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 چکیذُ
تطؽیؽ ًاکاهیْای ضسابؽاـی ضفکتْا ٍ اْكایص پیَستتِ نى ؼـ ؼّتِ اغیتفا بتا ـضتؽ هتٌتانفی ؼـ       

ّا ٍ ـٌّوَؼّای خؽیؽ بتفای کوتب بتِ ستاقهاًْا ؼـ بْ تَؼ       ًاهِ تٌهین َٖاًیيا استاًؽاـؼّاا نییي

گفزِ ایي استاًؽاـؼّا ٍ ـٌّوَؼّا اق هٌابى هتٓتاٍت  سفزطتوِ   . ًهام ـاّ فیطاى ّوفاُ بَؼُ است

ایٌکتِ ًهتام ـاّ تفی غتَرا ؼـ هاّیتتا بتِ       : کٌؽا اها ؼـ یب اغل اساس  با ّن هطتفه  گیفًؽ

پؿیفش يوتَه  اّویتت اساست  کٌتفیْتای ؼاغلت  بتِ       . سیستوْای کٌتفل ؼاغل  هؤثف ًیاق ؼاـؼ

ّتتؽِ ایتتي . بتتِ هَؾتتَو هطتتػع استتت غتتَب  ؼـ زاـزَبْتتا ٍ ـٌّوَؼّتتای اغتتل  هفبتتَـ  

بفـس  هیكاى تكابٕ هیاى ْفنیٌؽ اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضترفی هتای  بتا    ًَضتاـا

ؼییتل  ِ بت ؼـ ایتي هٗایتِ   . اـقیاب  سیستن کٌتفیْای ؼاغل  ؼـ ـٍیکفؼ ضسابفس  های  است ْفنیٌؽ

ؼستتَـایًول کٌتفیْتای   هالضهات کل  ؼـ بکاـگیفی ایكاهتات هتفت ف بتا    خؽیؽ بَؼى هَؾَوا 

ِ  5ا ق  یب ْفنیٌتؽ  ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی های  ِ  )ای  هفضلت ـیتكیا اـقیتاب     ضتاهل بفًاهت

کٌتفیْا ؼـ سكص ٍاضؽ تداـیا اـقیتاب  کٌتفیْتا ؼـ ستكص ْفنیٌتؽا نقهتَى قفاضت  کٌتفیْتا ٍ        

ضتَؼ    ای هكتفش هت   بِ گًَِا (گیفی ٍ اـائِ گكاـش ًتیدِ اثفبػط  يولیات ؼـ سكص هًاهالت ٍ

ّتای زقم بتِ هتؽیفاى ٍ ضسابفستاى ؼـ بکتاـگیفی       کِ ؾوي بفـست  ّتؽِ تطٗیتٕا ـاٌّوتای     

. ْفنیٌؽی هؤثف خْتت اـقیتاب  کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بتف گكاـضترفی هتای  ـا اـائتِ ًوایتؽ          

اـقیاب  سیستن کٌتفیْای ؼاغل  ؼـ ضسابفست    ْفنیٌؽّوػَاً  هیاى  اّای ضاغل اق تطٗیٕ یاْتِ

ِ های  ٍ ْفنیٌ ای اـقیتاب  کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بتف گكاـضترفی هتای  ـا ت ییتؽ          ؽ پٌح هفضلت

 .ًوایؽ ه 

فزآیٌذ ارسیببی، ًمصض لببص     کٌتزلْبی داخلی حبکن بز گشارشگزی هبلی،:ٍاصگبى کلیذی
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 پیشیٌِ
هَـؼ تَخِ ضسابفستاى ٍ هفاختى ًهتاـت  بَـستْای خْتاى بتَؼُ        1940کٌتفیْای ؼاغل  اق ؼِّ 

اها ؼـ ؼِّ ّٓتاؼ هیالؼی کِ هَؾَو ـسَای  ٍاتفگیت هكفش ضؽا ایتي هَؾتَو اٍیَیتت    . است

کویستیًَ    1هفیکاناًدوي ضسابؽاـاى ـسو   هیالؼیا 1974ؼـسال غاغ  یاْتا بِ قَـی کِ 

. ٗیٕ ؼـبتاـُ هستلَییتْای ضسابفستاى کتفؼ    هًفٍِ ضؽ هاهَـ تط2ـا کِ بًؽّا بِ کویسیَى کَّي

ّای کویسیَى کَّي ایي بتَؼ کتِ هتؽیفاى يتالٍُ بتف غتَـتْای هتای ا         یک  اق هْوتفیي تَغیِ

گكاـض  ًیك ؼـ غػَظ ٍؾتًیت کٌتفیْتای ؼاغلت  تْیتِ ٍ هٌتطتف کٌٌتؽ ٍ ضسابفستاى ّتن بتِ          

 .[8]بفـس  ایي گكاـش بپفؼاقًؽ

 2002پس اق سَٗـ اًفٍىا ٍـؼکام ٍ تٗل ْای بیطواـ ؼـ بَـس نهفیکاا کٌرفُ نهفیکا ؼـ ستال  

3نکسل  -ٖاًَى هطْوَـ ساـبیٌك
(SOX)  ـا کِ اغتیاـات بسیاـ بازی  بِ ساقهاى بَـس نهفیکا

(SEC)  نکسل  بِ يٌتَاى هْوتتفیي   -اق ٖاًَى ساـبیٌیك .[21]کفؼا بِ تػَیب ـساًؽ تَٓیؽ ه

هْوتفیي . [25]ضَؼ ه هیالؼی تا کٌَى یاؼ  1930ى ضؽُ ؼـ ضَقُ اٍـأ بْاؼاـ اق ؼِّ ٖاًَى ٍؾ

ّؽِ هَـؼ ًهف ؼـ ایي ٖاًَى بْ َؼ کیٓیت گكاـضترفی هتای  ٍ باقگفؼاًتؽى ايتوتاؼ ٍ اقویٌتاى      

ایتي   404هكابٕ با ایكاهات هٌؽـج ؼـ بػتص  . گؿاـاى بِ ٖابلیت اتکا غَـتْای های  است سفهایِ

 ٍ سازًِ تَسف هؽیفیت ٍاضؽ تداـی تْیِ ضتَؼ  غَـت بِٖاًَىا گكاـش کٌتفیْای ؼاغل  بایؽ 

ضسابفستتاى ًیتتك هلتتكم بتتِ انْتتاـ ًهتتف ؼـبتتاـُ اـقیتتاب  هتتؽیفیت اق کٌتفیْتتای ؼاغلتت  ضتتاکن بتتف  

بف اساس ایي ٖاًَى هسلَییتْای هتؽیفاى اخفایت ا ضسابفستاى ؼاغلت  ٍ     . ٌؽگكاـضرفی های  ّست

کویتتِ ّتای   . هَـؼ ت کیؽ ٖفاـگفْتت  4ضسابفساى غاـخ  اْكایص یاْتِ ٍ ؼـ ٍاٖى اغَل ـاّ فی

 .ضسابفس  ًیك خكئ  زیٌٓب ؼـ ایداؼ اغَل ـاّ فی هطسَر ه  ضًَؽ

                                                           
1
American Institute of Certified Public Accountants 

2
Cohen 

3
Sarbanes-Oxley Act  

4
Corporate Governance 
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ضؽُ ؼـ بَـس اٍـأ بْاؼاـ تْتفاى ٍ   پؿیفْتِّای ؼاغل  ًاضفاى  ؼستَـایًول کٌتفل"ؼـ ایفاى ًیك 

هؽیفُ ستاقهاى بتَـس ٍ اٍـأ بْتاؼاـ     بِ تػَیب ّیلت 16/02/1391ؼـ تاـیع  "ْفابَـس ایفاى

ًاضتف پؿیفْتتِ ضتؽُ ؼـ بتَـس اٍـأ     )فّطتفکت یهؽ لتیّ»ؼستَـایًول ایي  12ق ٕ هاؼُ  .ـسیؽ

ی ّتتا ـاباتَخْ ْستاـزَبکٌتفل   ؼاغلتتی ّتا  ستتتوکٌتفلیؽسیبا( بْتاؼاـ تْتفاى ٍ ْفابتتَـس ایتفاى   

 دآًفاؼـگكاـضتیتطتًٌَاى یًٍتا  قَـسازًْ فـس ؾکفضؽّؽـْػلؽٍهؽستَـایًولاضؽاٖل ِ  ؼاغل

هتؿکَـ   ؼستتَـایًول  17ّوسٌتیي بتف اساستواؼُ    . «ؽیؼـخَاْطتاًوا  "ؼاغلت  ی ّا گكاـضکٌتفل"

یضسابفسوستٗلطفکتوَنٓاستؽـگكاـضػَؼبْودوًًوَهیػاض اًسْاهؽـغػَغاستتتٗفاـٍبکاـگ»

  ؼاغلتتتی ّتتا  ؼاغلیوٌاس َاثفبػطتَسكطتتتفکتاباتَخْ ْساـزَبکٌتفل یّتتا  ستتتوکٌتفل یسی ـ

 . ؾکفضؽّؽـْػلؽٍهؽستَـایًولاانْاـًهفکٌؽ

 

 تؼزیف کٌتزلْبی داخلی
ـ ِ بکِ غَؼ ـا  ؼاًست ْفایٌؽی بٌیاؼی ٍ پَیا ـا کٌتفل ؼاغل تَاى  قَـ کل ا ه ِ ب هتؽاٍم بتا    قتَ

ق تتٕ تًفیتتّ اـائتتِ ضتتؽُ ؼـ . [17]ستتاقؼ تُییتتفات ـٍ ؼـ ـٍی ستتاقهاى ّواٌّتتط ٍ هٌك تتٕ هتت 

تَستتف کویتتتِ ستتاقهاًْای ضتتاه  کویستتیَى   1992زتتاـزَر کٌتفیْتتای ؼاغلتت  کتتِ ؼـ ستتال  

5تفؼٍی
(COSO) ّیلتت هتؽیفُا   اق  ت ثیفپتؿیف ْفنیٌتؽی  " ا کٌتفیْای ؼاغل [10]اـائِ گفؼیؽ

با ّؽِ کسب اقویٌتاى هًٗتَل اق ؼستتیاب  بتِ     است کِ  هؽیفیت ٍ سایف کاـکٌاى ٍاضؽ تداـی

-ؼـ ضتای   ".ضتَؼ  ه اّؽاِ هفت ف با يولکفؼا گكاـضرفی ٍ ـيایت َٖاًیي ٍ هٗفـات قفاض  

ؼـبفگیفًؽُ کلیتِ خٌ تِ ّتای هَختَؼ      COSOکِ تًفیّ اـائِ ضؽُ اق کٌتفیْای ؼاغل  تَسف 

ّیلتت  تًفیتّ اـائتِ ضتؽُ تَستف     ؼـ ا(ٍ ًِ ْٗتف گكاـضترفی هتای    )ؼـ کٌتفیْای ؼاغل  است 

6ًهاـت بف ضسابؽاـی ضفکتْای سْاه  يام
(PCAOB) [19] ؼـيیي ّوػتَاً  ا   ّ  ایتي تًفیت

ق تٕ تًفیتّ   . هتؽ ًهتف استت   تٌْا خٌ ِ گكاـضرفی های  کٌتفیْای ؼاغلت    اCOSOبا تًفیّ 
                                                           
5
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

6
Public Company Accounting Oversight Board 
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هتای  ْفایٌتؽی استت کتِ     کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی"ا PCAOBاـائِ ضؽُ تَسف 

ا یا قفاضت  نى تطتت   ضَؼ ه تَسف هؽیفياهلا هؽیفاى های  یا اْفاؼی با ًٗطْای هطابِ قفاض  

ْفنیٌتتؽ ًهتتاـت ایتتي اْتتفاؼ ٍ بتتا ّتتؽِ اـائتتِ اقویٌتتاى هًٗتتَل ؼـغػتتَظ ٖابتتل اتکتتا بتتَؼى     

ستاقهاً  ٍ هكتابٕ بتا اغتَل      ٍ تْیِ غَـتْایوای  خْت ؼستیاب  بِ اّؽاِ بفٍى گكاـضرفیوای 

 . "ضَؼ پؿیفْتِ ضؽُ ضسابؽاـی اًدام ه 

کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن اثفبػط  ْفنیٌؽ اـقیاب  ایٌرًَِ بیاى کفؼ کِ َاى ت ضٓاِ ه  قَـ بِیؿاا 

ابًاؼ اثفبػط  ٍ کتاـای  يولیتات   ا با توفکك بف (اق ایي پس ْفنیٌؽ اـقیاب ) بف گكاـضرفی های 

ٍ ـيایت َٖاًیي ٍ هٗفـات اًدام ًرفؼیؽُ ٍ ابًاؼ هؿکَـ غفْاً تطت يٌَاى اـقیتاب  کٌتفیْتا ؼـ   

 . گفؼؼ سكص کل  ٍاضؽ تداـی تلٗ  ه 

کِ ٍخَؼ ؾتًّ ؼـ کٌتفیْتای    ؼّؽ ه ًطاى [17]ىّوکاـا اٍگٌَا ٍ اًدام ضؽُ تَسف تطٗیٗات

اًدتام ضتؽُ    تطٗیٗاتّوسٌیيا  .ضَؼ ؼاغل  بايث کاّص کیٓیت گكاـضرفی های  ساقهاًْا ه 

ٍختَؼ ٍ ایتكام کٌتفیْتای ؼاغلت  ق تٕ       بف ایي ًکتِ ت کیؽ ؼاـؼ کِ[8]ـاىّوکاٍ  گنض ا تَسف

بايتتث اْتتكایص کیٓیتتت گكاـضتترفی هتتای     کستتل ن -کتتَقٍ ٍ ٖتتاًَى ستتاـبیٌك ؼستتتَـایًول 

ٍخَؼ کٌتفیْای ؼاغلت    ًیك هؤیؽ نى است کِ[ 14]ًتایح تطٗیٗات ّاذ بفگ ٍ ؼیرفاى.ؼضَ ه 

ایتي اهتف بتفای    . غَاّتؽ ضتؽ  گكاـضرفی های  ٖابل ْْنا ؼٖیٕا غطیص ٍ ؼـستت   هؤثفا هٌدف بِ

کٌٌؽگاى ضیات  است ٍ ايتواؼ نًْا ـا ًس ت بتِ گكاـضتْای اـائتِ ضتؽُ      گؿاـاى ٍ استٓاؼُ سفهایِ

 . ؽکٌ خلب ه 

ا (AICPA)هفیکتا ناًدوتي ضستابؽاـاى ـستو      اًدام ضؽُ تَستف  طٗیٕق ٕ ًتایح ضاغل اق ت

ؼـًتیدتِابفٖفاـی  . گكاـضترفی هتای  هتٗل اًتِا ؾتًّ کٌتفیْتای ؼاغلت  استت        هْوتفیي ؼییتل 

ـا ؼـپت    گكاـضتْای هتای   اْكایص ٖابلیت اتکا ا َٖیطاکن بف گكاـضرفی های  کٌتفیْای ؼاغل 

 .[18]غَاّؽ ؼاضت 
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ا ـابكتِ هیتاى کیٓیتت اٖتالم     [11]ؼـ تطٗیٗ  کِ تَستف ؼٍیتل ٍ ّوکتاـاى اًدتام ضتؽ     ّوسٌیيا 

هؤسستِ کتِ ؼـ ْاغتلِ قهتاً  هیتاى نگَستت        705تًْؽی ٍ کٌتفیْای ؼاغل  اق قفیٕ بفـست   

هیالؼی ضؽاٖل یب هَـؼ ؾًّ بااّویت ـا اْطا کفؼُ اًؽا هتَـؼ   2005هیالؼی تا ًَاه ف  2002

کل  هیاى ؾًْٓای هَـؼ ًهف  قَـ بِایح ضاغل اق ایي تطٗیٕ ًطاى ؼاؼ کِ ًت. بفـس  ٖفاـ گفْت

ؾًیّ بفنٍـؼ گفؼیؽُ ٍ بِ يٌَاى خفیاًْای ًٗتؽی تطٗتٕ ًیاْتتِ اًتؽا      قَـ بٍِ اٖالم تًْؽی کِ 

کٌتفیْای ؼاغل  ؾًیّ ٍ کیٓیت پتاییي اٖتالم    ٍخَؼ بِ يالٍُا هطػع ضؽ. اـت اـ ٍخَؼ ؼاـؼ

بفٖتفاـی  ییکي ااستتٗفاـ ؾتًیّ کٌتفیْتا ؼـ ستكص کلت  ضتفکت استت       ا يوؽتاً ًاض  اق تًْؽی

 .باضؽ خْت ضسابفس  بِ ـاضت  هیسف ًو با سكص ْفنیٌؽّا اـت اـ هیاى نًْا 

 

 تئَری، رٍیکزد، فزآیٌذ: کٌتزلْبی داخلی حبکن بز گشارشگزی هبلی
تَختِ بتِ    یتیکي بتا  . کٌتفیْای ؼاغل  اق سِ ؼیؽگاُ تلَـیا ـٍیکفؼ ٍ ْفنیٌتؽ ٖابتل قتفش استت    

ضَؼ ٍ توفکك اغتل  بتف    قَـ اغتػاـ هكفش ه ِ هَؾَو تطٗیٕا ؼٍ ؼیؽیراُ تلَـی ٍ ـٍیکفؼ ب

 .گیفؼ ؼیؽیراُ ْفنیٌؽ ٖفاـ ه 

 :دیذگبُ تئَری حذال  اس چْبر هٌظز، لبب  بحث است

توایتل بفغت  هتؽیفاى     :ٍ الگَّبی هصذیزیت سصَد  حسببذاری تئَریْبی اثببتی  -1

ايؽ ضسابؽاـی با ًیت ضؽاٖل ساقی سَؼا ضؽاکثف ستاقی  ٍاضؽّای تداـی ؼـ گكیٌص َٖ

يٌتَاى یکت  اق   ِ ا بت (ایرَّتای هتؽیفیت ستَؼ   )سَؼا ّوَاـ ساقی سَؼ ٍ استٗ ال اق قیتاى  

ؼزیل ایكام اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضترفی هتای  تَستف ٖاًًَرتؿاـ تلٗت       

ضدتن  اـقیاب  کٌتفل ؼاغل   ًتایح بفغ  تطٗیٗات ضکایت اق نى ؼاـؼ کِ با ایكام .ضَؼ ه 

ِ تًؽیالت سٌَات  ٍ اـائِ هدؽؼ غَـتْای های  بكتَـ ٖابتل هالضهتِ ـًٍتؽی ًكٍیت  یاْتت      

 .[24]است
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یک  ؼیرف اق  :ّبی سیبستگذاری حسببذاری در ببسارّبی تحت ًظبرت تئَری -2

ؼزیل ایكاه  ضؽى اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بتف گكاـضترفی هتای ا تطٗتٕ اّتؽاِ      

اختواي  هتؽًهف بتَـس اٍـأ بْتاؼاـ ضتاهل گكاـضترفی هٌػتٓاًِا کتاّص يتؽم تٗتاـى          

ًتایح بفغ  تطٗیٗات اًدتام ضتؽُ هاًٌتؽ    . بَؼُ است گؿاـاى اليات  ٍ ضٓانت اق سفهایِاق

اىا بِ ؾفٍـت ٍختَؼ کٌتفیْتای ؼاغلت  هتؤثف بتا ّتؽِ خلتب        تطٗیٕ ّاذ بفگ ٍ ؼیرف

 [.14] اضاـُ ؼاـؼّای های  ضفکتْا  ايتواؼ سفهایِ گؿاـاى ًس ت بِ گكاـش

بفای ٖؿاٍت ؼـ غػَظ ؾفٍـت ایكام اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بتف گكاـضترفی   

هٓیتؽ  : ًهیتف  ّای اـقیاب  سیاسترؿاـی ؼـ ضسابؽاـی ضاغع  های  تَسف ٖاًًَرؿاـ بایؽ بِ

گیفیا کاّص يؽم تٗاـى اقاليات ا تَخِ بِ ًتایح اٖتػاؼی ٍ تَخِ بِ  بَؼى خْت تػوین

تطٗیٗتات هػتلٓت  ؼـ ایتي غػتَظ     . ا پفؼاغتتِ ضتَؼ  َٖايؽ ضستابؽاـی  ّای سیاس  خٌ ِ

ّتای ضتفکت ؼـ ستایْای ًػستتیي      غَـت گفْتِ است ٍ ًتایح نى ضاک  اق اْكایص ّكیٌِ

 [. 24]باضؽ  ٍ ـًٍؽ ًكٍی  ٖابل هالضهِ نى ؼـ سٌَات بًؽ ه  اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل 

ختتؿر  :الوللصصی ّصصبی ٍضصصغ لَاػصصذ حسصصببذاری در سصص َ  بصصیي   تئصصَری -3

ُ  ستتفهایِ هًت تتف خْتتاى ؾتتفٍـت  بَـستتْای  بٌتتؽی بتتیي  گتتؿاـاى غتتاـخ  ٍ اـتٗتتا ؼـ ـؼ

ّای هَاْتٕ ٍ هػتایّ ؼـ    يلیفَن استؽزل. ؼّؽ ساقی ساق ٍ کاـّا ـا ًوایص ه  ّواٌّط

ِ  ساقی ؼـ استاًؽاـؼّا ٍ ّواٌّط ؼٍ سكص هػتلّ ّواٌّط ایي ّتای يولیت   ساقی ؼـ ـٍیت

 .یؽ ن ضواـ ه  یک  اق ؼزیل ایكاه  کفؼى کٌتفیْای ؼاغل  بِهَؾَو بًٌَاى 

فیِ ث ات ـْتتاـی ًٍهفیتِ   هاًٌؽ ًه)ّای ـْتاـی  ًهفیِ:حسببذاری یّبی رفتبر تئَری -4

ّتای   ضٌاس  ـٍیِ ضٌاس  ٍ خاهًِ فٍاىاثفاتاٖتػاؼیا اثفاتا ًهفیِ ّای  است کِ (گاُ تکیِ

  ُ گیتفی ٍ   هٌتػب ضسابؽاـی ٍ گكاـضْای ضاغل اق ساهاًِ اقاليات  ضستابؽاـی ـا اًتؽاق

ًتتایح تطٗیٗتات ـْتتاـی ؼـ ضستابؽاـی بیتاًرف ٍختَؼ ًرتاُ هتٓتاٍت         . ]1[کٌؽ اـقیاب  ه 

ٍختَؼ ؾتًّ   )کستت  ا ض(يؽم ؾًّ کٌتفیْای ؼاغل )گؿاـاى ًس ت بِ هَْٗیت  سفهایِ
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بٌؽی ؾٌّ  ـٍیتؽاؼّا   ٍ ّوسٌیي ٍخَؼ سالیٕ هتٓاٍت ؼـ ًطَُ ق ِٗ( ؼـ کٌتفیْای ؼاغل 

باضؽ کتِ اّتن ایتي هتَاـؼ ؼـ کٌتفیْتای       هًیاـّای يولکفؼ های  ٍَیف های  ه ٍ استٓاؼُ اق 

تتَاى بتِ    بِ يٌتَاى هثتال هت    . ؼاغل  ضاکن بف استٓاؼُ اق گكاـضرفی های  ٖابل قفش است

 ِ گتؿاـاى بتِ ؾتًّ کٌتفیْتا ؼـ ستكص کلت  ضتفکت         هَاـؼی ًهیف ضساسیت بیطتف ستفهای

ٍ ّوسٌتیي اـت تاـ ٖیوتت ستْام ؼـ بتاقاـ      [ 11]ًس ت بِ ؾًّ کٌتفیْا ؼـ سكص ْفنیٌؽّا 

 [.8]ّای کٌتفیْای ؼاغل  اضاـُ ًوَؼ  سفهایِ با ؾًّ

 :دیذگبُ رٍیکزد اس دٍ هٌظز لبب  بزرسی است

ّف زٌؽ کِ ضسابؽاـی بفای ّوِ ٍاضؽّای گكاـضرف بف پایِ  :یترٍیکزد هبتٌی بز فؼبل -1

ًهام تاـیػ  ٍ با استٓاؼُ اق هَْٓم سَؼ ؼـ سكص ستاغتاـی ٍ بتا ـٍیکتفؼ هًتاهالت  استت      

گیفی  ْاـٌ اق يؽم تَاًای  اًؽاقُ)ـٍیکفؼ ه تٌ  بف ًْاییت  اا ییکي ؼـ کٌتفیْای ؼاغل [1]

وف ٍ هٌْؽست  هدتؽؼ ْفنیٌتؽّای ؼاـای    تاق هٌهف بْ تَؼ هست  ( ؼـنهؽ ّف ًْاییت ٍ ث ت نى

اـقش اْكٍؼُ ٍکاّص ْفنیٌؽّای ْاٖؽ اـقش ؼـ ًهام هؽیفیت ّكیٌِ ه تٌ  بف غلتٕ اـقش  

ضتَؼ ٍ ؼـ اـقیتاب     ؽیفیت استٓاؼُ ه ضسابؽاـی ه ساقهاً  ّوفاُ با سایف تکٌیکْای ًَیي

ت کیتؽ بتف تًیتیي اـت تاـ هیتاى      قَـ غتاظ   بِکٌتفیْای ؼاغل  ضاکن ؼـ گكاـضرفی های  

 .باضؽ ْفنیٌؽّای تداـی با ضسابْای اغل  گكاـضْای های  ه 

ـیستب یتا يتؽم اقویٌتاى بتِ هًٌتای اهکتاى تطٗتٕ ًتتاید            :ریسکرٍیکزد هبتٌی بز  -2

اْكایص سفيت ٍ ضدن تُییتفات ؼـ  گؿضتِ ؼـ سایْای  .تهاـ استهتٓاٍت اق ًتایح هَـؼ اً

ّای اٖتػاؼیا هسللِ ـیسب ـا بِ خكئ  زیٌٓب اق ّف کستب ٍ کتاـ ت تؽیل کتفؼُ      بػص

ا ـیستتب ضتتفکت ضتتاهل ـیستتکْای استتتفات یب   ْتتای ؼاغلتت یؼـ کٌتف یتتؿا. ]6[ استتت

هٗفـاتا ؼيتاٍیا ؼاؼغتَاّ    )ا ـیسکْای ـيایت  ...(ـؾایتوٌؽی هطتفیا باقاـا غًٌت )

ا ...(قًدیتفُ اـقشا هتؽت زفغتِ ْفنیٌتؽ     )ٍ ـیسکْای يولیات  ؼـ سِ ستكص ْفنیٌتؽ  ...( 

فغْتای بْتفُا   ً)ٍ هتای   ...( ت هیي ًیفٍی اًساً ا هطَْٖای يولکفؼا نهاؼگ  تُییتف  )اْفاؼ 
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اـقیتاب    ؼـاهتا  ضتَؼا   هت  ...( تسًیف اـقا هؽیفیت ٍختِ ًٗتؽا هتؽیفیت ؼاـاییْتا ٍ بتؽّیْا      
کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی های  بِ قَـ غاظ با ـیستب هػتاقفات اؼياّتای    

ِ   ٍخَؼ ٍ ٍَٖوا ضَٗٔ ٍ تًْؽاتا ٍ  تواهیت ٍ غطتا اـقضیاب  ٍ تػػتیعا ق ٗت  بٌتؽی 
ایتتي ؼٍ ـٍیکتتفؼا قیفستتاغت اغتتل    بتتِ ّوتتیي خْتتت  .ستتف ٍ کتتاـ ؼاـؼ ءٍ اْطتتا اـائتتِ

ـٌّوَؼّای اخفای  هفت ف بتا کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بتف گكاـضترفی هتای  ـا تطتکیل         

 .ؼّؽ ه 

 :بِ شز  سیز تشکی  هی گزدداس پٌج هزحلِ اطلی کِ فزآیٌذ ارسیببی دیذگبّ

  ِبفًاهِ ـیكی؛: 1هفضل 

  ِؼاغل  ؼـ سكص ٍاضؽ تداـی؛اـقیاب  کٌتفیْای : 2هفضل 

  ِاـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  ؼـ سكص ْفنیٌؽ؛: 3هفضل 

  ِنقهَى قفاض  کٌتفیْا ٍ اثفبػط  يولیات ؼـ سكص هًاهالت؛ ٍ: 4هفضل 

  ِـْى ًٗایع ٍ ؾًْٓاًتیدِ گیفیا اـائِ گكاـش ٍ : 5هفضل . 

اهتف قت  هفضلتِ     ایتي . پٌح هفضلِ اهتفی ایكاهت  استت   ایي  اًدام يول هستٌؽساقی ؼـ ّفیب اق

هاًٌؽ تًییي ؼاهٌِ بفـس  ٍ ـٍیکتفؼ کلت     اـقیاب  ًطَُ يولغَـت هستٌؽساقی ِ بفًاهِ ـیكی ب

 هفاضل اـقیاب  ٍ نقهَى ؼـ ٖایب هستٌؽساقی ْفنیٌؽّای کلیؽی ٍ ًتایح نقهَى غتَـت  ٍ ق 

هٗتفـ ؼـ   اق ایي ـٍا ٍخَؼ پفًٍؽُ ؼائن ٍ خاـی کِ ضاهل ْْفستْای هفت ف با ایكاهات. پؿیفؼ ه 
 .ضسابفس ا اهفی ؾفٍـی است اـقیاب  ٍ اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  استا ّواًٌؽ ّف کاـ ؼیرف

  ِبزًبهِ ریشی: 1هزحل 

کلیِ تػویوات کلیتؽی هتفت ف بتا يوتل      .بفًاهِ ـیكی هْوتفیي هفضلِ ؼـ ْفنیٌؽ اـقیاب  است

ايؿتای ّیلتت هتؽیفُا    )ق  ایي هفضلِ هؽیفیت ضفکت. گفؼؼ اـقیاب  ؼـ ایي هفضلِ اتػاؾ ه 

هؤنّ استت ؼـغػتَظ هستائل     ( هؽیف ياهلا هًاًٍاى ٍ هؽیفاى بالْػل هؽیف ياهل ضفکت

هاًٌؽ ساغتاـ ساقهاً ا تًییي ـٍیکفؼ کل ا اًستدام ٍ ّوتاٌّر  بتا ستایف ًْاییتْتای هتفت ف بتا        
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     ّ ای کٌتفیْاا تًییي ؼاهٌِ بفـس  ؼـ گكاـضْای های  هْنا تًیتیي ستكص اّویتتا تًیتیي ْفنیٌتؽ

اـقیتاب    یوای اْاهكتفش ؼـ گكاـضت   (اؼياّتا )انْتاـات  ا اٖالم اغل  هَخَؼ ؼـ پطتی اىکلیؽی 

 .گیفی ًوایؽ ـیسب ٍ هستٌؽ ساقیا تػوین

ؾوٌاً هَاـؼ ؾکف ضؽُ ؼـ ایي هفضلِ بایؽ بِ قفیٗ  هٌاسب تَستف گتفٍُ اـقیتاب  هستٌؽستاقی     

پیسیتؽگیْای هَختَؼ ؼـ ٍاضتؽ    ضکل ٍ هیكاى هستٌؽساقی هتٌاستب بتا اًتؽاقُا هاّیتت ٍ     . ضَؼ

 .تداـیا هتٓاٍت غَاّؽ بَؼ

 سبختبر سبسهبًی 

تطتکیل یتب گتفٍُ    هستتلكم  ستاغتاـ ستاقهاً  هٌستدن ؼـ ٍاضتؽ تدتاـیا      یب بفغَـؼاـی اق 

ضسابفست  ؼاغلت     ـیاستت ایتي گتفٍُ بفيْتؽُ هتؽیف     . اـقیاب  هتطکل اق اـقیاباى باتدفبِ است

ـ     ايؿای ایي گفٍُ اق هیتاى  ٍ است ٍاضؽ تداـی ًتَاض    هتؽیفاى ٍ کاـضٌاستاى هكلتى ضتاَل ؼ

اؼاـیا  ٍاضتؽ  ٍاضؽ آًَـهاتیباٍاضؽ ضسابفس ا ٍاضؽ های ا  ؛هػتلّ ٍاضؽ تداـیا اق خولِ

هؽیفاى ٍاضتؽّای  . يولیات  اًتػار ه  گفؼؼ ٍاضؽّایضَٖٗ  ٍ  ٍاضؽا ٍاضؽ اـقیاب  ـیسب

قیفهدوَيتِ   بایتؽ  گتفٍُ اـقیتاب    .کٌٌتؽ  یي گفٍُ ایٓا هت  آًَـهاتیب ٍ های  ًٗط  بفخستِ ؼـ ا

. ٍاضؽ ضسابفس  ؼاغل  ٍ کویتِ ضسابفس  ٍاضؽ تداـی باضتؽ ٍ تطتت ًهتف نى ًْاییتت ًوایتؽ     

بایؽ تَخِ ؼاضت کِ گفٍُ اـقیاب  بِ يٌَاى یب ًْاؼ ایكاه  ؼـ ساغتاـ ستاقهاً  ٍاضتؽ تدتاـی    

 .ضَؼ و هطسَر ً

 بِ پبییي رٍیکزد ببال: تؼییي رٍیکزد کلی 

با ّؽِ توفکتك هٌتابى بٌرتاُ بتف نى ؼستتِ اق اٖتالم کتِ ؼـ گكاـضترفیوای          ـٍیکفؼ باز بِ پاییي 

ضفکت اق بیطتفیي سكص اّویت بفغَـؼاـ بَؼُ ٍ بیطتف اق ستایف اٖتالم ؼـ هًتفؼ غكتف ّستتٌؽ      

کتِ   ؼـ ایي ـاستاا هوکي است گفٍُ اـقیاب  ْفنیٌؽّای  کلیؽی ـا ضٌاسای  کٌؽ .ضَؼ ه اًدام 

ًس ت بِ هاًؽُ ّای هٌؽـج ؼـ غَـتْای های  ضفکت بااّویت ً اضٌؽا اها اًتػار نًْتا بتِ ؼییتل    

 .ـیسب هفت ف با ًْاییت یا بفًاهِ ّای  کِ هَـؼًهف ٍ تَخِ ؾیًٌٓاى استاغتَـت گفْتتِ باضتؽ   
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  ُ اًتؽا   یؿاا اٖاله  اق غَـتْای های  کِ هطوَل بٌؽّای ضسابفس  ٍ ًاهِ هؽیفیت ضستابفس ضتؽ
 . تَاًٌؽ ؼـ اٍیَیت بفـس  ٖفاـگیفًؽ تَخِ بِ سكص اّویت نًْاا ه  با

 هٌبطك چٌذگبًِ

ا تَخْ  ٍی ُ بِ ساغتاـ ضتاکن بتف   فضلِ بفًاهِ ـیكی ْفنیٌؽ اـقیاب هؽیفیت ضفکت بایؽ ؼـ ه

زٌاًسِ ٍاضؽ تداـی اق هٌاقٕ خُفاْیای  زٌؽگاًتِ بفغتَـؼاـ باضتؽا    . ٍاضؽ تداـی ؼاضتِ باضؽ

هؤنّ است ـٍیکفؼ هَـؼ استٓاؼُ خْتت نقهتَى ـا بتِ ًطتَی هٌاستب ایدتاؼا       گفٍُ اـقیاب  

ـٍیکفؼ نقهتَى بایتؽ هتَاـؼی ًهیتف ًطتَُ اًتػتار ًوًَتِ ٍ ًطتَُ تت ثیف          . هستٌؽ ٍ هٌتٗل ًوایؽ

 .زفغص خؽاٍل قهاً  بف هٌكِٗ هَـؼ ًهف ـا ؼـبف گیفؼ

هًیاـ هَـؼًهف بفای اًتػار تًؽاؼ ضفکتْای ْفي  ؼـ غتَـتْایوای  تلٓیٗت  خْتت اثفبػطت      

کٌتفیْتتای ؼاغلتت ا ّواًٌتتؽ ضسابفستت  هتتای  بتتَؼُ ٍ تتتابى ٖؿتتاٍت ضستتابفس ٍ ضتتفایف کتتاـ   

تَاًتؽ ضتاهل هدوتَو     ضدن اًتػاب  بتِ يٌتَاى یتب هًیتاـ يتؽؼی هت       ییکيا . ضسابفس  است
ا ضدن ْتفٍش یتا ؼاـاییْتای تلٓیٗت  ـا تطتکیل هت  ؼٌّتؽ       ضفکتْای ْفي  کِ بیص اق ؼٍ سَم 

 .[23] گفؼؼ

 یکپبرچگی ٍ ّوبٌّگی بب سبیز فؼبلیتْبی هزتبط بب کٌتزلْبی داخلی 

یتب   ٍ ؼـیکپاـزِ ٍ هٌسدن  غَـت بِی  ضفکت ـا بٌراّْای اٖتػاؼی هؤنٌٓؽ ًْاییتْای کٌتف

کل ا ّواٌّر  هیاى ًْاییتْای هفت ف بتا کٌتفیْتای ؼاغلت      قَـ بِ.ؼٌّؽ زاـزَر هطػع اـائِ

ّوتاٌّر  بتا ؼٍایتف    ( ستاقهاً ا ر  ضتؽُ ؼـٍى  ّواٌّر  با سایف بفـستیْای اًدتام  ( اق قفیٕ ایّ

ّوتاٌّر  بتا اضتػاظ    ( ّواٌّر  با ضسابفساى غتَـتْای هتای  ٍ ؼ  ( هػتلّ ٍاضؽ تداـیا ج

اضػاظ بفٍى ساقهاً  هستلَییت پتفؼاقش    ؼـ ضاییکِ هوکي است. ضَؼ ساقهاً ا هیسف ه  بفٍى
ـا بفيْؽُ ؼاضتِ باضٌؽا اها هسلَییت کٌتفیْای ؼاغل   یا اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  ؼاؼُ ّای های 

 .ضاکن بف گكاـضرفی های  ؼـ ًْایت بفيْؽُ هؽیفیت ضفکت است

 تؼییي داهٌِ در گشارشْبی هبلی هْن 
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ِ  گكاـضتْای هایی نى ؼستتِ اق  هیكاى ٍ ٍسًت گكاـضرفی های  ضاهل  ؼـ ؼاهٌتِ بفـست     استت کت

ٍ  ضتَؼ  هت  يوٕ ْفنیٌؽ گكاـضرفی های  تَسف هتؽیفیت ٍاضتؽ تدتاـی تًیتیي     . گیفًؽ ٖفاـ ه 

کِ هؽیفیت یا ًْاؼّای ًهاـت  بتَاًٌؽ بتف اقاليتات    (هاًٌؽ بَؼخِ) سایف گكاـضْای های  کلیؽی

ؼـ ستكص ضتؽاٖل    . ؽُ ضتَؼ هٌؽـج ؼـ نًْا تکیِ کٌٌؽ ًیك هوکي استت ؼـ ؼاهٌتِ بفـست  گٌداًت    

ٍاضتؽّای تدتاـی هؤنٌٓتؽ بتفای اـقیتاب  کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بتف          ٍسًت ؼاهٌتِ بفـست ا   
 .گكاـضرفی های ا غَـتْای های  اساس  ساییاًِ ٍ هیاى ؼٍـُ ای ـا هَـؼ بفـس  ٖفاـ ؼٌّؽ

 ٍاًَاع ضؼف هَجَد در کٌتزلْبی داخلی تؼییي س ح اّویت 

ـ     ق ٕ ؼستَـایًول کٌتفیْای  ا هتؽیفیت  ؼاغل  اـائِ ضتؽُ تَستف ستاقهاى بتَـس ٍ اٍـأ بْتاؼا

ًػستتیي ستكص اق ًٗتایعا ًٗتع     . هؤنّ است هیكاى ٍ سكص ًٗع ـٍی ؼاؼُ ـا هطػع ًوایؽ

ًَي  ًٗع ؼـ سیستن کٌتفیْای ؼاغل  است کِ هؽیفیت ٍاضتؽ تدتاـی    ًٗع ساؼُ. ساؼُ است

ستكص  . ؼّتؽ  الِ ٖايؽُ هًوَل ـظ هت  ؼّؽ ٍ يوَهاً غ ـا ؼـ هًفؼ ضؽاٖل هیكاى غكف ٖفاـ ه 

است کِ هًوَزً ًطتاًرف ستَابٗ  اق هتَاـؼ ًٗتع ـظ ؼاؼُ ؼـ سیستتن       هالضهِ ًٗع ٖابلبًؽیا 

.  گتفؼؼ  کٌتفیْای ؼاغل  است کِ تدویى ایي هَاـؼ هٌدف بتِ ٍٖتَو ٍؾتًیت ٖابتل گتكاـش هت       

ُ هالضهِ کوتف اق ؾًّ بااّویت استا ییکي اّویت نى بِ  ضؽت ًٗع ٖابل ای استت کتِ    اًتؽاق

ؾتًّ  ؼـ ستكص بتازتفا   . بایؽ هَـؼ تَخِ هسلَییي ًانف بتف گكاـضترفیوای  ضتفکت ٖفاـگیتفؼ    
ٖفاـ ؼاـؼ کِ ًَي  ًٗع یا تفکی   اق ًٗایع هَختَؼ ؼـ کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بتف       بااّویت

ِ   گكاـضرفیوای  است کِ بتِ هَختب نى اضتوتال هًٗتَل هت       هَٖتى اق ٍٖتَو یتب     ـٍؼ ًتتَاى بت

ای ضتفکت اختٌتتار یتتا نى ـا   ؼٍـُ ؼاؼُ ؼـ غتَـتْایوای  ستتازًِ یتا هیتتاى   ّ بااّویتتت ـظتطفیت 

 .ضٌاسای  ًوَؼ

ّیلتت ًهتاـت بتف ضستابؽاـی      2استاًؽاـؼ ضسابفس  ضواـُ  هٗفـاتًاهِ ٍ  نییي 20هكابٕ با بٌؽ 
 –ؼـ ضسابفس  اًدتام ضتؽُ ق تٕ ٖتاًَى ستاـبیٌك      هٗؽاـ اّویت هَـؼ ًهف ضفکتْای سْاه  ياما 

ؼـًهتف گفْتتِ   اّویت استتٓاؼُ ضتؽُ ؼـ ضسابفست  غتَـتْایوای  ستازًِ       ا ّواًٌؽ هیكاىنکسل 
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ّای اخفای  سكص کو  اًَاو ؾًْٓای بااّویتا ًٗع  ؼـ ایي ـاستاا بفغ  ؼستَـایًول.ضَؼ ه 

اق هیتكاى  % 30ٍ کوتتف اق  % 30تتا  % 70ا بتیي  %70ٖابل هالضهِ ٍ ًٗع ساؼُ ـا بِ تفتیتب هًتاؼل   

 . [25] گیفًؽ ؼـ گكاـضرفی های  ؼـًهف ه  کل  اّویت

         ِ ـیتكی ٍ گكاـضترفی ٍ ًیتتك    ضتایاى ؾکتف استتا هالضهتات هفبتَـ بتِ اّویتت ؼـ ستكص بفًاهت

اّویتت   بِ تفتیب 450ا320با استاًؽاـؼّای ضسابفس  های   ا هكابٕنىهالضهات کو  ٍ کیٓ  

ؼـ ضسابفس ا اـقیاب  تطفیْٓای ضٌاسای  ضؽُ ؼـ ضسابفس ا ؼـگكاـضرفی کٌتفیْتای ؼاغلت    

 . [5] ًیك کاـبفؼ ؼاـؼ

 تؼییي فزآیٌذّبی کلیذی پشتیببى الالم اطلی ٍ بباّویت 

ٓ   ضیَُضاهل ای اق ـٍیؽاؼّا استکِ  ـی قًدیفُیب ْفنیٌؽ تدا ِ  ضتَؼ  وت  ّتا ٍ ث تْتای هػتل اق  کت

ا تدكیِ ٍ تطلیلا ق ِٗ بٌؽی ٍ ث تت هًتاهالت غتاظ    نًْا خْت بفٖفاـیا ضٌاسای ا گفؼنٍـی

هسؤییت بفٖفاـی اـت اـ هیاى اٖالم اغل  یا ضستابْا بتا ّفیتب اق    . ضَؼ ه استٓاؼُ ( ؼـ ؼْتفکل)

  پفؼاغتٌت بِ يٌَاى هثالا ضسابْای . ْفنیٌؽّای تداـی هفت ف با نًْا بفيْؽُ گفٍُ اـقیاب  است

بتا تَختِ   . ّكیٌِ ّا ٍ پفؼاغتْا اـت اـ ؼاـؼبا ْفنیٌؽّای پفؼاغتْای ًٗؽیا تْیِ غَـتْای های ا 

هٌابى غاـخ  ٍ ؼاغل ا ْفنیٌؽّای ؾکفضؽُ ؼـ اـقیتاب  کٌتفیْتای    اقيول نهؽُ ِبِ بفـسیْای ب

اـائِ  با ْفنیٌؽّای هَخَؼ ؼـ زب ییست اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل بِ هیكاى ٖابل تَخْ  ؼاغل  

اق ایي پس زتب ییستت   ) خاهًِ ضسابؽاـاى ـسو  ایفاى (های )ؼـ ؼستَـایًول ضسابفس  ضؽُ 

ّتتا ٍ  غفیتتؽا ّكیٌتتِزفغتتِ بتتِ يٌتتَاى هثتتالا ْفنیٌتتؽّای هَختتَؼ ؼـ . هكابٗتتت ؼاـؼ[2] (خاهًتتِ

اـائتِ غتؽهاتا ؼـیاْتت کتاز یتا      / ضسابْای پفؼاغتٌت  ضتاهل غتؽٍـ ؼـغَاستت غفیتؽ کتاز       

 َ ـتطستارا بفگطتت کتاز ٍ ستایف ه تایٍ پفؼاغتت ا پفؼاغتْتای بتاًک  ٍ         غؽهاتا ؼـیاْتت غ

ؼـ ستال   تَاًؽ ه  زب ییست خاهًِ ضسابؽاـاى ـسو یؿاااستٓاؼُ اق . ضَؼ پفؼاغتْای ًٗؽی ه 
 .باضؽؼـ ایي غػَظ  پاسػرَی ًطَُ يول ضسابفساى ؼاغل  ٍ هستٗل اٍل اخفای اـقیاب ا

  ریسکارسیببی 



14 

 

ای اق ـیسکْای هفت ف با تطفیّ ـا بفای ّفیب اق  است غالغِهؽیفیت ٍاضؽ تداـی هؤنّ 

غالغتِ ّتای   . ـیتكی نقهتَى استتٓاؼُ ًوایتؽ     ّا ؼـ بفًاهِ ٍ اق ایي غالغِ ًوَؼُاٖالم اغل  تْیِ 

هَـؼ ًهف ضاٍی ْْفست  اق اٖالم اغل  یا ضسابْای هْنا هاًؽُ ّای هتفت ف بتا نًْتا ٍ اؼياّتای     

 اا اـقضتیاب  ٍ تػػتیع  تًْتؽاتا تواهیتت  ٍخَؼ ٍ ٍَٖوا ضَٗٔ ٍ )هٌؽـج ؼـ غَـتْای های  

هتؽیفاى ٍاضتؽّای    .ؼياّتا استت  ٍ ـیسکْای هفت ف با ّفیب اق ایتي ا ( اـائِ ٍ اْطا بٌؽی ٍ ق ِٗ

ٌؽ اق اًَاو هػتلّ ـیسکْای ضٌاسای  ضؽُا ًهیف ـیسب ؾاتت ا ـیستب کٌتتفلا    تَاً ه تداـی 

ـیسب تفکی   ٍ ـیسب تٗلبا ؼـ قفاض  نقهَى کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی های  

 . استٓاؼُ کٌٌؽ

کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بتف     ّواًكَـ کِ پیطتف گٓتْطتؽ اـقیتاب  ـیستب هٌتؽـج ؼـ گتكاـش      

ـیستکْای   اق ایتي ـٍی .گكاـضرفی های ا غفْاً هًكَِ بِ ـیسکْای گكاـضترفی هتای  استت   
ؼـ ستكص ٍاضتؽ   کٌتفیْتای ؼاغلت    اـقیتاب   هفت ف با سكَش يولیات  ٍ َٖاًیي ؼـ زب ییستْای 

ـ   یتؿا  .هتَـؼ ًهتف استت    تداـی ٍ اق ًهف نثاـ نى بف گكاـضرفی های   ـیستکْای هتای  هٌتؽـج ؼ

ٍ ؼستَـایًول ضسابفس  اـائِ ضؽُ تَسف ییست اـائِ ضؽُ تَسف خاهًِ ضسابؽاـاى ـسو   زب

بفای اـقیاب  کٌتفیْتای ؼاغلت    بِ يٌَاى ًوًَِ هٌاسب ساقهاى ضسابفس  ه تٌ  بف هؽیفیت غكف 

 . [4]گفؼؼ تلٗ  ه ضاکن بف گكاـضرفی های  

  ِارسیببی کٌتزلْبی داخلی در س ح ٍاحذ تجبری: 2هزحل 

تَاًؽ ت ثیفی ْفاگیف بتف يولکتفؼ ستاقهاى ؼاضتتِ      کٌتفیْای بفٖفاـ ضؽُ ؼـ سكص ٍاضؽ تداـی ه 

اق ّویي ـٍیا بفـس  ایي کٌتفیْا بِ يٌَاى ًٗكِ ضفٍو ؼـ اـقیتاب  کلت  هیتكاى اثفبػطت      . باضؽ

کٌتفیْای ؼاغل  ضتاکن بتف گكاـضترفی هتای  ؼـ یتب ؼایتفُ یتا ٍاضتؽ تدتاـی ؼـًهتف گفْتتِ            

تَاى بِ اقاليات هٓیؽی ؼست یاْتت ٍ اق   ـقیاب  کٌتفیْا ؼـ سكص ٍاضؽ تداـیا ه با ا. ضَؼ ه 

تًییي هاّیت ٍ هیكاى نقهَى کٌتفیْای ؼاغل  هَـؼ ًیاق ؼـ ستكص هًتاهالت    ایي اقاليات خْت

بفای اًدتام ایتي هْتن بایتؽ تتَخْ  غتاظ غتفِ پتٌح ستكص هػتلتّ           . یا ْفنیٌؽ استٓاؼُ کفؼ
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ایي پتٌر  . ستفؼُ بف غكف ٍَٖو تٗل ب یا غكا ؼاـًؽ هًكَِ ؼاضتکٌتفیْای ؼاغل  کِ ت ثیفی گ

/ اقاليتات ٍ اـت اقتات  / ًْاییتْتای کٌتفیت   / اـقیتاب  ـیستب  / هطتیف کٌتفیت   :سكص ي اـتٌؽ اق

 .ًهاـت

هتفت ف بتا    ییستْای  زب اكاـضرفی های گ ؼستَـایًولْای کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بفؼـ يوَهاً 

هٌتابى  ؼـغػتَظ  ضتؽُ   بتا تَختِ بتِ هكایًتات اًدتام      .ضَؼ ّفیب اق پٌح سكص هؿکَـ اـائِ ه 

خاهًتِ  ییست  ییستْا ٍ زب هطػع گفؼیؽ کِ هیاى ایي زبؼستَـایًولْای غاـخ ا ٍ ؼاغل  

هٌاستب    ییست يٌَاى زب بِخاهًِ ییست  تَاى اق زب ه یؿاا . بْویكاى بازی  تكابٕ ٍخَؼ ؼاـؼ

ِ     بفای ضسابفس  کٌتفیْای ؼاغل  ؼـ تفتیتب ْتفم اـقیتاب      پٌح سكص هتؿکَـ استتٓاؼُ کتفؼ ٍ بت

ٍ      ( ساغتاـ کل )سیستن کٌتفیْای ؼاغل    خاهًِ ـا با کوت  تًتؽیل بتفای ستكص هطتیف کٌتفیت  

( نى بػص قفاض )ّای ضسابؽاـی  اـقیاب  ـیسبا ْفم اـقیاب  سیستن کٌتفیْای ؼاغل  زفغِ

ْتتفم اـقیتتاب  سیستتتن ًیتتك ٍ ًهتتاـت ٍ ا اقاليتتات ٍ اـت اقتات ص ًْاییتْتتای کٌتفیتت ـا بتفای ستتك 

ـا بِ يٌتَاى زتب ییستت     (کاهپیَتفّای ضػػ -هطیف سیستوْای اقاليات )کٌتفیْای ؼاغل  

 .بکاـبفؼ ًْاییتْای کٌتفی  غاظ سیستوْای اقاليات ٍ اـت اقات

  ِارسیببی کٌتزلْبی داخلی در س ح فزآیٌذ: 3هزحل 

ؼٖیٕ اًدام ؼّؽ کتِ بتِ هَختب نى اـت تاـ ٍ پیًَتؽ      هؽیفیت ٍاضؽ تداـی بایؽ تدكیِ ٍ تطلیل  

هیاى ْفنیٌؽّای تداـی اغل  با اٖالم اغل  بااّویت یا ضستابْای هٌتؽـج ؼـ گكاـضتْای هتای      

غَـت هؽیفیت ٖاؼـ غَاّتؽبَؼ بتا استتٓاؼُ اق ًتتایح ضاغتل اق تدكیتِ ٍ        ایيؼـ . هطػع ضَؼ

کاـکٌتاى ضتفکت بتِ     َیفهدتاق هاًٌؽ خلتَگیفی اق ؼستفست    )فا اّؽاِ کٌتفی  تطلیل هَـؼ ًه

ّ   )ٍ ضیَُ ّای کٌتفی  هتفت ف بتا نًْتا    ( ؼاـاییْا ا تػتَیبا اختفاا ث تت ٍ    ًهیتف تٓکیتب ٍنتای

 .ؼست یابؽغَؼ ضٌاسای  ٍ بِ اّؽاِ هَـؼ ًهف ـا ( ًرْؽاـی

یتب  . گام بًؽی ؼـ اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  ؼـ سكص ْفنیٌؽا ضٌاسای  کٌتفیْای کلیؽی استت 

کٌتفل کلیؽیا کٌتفل یا تفکی   اق کٌتفیْای هػتلّ است کِ بِ اؼياّای هفت ف با یب ًْاییتت  
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 ضتَؼ  هت  یتا ـیستب ٖابتل هالضهتِ هفبتَـ      ( هاًٌؽ یب ٖلن غاظ ؼـ غَـتْای های )بااّویت 

[25]. 

ا بایتؽ  ضٌاستای  ًوتَؼ  گكاـضترفی هتای  ـا    ؼـ ِ گفٍُ اـقیتاب  ْفنیٌتؽّای کلیتؽی   پس اق نًک

هستتٌؽ ستاقی   . ضٌاغت غَؼ اق قفاض  کٌتفیْای هفت ف با گكاـضرفی های  ـا ًیك هستتٌؽ ًوایتؽ  

ُ  باقؼاـًؽُ یا کطّ)هَـؼ ًهف ضاهل تًییي ًَو کٌتفل  ا هدتفی کٌتتفلا استتٓاؼُ یتا يتؽم      (کٌٌتؽ

استٓاؼُ اق ٌْآٍـی اقاليات ؼـ کٌتفل هَـؼ ًهف ٍ کٌتفیْای يوَه  هفت ف با ٌْآٍـی اقاليتات  

 .است

 يولکفؼ پس اق هستٌؽساقی قفاض  کٌتفیْای ضاکن بف گكاـضرفی های ا ًَبت بِ هستٌؽ ساقی

ـ   هستتٌؽ ستاقی هتَـؼ ًهتف بایتؽ       .ستؽ ْفنیٌؽّای کلیؽی ٍ کٌتفیْای کلیؽی هفت ف با نًْتا هت  

 .اًدام ضَؼ... ّا ٍ  ّای ٍـٍؼی ٍ غفٍخ ا ًَو پفؼاقش ؼاؼُؼـغػَظ هَاـؼی ًهیف ؼاؼُ

کسب ضٌاغت اق قیفساغتْای ٌْآٍـی اقاليات ٍ ـیسکْای هفت ف بتا نى ٍ ّوسٌتیيا اـقیتاب     

کن بتتف ًٗطتت  هْتتن ؼـ تَستتًِ کٌتفیْتتای ؼاغلتت  ضتتا کٌتفیْتتای ه تٌتت  بتتف ٌْتتآٍـی اقاليتتاتا  

ؼـ ّویي ـابكِا هتؽیفیت ٍاضتؽ تدتاـی هؤنتّ استت ضتٌاغت         .کٌؽ گكاـضرفی های  ایٓا ه 

 کٌتفیْای هفت ف با ؼستفست  بتِ اقاليتاتا    :ًهیفّای کاـبفؼی  هفت ف با بفًاهِ کٌتفیْایؼٖیٕ اق 

تٓکیب ٍنایّا کٌتفیْای هفت ف با بفًاهِ ّای اهٌیت  ٍ سایف هَاـؼ هطابِ ٍ ّوسٌتیي کٌتفیْتای   

ِ      : کاـبفؼی هاًٌتؽ  ُ  کٌتفیْتای هتفت ف بتا پتفؼاقش کاهتل ٍ بت ُ   هَٖتى ؼاؼ ّتای   ّتاا ضٓانتت اق ؼاؼ

 .کسب کٌؽ... غفٍخ  ٍ 

ّتای   ٍ بف اساس گٓتِ هكابٕ با ـٌّوَؼّای اخفای  ؼـ اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  ؼـ سكص ْفنیٌؽ 

ٍ اـت تاـ نًْتا بتا ًتَو     کاـبفگْای اـقیاب  ؼـ سكص ْفنیٌؽ بایؽ بِ تطفیْٓای اضتوتای ا   پیطیيا

ُ    )یاْتِ ًَو کٌتفل کلیؽی استٗفاـااؼياّای هَخَؼ تٓکیتب  ا (پیطریفی کٌٌتؽُ یتا کطتّ کٌٌتؽ

ِ ییست  زبؼـ . استٓاؼُ یا يؽم استٓاؼُ اق ٌْآٍـی اقاليات بپفؼاقؼٍٍنایّ  ایتي هتَاـؼ    خاهًت
هفت ف با تٓکیب هٌهَـ ضؽُ استلیکي ؼـ کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی های  بف ه اضث 
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ؼـ ًتیدتِا  . ت کیتؽ بیطتتفی ٍختَؼ ؼاـؼ   ٍنایّ ٍ ٌْآٍـی اقاليات بکاـگفْتِ ضؽُ ؼـ کٌتفیْتا  
بفای بفـس  بًٌَاى ًوًَِ اق نى  تَاى ه ییستا  ؼـ ایي زب هؿکَـؼـغَـت ايوال هالضهات 

 .تگفْبْفُ ًیك کٌتفیْای ؼاغل  ؼـ سكص ْفنیٌؽ 
 

  ِآسهَى طزاحی کٌتزلْب ٍ اثزبخشی ػولیبت در س ح هؼبهالت: 4هزحل 

 استفبدُ اس رٍیکزد هبتٌی بز ریسک 
اًدام نقهَى کٌتفیْای کلیؽی اق  بفایتًییي قهاى هٌاسب  خْتتَاًؽ  هؽیفیت ٍاضؽ تداـی ه 

پتس اق بفٖتفاـی یتب ه ٌتای هطتػع بتفای تًیتیي        . کٌؽیب ـٍیکفؼ ه تٌ  بف ـیسب استٓاؼُ 

یابتؽ کتِ ًیتاقی بتِ نقهتَى       اثفبػص بَؼى يولکفؼ کٌتفیْای کلیؽی تَسف هؽیفیتا ٍی ؼـه 

ا اق ساغتاـی کٌتفیْ ا ؼـغَـت  کِکل  قَـ بِ. ًوَؼى کلیِ کٌتفیْای کلیؽی ؼـ ّف سال ًیست

ای ؼـ نًْتا ٍختَؼ ًؽاضتتِ باضتؽا      ضتؽُ ّیسرًَتِ هتَـؼ ًٗتع ضتٌاغتِ      ٍ هٌتؽ باضتٌؽ   پایؽاـ بْفُ
 .نًْا ـا هَـؼ نقهَى ٖفاـؼاؼ طؽاٖل ّف سِ سال یک اـتَاً ه 

 آسهَى کٌتزلْبی کلیذی 

کتِ   ضَؼ ه ضؽُ ؼـغػَظ کٌتفیْای ؼاغل  کلیؽی بِ زْاـ ًَو يوؽُ تٗسین  نقهًَْای اًدام

ّؽِ ًْتای  ؼـ نقهتَى   . پفس ٍ خَا باقـس ا هطاّؽُ ٍ اخفای هدؽؼ ـٍیِ کٌتفی : ي اـتٌؽ اق

هؽیفیت ٍاضؽ تدتاـی هؤنتّ استت    . ستایب کٌتفلا اقویٌاى اق اثفبػط  ًطَُ يولکفؼ نى 

اًؽاقُ ًوًَِ یا ًَو )بفای تًییي هیكاى نقهًَْای هَـؼ ًهف ؼـغػَظ یب ـٍیِ کٌتفی  کلیؽی 

ا يَاهل  ًهیف پیسیؽگیْای هَخَؼ ؼـ کٌتفل کلیؽی هَـؼ ًهف ٍ تًؽاؼ ؼًْات (ضؽُ نقهَى اخفا

بِ ؼییل اًك أ هیاى کلیتت ؼستتَـایًول کٌتفیْتای ؼاغلت  بتا      .اخفای کٌتفل ـا هؽ ًهف ٖفاـ ؼّؽ
ضتٌاغت  ) 315اق هٓتاؼ هٌتؽـج ؼـ استتاًؽاـؼّای ضسابفست  ضتواـُ       تَاى ه گكاـضرفی های ا 

ـٍضتتْای ) 330ا (هطتتیف نى ٍ بتتفنٍـؼ غكفّتتای تطفیتتّ بااّویتتتٍاضتتؽ هتتَـؼ ـستتیؽگ  ٍ 
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ا ؼـ اختفای کٌتفیْتای   (ضَاّؽ ضسابفست  ) 500ٍ ( ضسابفس  ؼـ بفغَـؼ با غكفّای بفنٍـؼی
 .[5]ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی های  بْفُ خست

 ًَِاًذاسُ ًو 

ًَو اًؽاقُ ًوًَِا بف ایي : گیفی هؽل ه تٌ  بف ًوًَِ (1: اًَاو هػتلّ اًؽاقُ ًوًَِ ي اـت است اق

گیتفی ؼـ ضسابفست  ٍ ستایف     ًوًَِا 530ؼـ استاًؽاـؼ ضسابفس  ضواـُ  ه ٌای هالضهات هٌؽـج
اق هتؽل اـائتِ ضتؽُ ؼـ     تَاى ه ّوسٌیيا . [5] ضَؼ ه اًدام ا ـٍضْای اًتػار اٖالم بفای نقهَى

اـائِ ضؽُ است ٍ با ؼـًهف  ایفاى ؼستَـایًول ضسابفس  های  کِ تَسف خاهًِ ضسابؽاـاى ـسو 

هؽل ه تٌ  بف تًتؽاؼ ؼًْتات    (2.گفْتي هالضهات هفبَـ بِ تًؽاؼ ؼًْات اخفای کٌتفل بْفُ بفؼ

ِ کٌتتفل  ؛ ًوًَِ 2-ْف سِ هاُ یک اـغَـت بِکٌتفل ؛ ًوًَِ 1-سازًِکٌتفل : اخفای کٌتفل  3-هاّاًت

 . ًوًَِ 45-تکفاـضًَؽُکٌتفل ؛ ٍ ًوًَِ 30-ـٍقاًِکٌتفل ؛ ًوًَِ 10-ّٓتر کٌتفل ؛ ًوًَِ

يالٍُ بف هَاـؼ ؾکفضؽُ َْٔا بایؽ ٌّرام تًییي اًؽاقُ ًوًَِا بِ يَاهل  هاًٌؽ ؼستت  یتا غَؼکتاـ    

سفاًدام ایٌکِا هتؽیفیت ٍاضتؽ تدتاـی هؤنتّ     . بَؼى ًطَُ اخفای یب کٌتفل ًیك تَخِ ؼاضت

َ است اق ٖؿاٍت ضفِْ ى کٌتفیْتای کلیتؽی   ای غَؼ ؼـ قفاض  ـٍیِ ّای هَـؼ ًیاق خْت نقهت

 . بْفُ بفؼ

  کٌتزلْبی جبزاًیشٌبسبیی شکبفْبی کٌتزلی ٍ 

ؾتًّ هَختَؼ    تَاًؽ بِ يلت ؾًّ هَخَؼ ؼـ يولکفؼ کٌتفیْا یا ضکاْْای کٌتفی  ـغؽاؼُ ه 

یب کٌتفل خ فاً ا ضیَُ یا سایف تالضْای  است کِ با ّؽِ کاستتي  ؼـ قفاض  نًْا ـظ ؼّؽ ٍ 

اق ًٗع هَخَؼ ؼـ قفاض  یب کٌتفل ٍ یا غفْاً ْٗؽاى کٌتفل هفت ف با ْفنیٌتؽ یتا بفًاهتِ هتای      

هؽیفیت ٍاضتؽ تدتاـی هؤنتّ استت ٌّرتام تًیتیي اؼياّتای        . [25]ضَؼ ه هَـؼ ًهفا قفاض  

 .یابؽهای ا اق ٍخَؼ کٌتفیْای خ فاً  اقویٌاى  هفت ف با اٖالم اغل  هٌؽـج ؼـ گكاـضْای

  ًِتیجِ گیزی، ارائِ گشارش ٍ رفغ ًمبیض ٍ ضؼفْب: 5هزحل 

 ِگیزی درهَرد اثزبخشی ًتیج 
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ٖؿتاٍت  ؼـباـُ يولکفؼ هٌاستب کٌتفیْتا   تَاًؽ  ه با استٓاؼُ اق ًتایح ضاغل اق نقهَىا هؽیفیت 

یتتا  کٌتفیْتتای ؼاغلیکتتِ اق قفاضتت نى ؼستتتِ اق  ؽـ نقهتتَىطٌاستتای  ضتتؽّیهتتَاـؼ اًطفاْ. ًوایتتؽ

ؼـ ایٌرًَتِ   .هٌاس   بفغَـؼاـًتؽا ًطتاًرف يتؽم اثفبػطت  کٌتفیْتای هتَـؼ ًهتف استت         يولکفؼ

ٍ با تَخِ بِ سكَش  کٌؽسكص ًٗع ـٍی ؼاؼُ ـا هطػع  هَاـؼا هؽیفیت هؤنّ است هیكاى ٍ

ًٗع ٖابل هالضهتِ یتا   ًٗع ساؼُا ) اّویت کیٓ  ٍ کو  نىا ؼـغػَظ ًَو ًٗع ـٍی ؼاؼُا

زٌاًسِ اـقیاب  ـیسب گتفٍُ ْفنیٌتؽّای یتب ضستار اق     .کٌؽگیفی  ا تػوین(ؾًّ بااّویت

سكص بازی نى ضکایت ؼاضتِ باضؽا ضت  ؼـغتَـت ًؽاضتتي اثتف ـیتای  بتازی ستكص غكتاا بتا         
ِ .يٌَاى ؾتًّ بااّویتت تلٗیکتفؼ    ـا بِ هَـؼ َاى نىت ه  اای ٖؿاٍت ضفِْ ؼـًهف گفْتي ـ  بت  قتَ

ضسابْای پفؼاغتٌ  کِ ضاهل ْفنیٌؽّای پفؼاغتْتای ًٗتؽی ٍ بتاًک ا    ؼـ تفا زٌاًسِ هثالً  ٍاؾص

ّا استا ؼـغَـت  کِ ـیسب قفاض  ٍ يولکفؼ هدوَو ْفنیٌتؽّا بتاز اـقیتاب      غفیؽ ٍ ّكیٌِ

ؽ بتا تَختِ بتِ    تَاً ه اضسابْای پفؼاغتٌ  ؼـ ٍخَؼ تًؽیالت سٌَات  يؽم ضَؼا ضت  ؼـغَـت

 .ای بِ يٌَاى ؾًّ بااّویت هطسَر ضَؼ ٖؿاٍت ضفِْ

 گشارشگزی 

دكیِ ه ٌای تگفٍُ اـقیاب  هؤنّ است تػویوات غَؼ ـا بف : ساقهاً گكاـضرفی ؼـٍى -ایّ

ؾتًْٓای بااّویتتا ًٗػتْای ٖابتل هالضهتِ ٍ      اتػاؾ کٌؽ ٍ  یاْتِ ّااًدام ضؽُ ؼـهَـؼ ٍ تطلیل 

نى ؼستتِ اق هتَاـؼ ًٗتع ٍ    ؾتوي ـؼیتاب    ساؼُ ـا بِ کویتِ ضسابفس  گتكاـش ؼّتؽا اهتا بایتؽ     

ـْى نًْا  اٖؽاهات اغالض  ؼـغػَظ اـسؽ ًهف ؾًّ بااّویت ه  گكاـضکِ بِ ٍؾًیتْای ٖابل

 .ـا پیطٌْاؼ ًوایؽ

گتكاـش اقویٌتاى بػطت  غتَؼ ـا     ٍاضؽ تدتاـی هؤنتّ استت    : ساقهاً  گكاـضرفی بفٍى -ر

هٓاؼ هٌتؽـج ؼـ ایتي   . اـائِ کٌؽؼـغػَظ اثفبػط  کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفیوای  

ضفش ٍنایّ هؽیفیت؛ ضفش زاـزَر بکاـگفْتِ ضؽُ تَستف هتؽیفیت؛ ٍ   : گكاـش ي اـتٌؽ اق

ًکتِ  .ضاکن بف گكاـضرفی های  ؼاغل  گیفی ـٍضي ٍ ٍاؾص ؼـهَـؼ هؤثفبَؼى کٌتفیْای ًتیدِ
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هَاـؼ ؾًّ بااّویت ؾکف گفؼؼ  بایست ه ساقهاً   ؼـ گكاـضرفی بفٍىٖابل ؾکف نى است کِ 
ساقهاً  کِ ّف سِ سكص هػتلّ ؾًّ بتِ کویتتِ ضسابفست  گتكاـش      بفغالِ گكاـش ؼـٍى)

 (. ضَؼ ه 
  ِ يٌتَاى هطػتَل ْفيت  کتاـ غتَؼ ٍ       ؼـ ضال ضاؾف ؼـ ایفاىا ضسابفساى هستٗل گكاـضت  ـا بت

کاـاى بتِ غتاض   ( اّتن ًکتات ؾتًّ سیستتوْا ٍ ـٍضتْای کٌتفیت       )تطت يٌَاى ًاهِ هتؽیفیت  

ًٗاـ ؾتًّ هكفٍضتِ ضتاهل هتَاـؼ     ": ضَؼ ؼـ هتي ایي گكاـش اضاـُ ه . ؼٌّؽ غَیص اـائِ ه 

هٌهَـ انْاـًهف  غفْاً با ّؽِ تًییي ـٍضْای ضسابفس  زقم بِ)هْو  است کِ ؾوي ـسیؽگ  
هَاـؼ هٌؽـج ؼـ ًاهِ هؿکَـ يوَهتاً ضتاهل   ".با نًْا بفغَـؼ ضؽُ است( ًس ت بِ غَـتْای های 

ٖابل هالضهِ ٍ ؾًْٓای بااّویت ق ٕ تًفیّ کٌتفیْای ؼاغل  ضتاکن بتف گكاـضترفی     ًٗػْای

ْای ًوًَِ گكاـضت استا ّفزٌؽ ًطَُ ًراـش نًْا ؼٖیٗاً هكابٕ با با ؼستَـایًول بَـس  ق ٕهای  
غػَظ کٌتفیْای ؼاغلت  ضتاکن بتف گكاـضترفی هتای       ای ؼـ ضفِْاـائِ ضؽُ تَسف هؤسسات 

هتؿکَـ  تَاًٌؽ بِ ًطَی هتؤثف اق گتكاـش    ضسابفساى ؼاغل  ٍ هستٗل ه یؿاا ؼـ سال اٍل .ًیست
 .گیفی ًوایٌؽ ساقهاً  بْفُ ساقهاً  ٍ بفٍى ؼـٍىيٌَاى ًوًَِ ؼـ گكاـضرفی ِ ب

تٗستین  کلت   بتِ ؼٍ ؼستتِ   کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بتف گكاـضترفی هتای     اغَزً بٌؽّای گكاـش 

 ً تَؼ هاًٌتؽ   :ؼاغل  ؼـ سكص کلت  ٍاضتؽ تدتاـی   ْای بٌؽّای ًاض  اق ْٗؽاى کٌتفی( 1: ضًَؽ ه 

ٍخَؼ کویتِ ضسابفس  یا ٍاضؽ ضسابفس  ؼاغل  هكابٕ با هٌطَـ ًْاییتْای ضسابفست  ؼاغلت  ٍ   

هًوَزً ؼـ بٌتؽّای گتكاـشا ابتتؽا     :ؼـ سكص ْفنیٌؽّا بٌؽّای هفت ف با هَاـؼ ؾًّ هَخَؼ( 2

ى ٖیتؽ  نضتَؼ ٍ ؼـ اًتْتای    هت   هفت ف با هَاـؼ ؾًّ ؼـ سكص کل  ٍاضؽ تدتاـی ؾکتف   ّایبٌؽ

ستكص ْفنیٌتؽ بتِ ضتفش ؾیتل       ؼـ کِ ًاـسای  کل  هَـؼ ًهف هٌدف بِ ٍَٖو ًاـساییْای گفؼؼ  ه 

ی هتَـؼ  ّابِ ضفش اؼيا ّاهفبَـ بِ ؾًّ هَخَؼ ؼـ سكص ْفنیٌؽ ّایبٌؽسپس . گفؼیؽُ است

ْاٖتتؽ کٌتتتفل ؼـج يٌتتَاى ضستتار (1: پتتفؼاقؼ ٍ اغتتَزً ؼـبفگیفًتتؽُ ایتتي هتتَاـؼ استتت ًهتتف هتت 

: يٌَاى هثتال  بِ)ضؽى ایي ًاـسای   ؼییل بااّویت تلٗ (3ضفض  اق ًاـسای  هَـؼ ًهف؛ (2اثفبػص؛
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ُ     ث تت تًتؽیالت  ایي اهف هٌدف بتِ   ِ   ؼـ غتَـتْای هتای  هیتاى ؼٍـ تًتؽیل گتكاـش   / ای یتا ستازً

تطفیتّ  تَاًتؽ هٌدتف بتِ     بیاى ایٌکِ ًاـسای  هؿکَـ هت  ؼـ اًتْا(4ٍ( گفؼیؽُ ضسابفس  سال ٖ ل

بیٌت  ٍ کطتّ ؼـ غتَـتْای     بااّویت ضسار هَـؼ ًهف ٍ ًتیدتاً تطفیّ بااّویت َیفٖابل پتیص 

ا ًوًَتِ ای اق بٌتؽ گتكاـش ؼـ ستكص کلت  ٍاضتؽ تدتاـی ٍ بٌتؽّای         بِ يٌَاى هثتال . های  گفؼؼ

 :هفبَـ بِ ؾًّ هَخَؼ ؼـ سكص ْفنیٌؽّا اـائِ گفؼیؽُ است

تاـ ٍ يولکفؼ ًْاییت ٍاضتؽ ضسابفست    ؾوٌاً ساغ. ضفکت ْاٖؽ کویتِ ضسابفس  است -

ؼاغل  ضفکت هٌك ٕ با هٌطتَـ ًْاییتت ضسابفست  ؼاغلت  هػتَر ستاقهاى بتَـس ٍ        

اٍـأ بْتاؼاـ ً تَؼُ ٍ ٍاضتتؽ ضسابفست  ؼاغلتت  سیستتن کٌتفیْتتای ؼاغلت  ضتتفکت ـا      

 . است هستوف بفـس  ٍ اـقیاب  ًکفؼُ غَـت بِ

بااّویتت قیتف ٍ ث تت تًتؽیالت  ؼـ     ًاـساییْای کٌتفیت  هتؿکَـ هٌدتف بتِ تطفیْٓتای       -

تًؽیل گكاـش ضستابفس  / ای ؼٍـُ ای ٍ تدؽیؽ اـائِ اٖالم هٗایسِ غَـتْای های  هیاى

 . است سال ٖ ل گفؼیؽُ

ضفکت ْاٖؽ کٌتفیْای اثفبػص خْت اقویٌاى اق ث ت کاهل ٍ غطیص ؼياٍی ضٗتَٖ    -

        ِ ٍق ـستاً   ـ ٍ تًْؽات بتؽّیْای اضتوتای  استت ٍ اٖتؽام هٌاست   خْتت بفـست  ٍ بت

اؼٍاـی ضسابْای هكبَـا اق خولتِ اـقیتاب  قیاًْتای هتَـؼ اًتهتاـ ٍ تًتؽیل ضستابْای        

ًاـساییْای هكبَـ بايتث ث تت تًتؽیالت  ؼـ غتَـتْای هتای       . هفت ف اًدام ًؽاؼُ است

ِ     هیاى ؼٍـُ تًتؽیل گتكاـش ضسابفست  ستال ٖ تل      / ای ای ٍ تدؽیتؽ اـائتِ اٖتالم هٗایست

تَاًؽ هٌدف بِ تطفیّ بااّویت ضسابْای هتؿکَـ ٍ   ْا ه یؿا ایي ًاـسایی. گفؼیؽُ است

 .بیٌ  ٍ کطّ ؼـ غَـتْای های  سازًِ گفؼؼ ؼـ ًتیدِ تطفیّ بااّویت َیفٖابل پیص

  حسببزس درخظَص کٌتزلْبی داخلیگیزی اظْبرًظز  شک 

ضسابفس هؤنّ است اق قفیٕ بفـست  ضتَاّؽ بؽستت نهتؽُ اق کلیتِ هٌتابى هَختَؼا اق خولتِ         

ّ       نقهَى  ضتؽُ ؼـ خفیتاى ضسابفست      اًدتام ضتؽُ ضستابفس ؼـهتَـؼ کٌتفیْتاا تطفیْٓتای کطت
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های  ٍ ّفگًَِ ًٗع کٌتفی  ضٌاسای  ضتؽُا ًهتف غتَؼ ـا ؼـهتَـؼ کٌتفیْتای ؼاغلت         غَـتْای

بَؼى کٌتفیْای ؼاغلت    اـائِ ًهف ضسابفس ؼـهَـؼ اثفبػص. کٌؽ ائِهای  اـ ضاکن بف گكاـضرفی

م بتِ يتؽم ٍختَؼ ّفگًَتِ هطتؽٍؼیت ؼـ ؼاهٌتِ بفـست  کتاـ         هتای  هلتك    ضاکن بتف گكاـضترفی  

ّیسرًَتِ   ٍغَـتا ضسابفس بایؽ اق کاـ ضسابفس  ؼست کطتیؽُ   ؼـ َیف ایي. ضسابفس  است

یا ایٌکتِ هتَـؼ هتؿکَـ ـا بتِ      ًهفی ؼـباـُ کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفیوای  اـائِ ًکٌؽ

ـ  .يٌَاى بٌؽ تًؽیل  ؼـ گكاـش غَؼ یطتال ًوایتؽ   گتكاـش ضستابفس ؼـبتاـُ    ؼ هٌتؽـج ؼـ  هتَا

يٌَاى گتكاـش؛ هستلَییت هتؽیفیت    : ي اـت است اق کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفیوای 

 . ؛ ٍ تاـیع گكاـشگكاـشتًییي هاّیت گكاـش؛ هسلَییت ضسابفس؛ اهؿای  ٍاضؽ تداـی؛

ؽ گكاـضْای هفبَـ بِ غتَـتْای هتای  ٍ کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بتف       تَاً ه هستٗل ضسابفس 

یب گكاـش کِ ضاهل انْاـ ًهف ؼـباـُ غَـتْای هتای   )تفکی    غَـت بِگكاـضرفی های  ـا 

 [.19]هٌتطف کٌؽ یا خؽاگاًِ( های  است بفگكاـضرفی ضاکن ؼاغل  کٌتفیْای انْاـ ًهف ؼـباـُ ٍ

خؽاگاًِ ؼـهتَـؼ کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بتف گكاـضترفی       زٌاًسِ ضسابفس بػَاّؽ گكاـض  
پتفؼاقؼا اـت تاـ زقم ـا    های  اـائِ کٌؽا بایؽ اق قفیٕ ؼـج یب بٌؽ کِ بِ هَؾتَو گتكاـش هت    

ؼـ ایتي ـاستتاا بایتؽ    .[19]هیاى گكاـش کٌتفیْای ؼاغل  ٍ گكاـش غَـتْای های  بفٖفاـ ستاقؼ 

فست  غتَـتْای هتای  ٍ بتِ ّوتیي تفتیتبا       ؾیل گكاـش کٌتفیْای ؼاغل ا بِ ًَو گكاـش ضساب

ّوسٌتیيا  . ؾیل گكاـش ضسابفس  غَـتْای های ا بِ ًَو گكاـش کٌتفیْای ؼاغل  اضاـُ ضتَؼ 

ؼـغَـت ٍخَؼ ؾًّ بااّویت ؼـ گتكاـش کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بتف گكاـضترفی هتای ا        

ًهتف بتف   ضسابفس بایؽ با ؼـج بٌؽ تَؾیط  ؼیرفی ًس ت بتِ تت ثیف یتا يتؽم تت ثیف ؾتًّ هتَـؼ        

هتٗابتتلا ؼـ گتتكاـش ضسابفستت   قتتَـ بتتِابفستت  غتتَـتْای هتتای  اضتتاـُ ًوایتتؽ ٍ  گتتكاـش ضس

 .غَـتْای های  ًیك بِ ؾًّ ؾکف ضؽُ ؼـ کٌتفیْای ؼاغل  اضاـُ ًوایؽ

 کٌتزلْبی داخلی تبریخ گشارش 
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ـ      ا ؼٍـُ هتَـؼ گتكاـش   [3]ق ٕ ؼستَـایًول اـائِ ضتؽُ تَستف کویستیَى بتَـس ٍ اٍـأ بْتاؼا

پایتاى ؼٍـُ  ) xx13/29/12ؼـ تتاـیع  هطؽٍؼ بِ کٌتفیْای ؼاغلت  ضتاکن بتف گكاـضترفی هتای       

تاـیع ت ییؽ گكاـش کٌتفیْای ؼاغل  تَسف ّیلتت هتؽیفُ بتا     هٌاسب نى است کٍِ  است( های 

 تَـس ٍ  ّف زٌؽ کِ ق تٕ ؼستتَایًول کٌتفیْتای ؼاغلی   اتاـیع ت ییؽ غَـتْای های  یکساى باضؽ

PCAOB   ا تاـیع گكاـش ضسابفس ًس ت بِ کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی هتای  ًیتك

ّواٌّر  بیطتف ٍ ایي اهف ؼـ ـاستای . بایؽ با تاـیع گكاـش ضسابفس  غَـتْای های  یک  باضؽ

گیفی اق ـٍیؽاؼّای پس اق تاـیع تفاقًاهِ ٍ ضٌاغت اضتوتای  بیطتتف هتؽیفیت ٍ ضستابفس      بْفُ

 . است هٗفـ گفؼیؽُؿکَـه اتگكاـض ًس ت بِ

ّفزٌؽ ؼـ ؼستَـایًولْای کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی های ا تاـیع ؼٖیٗ  بفای اًدام 

اـقیاب  اٍییِ پیطٌْاؼ ًطؽُ است ٍ ٖؿاٍت ؼـهَـؼ نى ـا با ؼـًهتف گتفْتي ضتفایفا ٍؾتًیت ٍ     

  ُ ؼستتَـایًولْای  اًتؽا اهتا    ساغتاـ ضاکن بف ٍاضؽ تداـی بِ هؽیفیت ٍاضؽ تداـی ٍاگتؿاـ کتفؼ

هَـؼ ًهف تواهاً بف ایي اهف ت کیؽ ؼاـًؽ کِ تاـیع اـقیاب  اٍییِ بایؽ ؼـ هٗكًت  اق ستال باضتؽ کتِ     
بتَاى پس اق ضٌاسای  ؾًْٓای بااّویت ٍ ًٗایع ٖابتل هالضهتِا ًست ت بتِ اغتالش نًْتا اٖتؽام        

اًتؽُ ًیتك   وؼ ٍ هاّْتای باٖی یؿاا بْتف است اـقیتاب  اٍییتِ ٖ تل اق پایتاى ستال غتَـت پتؿیف       . ًوَؼ
 .تکویل  ؼـ ٌّرام اـائِ گكاـش ًْای  یطال گفؼؼ غَـت بِ

 ِرٍیذادّبی پس اس تبریخ تزاسًبه 

اثفبػط   نًْا بف ت ثیف( 1ای هكلى ضَؼ کِ  زٌاًسِ ضسابفس اق ـٍیؽاؼّای پس اق تاـیع تفاقًاهِ

بااّویت ٍ هٌٓت    کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی های  ضفکت ؼـ تاـیع اـقیاب  هؽیفیت

پتس اق  زٌاًسِ اثفبػط  کٌتفیْتا  ( 2ٍ  ا بایؽ ایي هَاـؼ ـا ؼـ گكاـش ضسابفس  ؼـج ًوایؽباضؽ

 ؼـغَـت ت ثیف بااّویت ایٌرًَتِ ـٍیتؽاؼّا  باضؽا  نى تاـیع ٍ پیص اق غؽٍـ گكاـش ضسابفس 

یتب  ًس ت بِ ؾفٍـت ؼـج ضسابفس بایؽ ا بف اثفبػط  کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی

. گیتفی ًوایتؽ   تػتیوین ـٍیؽاؼ ٍ نثتاـ ًاضت  اق نى   خْت تَؾیص بٌؽ تَؾیط  ؼـ گكاـش غَؼ 



24 

 

ـٍیؽاؼّای بًؽ اق تاـیع تفاقًاهتِ هفبتَـ بتِ کٌتفیْتای ؼاغلت       اـقضیاب  ضسابفس ؼـغػَظ 

ّ    اضاکن بف گكاـضرفی های  ضتؽُ پتس اق تتاـیع     هطابِ با اـقضیاب  ٍی ؼـبتاـُ اقاليتات کطت

ـٍیؽاؼّای پس اق تاـیع ا 560ؽاـؼ ضسابفس  گكاـش ضسابفس  غَـتْای های ا بِ ضفش استاً
 .استا تفاقًاهِ

 

 

 رفغ هَارد ًمض ٍ ضؼفْب 

گفٍُ اـقیاب  هؤنّ استتا بتا کوتب هتؽیفاى ٍ کاـکٌتاى هستلَل ؼـ       -اغالضات يول  بفًاهِ

ؼـ . بتف استت ـا هطتػع ًوایتؽ     ضفکتا نى ؼستِ اق ًٗایػ  کِ اغالش نًْا بفای ضفکت ّكیٌِ

ّویي ـابكِا بفًاهِ اغالضات يول  کِ ؼـبفگیفًؽُ هفاضل هػتلّ ٍ تتاـیع تکویتل ّفیتب اق    

ـیكی ضؽُ ٍ ًهاـت ؼٖیٗ  بف تالضْای اًدام ضؽُ خْتت تکویتل ّفیتب     ایي هفاضل است قفش

ِ   . ضَؼ دام ه اق هفاضل هَـؼ ًهف اً ّتای اغتالضات يولت      هسلَییت بفـس  ٍ ًهتاـت بتف بفًاهت

 . تػَیب ضؽُ تَسف گفٍُ اـقیاب ا بفيْؽُ کویتِ ضسابفس  است

 

کٌتزلْبی آتی هزتبط بب بٌذی ٍ رٍیکزد تحمیمبت  چبرچَة تجشیِ ٍ تحلی ، جوغ

 داخلی حبکن بز گشارشگزی هبلی
 :ای پٌح هفضلِ بف ْفنیٌؽ اـقیاب  ه تٌ  نت  ـٍیکفؼ تطٗیٗاتٍ  بٌؽی ٍ تطلیلا خوى تدكیِ زاـزَر(ایّ

با ؼـ ًهف گفْتي ْفنیٌؽ اـقیاب  پٌح  [7]هكابٕ با تطٗیٗات اًدام ضؽُ تَسف نساـی ٍ ّوکاـاى 

تتَاى هتؽل ؾیتل     ا ه اخكای زاـزَربٌؽی تطٗیٗات اًدام ضؽُ ؼـ ّف یب اق  ای ٍ خوى هفضلِ

اختفای  ؼـ ؼـ ایي زاـزَر هًیاـّتای تًیتیي کٌٌتؽُ    . ـا بفای ـٍیکفؼ نت  تطٗیٗات اـائِ ًوَؼ

ؼـ ّفیب اق پٌح هفضلِ اـقیاب  کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی های  بتِ پتٌح ضتَقُ    کاـ

( 3)کاـ؛  ّای غاضب ٍی گ ( 2)ّای ضسابفس؛  ٍی گ ( 1: )ضًَؽ کِ ي اـتٌؽ اق کل  تٗسین ه 

ـ    ٍی گت  ( 5)ّتای کتاـ؛    ٍی گت  ( 4)کتاـ؛   تًاهل هیاى ضسابفس ٍ غتاضب  بتا  . ّتای هطتیف کتا
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تَاى بِ اقاليات هٓیؽی ؼـ غػتَظ ًطتَُ ٍ کیٓیتت اـقیتاب  اًدتام       گیفی اق ایي هؽل ه  بْفُ

ضؽُ تَسف ضسابفس ؼست یاْتِ ٍ با استٓاؼُ اق ًتایح بؽست نهتؽُا ضتکاْْای هَختَؼ ـا هتَـؼ     

 . ٍ ًْایتاً ـْى ًوَؼ ـ ؼاؼُتطٗیٕ ٖفا

 

 

آتی هبتٌی بز فزآیٌذ بٌذی ٍ رٍیکزد تحمیمبت  چبرچَة تجشیِ ٍ تحلی ، جوغ: 1ًوبیِ 

 ای کٌتزلْبی داخلی حبکن بز گشارشگزی هبلی ارسیببی پٌج هزحلِ
 

 اجزای کبرهؼیبرّبی تؼییي کٌٌذُ در 

ّای کاـا  کاـا ٍی گ  ضسابفس ٍ غاضبکاـا تًاهل  هیاى  ّای غاضب ّای ضسابفسا ٍی گ  ٍی گ )

 (ّای هطیف کاـ  ٍی گ 
 

 هفاضل هػتلّ ؼـ ْفنیٌؽ اـقیاب  ٍ گكاـضرفی کٌتفیْای ؼاغل  ضاکن بف گكاـضرفی های 

 ـیكی بفًاهِ تًییي ؼاهٌِ بفـس  نقهَى اـقیاب  اـائْركاـش

 (هٗ َل) ًطؽُ تًؽیل 

 ا هفؼٍؼ)ضؽُ تًؽیل

 (يؽهانْاـًهف

   اـقیتتتتتتتاب  هیتتتتتتتكاى

ٍ  کٌتفیْتتای خ فاًتت ؼٖت

ٍاثتف    نقهًَْای اضتیاق

 هطتَا ّای بف نقهَى ْانً

 هاّیت 

 هیكاى 

 قهاً ٌؽی 

 ِضاغع اـائ 

 ٍاضؽتداـی کٌتفیْاؼـسكص 

 ضسار یب غاظ کٌتفیْای 

 ًِکٌتفیْای هٌاقٕ زٌؽگا 

  غكا ٍَٖو ـیسب اـقیاب 

  تٗلب ٍَٖو ـیسب اـقیاب 

 استٓاؼُ اق کاـ سایفیي 

 اّویت 
     

 ـیكی کیٓیت بفًاهِ کیٓیت ؼاهٌِ بفـس  کیٓیت نقهَى کیٓیت اـقیاب  کیٓیت گكاـضرفی

کاـ  اقهستٗل بٌؽی ٍ ـٍیکفؼ تطٗیٗات نت  ؼـغػَظ استٓاؼُ ضسابفساى  زاـزَر تطلیلا خوى( ر

 :ضسابفساى ؼاغل 

ا با ؼـ ًهف گفْتي يَاهتل هطیكت  ٍ   ]9[ ٍ ّوکاـاى نیؽـؼهكابٕ با تطٗیٕ اًدام ضؽُ تَسف بین 

تتَاى هتؽل ؾیتل ـا     بٌؽی تطٗیٗات اًدام ضؽُ ؼـ ّفیب اق اخكای زاـزَرا ه  هطاق  ٍ خوى

ؼـ ایي هؽل توفکك اغل  بف ًطَُ ت ثیف يَاهل هطیك  ٍ . اـائِ ًوَؼنت  بفای ـٍیکفؼ تطٗیٗات 

ضسابفستاى بتفٍى    يَاهل غاظ کاـ ضسابفس  ؼاغلت  بتف تػتویوات اٍییتِ اتػتاؾ ضتؽُ تَستف       
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ساقهاً  ؼـباـُ استتٓاؼُ اق کتاـ ضستابفس ؼاغلت ا هاّیتت ٍ هیتكاى استتٓاؼُ اق کتاـ ضسابفست           

تتَاى بْاقاليتات    گیتفی اق ایتي هتؽل هت      بْفُبتا .ؼاغل  ٍ پیاهؽّای ٖابل هطاّؽُ نى ٖتفاـ ؼاـؼ 

ؼست ء ضسابفساى هستٗل فکاـضسابفساى ؼاغل  هٓیؽی ؼـغػَظ يَاهل اثفگؿاـ بْویكاى اتکا

یاْتِ ٍ بااستٓاؼُ اق ًتایح بؽست نهؽُ ضکاْْای هَختَؼ ـاهتَـؼ تطٗیتٕ ٖتفاـ ؼاؼُ ٍ ًْایتتاً ـْتى       

 .ًوَؼ

بٌذی ٍ رٍیکزد تحمیمبت آتی در خظَص هیشاى اتکبء  چبرچَة تحلی ، جوغ: 2ًوبیِ 

 سبسهبًی بِ کبر حسببزسبى داخلی حسببزسبى بزٍى

 

 هطیف هٗفـات 

 اى ؼاغل ضسابفسيَاهل هطیك  اثفگؿاـ بف کاـ 

 ّای ـاّ فی ٍی گ  کاـ ّای هؽیفیت  غاضب ٍی گ 

 

 هستٗلضسابفساى  (اٍییِ)ٍی گیْای ضسابفساى ؼاغلیوؤثف بف اـقیاب  

 خایراُ ساقهاً  ای غالضیت ضفِْ ب  قفْ  کیٓیت کاـ

 

 

 

 

 

 ًتایح ضاغل اق اتکاء ضسابفس بفٍى ساقهاً  بِ کاـ ضسابفس  ؼـٍى ساقهاً 

 کیٓیت غَـتْای های  ّكیٌِ ّا کاـای  ضسابفس  ؼياٍی ضَٖٗ 
 

 

 گیزی ًتیجِ
اـائتتِ ضتتؽُ اق کٌتفیْتتای ؼاغلتت  ؼـ  ق تتٕ تًفیتتّ ضایستتتِ استتت ضتتفکتْای بَـستت   ّفزٌتتؽ 

اثفبػطت  ٍ  )کلیِ اّؽاِ کٌتفیْای ؼاغل  ٍ بَـس تالش ًوایٌؽ (COSO)ؼستَـایًول کَقٍ 

ضسابفس بفٍى ساقهاً  بِ کاـ  اتکاءهاّیت ٍ هیكاى 

 ضسابفس ؼـٍى ساقهاً 

 هطیف ٖاًًَ 

 استاًؽاـؼّای ضسابفس  
 ّواٌّر 

تطفیْٓا 
 ٍ ًٗایع

ـيایت 

 استاًؽاـؼّا
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یتیکي  ا ًوایٌتؽ استٗفاـ ٍ اختفا  ـا ( کاـای  يولیاتا گكاـضرفی های  ٍ ـيایت َٖاًیي ٍ هٗفـات

ا یتؿا  .استت سَ با گكاـضرفی هایی ؼـ ـاستا ٍ ّناساساً گكاـضرفی هاییْای ؼاغل  ضاکن بف یکٌتف

ـاستتا   ّتن ّف بطث  ًهیف اـقیاب  ـیسب ٍ هػاقفات نى ًیك  ٌّرام گكاـش ؼـغػَظ اثفبػط

ٖتفاـ  هتؽ ًهتف   ؼـ ستكص ًْاییتت    يولیتات  ٍ ـيتایت   ٍ ابًتاؼ   ضتَؼ  ه هكفش  گكاـضرفی های  با

غفْاً اق یطال استٗفاـ ؼـ سكص ٍاضؽ تدتاـی ٍ اضتوتال نثتاـ ًاضت  اق نى      ابًاؼایي ٍ  گیفؼ ًو 

 .گیفؼ بف ابًاؼ گكاـضرفی های  هَـؼ تَخِ ٖفاـ ه 

کلت    قَـ بٍِ با تَخِ بِ ؼستَـایًولْا ٍ ْفهْای پیطٌْاؼی بفای اخفاا  ًتایح ایي تطٗیٕبف اساس 

کٌتفیْتتای ؼاغلتت  ضتتاکن بتتف ای اـقیتتاب   ْفنیٌتتؽ پتتٌح هفضلتتِهكابٗتتت بتتازی  هیتتاى  تتتَاى هتت 

ا بػػتَظ  اـقیتاب  سیستتن کٌتفیْتای ؼاغلت  ؼـ ضسابفست  هتای        ْفنیٌتؽ گكاـضرفی های  ٍ 

تا ٖ ل اق تؽٍیي ؼستَـایًول غاظ تَستف هفاختى   اق ایي ـٍا . ا هطاّؽُ کفؼخاهًِؼستَـایًول 

ٍنایّ ٍ ٌْآٍـی اقاليتات ؼـ کٌتفیْتای   با اؾاِْ ًوَؼى ه اضث تٓکیب اای ٍ هؤسسات ضفِْ

تَاًؽ بِ هیكاى ٖابل تَخْ  پاسػرَی ًیاق هؽیفاى ٍ ضسابفساى  ییستْای هؿکَـ ه  ؼاغل ا زب

ِ     ؼـ اـقیاب  کٌتفیْتای ؼاغلت  ضتاکن بفگكاـضترفی هتای        ایتي ًتَو    باضتؽا بتا ایتي تٓتاٍت کت

ؾتوٌاً   .بفغتَـؼاـ باضتؽ  ا ؼـ غػَظ کٌتفیْضسابفس  هٌكٗاً بایؽ اق کیٓیت ٍ يوٕ کاـ بیطتفی 

ـ َییسْای هؿک بایست با تَخِ بِ ضفایفا ٍؾًیت ٍ ساغتاـ ضاکن بف ّف ٍاضؽ تداـیا زب ه 

هَختَؼ ٍ    اق ّفگًَِ هستٌؽات ااـقیاب ٌػستیي سایْایضَؼ ق   تَغیِ ه ّوسٌیي  .تًؽیل گفؼؼ

نَاقیي هستٌؽساقی  يٌَاى هٌ ً  بایَُٗ یا ًٗكِِ هٌاسب کِ تَسف ضسابفساى هستٗل ایداؼ ضؽُ ب

هؽیفیت بِ هفاتتب  تَسف ضٌاغت کسب ضؽُ هیكاى ِ کزٌؽ اًتهاـ نى است ّف اگیفی ضَؼ بْفُ

 .بیطتف اق هٌابى هؿکَـ باضؽ

یطتال ًوتَؼى    يوَهتاً با تَخِ بِ نًکِ ؼـ گكاـضرفی کٌتفیْای ؼاغل  با اّؽاِ بفٍى ساقهاً  

لب کِ ؼـ ًاهتِ هتؽیفیت ّتن هتَاـؼ     ٍ ؼـ ًهف گفْتي ایي هك هَاـؼ ؾًّ بااّویت هؽًهف است

ضتَؼا یتؿا استتٓاؼُ اق ًاهتِ هتؽیفیتْای هَختَؼ       ؾًّ بااّویت ٍ ّن ًٗع ٖابل هالضهِ ٖیؽ هت  
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ِ    ه  ٍ گكاـضترفی ؼـٍى ٍ   (بتاز بتِ پتاییي   )کلت   تًیتیي ـٍیکتفؼ    تَاًؽ کوب ٖابتل تتَخْ  بت

 .ساقهاً  ًوایؽ بفٍى

هسائل هتٌَي  هاًٌؽ اـت اـ کٌتفیْای ؼاغل  با ؼـًهف گفْتي ًتایح تطٗیٗات هػتلٓ  کِ پیفاهَى 

ا [20]ّكیٌتِ ضسابفست  هتای     اؼ ؼـ کٌتفیْای ؼاغلت  بت  َا ت ثیف ؾًْٓای هَخ[11]با کیٓیت سَؼ

ا اـت تاـ کٌتفیْتای ؼاغلت  بتا غتطت      [16]اـت اـ کٌتفیْتای ؼاغلت  بتا زتفغص هتؽیفاى هتای       

ؾتفٍـت  ٍ سایف هكایًات اق ایي ؼست غتَـت پؿیفْتتِ استتا    [15]ّای نت  ضفکت  بیٌ  پیص

ِ   ضاکن بف گكاـضرفی های ٍخَؼ سیستن کٌتفل ؼاغل   بتِ  . ضتَؼ  غتَب  اضستاس هت     اهتفٍقُ بت

خْتت ؼستتیاب  بتِ اّتؽاِ      ایػػتَظ هتؽیفاى ضتفکتْای بَـست      ا يلت  ا هتؽیفاى ّویي ؼییتل  

َیتف هٌتهتفُا   هتؽتا ضٓتم تتَاى هتای  ٍ ستَؼنٍـیا هٗابلتِ بتا ـٍیتؽاؼّای          هؽت ٍ بلٌتؽ  کَتاُ

غتَؼا هَنتّ بتِ    ٍ اختوتاي   پاسػرَی  ؼـ بفابف غاض اى سفهایِ ٍ ایٓای هستلَییتْای ٖتاًًَ    

 . بفٖفاـی سیستن کٌتفیْای ؼاغل  اثفبػص ّستٌؽ
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Abstract 

The acceleration of accounting failures in recent decade has given 

rise to the necessity of establishing new rules, standards, codes and 

new guidelines in financial reporting. While this new rules and 

standards are rooted from different sources, they are all common in 

one principle sense: Effective internal control is the most prominent 

constituent of good governance. 

The importance of public acceptance of internal control is well 

defined in the related guides and frameworks. In this study we aim 

at comparing the process of evaluating Internal Control over 

Financial Reporting (ICFR) with the processused for assessing 

internal control system in financial auditing.Respecting the matter 

as new in this paper, general considerations relevant to application 

of the ICFR requirement are presented through a five-step process 

(Planning, Assessment of controls at entity level, Assessment of 

controls at process level, Testing control design and effectiveness of 

operations at transactions level, and Reporting). And in such a 

manner to cover not only the research goal, but also to represent an 

effective process to both managers and auditors by which they could 

be able to evaluate ICFR. 

The research findings indicate conformity of financial auditing 

process for assessing internal control and the five-step process used 

for evaluating ICFR. 

Key words: Internal Controls over Financial Reporting (ICFR), 

Assessment process,Significant deficiency, Material misstatement. 

 


