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  كليات

هدف از انتشار اين مقدمه مشخص كردن دامنه كاربرد و جايگاه استانداردهاي حـسابرسي،               .1
 .مات مرتبط استبخشي و خد ساير خدمات اطمينان

 قـانون اساسـنامه     7 قانون تشكيل سـازمان حـسابرسي و بنـد ز مـاده              2 تبصره   4بند  طبق   .2
عنـوان   بـه “ تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در ايران        ”سازمان حسابرسي،   

ــن راســتا . بخــشي از وظــايف ســازمان حــسابرسي اســت  ــهو در اي ــدوين  ب منظــور ت
بخشي و خـدمات مـرتبط، كميتـه تـدوين            دمات اطمينان حسابرسي، ساير خ   استانداردهاي

اين كميته، اسـتانداردها    . ده است در سازمان حسابرسي تشكيل ش    استانداردهاي حسابرسي   
المللـي حـسابرسي و    را برمبناي استانداردهاي تدوين شده توسط هيئت استانداردهاي بـين      

فتن شـرايط كـشور، تـدوين       و با درنظر گر   المللي حسابداران     فدراسيون بين بخشي    اطمينان
 .شود  اين استانداردها پس از طي مراحل قانوني الزم، براي اجرا منتشر مي.كند مي

 بخشي  اين استانداردها حاكم بر كنترل كيفيت، حسابرسي، بررسي اجمالي، خدمات اطمينان           .3
حسابرس نبايد اظهـار كنـد   . باشد  مي و خدمات مرتبط ،به جز حسابرسي و بررسي اجمالي     

كه در انجـام كـار، تمـام اسـتانداردهاي          ت كرده است مگر اين    استانداردها را رعاي  اين  كه  
 .طور كامل اجرا كرده باشد مرتبط با آن را به

  استانداردهادامنه كاربرد و جايگاه

ايـن  . كار گرفته شـود    حسابرسي اطالعات مالي تاريخي ب     استانداردهاي حسابرسي بايد در    .4
ابرسي صورتهاي مالي توسط يك حـسابرس مـستقل تـدوين           استانداردها اساساً براي حس   

صورت لزوم نسبت به شرايط حاكم بر حسابرسي ساير اطالعـات مـالي              شود و بايد در     مي
 .تاريخي تعديل شود

كـار گرفتـه    ي اجمالي اطالعات مالي تاريخي ب     استانداردهاي بررسي اجمالي بايد در بررس      .5
 .شود
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در خـدمات    جز حسابرسي و بررسي اجمالي بايد        به بخشي  استانداردهاي خدمات اطمينان   .6
 .گرفته شوداجمالي اطالعات مالي تاريخي بكاربخشي غير از حسابرسي يا بررسي  اطمينان

مورد تنظيم اطالعات مالي، روشهاي توافقي رسيدگي        استانداردهاي خدمات مرتبط بايد در     .7
 .شود به اطالعات مالي و ساير خدمات مرتبط بكارگرفته 

مورد تمام خدماتي كه طبق استانداردهاي ذكر شده در          اردهاي كنترل كيفيت بايد در    استاند .8
 .گرفته شودشود، بكار   انجام مي7 تا 4بندهاي 

دربرگيرنده اصول بنيادي و روشـهاي اساسـي         7 تا   5 در بندهاي    مورد اشاره استانداردهاي   .9
، )مشخص شـده اسـت    “ بايد”كه در هر استاندارد با حروف پررنگ و با كلمه           (حسابرسي  

اصول بنيـادي و    . است) جمله پيوستها  از(همراه با توضيحات كاربردي و ساير نكات الزم         
رو الزم است    اين از. توجه به توضيحات كاربردي بكار گرفته شود       روشهاي اساسي بايد با   

 .منظور بكارگيري اصول بنيادي و روشهاي اساسي، تمام متن استاندارد مدنظر قرار گيرد به

 بايـد در تمـام       7 تـا    5هاي موضـوع بنـدهاي      اصول بنيادي و روشهاي اساسي استاندارد      .10
شـرايط   ايـن وجـود، در     بـا . باشد، به كار برده شـود       مواردي كه به شرايط كار مربوط مي      

منظور دستيابي به هدف يك روش اساسي، انحـراف از           استثنايي، حسابرس ممكن است به    
چنين وضعيتي، حسابرس بايد نحوه انجام روشهاي        در. روش را ضروري تشخيص دهد    آن  

صورت روشـن    داليل انحراف را، در   نيز  جايگزين براي دستيابي به هدف روش اساسي و         
 ، تنهـا  توسـط حـسابرس   يـك روش اساسـي      رود انحراف از      انتظار مي .  كند مستندنبودن،  

 .نظر اثربخشي ندارد، رخ دهد شرايط خاصي كه روش مورد در

دهنـده بخـشي از توضـيحات     ، كه تـشكيل 7 تا  5انداردهاي موضوع بندهاي    ي است پيوستها .11
نظر  هدف و كاربرد مورد   . شوند   محسوب مي  ها استاندارد آنكاربردي هستند، جزء الينفك     

 .شود  پيوست تشريح ميآنيك پيوست در متن استاندارد مربوط يا در عنوان و مقدمه 
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 اي قضاوت حرفه

كـارگيري اسـتانداردها قـضاوت    كنـد كـه در ب     ا ملزم مـي   حسابرس ر ماهيت استانداردها،    .12
  .اين قضاوت بايد مستدل و قابل دفاع باشد. اي خود را اعمال كند حرفه

  بكارگيري استانداردها

، تاريخ اجرا و هرگونه محدوديت خـاص در بكـارگيري آن            دامنه كاربرد در هر استاندارد،     .13
  .از تاريخ اجرا، مجاز است همچنين بكارگيري استانداردها قبل. مشخص شده است

اي توسط حسابرسان به واحدهاي بخش عمومي نيز           در ارائه خدمات حرفه    اين استانداردها  .14
 ،حسب شرايط   بر ،مالحظات خاص اضافي مربوط به واحدهاي بخش عمومي       . كاربرد دارد 

  .در استانداردها ارائه شده است

المللي تدوين شده توسط هيئت       اي بين استانداردها اساساً منطبق با استاندارده    مجموعه اين    .15
. المللي حسابداران است     فدراسيون بين  بخشي  المللي حسابرسي و اطمينان     بيناستانداردهاي  

 اند آن در اين مجموعـه ارائـه نـشده اسـت، حـسابرس              رهنمو در مواردي كه استاندارد يا    
  .المللي مزبور استفاده كنند از مجموعه استانداردهاي بينتوانند  مي

  

  


