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شــرح :در نــگاه اول شــاید خواننــده بــا مشــاهده ی حجــم زیــاد کتــاب جــا بخــورد ،امــا بــا مطالعــه ی محتــوای کتــاب
می تــوان وجــود مطالبــی جدیــد در غنــی کــردن نوشــتارهای حسابرســی داخلــی را دریافــت .کتــاب حاضــر در  15فصــل
بــه منظــور دســتیابی بــه آخریــن اســتانداردها ،رهنمودهــا ،اطالعــات و مفاهیــم روب ـه رشــد عملیــات و فعالیتهــای
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حسابرســی داخلــی ،در ســطح بیــن المللــی منتشــر شــده شــده اســت.
متــن اصلــی ایــن کتــاب تحــت حمایــت بنیــاد تحقیقاتــی انجمــن حسابرســان داخلــی آمریــکا ،در ســال  2009میــادی،
منتشــر شــده است.
 .4استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی(استانداردها)
به همراه آیین نامهی اخالقی حسابرسان داخلی

زمان اجرا :ژانویه ( 2011دی ماه )1389
ترجمه :محمد سبزوی و قاسم بولو
شــرح :ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا توجــه بــه الزامــات قانــون ســاربینز ـ اکســلی و پیآمدهــای آن بــر
شــرکتهای حاضــر در بورسهــای آمریــکا و اروپــا بــرای داشــتن حسابرســی داخلــی ،نیــاز بــه مدیریــت
قــوی ریســک و پایــش کنتــرل داخلــی بــا درک نیــاز و ضــرورت وجــود و بــه روز بــودن اســتانداردهای مربــوط
بــه ایــن فعالیــت ،بــه ترجمـهی متــن حاضــر کــه معتبرتریــن انجمــن حرفــه ای حسابرســی داخلــی در جهــان
یعنــی انجمــن حسابرســان داخلــی ( )IIAدر ژانویــه ســال  ( 2011دی مــاه ســال  )1389منتشــر کــرده ،اقــدام
کــرد و انتظــار م ـیرود رهنمودهــای مفیــدی بــرای بنگاههــا و ســایر اســتفادهکنندگان فراهــم ســازد.
هــدف از انتشــار ایــن نوشــتار ،آشــنا کــردن بنگاههــا بــا آخریــن اســتانداردهای حسابرســی داخلــی،
فرهنگ ســازی در ایــن زمینــه و توصیــه بــه بنگاههــا بــرای تشــکیل واحــد حسابرســی داخلــی یــا توســعهی
دامنــهی فعالیتهــای آن اســت.
 .5استانداردهای حسابرسی و روشهای حرفه ای مرتبط ( ژوئن )2007
استاندارد حسابرسی شماره 5
مترجمان :امیر پوریا نسب ،محسن قاسمی ،محمد قربانی
هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای عام
چاپ1391 :
ناشر :انتشارات بورس وابسته به شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس
شــرح :الزامــات و رهنمودهــای ایــن اســتاندارد هنگامــی کاربــرد دارد کــه حســابرس بــرای انجــام حسابرســی
ارزیابــی مدیریــت از اثــر خشــی کنتــرل داخلــی حاکــم بــر گزارشــگری مالــی ( حسابرســی کنتــرل داخلــی
حاکــم بــر گزارشــگری مالــی) کــه بــا حسابرســی صورتهــای مالــی یکپارچــه اســت ،انتخــاب مــی شــود.
 .6استانداردهای بینالمللی عمل حرفهای حسابرسی داخلی
مترجمان :امیر پوریا نسب و اسماعیل درگاهی
چاپ1389 :
ناشر :انجمن حسابداران خبره ایران
شــرح :انجمــن حســابداران خبــره ایــران بــه منظــور تحقــق بخشــیدن بــه هــدف راهبــردی خــود مبنــی
بــر اعتــای حرفــهی حســابداری ایــران در اســفند  1388ترجمــهی اســتانداردهای حسابرســی داخلــی
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بیــن المللــی  2009را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .همچنیــن اســتانداردهای  1000الــی 1322
(اســتانداردهای صفــات) ،اســتانداردهای  2000الــی (2600اســتانداردهای عملکــرد) را ترجمــه کــرده اســت.
 .7کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی (چارچوب فرایندهای یکپارچه)
مولف  :آقای حمیدرضا ارجمندی
انتشارات :معین
چاپ اول 1390
شــرح :ایــن کتــاب شــامل پنــج بخــش اســت کــه در بخــش نخســت نگاهــی کوتاه بــه تاریخچــه ی حسابرســی
داخلــی و عملیاتــی در جهــان و ایــران دارد و در بخــش دوم بــه معرفــی حسابرســی داخلــی و عملیاتــی  ،در
بخــش ســوم بــه مبانــی نظــری چارچــوب فرایندهــای یکپارچـهی حسابرســی داخلــی و عملیاتــی و مفاهیــم
اساســی و در بخــش چهــارم بــه مدیریــت راهبــردی حسابرســی داخلــی و عملیاتــی و باالخــره در بخــش
پنجــم بــه چارچــوب فرایندهــای یکپارچــه ی حسابرســی داخلــی و عملیاتــی پرداختــه شــده اســت  .بــه
کمــک پیوســتهای شــماره یــک تــا هفــده نیــز تــاش شــده کــه کتــاب بــه دســتورالعمل یــا راهنمــای جامــع
و کاربــردی حسابرســی داخلــی و عملیاتــی تبدیــل گــردد.
 .8حسابرسی داخلی
مترجم :امیر پوریا نسب و شاهین احمدی
ناشر  :سازمان حسابرسي ،مركز تحقيقاتتخصصي حسابداريو حسابرسي
چاپ1391 :
 .9راهنمای ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
مؤلفان :محسن غالمرضایی و منصور مافی
ناشر :انتشارات ترمه
چاپ1392 :
شــرح :در ایــن کتــاب ،طــی یــک فراینــد پنــج مرحل ـهای کــه شــامل برنامــه ریــزی ،ارزابــی کنترلهــا در
ســطح واحــد تجــاری ،ارزیابــی کنترلهــا در ســطح فرآینــد ،آزمــون طراحــی کنترلهــا و اثــر بخشــی
عملیــات در ســطح معامــات و نتیجهگیــری و ارائ ـهی گــزارش اســت ،نحــوهی ارزیابــی کنترلهــای داخلــی
حاکــم بــر گزارشــگری مالــی ارائــه میشــود.
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