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کیفیت حسابرسی 
در 

مؤسسه های حسابرسی 
عضو جامعه ی 

حسابداران رسمی ایران 

بــر اســاس فصــل چهــارم )مــواد 29، 30 و 31( 
ــارت  ــه ی نظ ــاد آیین نام ــه و مف ــنامه ی جامع اساس
حرفــه ای، مفــاد بنــد پنــج ســند راهبــردی جامعــه، 
مصوبــات شــورای عالــی در ایــن زمینــه و اصــول 
و ضوابــط حرفــه ای مربــوط، انجــام ســاالنه ی 
ــای  ــت کار اعض ــرل کیفی ــت و کنت ــرل وضعی کنت
ــرل  ــه کنت ــت؛ چراک ــی اس ــه الزام ــاغل جامع ش
ــیدن  ــرای رس ــی ب ــزار و محرک ــه اب ــت جامع کیفی
بــه اعتــالی حرفــه اســت. هــدف و مقصــد 
نهایــی نیســت، نوعــی فعالیــت مصون ســازی 
اســت. رویکــرد اتخاذشــده در بازنگــری  زیــر 
اجرایــی  فرایندهــای  و  مقرراتــی  ســاخت های 
در ایــن چارچــوب و نیــز در پاســخ بــه تغییــرات 
محیطــی، الزامــات حرفــه ای و قانونــی، انتظــارات 
ــه  ــورت گرفت ــود ص ــدات موج ــان و تهدی ذی نفع
ــام  ــای انج ــن فعالیت ه ــن رو، مهم تری ــت. ازای اس
ــه می شــود. ــه ارائ شــده طــی ســال 1392 در ادام
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ــرل  1(  عملكــرد کارگــروه کنت
کیفیــت

کارگــروه کنتــرل کیفیــت در ســال 
1392 تعــداد 34 جلســه بــه میــزان 102 
ــاعت  ــر ـ س ــادل 510 نف ــاعت و مع س

ــت. ــته اس داش
مــوارد  موضوعــی  تفکیــک   )1  -1
طــرح و بررســی شــده در کارگــروه 
کنتــرل کیفیــت بــه شــرح جــدول یــک 

ــت. اس
وضعیــت  کنتــرل  انجــام   )1-1-1
ــی  ــت کار حسابرس ــات و کیفی مؤسس
مربــوط  پرسشــنامه های  تکمیــل  و 

بــا مراجعــه ی حضــوری دو نفــر از 
ــت  ــرل کیفی ــروه کنت ــکاران کارگ هم
بــه عنــوان گــروه  بررســی کننــده 
مؤسســه های  فعالیــت  محــل  بــه 
ــه طــی  ــه ک حسابرســی صــورت گرفت
ــداد  ــه تع ــت ب ــن باب ــال 1392 از ای س
237 مؤسســه ی حسابرســی مراجعــه ی 
پرسشــنامه های  و  شــده  حضــوری 
مربــوط تکمیــل و ســپس در کارگــروه 
ــب و  ــرح و تصوی ــت مط ــرل کیفی کنت
ــالغ  ــات اب ــه مؤسس ــوط ب ــج مرب نتای

ــت. ــده اس ش
2-1-1(  تعــداد 31 نفر از حســابداران 

رســمی شــاغل انفــرادی فعــال در ســال 
ــت  ــرل کیفی ــورد کنت ــزارش م ــورد گ م
کار حسابرســی قــرار گرفته انــد و از 
ــک  ــل ی ــر حداق ــر دیگ ــداد 41 نف تع
فقــره گــزارش حسابرســی صــادره 
ــرار  ــه ای ق ــی و حرف ــورد بررســی فن م
ــامان دهی  ــن س ــت. همچنی ــه اس گرفت
ــاغل  ــمی ش ــابداران رس ــت حس فعالی
انفــرادی از ســال 1390 آغــاز کــه 
بــا مراجعــه ی حضــوری همــکاران 
ــر  ــه دفات ــت ب ــرل کیفی ــروه کنت کارگ
چگونگــی  احــراز  بــا  و  فعالیــت 
فعالیــت ایشــان از لحــاظ برخــورداری 

139213911390یادداشتموضوعات مورد بررسی

1237230218-1-1پرسشنامه های تکمیل شده ی کنترل وضعیت مؤسسات

123723055-1-1پرسشنامه های تکمیل شده ی کنترل کیفیت کار مؤسسات  

2312841-1-1پرسشنامه های تکمیل شده ی کنترل کیفیت کار شاغلین انفرادی

316016170-1-1نتایج بررسی گزارش های حسابرسی صادره ی اعضا

11255شکایات ذی نفعان از عملکرد اعضا

582218اعتراض اعضا به نتایج بررسی های کنترل کیفیت

71416موارد ارجاعی از سازمان بورس مربوط به گزارش های مؤسسات معتمد

1510بازنگری  مجموعه ضوابط نظارت حرفه ای

362موارد ارجاعی از هیأت بدوی انتظامی

25--گزارش های حسابرسی گروه امیر منصور آریا

111انتخاب همکاران کارگروه )گروه های بررسی کننده( 

-14نشست مشترک با همکاران کارگروه )گروه های بررسی کننده(

-1-نشست تخصصی با اعضای شاغل 

747727461جمع

جدول 1 -  موضوعات مطروحه در کارگروه کنترل کیفیت 
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درصدتعدادموضع گیری کارگروه نسبت به موارد مطروحه 

3021ارجاع موضوع به هیأت انتظامی

10674تذکر و اخطار کتبی

64کسر امتیاز کنترل کیفیت

21معرفی به مرکز آموزش جامعه

144100جمع

جدول 2- موضع گیری کارگروه کنترل کیفیت - 1392

جدول 3 -  میزان رعایت عنوان های مورد بررسی در پرسشنامه ی کنترل وضعیت

عناوین مورد بررسیردیف
3+9087رعایت قوانین و مقررات مربوط 1

1+9897ضوابط محل مؤسسه 2

1+9695شیوه ی نگهداری پرونده های حسابرسی و مدارک مربوط3

3+9188کسر و پرداخت بیمه و مالیات تکلیفی4

1-9394تناسب کارها با کارکنان5

1+9998عدم وابستگی به یک گروه  سهام دار6

4+9793شواهد استقالل و بی طرفی شرکا و کارکنان7

1+7372ضوابط استخدام، آموزش و ارتقای کارکنان8

2+7876شیوه ی کنترل کار از نظر زمان بندي9

3+6663نظام مندی روش های حسابرسی و کیفیت گزارش های حسابرسی10

نوسان13921391
 درصد رعایت          درصد رعایت          درصد

از امکانــات اداری و منابــع انســانی 
فعالیــت  بــرای  موردنیــاز  حرفــه ای 
حرفــه ای، پروانــه ی کار حرفــه ای بــرای 

ــت.  ــده اس ــادر ش ــان ص ایش
از  فقـــره   160 تعـــداد    )1-1-3
ــده  ــی ش ــی حسابرس ــای مال صورت ه
ــادره ی  ــی ص ــای حسابرس و گزارش ه
ــرل  ــروه کنت ــکاران کارگ ــا را هم اعض
کیفیــت مــورد بررســی فنــی و حرفــه ای 

ــو  ــه عض ــج آن ب ــد و نتای ــرار داده ان ق
ذی ربــط ابــالغ و پاســخ کتبــی دریافتــی 
در ایــن زمینــه در کارگــروه کنتــرل 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــرح ش ــت مط کیفی
زمینــه، صنایــع خــاص مثــل مؤسســات 
مالــی و اعتبــاری و بیمه هــا در اولویــت 

بوده انــد.
2- 1(  نتـــایج حاصـــل از طـــرح 
در  مربــوط  موضوعــات  بررســی  و 

ــه  ــبت ب ــت نس ــرل کیفی ــروه کنت کارگ
نقــض یــا عــدم رعایــت اصــول و 
ضوابــط حرفــه ای ارجــاع شــده در 
ســـال 1392 بــه شــرح جــدول دو 

اســت.
عناویــن  رعایــت  میــزان   )1 -3
پرسشــنامه های  در  بررســی  مــورد 
ــه شــرح  کنتــرل وضعیــت مؤسســات ب

جــدول ســه اســت.
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1-3-1(   هرگونــه نقــض بــا اهمیــت 
ــطح  ــه ای در س ــط حرف ــول و ضواب اص
ــی  ــه در بررس ــی ک ــه حسابرس مؤسس
حسابرســی  مؤسســات  از  ســاالنه 
مشــاهده و گــزارش می گــردد ابتــدا در 
کارگروه هــای مربــوط طــرح و بررســی 
ــاع  ــی ارج ــأت انتظام ــه هی ــپس ب و س

می شــود.

کسـب شـــده ی  امتیـــازات    )1  -4
کنتــرل  در  حسابرســی  مؤسســات 
وضعیــت بــه شــرح جــدول چهــار 

اســت.
پنــج  بنــد  اســاس  بــر   )1-4-1
مــورخ   4/46 شــماره ی  مصوبــه ی 
کســب  عالــی  شــورای   1391/8/10
کنتــرل  امتیــاز  درصــد   50 حداقــل 

ــت  ــی اس ــی الزام ــت کار حسابرس کیفی
و در صــورت عــدم کســب حداقــل 
مقــررات  اعمــال  مشــمول  مقــرر، 

هســتند. انضباطــی 
5- 1( میــزان رعایــت عناویــن مــورد 
کنتــرل  پرسشــنامه های  در  بررســی 
کیفیــت کار حسابرســی بــه تفکیــک در 

ــه شــده اســت. ــج ارائ جــدول پن

نوسان139213911390طبقه ی امتیاز کنترل وضعیت
درصددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

29+15565120529745الف  )1000 - 801(

)651 - 800( 20-632679349342ب 

)501 - 650( 43-1672812209ج 

)0   - 500( 33-323284د 

237100230100218100جمع

جدول 4 - امتیاز کسب شده ی مؤسسه های حسابرسی در کنترل وضعیت

عناوین مورد بررسیردیف

2+5655پذیرش، برنامه ریزی، هدایت و کنترل کار1

3+6967ضوابط پرونده های مکاتباتی و دایمی حسابرسی2

59+4327ارزیابی سیستم های حسابداری و کنترل های داخلی3

3+6563انجام آزمون محتوای اقالم طرازنامه ای 4

3+6058اجرای آزمون محتوای اقالم صورت سود و زیان5

-7979ارسال و دریافت تأییدیه ها و تکمیل چک لیست ها 6

1+7372بررسی نهایی صورت های مالی و جمع بندی نکات و تهیه گزارش7

1-8485رعایت استانداردهای گزارشگری8

نوسان13921391
 درصد رعایت          درصد رعایت          درصد

جدول 5 - میزان رعایت عنوان های مورد بررسی در پرسشنامه های کنترل کیفیت کار
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1-5-1(  هرگونــه نقــض بااهمیــت 
ــطح  ــه ای در س ــط حرف ــول و ضواب اص
بررســی  در  کــه  حسابرســی  کار 
حسابرســی  مؤسســات  از  ســاالنه 
ــدا در  ــود ابت ــزارش می ش ــاهده و گ مش
ــوط طــرح و بررســی  ــای مرب کارگروه ه
ــاع  ــی ارج ــأت انتظام ــه هی ــپس ب و س

 . د می شــو
مشــاهده  کــه  همان طــور    )1-5-2
عــدم  مــوارد  بیش تریــن  می شــود 
حسابرســی  پرونده هــای  در  رعایــت 
مربــوط بــه بخــش ارزیابــی سیســتم های 

داخلــی  کنترل هــای  و  حســابداری 
اســت کــه عمدتــًا ناشــی از مــدون 
نبــودن نظــام کنترل هــای داخلــی در 
واحدهــای مــورد رســیدگی و مشــکالت 
اجرایــی دســتورالعمل حسابرســی مبتنــی 
ــر ریســک اســت. البتــه گفتنــی اســت  ب

ــت. ــود اس ــه بهب ــد آن رو ب رون
امتیــازات کسب شــده ی کنتــرل   )1-6 
کیفیــت کار حسابرســی بــه شــرح جدول 

شــش است.
پنــج  بنــد  اســاس  بــر   )1-6-1  
مــورخ   4/46 شـــماره  مصـــوبه ی 

کســب  عالــی  شــورای   1391/8/10
کنتــرل  امتیــاز  درصــد   50 حداقــل 
ــی اســت  ــت کار حسابرســی الزام کیفی
ــل  ــب حداق ــدم کس ــورت ع و در ص
مقــررات  اعمــال  مشــمول  مقــرر، 

هســتند. انضباطــی 
امتیـــــــازات  میــــانگین   )1 -7
کسب شــده ی کنتــرل وضعیــت و کنتــرل 
اجــرای  در  حسابرســی  کار  کیفیــت 
 1393/2/17 مــورخ    5/12 مصوبــه 
شــورای عالــی بــه شــرح جــدول هفــت 

اســت.

نوسان13921391طبقه ی امتیاز کنترل کیفیت کار
درصددرصدتعداددرصدتعداد

111+19894الف  )1000 - 801(

)651 - 800( 28+64265022ب 

)501 - 650( 22-1064513659ج 

)0   - 500( 40+48213515د 

237100230100جمع

طبقه ی میانگین امتیاز کنترل وضعیت و کنترل 
کیفیت 

نوسان13921391
درصددرصدتعداددرصدتعداد

159+70302712الف  )1000 - 801(

)651 - 800( 8-1205013157ب 

)501 - 650( 30-39165624ج 

)0   - 500( 44-84167د 

237100230100جمع

جدول 6 - امتیاز مؤسسه های حسابرسی در کنترل کیفیت کار 

جدول 7 - امتیاز کسب شده ی مؤسسه ها براساس میانگین امتیاز کنترل وضعیت و کنترل کیفیت کار
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و بهاران را باور کن

ابهامات قانونی و وظایف ناگزیر حسابرسان در مقابله با فساد| سعید جمشیدی فرد

نقش حسابرسی در فرایند مبارزه با فساد | غالمحسین دوانی 

گزارشگری تقلب های مالی: مسیردشوار پیش رو|  دکتر عباس هشی

انجام تکالیف قانونی حسابرسان نیازمند تداوم فعالیت حرفه ای آنان است| محمدتقی شیرخوانی 

حسابرسی صورت های مالی و پول شویی در معامالت سهام کاالها خدمات |مجتبی محمودی

و مجتبی ابراهیمی رومنجان

حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی در نظم حقوقی کنونی| سیدمحمدعلوی

عدم رعایت قوانین و مقررات جرم یا تخلف؟| حسن حاجیان

مدلی برای اجرای راهبری شرکتی در شرکت ها و مؤسسات ایرانی| همایون مشیرزاده

راهبری شرکتی، نقش رییس هئیت مدیره و ارتباط آن با عدم تقارن اطالعاتی و حسابرسی داخلی| 

 فرهنگ کاشف بهرامی 
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1-7-1( در اجــرای مفــاد مــاده ی 31 
اساســنامه، امتیــاز یادشــده بــرای ســال 
1392 برحســب مؤسســات حسابرســی 
ــایت  ــا در س ــروف الفب ــب ح ــه ترتی ب
ــه منتشــر شــده اســت.  ــی جامع اینترنت
ــده  ــاز منتشرش ــه امتی ــت ک ــی اس گفتن
جــدول  نتایــج   1391 ســال  بــرای 

ــت.  ــوده اس ــار ب ــماره چه ش
2( عملكــرد کارگــروه آییــن 

رفتــار حرفــه ای
حرفــه ای  رفتــار  آییــن  کارگــروه 
جلســه،   19 تعــداد   1392 ســال  در 
ــادل 190  ــاعت و مع ــزان 38 س ــه می ب

نفــر - ســاعت داشــته اســت.
تفکیــک موضوعــی مــوارد   )2 -1
ــار  ــن رفت ــروه آیی ــده در کارگ طرح ش
ــت  ــدول هش ــرح ج ــه ش ــه ای ب حرف

ــت. اس
1-1-2(  هرگونــه عــدول از اصــول و 
ــه ای در بررســی مســتمر  ــط حرف ضواب
ــا  ــه و ی ــط جامع ــا توس ــت اعض فعالی
ــع و  ــخاص ذی نف ــده از اش ــاع ش ارج
ذی حــق ابتــدا در کارگروه هــای مربــوط 
ــأت  ــه هی ــرح و بررســی و ســپس ب ط

ــود.  ــاع می ش ــی ارج انتظام
2-1-2( افزایــش مــوارد عــدم رعایت 
مقــررات جامعــه ناشــی از تکالیــف 
اساســنامه ی   اصالحــات  در  مقــرر 
ــال  ــه ارس ــزام ب ــه ی ال ــه در زمین جامع
هفتگــی خالصــه قراردادهــای منعقــده 
ــه  ــادره ب ــه ای ص ــای حرف و گزارش ه
ــبب  ــه س ــًا ب ــه عمدت ــت ک ــه اس جامع
جدیــد بــودن موضــوع و عــدم تعریــف 
ــات  ــی آن در مؤسس ــاز و کار اجرای س

ــش  ــر کاه ــال حاض ــه در ح ــوده ک ب
ــه اســت.  یافت

 2012 نســخه ی  3-1-2(ترجمــه ی 
ــک و  ــه ای آیف ــار حرف ــن رفت ــاد آیی مف
ــه ای،  ــط حرف ــا محی ــاق آن ب ــز انطب نی
نهایــت  در  و  مقرراتــی  و  قانونــی 
حرفــه ای  رفتــار  آییــن  تدویــن 
ــران  ــمی ای ــابداران رس ــه ی حس جامع
ــار  ــن رفت ــروه آیی ــای کارگ از پروژه ه
ــم  ــخ تنظی ــا تاری ــه ت ــوده ک ــه ای ب حرف
ایــن گــزارش بــرای طــی مراحــل 
ــت.  ــده اس ــاده ش ــب آم ــی تصوی قانون
کارگــروه  موضع گیری هــای   )2  -2
ــه نقــض و یــا عــدم رعایــت  نســبت ب
ــن  ــه ای و قوانی ــط حرف اصــول و ضواب
و مقــررات جامعــه مشــاهده شــده، بــه 

شــرح جــدول 9 اســت.

139213911390موضوعات مورد بررسی

58152عدم رعایت مقررات جامعه توسط اعضا

171213شکایت ذی نفعان از عملکرد اعضا

287بازنگری مجموعه آیین رفتار حرفه ای 

11715سؤاالت اعضا در زمینه ی به کارگیری آیین رفتار حرفه ای 

221925نقض مفاد آیین رفتار حرفه ای

-25شکایت شرکا از یکدیگر در زمینه ی عدم پای بندی به آیین رفتار حرفه ای 

1126662جمع

درصدتعدادموضع گیری کارگروه نسبت به موارد مطروحه 

6888ارجاع موضوع به هیأت انتظامی

912تذکر و اخطار کتبی

77100جمع

جدول 8 – موضوع های طرح شده در کارگروه آیین رفتار حرفه ای

جدول 9 - موضع گیری های کارگروه آیین رفتار حرفه ای- 1392
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3 (  نتیجه گیری 
موضوعــی  حسابرســی  کیفیــت 
ــل  ــع عوام ــت و تاب ــی اس ــد وجه چن
عواملــی  نیــز  و  درونــی  متعــدد 
ــه ی حسابرســی اســت  ــرون از حرف بی
ــه ی  ــه هم ــل ب ــه کام ــدون توج ــه ب ک
عناصــر آن رســیدن بــه کیفیــت پایــدار 
ناممکــن اســت. نتایــج حاصــل از 
ــد آن  ــاالنه و رون ــت س ــرل وضعی کنت
درمجمــوع مطلــوب اســت، امــا نتایــج 
کنتــرل کیفیــت کار ســاالنه بــا عنایــت 
بــه میانگیــن امتیــاز کسب شــده ی 661 
و رونــد کنــد آن مطلوب نیســت. برای 
ــم  ــد مالی ــه رش ــیدن ب ــتاب بخش ش
رســیدن  و  مربــوط  شــاخص های 
ــات  ــدار انجــام اقدام ــت پای ــه وضعی ب
ضــروری در ایــن زمینــه، شــامل تعیین 
حداقــل حق الزحمــه ی حسابرســی، 
بازنگــری در دســتورالعمل حسابرســی 
منطبــق بــا اصــول و ضوابــط حرفــه ای، 
حرفــه ای  آموزش هــای  گســترش 
ــردی  ــای کارب ــار راهنم ــتمر،  انتش مس
ــش  ــابداری پرچال ــتانداردهای حس اس

و  کامپیوتــری  تبییــن حسابرســی  و 
ــی  ــه راهکارهای ــازی از جمل مستندس
اســت کــه انجــام آن ـ  کــه بــه دســت 
کیفیــت  ارتقــای  ـ  اســت  حرفــه 
حسابرســی را تســریع و روان می کنــد.

4 (  چالش های پیش  رو 
محدودیت زمانی   )4 - 1

انجــام  مشــمول  شــاغل  اعضــای 
کنتــرل کیفیــت کار و کنتــرل وضعیــت 
ســاالنه شــامل مؤسســات حسابرســی 
و اعضــای شــاغل انفــرادی قریــب 
کشــور  سراســر  در  عضــو   400
ــال  ــای کاری س ــداد روزه هســتند. تع
ــوده اســت و روزی  1392، 205 روز ب
حداقــل دو عضــو بایــد مــورد بازدیــد 
و بازرســی قــرار گیرنــد. دشــواری در 
بــه مؤسســات  هماهنگــی در ورود 
ــا و  ــام کنترل ه ــرای انج ــی ب حسابرس
نیــز تعویق هــای مکــرر زمان هــای 
ــه وجــود  ــا توجــه ب هماهنــگ شــده ب
انجــام  بــرای  زمانــی  محدودیــت 
ــاب  ــه انتخ ــر ب ــی منج ــف قانون تکالی

ــًا از کارهایــی  ــه عمدت تنهــا یــک نمون
ــه  ــط رو ب ــی متوس ــه ی زمان ــا بودج ب
حسابرســی  مؤسســه های  پاییــن 
ــه توســط  شــده اســت. انتخــاب نمون
فهرســت  از  بررســی کننده  گــروه 
کارهــای مؤسســات حسابرســی بــرای 
ــات  ــت از موضوع ــرل کیفی انجــام کنت
چالش برانگیــز اســت. آیــا انتخــاب 
ــرای تمامــی  ــه( ب تنهــا یــک کار )نمون
مؤسســه های حسابرســی از مؤسســه ی 
ــج  ــم نتای ــزرگ و تعمی ــا ب ــک ت کوچ
بررسی شــده  کار  یــک  از  حاصــل 
بــرای یــک ســال منطقــی اســت؟ 
آیــا نمونــه ی انتخــاب شــده بایــد 
ــاب  ــا انتخ ــد؟ ی ــه باش ــرف جامع مع
نمونــه بــه صــورت بازرســی و بــدون 
توجــه بــه مبانــی علــم آمــار صــورت 
گیــرد؟ پاســخ بــه ابهامــات موجــود از 
ــت  ــرل کیفی ــروه کنت ــای کارگ برنامه ه
ــوط اســت.  ــط مرب ــری ضواب در بازنگ

محدودیت ابزار اندازه گیری   )4 - 2
ــتانداردهای  ــت اس ــری رعای اندازه گی
ــی و مقرراتــی توســط  ــه ای، قانون حرف
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ارایــه ی  در  حسابرســی  مؤسســات 
ــل  ــق تکمی ــه ای از طری ــات حرف خدم
وضعیــت  کنتــرل  پرسشــنامه های 
کــدام  ـ هــر  کار  کیفیــت  کنتــرل  و 
بــر مبنــای هــزار امتیــاز ـ صــورت 
می گیــرد. عناویــن مــورد بررســی و 
ــک  ــر ی ــه ه ــه ب ــاز تخصیص یافت امتی
از عناویــن مــورد بررســی و انطبــاق 
عناویــن مــورد بررســی بــا واقعیت هــای 
ــی  ــورد حسابرس ــای م ــود واحده موج
از چالش هــای اساســی ایــن حــوزه 
ــه در  ــورت گرفت ــری ص ــت. بازنگ اس
پرسشــنامه های مربــوط بــه دلیــل عــدم 
رفــع کامــل ابهامــات موجــود باردیگــر 
ــت  ــرل کیفی ــه کنت ــتور کار کمیت در دس
ــری  ــت بازنگ ــه در دس ــه ک ــرار گرفت ق

ــت.  اس

محدودیت نیروی انسانی  )4 -3
کنتــرل  پرسشـنامه هـــای  تکمیـــل 
بــر  کار  کیفیــت  کنتــرل  و  وضعیــت 
ــه ای  ــارت حرف ــه ی نظ ــاس آیین نام اس
ــمی  ــابداران رس ــر از حس ــط دو نف توس
بــه عنــوان گــروه بررســی کننده بــه 
کیفیــت  کنتــرل  کارگــروه  انتخــاب 
صــورت می گیــرد. کارگــروه کنتــرل 
کیفیــت بــه صــورت ســاالنه صالحیــت 
تصویــب  را  بررســی کننده  گروه هــای 
می کنــد. در ســال 1392، تعــداد 48 نفــر 
ــًا  ــه عمدت ــای جامع ــروه( از اعض )24 گ
ــی و  ــه های حسابرس ــرکای مؤسس از ش
ــه در  ــی هم ــازمان حسابرس ــران س مدی
حــد مدیــر ارشــد حسابرســی بــه عنــوان 
کارگــروه  بــا  بررســی کننده  گــروه 
کرده انــد.  همــکاری  کیفیــت  کنتــرل 
تعــــدد گروه  هــــای بررســـی کننده 

متفــاوت  قضاوتــی  دیدگاه هــای  بــا 
ایــن  مهـــم  چالش هـــای  از  یکــی 
ــمار  ــه ش ــه ب ــا توج ــت. ب ــش اس بخ
اعضــای  و  مؤسســه های حسابرســی 
تعــدد  موجــود،  انفــرادی  شــاغل 
گروه هــای بررســی کننده در راســتای 
ــه  ــر ب ــی ناگزی ــف قانون ــای وظای ایف
دلیــل،  همیــن  بــه  می رســد.  نظــر 
مشـــترک  نشســـت های  برگـــزاری 
ــرل  ــروه کنت ــاالنه ی کارگ ــی س هماهنگ
کیفیــت بــا گروه  هــای بررســی کننده 
همگن ســازی  و  مســتقل  بررســی  و 
ــط  ــده توس ــل ش ــنامه های تکمی پرسش
یکــی از همــکاران ثابــت کارگــروه 
روش  عنــوان  بــه  کیفیــت  کنتــرل 
ــل رســاندن  ــه حداق ــرای ب ــن ب جایگزی
دیدگاه هــای شــخصی  و  قضاوت هــا 
در دســتور کار کارگــروه کنتــرل کیفیــت 

ــت. ــوده اس ب

5 (  پیشنهادها 
ظرفیــت  حاضــر  حــال  در   )5 -1
مفــاد مــاده ی 63 اساســنامه در زمینــه ی 
خدمـــات  حـق الزحمـــه ی  تعییـــن 
الزم  معیارهــای  تعییــن  و  حرفــه ای 
ــمی  ــابداران رس ــدی حس ــرای طبقه بن ب
حسابرســی  مؤسســه های  و  شـــاغل 
مغفــول مانــده اســت. ورود بــه حرفــه ی 
ــابقه ی کار  ــل س ــا حداق ــی ب حسابرس
ــابدار  ــوان حس ــان عن ــت و متقاضی اس
یــک  بــا  و  یکســان  همــه  رســمی 
ــه ی  ــوند، در زمین ــرش می ش ــد پذی گری
خروجــی حرفــه )تنبیه هــای انضباطــی( 
صــادره ی  آرای  و  مربــوط  مقــررات 
بازدارندگـــی  انتظامــی  هیأت هـــای 
ــام  ــان تم ــن می ــد و در ای الزم را ندارن

ــای  ــام چالش ه ــع تم ــارات و رف انتظ
موجــود تنهــا از واحــد کنتــرل کیفیــت 
و فراتــر از تکالیــف قانونــی پیــش 
بینــی شــده در ایــن خصــوص، منطقــی 
ــن روش  ــداوم ای ــن رو، ت ــت. ازای نیس
فراینــد کنتــرل کیفیــت را پیچیــده و 
ــی  ــداف اصل ــاخته و از اه ــوار س دش
ــه همیــن  آن منحــرف کــرده اســت و ب
ــنامه در  ــاده ی 63 اساس ــاد م ــل مف دلی
ــی  ــریع تر عملیات ــد س ــه بای ــن زمین ای

ــود. ش
طبـقه بنـــدی مؤسســـه های   )5 -2
حسابرســی تنهــا بــر اســاس نتایــج 
وضعیــت  کنتــرل  پرسشــنامه های 
و کنتــرل کیفیــت در غیــاب ســایر 
ــدی،  ــر طبقه بن ــم ب ــاخص های حاک ش
روشــی حرفــه ای نیســت. امتیــاز کنتــرل 
ــدی  ــرای طبقه بن ــرط الزم ب ــت ش کیفی
ــت.  ــی نیس ــرط کاف ــن ش ــت، لیک اس
ــراض  ــه ی اعت ــد زمین ــن فراین ــداوم ای ت
و  گســترش  را  اعضــا  چانه زنــی  و 
فشــار غیرعــادی و مضاعفــی را بــه 
کارگــروه  بررســی کننده،  گروه  هــای 
کنتــرل کیفیــت، واحــد کنتــرل کیفیــت 
جامعــه  ذی صــالح  ارکان  ســایر  و 
ایــن  همچنیــن  می کنــد.  تحمیــل 
ــان در  ــی ذی نفع ــه ی بدبین ــد زمین رون
ــل ناهم ســویی  ــه دلی ــه را ـ ب ــن زمین ای
نتایــج منتشــره بــا مشــاهده های مربــوط 
- فراهــم می کنــد. پــس بــا توجــه 
صــرف  تأکیــد  و  بهره بــرداری  بــه 
ذی نفعــان بــه امتیــاز کنتــرل کیفیــت در 
ــاز  ــزان امتی ــل می ــر، حداق ــال حاض ح
هــر یــک از طبقــات چهارگانــه )الــف، 
شــورای عالی  بایــد  را  د(  و  ج  ب، 
ــد. ــرار ده ــری ق ــورد بازنگ ــه م جامع


