویت در   صالحیتهای فنیی از آگاه 
.سازمانی برونیا سایر اشکال شناخت  وی، پروانه فعالیت، مربوط صنعت

 .مقاالت یا كتب منتشر شده توسط كارشناس

 3-تا ت 11-)به بندهای ت حسابرسمؤسسه  كنترل كیفیت و روشهای سیاستها 
 .مراجعه شود(

موضاوع  شاامل ایان    حساابرس  كارشاناس طرفی  و بی ها یتوانای، صالحیتارزیابی  .16-ت
عملکرد یا سایر الزاماات   فنی استانداردهای منطبق بركارشناس  كه آیا كار شود می

در نهااد  استانداردهای اخالقی و سایر الزامات عضویت  مثال،برای صنعت یا حرفه، 
یاا   ،پرواناه فعالیات  معتبر نهاد صادركننده صنعت، استانداردهای  انجمنای یا  حرفه

 .یا خیر است ن یا مقرراتینواق مقرر درالزامات 
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 د، شامل موارد زیر است:نسایر موضوعاتی كه ممکن است مربوط باش .17-ت

  ازبا موضوعی كاه بارای آن كاار    حسابرس كارشناس صالحیتمربوط بودن ، 
 آن كاه در حاوزه كااری    یتخصصا  گونهد، شامل هر وش میكارشناس استفاده 
ممکان اسات در    یک متخصص اكچاوئری . برای مثال، گیرد كارشناس قرار می

حقوق باشد اما در خصوص محاسبات داشته تخصص اموال و سوان  بیمه  زمینه
داشته باشد.  ، تخصص محدودیبازنشستگی

 بط، تمار و حسابرسی با توجه به الزامات حسابداری  حسابرس كارشناس صالحیت
چاارچوب   باا ی كاه  یشاامل مادلها   روشاها و مفروضاات  برای مثال، آگااهی از  

.سازگار است مالی مربوطگزارشگری 

     یاا شاواهد حسابرسای     ،اینکه آیا رویادادهای غیرمنتظاره، تغییارات در شارایط
 بررسای  بیانگر امکاان ضارورت   ،روشهای حسابرسیاجرای   در نتیجهشده  كسب

همزماان  حسابرس طرفی كارشناس  و بی ها یتوانای، صالحیتمجدد ارزیابی اولیه 
 .  یا خیر باشد میحسابرسی  با پیشرفت فرایند

ناشای از   شخصای، تهدیاد   منفعات ناشای از   تهدیاد  نظیراز شرایط  ای طیف گسترده .18-ت
ناشای از   ، و تهدیاد خودارزیاابی ، تهدیاد ناشای از   آشناییجانبداری، تهدید ناشی از 

تواند چناین تهدیادهایی را    طرفی را تهدید كند. تدابیر ایمنی می ممکن است بی ارعاب
)برای مثال،  سازمانی بروناز طریق ساختارهای  ممکن استكاهش دهد و حذف كند یا 

 ، یاا از طریاق محایط كاار كارشاناس     (، قوانین یا مقاررات حسابرس كارشناس حرفه
 ،بار ایان   عاالوه  ( ایجاد شاود. كنترل كیفیت و روشهای سیاستها)برای مثال،  حسابرس

 باشد.ود داشته وج كار حسابرسیمختص ایمنی تدابیر  ممکن است

تدابیر نیز ارزیابی ضرورت بکارگیری و طرفی  بی كننده تهدیدشدت عوامل ارزیابی  .19-ت
 ارتبااط باا  در  وی كاار  و اهمیت حسابرس ممکن است به نقش كارشناسایمنی 

 در آن وجود داشته باشد كاه  ممکن است . شرایطیشته باشدحسابرسی بستگی دا
، نموناه د، بارای  قابل قبول كااهش دها   یدها را به سطحتهدید نتوانتدابیر ایمنی 

در تهیاه  باشاد كاه   حقیقای  ی شخصا  حسابرس مورد نظر كارشناسكه  مواردی
 یعنای كارشاناس  ای ایفاا كارده اسات،     نقاش عماده  حسابرسی اطالعات مورد 

    باشد. كارشناس واحد تجاری، یک حسابرس
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ساودمند  زیر  اقدامات، ممکن است سازمانی برون طرفی كارشناس ارزیابی بیهنگام  .20-ت
 :واقع شود

 مشخصای كاه   روابط یاهرگونه منافع  موردپرس و جو از واحد تجاری در  الف.
طرفای   ممکان اسات بای    ودارد  ساازمانی  بارون  واحد تجاری با كارشناس

 .را تحت تأثیر قرار دهدكارشناس 

هرگونه شامل ) مربوطتدابیر ایمنی گونه هر  خصوصدر مذاكره با كارشناس     ب.
و ارزیابی اینکه آیا تدابیر  كاربرد دارد(،كارشناس كه در مورد  ای حرفه زامال

كافی است یا خیر. منافع و برای كاهش تهدیدها به سطحی قابل قبول ایمنی 
 مورد توجه قرار گیردتواند  می ،حسابرس مذاكره با كارشناس روابطی كه در
 :شود می شامل موارد زیر

 .منافع مالی

 تجاری و شخصی.   روابط

 در مواردی كه كارشاناس   از جمله ،كارشناس توسطسایر خدمات  ارائه
.سازمانی، شخص حقوقی باشد برون

 از كارشااناس مناسااب بداناادممکاان اساات حسااابرس در برخاای مااوارد، 
 موردنظر كه كارشناسبا واحد تجاری  در مورد منافع یا روابط سازمانی برون

 .دریافت كند كتبی تأییدیهاز آن آگاه است، 

 (10)رک: بند  حسابرس کارشناس یتخصصحوزه کسب شناخت از 

باا   از طریاق ماذاكره  یاا   7-شده در بناد ت  توصیفبا روشهای  تواند میحسابرس  .21-ت
 .شناخت بدست آورد ویاز حوزه تخصص  حسابرس كارشناس

شاناخت حساابرس    تواناد بارای   میكه  حسابرس كارشناس ی از تخصصیها جنبه .22-ت
 :استشامل موارد زیر  سودمند باشد

 باشد یا  میحسابرسی  های ویژه مرتبط با آن كار تخصصدارای  اینکه آیا كارشناس
. مراجعه شود( 17-ت خیر )به بند
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  اتو الزاما  ،ای یا سایر استانداردها حرفه هایاستاندارد تابعكارشناس آیا اینکه 
.است یا خیرقانونی یا مقرراتی 

 در اینکه آیا آنها و  ،حسابرس توسط كارشناس روشها و مفروضات استفاده شده
و بارای مقاصاد    از پاذیرش عماومی برخوردارناد   كارشناس  یتخصصحوزه 

.باشند یا خیر میگزارشگری مالی مناسب 

 از  حسابرس كه كارشناس سازمانی برون وسازمانی نروهای د ماهیت اطالعات یا داده
كند. میاستفاده آنها 

 (11 )رک: بند حسابرس توافق با کارشناس

باا توجاه باه شارایط     ممکن است  حسابرس ماهیت، دامنه و اهداف كار كارشناس .23-ت
 متنااظر مسئولیتها و نقشاهای   همانگونه كهای تغییر كند  به طور قابل مالحظهموجود 

باین   ارتبااط و میازان  اجارا  ماهیت، زمانبنادی  و  حسابرس حسابرس و كارشناس
صارفنظر از اینکاه    بناابراین  .تغییار كناد   تواند می حسابرس حسابرس و كارشناس

ایان   الزم اسات سازمانی باشد،  سازمانی یا درون برون یشخص، حسابرس كارشناس
  د.مورد توافق قرار گیر حسابرس بین حسابرس و كارشناسموضوعات 

داشاتن   و رسامیت  جزئیاات  میزان ممکن است بر 8در بند  مطرح شدهموضوعات  .24-ت
اثار   توافاق،  تبی باودن كلزوم  از جمله ،حسابرس حسابرس و كارشناس توافق بین
باا جزئیاات   توافاق   ضرورت دهنده نشان برای مثال، عوامل زیر ممکن است .گذارد
 :باشدیا توافق كتبی  بیشتر

  به اطالعات محرمانه یا حسااس واحاد تجااری دسترسای     حسابرس كارشناس
.تخواهد داش

 آن از متفااوت   حساابرس  كارشاناس حساابرس و   متناظر مسئولیتها و نقشهای
رود. انتظار می معمول چیزی است كه به طور

 كاربرد داشته باشد گانهالزامات قانونی یا مقرراتی چند.

 باشدشود، بسیار پیچیده  می به آن مربوط حسابرس موضوعی كه كار كارشناس.

 باشدکرده نكارشناس استفاده آن شده توسط  حسابرس قبالًًً از كار انجام.

  ماورد نظار   حسابرسای   برای كاار اهمیت آن  و ،حسابرسمیزان كار كارشناس
.بیشتر باشد
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باشاد.   قارارداد مای  قالب یاک  در  اغلب سازمانی برونو كارشناس حسابرس توافق بین  .25-ت
با  توافق های شکلدر قرارداد یا سایر درج  برایتواند  میموضوعاتی كه حسابرس فهرست 
  .ارائه شده استاین استاندارد در پیوست ، قرار دهدتوجه مورد  سازمانی برونكارشناس 

 ، شاواهد نادارد وجود  حسابرس بین حسابرس و كارشناس كتبی  توافقهنگامی كه  .26-ت
 :گنجانده شودموارد زیر در مستندات دیگری چون توافق ممکن است حاكی از 

 ریزی یا كاربرگهای مرتبط نظیر برنامه حسابرسی. برنامه یادداشتهای

 ساازمانی  درونحساابرس. در ماورد كارشاناس    مؤسساه   سیاستها و روشهای ،
مل اشآنها است ممکن است  تابعای كه كارشناس  شده تعیینسیاستها و روشهای 
 سازیباشد. میزان مستندكارشناس كار با  ارتباطخاص در  یسیاستها و روشهای

بستگی دارد. برای  ییو روشها در كاربرگهای حسابرس به ماهیت چنین سیاستها
شارایط   در آن مفصالی باشاد كاه    ضوابطحسابرس دارای مؤسسه  اگر، نمونه

 سازیمستند ی بهنیاز ممکن است ،مشخص شده استاستفاده از كار كارشناس 
. نباشددر كاربرگهای حسابرس 

 الف(-11)رک: بند ، دامنه و اهداف كار ماهیت
اغلاب  هنگام توافق در خصوص ماهیت، دامنه و اهداف كار كارشناس حساابرس،   .27-ت

مربوط یا سایر الزامات عملکرد مذاكره در خصوص استانداردهای فنی ممکن است 
  .باشدسودمند  ،از آنها تبعیت خواهد كردكارشناس حسابرس صنعت یا حرفه كه 

 (ب-11)رک: بند  متناظرها و نقشهای مسئولیت
ممکن  حسابرس حسابرس و كارشناس ناظرتتوافق در خصوص مسئولیتها و نقشهای م .28-ت

  است شامل موارد زیر باشد:

  كارشناس حسابرسیا  دده نجام میا حسابرس راهای مبنا  جزئیات دادهآزمونهای اینکه.

  در خصاوص   با واحد تجاری و سایر اشاخاص  مذاكرهمجاز بودن حسابرس برای
هاا یاا    یافتاه جزئیاات   درج، و كارشاناس حساابرس  ی هاا  یگیار  ها یا نتیجه یافته
شاده در گازارش    اظهارنظر تعدیل در بند مبانیكارشناس حسابرس ی ها یگیر نتیجه

مراجعه شود(. 42-)به بند ت موارد ضرورتحسابرس، در 

  ی مربوط به ها یگیر كارشناس حسابرس از نتیجهبرای آگاه كردن توافق گونه هر
  كارشناس. آن كار
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  كاربرگها

ممکان   حساابرس  حسابرس و كارشاناس  ناظرمسئولیتها و نقشهای مت بارهتوافق در .29-ت
 از آنهاا  نگهداریو  یکدیگری به كاربرگهااست شامل توافق در خصوص دسترسی 

م حسابرسای اسات،   عضاوی از تای   حساابرس  باشد. هنگاامی كاه كارشاناس    نیز
كاربرگهاای   ،در مقابال  .استكاربرگهای كارشناس بخشی از مستندات حسابرسی 

و بخشی از مستندات حسابرسای   استبه خود آنها متعلق  سازمانی برونكارشناسان 
 برخالف این موضوع صورت گرفته باشد. ی؛ به جز در مواردی كه توافقنیست

 پ(-11)رک: بند رسانی  اطالع

ماهیات، زمانبنادی اجارا و    یکپارچگی مناسب  موجب ،رسانی دو سویه اثربخش اطالع .30-ت
نیاز  و  ،شاود  مای  حسابرسای  های دیگر كارخشببا  حسابرس كارشناسروشهای میزان 

كند. برای  را تسهیل می ،حسابرسی جریاندر  حسابرس تعدیل مناسب اهداف كارشناس
حساابرس در ماورد   ی هاا  یگیار  به نتیجاه  حسابرس ، هنگامی كه كار كارشناسنمونه
 گیاری كاار   در خصاوص نتیجاه  گزارش كتبای رسامی    ،شود مربوط می عمده یخطر

مناساب   تواناد  مای  حسابرسی پیشرفت كار به موازاتشفاهی  هایشگزار ، وكارشناس
 همکااری نزدیکای باا كارشاناس    كاه   یكاركناان  یاا  كار مسئول تشخیص مدیر .باشد

، باه  بین كارشناس و واحاد تجااری   رسانی اطالع و روشهای خواهند داشت حسابرس
 كند. بزرگتر كمک میحسابرسی كارهای  درمخصوصاًًً  ،به موقع و اثربخش رسانی اطالع

 ت(-11)رک: بند  رازداری

بایاد  دارد برس كاربرد حسا در موردكه  ای آیین رفتار حرفهدر مندرج  الزامات رازداری .31-ت
ممکان اسات    قوانین و مقاررات  در. گرفته شودبکار نیز در مورد كارشناس حسابرس 

درخواسات   واحد تجاری ممکن اسات بر این، عالوه . باشدمقرر شده  الزامات بیشتری
 .توافق شودرازداری  برخی الزاماتسازمانی در مورد  كارشناسان برونبا  كند

 (12)رک: بند  حسابرس ارزیابی کفایت کار کارشناس

آشانایی  ، حسابرس طرفی كارشناس و بی ها ی، توانایصالحیتارزیابی حسابرس از  .32-ت
شاده توساط    و ماهیت كار انجاام  ،حسابرس تخصص كارشناس حوزهحسابرس با 
ماورد   روشاهای حسابرسای  ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان بر  حسابرس كارشناس

 گذارد. اثر میی مقاصد حسابرس كار كارشناس برا كفایتارزیابی  استفاده به منظور
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 (الف-12)رک: بند  حسابرس ی كارشناسها یگیر ها و نتیجه یافته

 تواناد  مای برای مقاصد حسابرس  حسابرس كارشناسارزیابی كفایت كار ویژه روشهای  .33-ت
 شامل موارد زیر باشد:

 حسابرس پرس و جو از كارشناس.

 حسابرس گزارشها و كاربرگهای كارشناس بررسی.

  نظیر:كننده تأییدروشهای ،

o  حسابرس كارشناسمشاهده كار،

o معتبر رسمیمنابع گزارشهای آماری نظیر  ،های منتشرشده بررسی داده،

o ط،تبموضوعات مر دریافت تأییدیه از اشخاص ثالث برای

o روشهای تحلیلی تفصیلی، و

o مجدد محاسبات.

  مثال در مواردی كهمرتبطی دارد، برای تخصص  كهكارشناس دیگری مذاكره با 
سازگار با سایر شواهد حسابرسی  حسابرس ی كارشناسها یگیر ها یا نتیجه یافته
 .یستن

 حسابرسكارشناس  در مورد گزارش با مدیران اجرایی مذاكره. 

ی هاا  یگیار  ها یاا نتیجاه   یافتهبودن  معقولارزیابی مربوط بودن و  برایعوامل مربوط  .34-ت
این موضوع باشاد  شامل بررسی تواند  می، صرفنظر از نحوه ارائه، حسابرس كارشناس
 :ی مذكورها یگیر ها یا نتیجه كه آیا یافته

 ارائاه   حساابرس  با استانداردهای صنعت یا حرفه كارشناس سازگار ای به شیوه
،یا خیر شده است

 دامنه كار  از جمله به اهداف مورد توافق با حسابرس، ،بیان شده است وضوح به
،شده است یا خیر اشارهشده  شده و استانداردهای بکارگرفته نجاما
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 پاس از تااریخ   رویدادهای  ،در موارد مقتضی ،ورا پوشش داده مناسب  ای دوره
،مورد توجه قرار داده است یا خیر را صورتهای مالی

  استاگر چنین ، و ی است یا خیرمحدودیت شرط یا قید و منوط بهبرای استفاده ،
، ویا خیر دارد برای حسابرس یپیامدهایاین موارد آیا 

  حساابرس  كارشناس پیش رویاشتباهات یا انحرافات  به مناسب توجهمبتنی بر 
 .یا خیر است

 نامب یها و داده مفروضات، روشها

 (ب-12)رک: بند روشها و مفروضات

ماورد  و مفروضاات زیربناایی    روشاها  ، ارزیاابی حسابرس كارشناسكار هنگامی كه  .35-ت
 ،ی اساتفاده شاده  )شامل مدلهاحسابداری استفاده مدیران اجرایی در انجام یک برآورد 

ارزیابی ایان  بر  به احتمال زیاد در وهله نخست روشهای حسابرس ،باشد (حسب مورد
روشاها و  ایان  كاافی   انادازه باه   حساابرس كه آیا كارشناس  شود تمركز میمموضوع 

 ،حسابرس رشناسا. هنگامی كه كار كیا خیر است قرار دادهبررسی مورد را مفروضات 
 مقایساه به منظور  حسابرس برای ای دامنه انجام یک برآورد یاای  برآورد نقطه انجام یک

در وهلاه   ، روشهای حسابرس ممکان اسات  است ان اجراییای مدیر با برآورد نقطه آن
 حساابرس  ماورد اساتفاده كارشاناس    روشها و مفروضاات ارزیابی  تمركز برمنخست 

 .باشد)شامل مدلهای استفاه شده، حسب مورد( 

 انجاام در مفروضات مورد استفاده مادیران اجرایای   روشها و  ، 5401استاندارد در  .36-ت
طراحای   یتخصصا  یاربسا دلهای م از موردیشامل استفاده  ،برآوردهای حسابداری

در  ،مباحاث ماذكور  . اگرچه مورد بحث قرار گرفته است ،توسط واحد تجاری شده
روشها  در خصوص توسط حسابرس، كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب زمینه
ه ر آن با با  افازون ممکان اسات    اما است، مطرح شدهمدیران اجرایی  مفروضات و

  كمک كند.نیز  حسابرس مفروضات كارشناس روشها و حسابرس هنگام ارزیابی

 

شاده  ی مرتبط )تجدیادنظر شامل براوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشا ،حسابرسی براوردهای حسابداری” ، 540. استاندارد حسابرسی1

 15و  13، 8بندهای ، (“1392
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اساتفاده   خاود  در كار ای عمدهو مفروضات  روشهااز  حسابرس كه كارشناس هنگامی .37-ت
به این قارار   مذكورمفروضات  روشها واز  ارزیابی حسابرس در، عوامل مربوط كند می
 مفروضات:روشها و  آن كه آیا است

  یا خیر است از پذیرش عمومی برخوردار حسابرس كارشناس یتخصصحوزه در،

 یا خیر ستاسازگار  گزارشگری مربوطچارچوب الزامات  با،

  ویا خیر وابسته است اختصاصیبه استفاده از مدلهای ،

 و یا خیر، سازگار است  مدیران اجرایی استفاده شده توسط مفروضات روشها و با
روشاها و  باا  آن  هاای  و تفاوت بکارگیری آثارو  سازگار نبودن، دلیل در صورت

چیست.مفروضات مدیران اجرایی 

 (پ-12)رک: بند حسابرس مورد استفاده توسط كارشناس بنایهای م داده

كه برای كار  باشد های مبنایی شامل استفاده از داده حسابرس هنگامی كه كار كارشناس .38-ت
آزماون آن   تواناد در  مای ، روشهایی نظیر موارد زیار  شود محسوب میكارشناس عمده 

 :قرار گیرنداستفاده مورد  ها داده

 و  ،هاا  بار داده حاكم كنترلهای داخلی ازشامل كسب شناخت  ،ها منشا داده تأیید
باه   ها دادهانتقال  نحوه در صورت لزوم،و حسب مورد آزمون كنترلهای مذكور، 

.كارشناس

 آنها سازگاری درونیكامل بودن و  لحاظها از  بررسی داده. 

باا   .های مبنا را انجام دهاد  دادهتواند خود آزمون  میموارد، حسابرس  بسیاری ازدر  .39-ت
 استفاده توسط كارشناس مورد یهای مبنا ی كه دادههنگام، دیگر این حال، در موارد

آزماون  ممکان اسات   ، بسیار فنای اسات   ،حوزه تخصصی وی حسببر  حسابرس
مبنا توساط   های آزمون داده. اگر توسط كارشناس حسابرس انجام شودهای مبنا  داده

 ،مذكوراز كارشناس  ی حسابرسباشد، پرس و جو انجام شده حسابرس كارشناس
ممکن است شیوه مناسبی برای ارزیابی مربوط  وییا بررسی آزمونهای  سرپرستییا 

 .باشد توسط حسابرس ها دادهآن  بودن، كامل بودن و صحت
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 (13 )رک: بند نبودن كار كافی

 وی برای مقاصاد  حسابرس حسابرس به این نتیجه برسد كه كار كارشناس چنانچه .40-ت
روشاهای حسابرسای   گساترش   از طریاق تواند این موضاوع را   كافی نیست و نمی

یا  ،كار بیشتر توسط كارشناس و حسابرسانجام  مستلزم تبعاًًً)كه  13بند  در مندرج
 ارائهممکن است حل و فصل كند، (، است  یبکارگیری یا استخدام كارشناس دیگر

زیارا   یاباد  تضرور 705طبق استاندارد  حسابرسرش شده در گزا اظهارنظر تعدیل
 1.میسر نگردیده استشواهد حسابرسی كافی و مناسب  كسب

 (15و  14های )رک: بنددر گزارش حسابرس  حسابرس کارشناسکار اشاره به 

را  حساابرس  كارشناسقوانین یا مقررات ممکن است اشاره به كار  در برخی موارد .41-ت
 .سازی در بخش عمومی مثال، به قصد شفاف، برای الزامی كند

در شرایطی كه گزارش حسابرس شامل اظهارنظر تعدیل شده است، ممکان اسات    .42-ت
در چنین  مناسب باشد.، اشاره به كارشناس حسابرس برای توضی  ماهیت آن تعدیل

 قبال از  ،حسابرس كارشناس موافقتكسب  به ملزم ، حسابرس ممکن استشرایطی
 .باشد رانجام این كا

  

 

 ب-6بند ، “اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل”، 705. استاندارد حسابرسی 1
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 (25-)رک: بند ت  پیوست

 سازمانی برون توافق بین حسابرس و کارشناس در خصوصنکات قابل توجه 

گوناه  هار   بارای درج در تواند  میكه حسابرس  شده است موضوعاتی فهرستاین پیوست، در 
 موضوعاتگونه  این هایی از نمونهدر نظر بگیرد. فهرست زیر،  ،سازمانی برون توافق با كارشناس

نکات مطارح   تواند همراه با میكه  استرهنمودی  فهرستاین ، شود مین همه آنشامل  است اما
درج شاود یاا   خاص در توافاق  كه موضوعی  این .قرار گیرداستفاده  مورد شده در این استاندارد 

ت موضاوعا  تواند برای تعیین می فهرست مذكور بر این، افزونبستگی دارد.  كارشرایط  خیر، به
 .مورد توجه قرار گیرد سازمانی  دروندر توافق با كارشناس  قابل درج

 سازمانی برون کارشناسماهیت، دامنه و اهداف کار 

 شود اجرا سازمانی برون توسط كارشناسكه باید  ییماهیت و دامنه روشها.

 كاار كارشاناس   موضوعی كه خطراهمیت و با توجه به  سازمانی برون اهداف كار كارشناس 
.مربوط چارچوب گزارشگری مالی ،مورد حسبشود، و  به آن مربوط می سازمانی برون

 از  سازمانی برون كه كارشناسیا حرفه یا سایر الزامات صنعت  عملکرد مربوط استانداردهای فنی
.كند می تبعیتآنها 

  خواهاد  هایی كاه اساتفاده    مدلشامل  سازمانی برون كارشناسمورد استفاده مفروضات روشها و
.آنها اعتبار، و میزان شد

 و الزامات مربوط باه   سازمانی برون موضوع كار كارشناس، دوره آزمون حسب موردیا  ،تاریخ اجرا
.آنپس از رویدادهای 

 سازمانی برون کارشناسسابرس و ح ناظرمسئولیتها و نقشهای مت

 ،الزامات قانونی یا مقرراتی مربوط و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مربوط.

 به  شامل اشاره به آن وی،برای استفاده حسابرس از گزارش  سازمانی برون كارشناس موافقت
شاده در   اظهارنظر تعدیل در بند مبانی اشاره به آن نظیر، برای دیگرانیا افشای آن  هر ترتیب

.افشای آن برای مدیران اجرایی یا كمیته حسابرسی بر حسب ضرورت، یاگزارش حسابرس، 

 توسط حسابرس. سازمانی برون ماهیت و میزان بررسی كار كارشناس

 كند. آزمون می راهای مبنا  داده، سازمانی برون اینکه آیا حسابرس یا كارشناس
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 ماساتخدا  در انو كارشناسا  كاركناان ، ها پروندهبه سوابق،  سازمانی برون دسترسی كارشناس 
واحد تجاری.

  و واحد تجاری. سازمانی برونكارشناس بین  رسانی اطالعروشهای

 دیگریکبه كاربرگهای  سازمانی برون دسترسی حسابرس و كارشناس.

  نگهداشات  الزاماات  شاامل   ،كاار و پاس از آن   جریان انجاممالکیت و كنترل كاربرگها در
.پرونده

  الزمبا دقت و مهارت برای انجام كار  سازمانی برونمسئولیت كارشناس.

 كار. نجامبرای ا سازمانی برون كارشناس و توانایی صالحیت

 اسات حسابرسای   كار با خود كه مرتبطاز همه دانش  سازمانی برون این انتظار كه كارشناس 
.خواهد كرد، و اگر استفاده نکرد، این موضوع را به اطالع حسابرس برسانداستفاده 

  حسابرس گزارشبا  سازمانی برون رابطه كارشناس درخصوصمحدودیت گونه هر.

  ی حسابرس در مورد ها یگیر از نتیجه سازمانی برون توافق برای آگاه كردن كارشناسگونه هر
كار كارشناس.

 رسانی و گزارشگری اطالع

 شامل موارد زیر:تناوب آنو  رسانی اطالع یها شیوه ،

o  بارای مثاال،    ساازمانی  بارون كارشناس  یها یگیر ها یا نتیجه یافتهنحوه گزارش(
.مستمر به تیم حسابرسی( رسانی اطالع و گزارش كتبی، گزارش شفاهی،

o ساازمانی  بارون  كارشاناس  راباط تیم حسابرسی كاه   از اعضایی مشخص كردن 
.خواهند بود

 به حسابرس. ها یگیر ها یا نتیجه یافتهو گزارش  سازمانی برون زمان تکمیل كار توسط كارشناس

 در تکمیل  احتمالیتاخیر گونه هر سریع  رسانی طالعبرای ا سازمانی برون مسئولیت كارشناس
كارشناس.ی ها یگیر ها یا نتیجه یافتهبر حاكم  احتمالیمحدودیت گونه كار، و هر 
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  واحاد تجااری    محدودیتهایی كهسریع  رسانی اطالعبرای  سازمانی برون مسئولیت كارشناس
 اساتخدام  تحت یا كارشناسان كاركنانها،  پروندهدسترسی كارشناس به سوابق، در خصوص 
.كند ، اعمال میواحد تجاری

 به حساابرس؛ اطالعااتی    اطالعات تمام رسانی اطالعبرای  سازمانی برون مسئولیت كارشناس
ی كه در شرایط تغییرهرگونه شامل  ،به حسابرسی مربوط باشد تواند میكارشناس  به باوركه 
شده است. رسانی اطالعقبالًًً 

 ایشرایطی كه ممکن است تهدیدی بار  رسانی اطالعبرای  سازمانی برون مسئولیت كارشناس 
كه ممکن اسات چناین تهدیادهایی را باه ساطحی      تدابیر ایمنی طرفی كارشناس باشد و  بی
 یا حذف كند.دهد قبول كاهش  قابل

 رازداری

  شامل:توسط كارشناس حسابرس رازداریالزامات  رعایتضرورت ،

o كاربرد دارد. یحسابرس دركه ای  مندرج در آیین رفتار حرفه رازداری الزامات

o  ده باشد.ش تصری قوانین و مقررات  دركه ممکن است  یبیشترالزامات

o كه توسط واحد تجاری درخواست شده است.بیشتری رازداری  الزامات


