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  . برگزار نمايدرا  داخلي با تاكيد بر كنترلهاي داخلي كارگاه آموزشي حسابرسي

  : مخاطبان -الف
  موسسات حسابرسي عضو مسئولين كار در

  23/5/1396 :شروع دوره
   20تا  16ساعت  هادوشنبه :برگزاري هايتاريخ

    ساعت  20 :مدت زمان دوره
  ريال 3،400،000 :شهريه دوره

  آقايان صبري و خليلي: دوره ينمدرس
  : نامچگونگي ثبت -ب

 . 88801910و فاكس آن به شماره از طرف موسسه حسابرسي ارائه درخواست  .1

بانك ملت به نام جامعه حسابداران رسمي ايران بـا   4400430077واريز مبلغ شهريه به حساب  .2
 23115496 شناسه واريز

  اهم عناوين   -ج
 آنان با يكديگرآشنايي با مفاهيم راهبري، ريسك و كنترل داخلي و ارتباط  -

 اهميت كنترلهاي داخلي و مديريت ريسك در سازمانها و از ديدگاه حسابرسي مستقل و عملياتي -

 ضرورت ارزيابي و گزارشگري كنترلهاي داخلي از ديدگاه حسابرسي مستقل و عملياتي  -

 . روش ارزيابي كنترلهاي داخلي -

، چـارچوب مـديريت   COSO2013آشنايي و تشريح چارچوب معيارهاي ارزيابي كنترلهاي داخلي شامل چـارچوب   -
 AS5و استاندارد حسابرسي كنترلهاي داخلي بر گزارشگري مالي  COBIT5، چارچوب  COSO ERMريسك 

 . داخلي ريزي و نظارت در ارزيابي كنترلهايتشريح نقش و وظيفه مديران ارشد حسابرسي در برنامه -

 . نحوه نظارت و ارزيابي توسط حسابرسان مستقل بر ارزيابي كنترلهاي داخلي توسط شركتها -
  

 ساير موارد  -د
در كـالس حضـور پيـدا     نـام بر اساس اولويت در ثبتمتقاضيان و  باشدنفر مي 40داكثر ظرفيت كالس ح .1

 . خواهند كرد

آموزشـي دارد و خواهشـمند   تنها تعلق به اين دوره ) 23115496(الزم به ذكر است كه شناسه اعالمي  .2
 . هاي اختصاصي خودداري فرمائيداست از واريز مبلغ شهريه با شناسه

كنندگان در دوره آموزشي عالوه بر احتساب ساعات آموزشي گواهي شركت در دوره نيز اعطـا  به شركت .3
 . گرددمي
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