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 بخشد.میکند و عملکرد سازمان را بهبود گیری مدیران را فراهم میکند، اطالعات الزم برای تصمیمایجاد اطمینان می
     ، رویکرد هوشمند و تکنوللویی هوشلمند، دپارتملان حسابرسلی داخللی شلما را پشلتیبانی و به روز ما با استفاده از افراد آگاه

 کند.ها کمک میآورد و به بهبود عملکرد آنکنیم. این ترکیب، یک ارزش افزوده واقعی را برای مشتریان ما به ارمغان میمی

 پرداز برای شما در حوزه حسابرسی داخلی و ریسکراهکارهای آزمون 

 :برای 

  و ...( ، بلوغهای متنوع )کوزو، کوبیتانواع حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در چارچوباجرای  

 ارزیابی اثربخشی و کیفیت فعالیت حسابرسی داخلی بر اساس مدل بلوغ با ارائه تائیدیه معتبر( واپایش حسابرسی داخلی توانگرا( 

 استقرار حسابرسی داخلی، تدوین نظامنامه حسابرسی داخلی و استقرار نظام ارزیابی کیفیت 

 آموزش حسابرسی داخلی 

 های داخلیطراحی سیستم کنترل 

 انتخاب بهترین رویکرد برای تغییر –تحلیل علل ریشه ای ها و تحلیل داده 

 سابرسیارزیابی اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کمیته ریسک و کمیته ح 

 استقرار مکانیزم مدیریت ریسک 

  بهبود کارایی عملیاتی –شش سیگما و مدیریت ناب 

 و حسابرسی عملیاتی محک زنی 

 در تماس باشید.آزمون پرداز در  با ما

در کنار شما هستیم. سپاری و آموزش و پژوهشسپاری، همبروندر هر یک از موارد، ما از سه طریق   
 

 حسابرسی داخلیانتشارات در حوزه 
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همزماان باا شاروع ماه ماارس ،  در .تعریف شد (GCP) کرونا گیر جهانیهمه توسط ویروس 2020 سال ، شکبدون 

  .باقی خواهند ماند در حافظه بشر بزرگترین بحران عمومی سالمت مرکز  اروپا بهتبدیل ، "Risk in Focus" برای قتحقی

 کیاو احتمال وقوع  یجهان سالمت تیامن یکشورها زنگ خطر را برا ریاقتصاد جهانی و سا که مجمع تیواقع نیا رغمیعل

 غافلگیرانه گرفتار شدند. ها بسیاری از کشورها و کسب و کار ند ،بودبه صدا درآورده  ریگهمه دادیرو
 یاقتصلاد راتیتلثث زیلن گذاریقرنطینهو  یاجتماع یگذارداشته است، بلکه اقدامات فاصله یدر سالمت عموم یمیعظ یامدهاینه تنها پ روسیو نیا
منجلر  رود یکسب و کارها است و انتظار مل یبرا دادیرو ترینگستردهو  نیمهمتر GCP ،2008سال  یجهان یبحران مال پس از حداقل داشته است. یقیعم
 .شود یعموم یهایبده شتریب شیو افزا یکاریتر، نرخ باالتر بقیرکود عم به

 مبنلی بلر فرسلتادن هلا و کارفرمایلاندوللتدستور  .ها به طور قابل توجهی تحت تثثیر ویروس کرونا قرار گرفته استآن پروفایل ریسکمشاغل و 
 بوده است.ارکنان ک ایمنیی این است که اولویت اصلی، نشان دهنده 2020در نیمه اول سال  دورکاریبه منزل برای  کارکنان

از  ییهابخش شدند و سریع اعمال تعدیالتبه  ناگزیرها شد، به طوری که شرکت یشدیدعملیاتی سبب اختالل  به طور حتم هاو قرنطینهتعطیلی  
 .شدند دیمجبور به کاهش تول ،خود یاصل کسب و کاردر گذاری اقدامات فاصلهبه منظور حفظ  عی، ساخت و ساز و صنادیجمله تول

ایلن را با تجدیلد فعالیلت  شروع اقتصادشان شکنندهظریف و دولت ها تعادل ، طوری که ها مشخص شد تیبا کاهش محدود 2020ابتدای تابستان 
گیر نامشخص اسلت، املا در این بیماری همهدقیق  اگرچه دوره پیشروی د.شواین چالش مدیریت  2021انتظار می رود که در سال ها مدیریت کردند. سرایت

 شتاب آن ادامه دارد.روند  2020نیمه دوم سال 
هلای آینلده فلرا هلا و سلالهای زیادی را در طول ملاهدرس کسب وکارهادولت ها و های طوالنی مدت این سناریوی استثنایی واضح نیست. پیامد 

رل ریسک نگرش کنتو  درجه آن در مورد کسب و کار 360دیدگاه منحصر به فرد و . کمک کندباید در این زمینه تواند و خواهند گرفت. حسابرسی داخلی می
 ها در شناسایی نقاط کور و فرصت ها برای بهبود عملکردشان کمک کند.سازمانبه تواند می

 یهلامیو ت رهیمد ئتیه ضروری نبوده است.به این اندازه هیچگاه حسابرسی داخلی اقدامات گسترده چشم انداز  یابیم،درمی 2021با نگاهی به سال 
 یبسلتگ نییمستقل از باال بله پلا دگاهید نی، به اقابل مالحظه زیدوره چالش برانگ کی یآن در ط هایریسکدر کسب و کار و  نشیب یبرا ییاجرا تیریمد

  خواهند داشت.
 شده است. میامسال با آن تنظ Risk in Focusاست که  ییاستثنا نهیپس زم نیا
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 مقدمه
 
 

( CAE) حسابرسایهای اصلی ریسک را که توسط مدیران ارشد تالش کرده تا زمینه Risk in Focusدر پنج سال گذشته 

برجسته کند. هدف از این کار کمک به حرفه حسابرسی داخلی برای تهیه ارزیابی ریسک مستقل ، برنامه ریازی  ،اندشده شناسایی

  های حاصل از تحقیق است.ها و آموختهحسابرسی از طریق به اشتراک گذاشتن بینش تعیین دامنهساالنه و حتی 

 

را شکل  2021جهانی اخیر، بدون شک چشم انداز  ریسکبزرگترین رویداد ، کرونا گیرویروس همه ناشی از شرایط بی سابقه ،های گذشتهبرخالف سال
ها را در معلر  موجود را تشدید کرده و آن هایریسکویروس کرونا به جای تهدیدهای جدید،  اصلی نیست. ریسکویروس کرونا  خودبا این حال، داده است. 

بله عنلوان   ها اختصاص دهنلد.های جدیدی را به آنها فکر کنند یا اولویتکه از زوایای مختلف درباره آن ها را مجبور کرده استدید جدید قرار داده و سازمان
است. تکالیف گسترده بله  حسابرسیکمیته حسابرسی و مدیران ارشد  اعضایدائمی برای اعضای هیئت مدیره،  ریسکها یک ، امنیت سایبری و دادهقضیهیک 

های فناوری اطالعات و دیوار محیطی کسب و کار باید در زمان رکورد سازگار سایبری بعد جدیدی به خود گرفته است، زیرا زیرساختاین معنی است که امنیت 
کنند از نقاط ضعف امنیتلی تالش می ،در حالی افزایش یافته است که بازیگران بد 2و حوادث مهندسی اجتماعی 1گذارییا تله های فیشینگشود. ناگزیر ، تالش

   استفاده کنند. )ناشی از دورکاری(های خودکارکنان در خانه هزیمتبدنبال 
نلاگزیر بله پرسلش در در میان اختالالت عملیاتی در مقیاس وسیع ارتقا یافته اند. حسابرسی داخلی معتبر سیستم های مدیریت ریسک و کنترل داخلی 

عملکرد مستمر تا  اندتغییر کرده -یا ناخواسته  خواستهبه طور  -شرکت   DNA شده در یجاسازای ریشههای و حمایت هافرآیندها، گی سیاستچگونخصوص 
برای مدت نامعلومی بلاقی بمانلد.  دورکاریقابل توجهی  درجهرود که ، اما انتظار میندکنند. محل کار به تدریج در اواسط سال بازگشایی شد نیسازمان را تضم

  محیط کنترل داخلی دارد. یکپارچگی و درستیتثثیراتی در قدرت و این امر 
هلای حسابرسلی برنامله .است شده ،می تواند ارائه کند 2021 – 2020که در سال  چهآنمجبور به ارزیابی سریع  خود ، حسابرسی داخلیبرای این امر

در صلورت للزوم، از راه دور  ،ملی توانلدکارها  کدامو  استاولویت  کند چه چیزی درمجدداً مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص  )مورد توافق( شدهپذیرفته
از کار افتادگی)ناشلی ها از زمان از آن یبعضسود زیادی کسب کرده است و  ،دورکاریها برای حسابرسی داخلی در مرحله اولیه انجام شود. تجزیه و تحلیل داده

 دسترسلیعنایلت بلر با  دهند. یرا در خود جا یطوالن یزیربا برنامه مستمرو  یتالیجید حسابرسی یهاتیقابل تیدر نها اند تاهوشمندانه استفاده کرده از کرونا(

   موضوعیت نداشته است. به این اندازه وتحلیل و حسابرسی مستمر هرگزتجزیه ،بین المللی هایسفر هایمحدودیتو  کسب و کاربه  محدود
 اند یا به طور کلیتنظیم کردهماهه یا سه ماههششهای پرویهشوند، منسوخ می زودیاینکه پیشنهادات ساالنه به  علم بهحسابرسی، با  مدیرانبرخی از 
 مدیران اجرایلی حسابرسلی داخللیارائه شده است و )در زمان واقعی( موقع بهوتاه، تیز و ک داخلیحسابرسی پشتیبانی . در برخی مواردکنندکار میخارج از برنامه 

 یفوریتضرورت و نقش مشاور معتمد را با  تافراخوانده شده است  همچنین خط سوم .حفظ شودم نامعلو یبرای مدت چاالکانه، ید که این رویهنپیش بینی می کن

  اتخاذ کند.، هرگز موردی از آن نبوده ،های اخیرکه در سال

جلا کسب و کار تلا آننزدیکی خود به  بهو  باشد،قدم در شناسایی و پیشگیری از مشکالت احتمالی( )پیش 3گراکنشو  حسابرسی داخلی باید آینده نگر
و  هلاریسلکشلامل بلکه  ،ای، این نه تنها شامل مالحظات عملیاتیآن را درک کند. به طور فزایندهی نیازها ها وریسکی هر دو که ممکن است، ادامه دهد تا

  گذارد.عوامل استراتژیک در محیط خارجی است که بر سازمان تثثیر می

 اثبات ارزشمندی حسابرسی داخلی است. زمان ،اکنون

                                                
 تیاهداف سرقت هو یبرا انهیاز کاربران را یمال یهااستخراج داده یبرا یقانون یهاتیسااز وب یو کپ یجعل یهالیمی)ارتباطات از راه دور( روش استفاده از ا  1
 جامعه. کی ندهیتوسعه و رفتار آ میو تنظ یاجتماع راتییتغ تیریمد یمتمرکز در تالش برا یزیاستفاده از برنامه ر 2
 .پاسخ دادن به آن پس از وقوع یبه جا یاتفاق جادیکنترل اوضاع با ا ای تیموقع جادی( ایعمل ای ی)از طرف شخص ، خط مش 3
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 روش شناسی

 
 

مادیران ارشاد  بااکیفای مصااحبه  کمای و نظرسانجی هار دو روش از ترکیبی بار دیگر  Risk in Focus 2021 قیقحت

اتریش ، بلژیک ، فرانسه ، آلماان ، ایتالیاا ،  در کشورهای داخلیحسابرسی  موسسه 10کشور اروپایی و  11، این بار از حسابرسی

 انجام گرفت. لوکزامبورگ ، هلند ، اسپانیا ، سوئد و انگلیس و ایرلند

 
هلای تری در خصوص اینکه ریسلکگستردهحسابرسی برای ارائه دیدگاه  هایاین فرآیند شامل مصاحبه با روسای کمیته، برای اولین بار در سال جاری
 13و مدیر ارشلد حسابرسلی  29کمیته حسابرسی )روسای و نفر از مدیران ارشد حسابرسی  42 این گروه مصاحبه شاملکلیدی کسب و کار درکجا نهفته است. 

یزان پاسخگویی از زمان شروع ایلن م باالترین ساالنه، و همچنینافزایش ده درصد  با پاسخ دهنده، 579 ها شاملنظرسنجیاین  .کمیته حسابرسی( بود رئیس

   .باشدمی ش تاکنونمطالعه تحقیقاتی از پنج سال پی
بعلد جدیلد و  امر سبب ایجاد یکموضوع با استفاده از روش دلفی بود. این  نظران اینصاحب، امسال شامل سه دور مصاحبه با برای اولین بار همچنین

متخصص شلرکت  51. در مجموع شدها هحوزحسابرسی داخلی در این  رسیدگی و بررسیو چگونگی  کلیدیریسک های  ایجاددر مورد چگونگی  ،روزبینش به

   از دو تا هفت نفر متفاوت بود. ریسک حوزهتعداد متخصصان در هر که کردند 
بلر چگلونگی  قلاتیتحقزمان ایلن  تکمیل شد. ،ویروس در اروپا اواسط گسترش ،فصل دومو در آغاز شد  2020سال  فصل اول این فرآیند تحقیق در

بله ویلژه بلا ، هلاآن کسب و کارکوتاه مدت و میان مدت  هایاز ریسک ،ایمها مصاحبه کردهکمیته حسابرسی که با آن وسایو ر مدیران ارشد حسابرسیدرک 
کلیلدی توسلط پاسلخ دهنلدگان  هلایریسلکبندی احتماالً روی امتیازدهی بله . بعالوه، این زمانتاثیرگذار بوده است ایمنی و نقدینگی مالی، توجه به سالمت

   تجزیه و تحلیل نتایج کمی بیان شده است. ،که در صفحات بعدی ینظرسنجی ما تثثیر گذاشته است، همانطور

  مباحث انتخاب شده در این گزارش ترکیب شد. ارائهبرای  ای،نتایج این رویکرد تحقیقاتی سه طبقه
زملان چلالش برانگیلز و نامشلخص،  آنبله ویلژه در  ،امسلال شلرکت کردنلد Risk in Focusیک بار دیگر، ما بی نهایت از همه کسانی کله در 

 .سپاسگزاریم
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

مدیران ارشد حسابرسی و 
روسای کمیته حسابرسی 
 مصاحبه شده

 پاسخ دهندگان نظرسنجی

 + 10 افزایش ساالنه   
 

 متخصصان مصاحبه شده
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 :تجزیه داده ها
 نتایج نظرسنجی

 
 

سال گذشته  ینظرسنج یهاداده سهیمقا با
کله کلدام  دیلتلوان فهم یامسلال، مل یهلابا داده
در ر مدیران ارشد حسابرسلی داخللی از نظ هاریسک

برخلوردار یلا کمتلری  شلتریب تیسراسر اروپا از اهم
 های ریسکحوزهاز  یرسد تعداد یهستند. به نظر م

انلد ، از قرار گرفتلهیر اپیدمی ویروس کرونا تحت تثث
و  ینگیقلدو ن هی، سلرمای، مالیمنیو ا سالمتله جم
استعدادها ، کله هلر سله  تیریو مد یانسان هیسرما

 اند.هرا نشان داد یساالنه قابل توجه شیمورد افزا

و  ی، بلرون سلپار نیتلثم یهلارهیزنجهای ریسک
است.  افتهیکاهش  یقابل توجه زانیحزب نهم به م

باشد که آنچه در  نیممکن است ا نیا لیاز دال یکی
از طلرف  ینگرانل کیلبله عنلوان  2020آغاز سال 

تقاضلا  مشلکل کیلبله  یعرضه آغاز شد، بله زود
و بحللران بللا ورود جهللان بلله رکللود  شللد، و لیتبللد
تلداوم  یهلا بلراشلرکت ییبر توانلا دیتثک یاقتصاد

  .یابدها تداوم میفعالیت و تسویه بدهی
کرونللا  روسیللو فعالیللت دیللحللال ، تجد نیللا بللا 

کننلدگان نیها و تلثمشرکت یبرا یدیهمچنان تهد

فراملوش کلرد کله  دیلشود و نبایها محسوب مآن
 نییبلازار پلا کیکه با  ینگیو نقد یمال هایریسک
 زیلن یاصلل کننلدگانتلامین ی، بلرا ابدییم شیافزا

 یداخلل یو حسابرسل کسب و کارهاشود. یاعمال م
کننلدگان تلامین یهلایپرداخت بده ییبه توانا دیبا
ملداوم در  ییو توانلا یبرون سلپار یو شرکا یاصل
 متناسب بلا تقاضلا کاال یسطح مناسب موجود هیته

 د.توجه داشته باشن
بلار  اولین برای این مطالعه، نسخه از جدیدتریناین 
باشلد، ها ملیبحرانواکنش در برابر حوادث و  شامل
 بله هاحسابرسی از آن ارشدن مدیرا درصد از 34که 
ایلن پلنج انلد. نام بلردهپنج ریسک اول خود  عنوان

 و ملدیریت انسلانیسلرمایهریسک، درست قبلل از 
بله وکارها کسبحسابرسی پاسخ  .قرار دارند استعداد
وضوح از اولویت برخلوردار  ویروس کرونا بهاپیدمی 
 است. 
، اگر نه همه، سلازمان هلا  شتریو ب ریاخ یماه ها در
آموختلله شللده را انجللام دهنللد و  یهللانیتمللر دیللبا

 د. تداوم بحران خود را به روز کنن یهاپروتکل

 یداریلو پا ییآب و هلوا راتییلحلال ، تغ نیهم در
سلال گذشلته  ینسلبت بله نظرسلنج ستیز طیمح
 ینشان داده است و روند مثبتل یقابل توجه شیافزا

ملا  ییابتدا یدر سال گذشته ادامه دارد. در نظرسنج
 ٪8، فقللط  Risk in Focus 2019 یبللرا

پلنج  انیلدر م مدیران ارشد حسابرسی این مهلم را
-اول مرتبط با کسب و کار خلود ملی یاصل ریسک

درصلد، و  14این عدد در سال جلاری بله  دانستند. 
 درصد رسیده است. 22اکنون به هم

مباحث مربوط به تغییلرات آب و هلوایی و پایلداری 
ادی بوده های متمبخشی از بحث عمومی برای سال

و بطور پیوسته، اگر نه به سرعت، بله منلاطق  ،است
تمرکز استراتژیک عملیاتی و کاهش ریسلک بلرای 

 شودشرکتها تبدیل می
 یبخشل یداریو پا یمیاقل راتییمربوط به تغ مباحث

، اگر نه به  وستهیبوده است و بطور پ یاز بحث عموم
و  یاتیلعمل کیتمرکز استراتژ هایحوزهسرعت ، به 
 د.شویم لیها تبدشرکت یبرا سکیکاهش ر

 2020در مقابل سال  2021
 ست؟یچ ،که سازمان شما با آن روبرو است یپنج خطر اصل

 
 
 داده ها تیو امن یبریسا تیامن

 رعایتو  ات قانونیرییتغ

 یو هوش مصنوع دیجد یشدن، فناور یتالیجید
 ینگیو نقد یاهی، سرمایمال هایریسک
 استعداد تیریو مد یانسان هیسرما

 2021سال  یبرا دیبحران جد به و پاسخ ایبال

 کیتیاقتصاد کالن و یئوپل نانیاطم عدم
 حزب نهمریسک و  یسپار، بروننیتثم یهارهیزنج

 یو گزارشگر یشرکت تیحاکم
 و شهرت تیری، مدارتباطات

 یسازمان فرهنگ
 یجرائم مال ریتقلب و سا رشوه،
 ستیز طیمح یداریو پا اقلیمی راتییتغ

 یمنیو ا سالمت
 و ادغام بیترک
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سرانجام کسب و  یبرا یا ندهیبه طور فزاغییرات اقلیمی تبا "

 نیکاه بزرگتار یهنگام ژهی، به وردیگ یکار مورد توجه قرار م

هستند ، توجه قابل  یگذاران جهان خواستار اقدام فورهیسرما

 .وجود ندارد ریسکحوزه  نیدر مورد اخط سوم از  یتوجه
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 اولویت ریسک در برابر تمرکز حسابرسی
 

ش از مدیران ارشد حسابرسی در ملورد ایلن کله، با پرس

 هلاریسک نیبه عنوان بزرگترچه چیزهایی را  ها در حال حاضر آن

را  و تلالش حسابرسلی وقت نیشتریو ب نندیبیسازمان خود م یبرا

، ما تصویری از چگونگی کنندیصرف م های ریسکیحوزه برای چه

کنلیم. بخشلی ایجلاد ملیخط سوم اطمینلان ترازیو همهمسویی 

 یداخلل یکه حسابرس ستین یمعن نیعدم تطابق لزوماً به ا هرگونه

 به عنوان مثال، در  کند.یاتخاذ نم سکیبر ر یکامالً مبتن یکردیرو

موظف است منابع خود  یداخل یحسابرس ،تحت نظارت یهاشرکت

 هایریسکاگر  یحت ،اختصاص دهد حسابرسی رعایت فیرا به وظا

سلازمان  یبلرا جهلانی یدهایلتهد نیتررا بزرگ رعایتمربوط به 

که بیشتر با حسابرسی سروکار دارند، مناطقی  همچنین، .ندینب

نتیجه تالش  هالای  در ممکن است از اولویت ریسک کمتری

یعنالی  داخلی برای کاهش ریسک برخوردار باشالند،حسابرسی

 . خط سوم تأثیر مطلوب خود را دارد

 ایل رهیملد ئتیتثمل و گفتگو با ه یبرا یلیدل جینتا نیحال، ا نیا با

 یداخلل یزمان و منابع حسابرس ایآ نکهیدر مورد ا ،یحسابرس تهیکم

در صلورت نیلاز بله تخصلیص،  ایلشلود و آیهوشمندانه صرف مل

، وجود داردریسک نادیده گرفته شده  هایحوزهمجدد در  صیتخص

 است.

کسب و کار  یبرا ندهیموضوع فزا کیکه به  یمیاقلشرایط  رییتغ با

کله  یهنگلام؛ بله ویلژه تا در نهایت به آن بپردازنلد شودیم لیتبد

فقلدان هسلتند،  یگذاران جهان خواستار اقدام فورهیسرما نیبزرگتر

  وجلود دارد. ریسک حوزه نیاز خط سوم در اای توجه قابل مالحظه

 یشدن، فنلاور یتالیجیو د کیتیاقتصاد کالن و یئوپل نانیعدم اطم

خود،  ریسک تیبا سطح اولو سهیدر مقا زین یو هوش مصنوع دیجد

مسلئله در  نیلدهند. اگلر ا یرا مورد توجه قرار م حسابرسیحداقل 

-حوزه نیاتوجیهی وجود دارد که چرا  ایسازمان شما صادق است، آ

 ؟یستندتمرکز خط سوم نهای ها، حوزه

 

 

 

وقات و  نیشاتریب یداخلا حسابرسایبرتر که در حال حاضار  سکیکه سازمان شما در حال حاضر با آن روبرو است در مقابل پنج ر یاصل سکیر پنج

 .گذاردیها مآن یتالش را رو
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 ستیز طیمح یداریو پا اقلیمی راتییتغ
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 های امروز و فرداریسک
 

 

 

برجسته مشهود است به طور “

 ناادهیدر آ رودیکااه انتظااار ماا

-تاالیجید هر سه مورد کینزد

و هاوش  دیاجد ی، فناوریساز

آب و  راتییاااو تغ یمصااانوع

 ساتیز طیمح یداریو پا ییهوا

 تیادر اولو یبه طور قابل توجه

 ”.دهند شیخود افزا

 مدیران ارشد حسابرسی داخلی که از نیعالوه بر ا

 شلماسلازمان  هایریسک نیکه بزرگتر میدیپرس

هلا انتظلار دارنلد آنچله آنکه  میدی، پرس ستیچ

 آتلی در مدت سه سلال ریسک سازمان نیبزرگتر

دهلد کله چگونله  ینشلان مل نیا ، کدامند؟باشد

 یسلازمان هلا سکیرپروفایل  یرهبران حسابرس

در حلال ایجلاد اسلت، در طول زملان که خود را 

برجسته مشهود اسلت به طور  کنند.یم ینیب شیپ

 هلر سله ملورد کینزد ندهیدر آ رودیکه انتظار م

و  یو هوش مصنوع دیجد یفناور، یسازتالیجید

بله  سلتیز طیمح یداریو پا ییآب و هوا راتییتغ

 .دهند شیخود افزا تیدر اولو یطور قابل توجه

 

 

 ارتبلاط دارد. یداریلذاتاً بلا پا یو نوآور یفناور

 شلرفتهیپ هلایو نرم افزار هاسخت افزار کاربرد

و بهبود  ییآب و هوا راتییتغ راتیبه کاهش تثث

 ایجلاد  هلا بلهشلرکت کنلد.یکمک م یداریپا

تحللت خللود و  یدر محصللوالت اصللل ینللوآور

و نوظهلور  دیلجد یهایفناور کنترل قرار دادن

و  یمللدت بللاتر یطللوالن یسللاز رهیللماننللد ذخ

بله حلداقل  یبلرا شرفتهیهوشمند پ یریگاندازه

 نیو همچنل یگلخانله ا یرساندن انتشار گازها

کشلف  یبلزرگ بلرا یهاداده لیو تحل هیتجز

   دارنللد کلله  یاتیللعمل یبهللره ور یشللکاف هللا

 میللان رویکردهللای بهبللود یابللد، در توانللدیملل

 داریلبه اهلداف پا یابیدست یبرا دیگر یشماریب

 .استفاده شود، نیاز دارند. بلند پروازانه خود

 
 

با آن روبرو آتی سازمان شما ظرف سه سال  دیکنیکه فکر م یکه سازمان شما در حال حاضر با آن روبرو است در مقابل خطرات یپنج خطر اصل

 .خواهد شد
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 تمرکز حسابرسی در طول زمان
 
 
 
 

کله زملان و  مینلیبب میتلوانیم نیمچنه

در کجلا  به مرور زمان یداخل یحسابرس یهاتالش

 سکیر تیریکه مد ییآنجا شود.یم تیهدا سپری و

و  ،یو گزارشگر یشرکت تیمانند حاکم هاییحوزهدر 

 یهارسد، نشانهیبه بلوغ مقانونی و رعایت  اترییتغ

 یبلر رو شلتریب یداخل حسابرسیکه شود پدیدار می

اقتصلاد  نلانیمانند علدم اطم یکمتر سنت هایحوزه

 طیمح یداریو پا اقلیمی راتیی، تغکیتیکالن و یئوپل

و هلوش  دیلجد یفنلاور ،شلدن یتلالیجی، دستیز

تمرکز استعداد  تیریو مد یانسان هیسرمامصنوعی و 

 خواهد کرد. 

ملدیران  مورد را بلا آنچله نیا میتوانیم نیهمچن ما

کسب و کار در  ریسک یها تیاولو ارشد حسابرسی

  .میکن سهیمقا ،دانندیم ندهیسه سال آ

و  یهماهنگ ،کسانیمسابقه  نیبا چند رابطه، نیا در

تلوان بلا یرا مل نیلا .وجلود دارد یادیلز ترازیهم

داد که  حیتوض یحسابرس مدیران نیدر ب ینیبخوش

 ازیلملوارد ملورد ن شلتریب به یداخل یمنابع حسابرس

قابل  تناسب عدم شوند.یم تیهدا تخصیص یافته و

و  دیلجد یشدن، فنلاور یتالیجیشامل د ایمالحظه

 ٪67که  شود، در حالیمشاهده می یهوش مصنوع

 ٪59خواهد بود املا تنهلا  یپنج خطر اصل ندیگومی

 دارای یحلوزه حسابرسل کیکنند که یم ینیب شپی

از آن باشد کله  یممکن است حاک نیا باشد. تیاولو

خلود را بهبلود  یهلامهلارت دیلبا یداخل یحسابرس

کنلد و تخصلص  یخود را نوآور یهاببخشد، روش

حلوزه خطلر را  نیا تیکسب کند تا با موفق یشتریب

 قرار دهد. و تمرکز مورد توجه ندهیدر آ

 نلدهیرود در آ یکله انتظلار مل یدر مقابل ، در حلال

 ینظلارت یهلابله حلوزه حسابرسلی داخللی کینزد

 تقلب، رشوه، گریو گزارش یشرکت تیحاکمشامل )

( توجه رعایت ات قانونی ورییو تغ یمال میجرا ریو سا

شلود زملان و تلالش یمل ینیب شی، پنماید یکمتر

سلال بله  سله یطل هاریسک نیا یبراصرف شده 

 فراتلر رود. آن ریسک تیاز اولو یقابل توجه زانیم

 تللهیرا بلا کم یاسللازنده ارتبلاطممکلن اسللت  نیلا

منابع خلط سلوم  نیتثم یدر مورد چگونگ یحسابرس

توجله را از  دیلبا ایلآ نکلهی، و انلدهیآ یهاسال یط

کلرد تلا خلط  دورکنترل شده  سکیر یمناطق دارا

را  یملوثرتر سلکیربلر  یمبتنل کردیروسوم بتواند 

 ، بطلبد.ردیبپذ

  

کناد در مقابال پانج حاوزه یها صرف مرا در آن خود وقت و تالش نیشتریب یداخل حسابرسیبرتر که در حال حاضر  سکیحوزه ر پنج

 ها خواهد کرد.وقت و تالش را صرف آن نیشتریب آتی در سه سال یداخل حسابرسی دیکنیبرتر که فکر م یسکیر

 
  هاو امنیت داده امنیت سایبری

 تغییرات قانونی و رعایت
  حاکمیت شرکتی و گزارشگری

 ای و نقدینگیهای مالی، سرمایهریسک

 تقلب و سایر جرائم مالیرشوه، 
 سپاری و ریسک حزب نهمهای تامین، برونزنجیره
 شدن، فناوری جدید و هوش مصنوعیدیجیتالی 

 بالیا و پاسخ به بحران
 ارتباطات، مدیریت شهرت

 سرمایه انسانی و مدیریت استعداد
 فرهنگ سازمانی
 سالمت و ایمنی
 ترکیب و ادغام

 تغییرات اقلیمی و پایداری محیط زیست
 صاد کالن و یئوپلیتیکاقتعدم اطمینان 
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12 

 در سراسر جهان

 

 
 
 
 

-فیدارد و ضع یحلقه سازمان بستگ نیترفیبه ضع یبریسا تیامن دیتهد“

امن سازمان خود  طیکه در مح یهستند. تا زمان مردم شهیهم وندهایپ نیتر

و  ندیایکنار ب طیتوانند با شرا یم یتیکه افراد امن دیدانی، م دیکنیکار م

 اوضاعهمه در خانه ،  یکاردوربا  .دارند تامنی ٪100به  کیاحتماالً نزد

آتش را  واریطرف د کیاز  میتوان یچگونه م نینابرا. بکامالً متفاوت است

 دیمطمئن باش گریتا افراد بتوانند از راه دور کار کنند ، اما از طرف د میباز کن

 ”.چالش است کی نیکنند؟ ایسو استفاده نم یفعل طیکه هکرها از شرا

 
 رئیس کمیته حسابرسی، دولت محلی فالندر، بلژیک

                                                                    %79 

 
 
 

 یدر نظرسنجداده  تیو امن یبریسا تیامن

 مدیران ارشد حسابرسی ٪79 امسال در رتبه اول قرار گرفت،

 .است یاصل ریسکپنج جزء مورد  نیکه ا ندگفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیارد  4.5بیش از   
در اروپا تحت اقدامات فاصله  یریگموج همه نیدر اوج اول مردم
 د.کردن یم یزندگ یاجتماع

 زده نیتخم*
 

Source: BBC 

 
شرکت از راه دور با  تیهدا ییو توانا تالیجیارتباطات د“

اطالعات در  تبادل .ابدی یم شیافزا تالیجید یاستفاده از ابزارها

 یها برارسانه نیا نانیاطم تیو قابل دیجد طیمواقع بحران و مح

 .خواهد بود ی و عمدهاصل هایریسکاز  یکیارتباط،  یبرقرار

 کیخواهد بود که در صورت بروز  نیا یاز دروس اصل یکی

آن  م؟یرا حفظ کن منیارتباطات موثر و ا میتوان یفاجعه چگونه م

خراب باشد،  نترنتیهستند؟ اگر ا داریچقدر پا یارتباط یهاکانال

 م؟یدهیانجام م یچه کار

 " د؟یکنمیاستفاده  یتاک یواک از

 ، آلمان DAXییایمی، شرکت مواد شمدیر حسابرسی داخلی
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 امنیت اطالعات در محیط کار گسترش یافته
 

 

هاا هاا باه آنهستند که همه سازمان یاقتصاد هیسرما - یمعنو تیمالک ای یاعم از اعتبار مشتر -داده ها و اطالعات 

هاا در دستور کار شرکت هااولویت نیاز مهمتر یکیداده  تی، امنرخ دهد یراتییتغ چنینکه  یتا زمان  .وابسته هستند

امسال در رتبه اول قرار گرفتناد،  یدر نظرسنجها داده تیو امن یبریسا تیامن،  گریبار د کی .خواهد بود

 را آن ٪27است و  یاصل ریسکپنج ها از مدیران ارشد حسابرسی، ریسک امنیت سایبری و امنیت داده ٪79 گفته با

 .کنندیسازمان خود انتخاب م کیشماره  ریسک عنوان به

 اسیلمق رییلتغ کلرده اسلت. رییلاما تغ یباز نیقوان

منلزل در زملان  در کارهلا اجرای بیگسترده به ترت

هلا را سازمان یریپذبی، آسقرنطینهدر هنگام  عیسر

زده  نیتخمل داد. شیافلزا یبریدر برابر حمالت سلا

در ، در اروپا یریگموج همه نیشود که در اوج اول یم

 یمیاز ن شیب -نفر  اردیلیم 4.5سراسر جهان حداقل 

 گلذاریتحلت اقلدامات فاصلله -جهلان  تیاز جمع

مجبور بودند از کارگران  4کردند.یم یزندگ یاجتماع

باز و رو به  یهاکانال ای یشخص یهادستگاه قیطر

 یمهلم دسترسل یهلاها و دادهرساختیبه ز نترنتیا

کلار  یشبانه روز، لل  تلاه هلا طی یک کنند. دایپ

را بله طلور  یخلانگ WiFi یمجبور شدند شبکه ها

شلود یبه اشتراک بگذارند، و باعلث مل یدسته جمع

مشلخص و  یکمتلر ها با وضوحسطح حمله شرکت

تلداوم  یاز برنامه هلا یتعداد اندک  شود. رترینفوذپذ

را در  یاگسلترده یآشلفتگ نی( چنلBCPتجارت )

 اتیلعمل مراکلز رقم زده است. یمدت کوتاه چنین

 هینظارت و تجز ی( که براSOCها )شرکت یتیامن

ها، در شبکه یاحتمال رمعمولیغ یهاتیفعال لیو تحل

 جلادیا یعلاد طیداده در شلرا یهاگاهیسرورها و پا

در  هلای خلارج از محلدودهداده ییاند، با شناساشده

اطالعلات، دچلار  یاصالح شلده فنلاور طیمح کی

 شوند.یاختالل م

از  نلانیاطم یاطالعلات بلرا تیلامن توابع و کارکردهلای

 یهللااز راه دور بلله داده یدسترسلل هللایریسللککللاهش 

با بله  در خانه دورکاری یهادستگاه یسازمنیحساس با ا

حقلوق  تیریشبکه و ملد بندیمی، حفظ تقسپچ یروزرسان

الزم  تیاز امن یاز سطح قابل قبول نانیاطم یبرا یدسترس

 تیلو امن بریسلا ریسلک یانسان برا یرفتار عنصر است.

                                                
4 coronavirus pandemic: Tracking the 

global outbreak | BBC 

، یاسلت. فاقلد تعاملل شخصلو حیلاتی مهلم  اریداده بس

 یمهندسل یدر معلر  ترفنلدها شتریتوانند بیکارکنان م

تواننلد بالفاصلله یهلا نملآن رایل، زرنلدیقرار بگ یاجتماع

 در  .کننلد یخود را با همکاران اطلراف بررسل یهالیمیا

در معر   شتریتوانند بیکارکنان م ،یتعامل شخص فقدان

-یها نمآن رای، زرندیقرار بگ یاجتماع یمهندس یترفندها

خلود را بلا همکلاران اطلراف  یهلالیمیتوانند بالفاصله ا

کارگران تحلت مراقبلت  زمانی که نیهمچند. کنن یبررس

، ظرفیت بیشتری برای دور زدن یلا تعلدیل رندیگیقرار نم

هلا ایلن کنتلرل رایل، زوجود دارد یمنیو ا یکنترلاقدامات 

ها شوند و از آنیگرفته م دهیدر وقت ناد ییجوصرفه یبرا

 ٪52دهد کله  یگزارش نشان م ک. یشودیم یپوشچشم

تواننلد هنگلام کلار در ملی که معتقدند ادارات کارمندان از

 یگلذارتر، ماننلد بله اشلتراک پرریسک یخانه با رفتارها

 لیو اسلتفاده از وسلا لیمیا قیمحرمانه از طر یهاپرونده

 لیلدال  .ندیایشرکت، کنار ب کارهایانجام  یبرا یشخص

 نکهیعبارتند از احساس ا یتیامن یهااز کنترل یرویعدم پ

 تحلت وهسلتند ( ٪51) یورهلا ملانع بهلرهپروتکلل نیا

 5(.%48اند )هنگرفت قرار ITهای بخش نظارت

 

                                                
5 The State of Data Loss Prevention 2020 | 

Tessian 

، لیلمی، نله فقلط اتلالیجیارتبلاط د یابزارهلا همه

مقاوم باشند و  یاتیو از نظر عمل داریپا دیبا نیهمچن

 یاحتمللال یو جاسوسلل یاز دخالللت خللارج نیهمچنلل

 منیا یمل هایدولت، رقبا و ینترنتیتوسط مجرمان ا

 سلتمیاز نفلوذ سلرکش در س یمتعلدد موارد .باشند

وجود داشلته  ییویدینرم افزار کنفرانس و یهاعامل

ارتباطلات  یاصلل لهی، وس قرنطینهاست که با شروع 

خاص  یهاعاملستمیس یکپارچگی گرید ینگران. شد

-داده ها هشدار به دولت یاطالعات یهاآیانس. است

 ینگران لیبه دل (زومنمایی)بزرگاند که از استفاده از 

نظلارت دوللت  از پذیری ایلن بخلشآسیب در برابر

 نیشلرکت در چل نیلا قلاتی، که بخش تحقپنهانی

 .کنند یمستقر است، خوددار
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 قیلخود را بلا کلار از راه دور تطب تیها با موفقحفظ کرده اند و کارکنان آن قرنطینه قیخود را از طر یکه بهره ور ییهاشرکت باشد. یموقت خانهکار در  طیمح میرود تنظیانتظار نم
ثابلت خلود  نلهیهز هیپا هشکا یبرا ییهاو مشاغل به دنبال راه ردیگیکه درآمد تحت فشار قرار م یهنگام ژهی، به وندازندیدور ب یرا به طور دائم یادار یاند ، ممکن است فضاداده
 هستند.

 نیدارد تلا ضلمن حفلظ بلاالتر ازیلن ییهلاامر بله شلرکت نیا   6 تر از راه دور کار کنند.بعد از اپیدمی ویروس کرونا بیش دارند قصد هاشرکت ٪74دهد که  ینشان م نیتخم کی
 و سازگار شوند. ریپذکار مستقر در خانه، انعطاف طی، هم در محل کار و هم در محاطالعات تیامن یاستانداردها

 

 یهااکرده اناد. تاالش یاحتمال رتبه بند بیرا به ترت یبریسا دیتهد نیچند Risk in Focus یبرا یاز متخصصان مورد بررس یگروه

رفتاار ، آماوزش و  تیادهناده اهمشوند  که نشاان یم دهیشده د جادیا یدهایتهد نیترمخرب به عنوان محتمل یهابدافزارو  نگیشیف

  .است یبریسا طرکارکنان در کاهش خ یآگاه

 

با آن روبرو  ندهیدر سال آ ادیبه احتمال ز هاسازمان یچالش برا

 شد  میخواه

 به احتمال کمتر( شتری: از بتیاهم بی)ترت

 تهدید سایبری

 
و  یتیامن یدادهایرو نیب یاهش بازه زمانک

 هاپاسخ

 یا تله گذاری  فیشینگ 

 به بدافزار یآلودگ 

 ورود به شبکه شرکت 

 DoS / DDosحمالت  

 اطالعات تینقض امن 

 یجاسوس ی/ نرم افزارها یبریسا یجاسوس یها تیفعال 

 نرم افزار یها یریپذ بیآس 

 استخراج اطالعات و اطالعات 

 
 

 دیدگاه حسابرسی داخلی

هلد، پیشلنهاد نمایلد. د شیرا افزا تینقض امن ایها احتمال نشت دادهها که و پذیرش آن هابا کنترل تطبیق ایحدی از هرگونه کاهش تواند نظر خود را در مورد یم یداخل یحسابرس

شود )به عنوان مثال کمبلود یاعمال م یطور داخل ( و بهنگیشیف یهادر تالش شی)به عنوان مثال افزا یامر به طور خارج نیکرده است؟ ا رییتغ یزیچه چ -است  نیا یواقع والس

 کجلا نکلهیبلا درک ا یداخلل یحسابرسل(. شلوندینمل تیریموثر مد ازهکه به اند دورکاری یدستگاه ها یتیامن یهاوصله ایپس از بحران  یبریسا یآگاه نهیآموزش کارکنان در زم

 یکنتلرل موجلود بلرا طیاطالعات سازمان و مح تیامن ریسکبر  رییهرگونه تغ ریتثث تواند یمبارگذاری شده است داده  یهاییارزش دارا نیشتریبکجا اختالل قرار دارد و  نیشتریب

 .کند نییکاهش آن را تع

از  یریجللوگ یمحرمانله بلرا یهاداده یسازرهیو ذخ تیریمربوط به استفاده ، مد یهاامر در مورد پروتکل نیا .است یاطالعات کامالً ضرور تیو درک کارکنان از خطر امن یآگاه

 کیل)هلدف  زهیلن نگیشلیو ف نگیشیشدن در معر  ف میدهند تا از تسل صیرا تشخ یبریسا میدانند چگونه جرا یکارگران م نکهیاز ا نانیاطم یشود و برایها اعمال منشت داده

کند که  یبررس دیتواند و بایم یداخل یحسابرسکنند.  یریجلوگشود،  بیبا فر یتواند منجر به حمالت مخرب گران بدافزار و باج افزار و کالهبردار یمهایی که تالشو ( اصفرد خ

 دیلبا نیهمچن .اطالعات به روز شده است یفناور یهارساختیکار و ز طیدر مح رییآموزش کارکنان با توجه به تغ ایشده است و آ تیتقو یبه اندازه کاف یبریسا تیاز امن یآگاه ایآ

 .زنندیرا دور نم ییندهایدر وقت و تالش فرا ییصرفه جو یحاصل شود که کارکنان برا نانیتالش شود تا اطم

کلردن کلار و  یاتیلعمل یاطالعات را بلرا یکنترل فناور طیاطالعات باشد که ممکن است مجبور شوند مح تیامن یهامیت یبرا 7صدا برد کیتواند  یم نیهمچن یداخل یحسابرس

هلا آن ایکند که آ یارشد گزارش شود تا بررس رانیبه مد ریسککنترل پر رییتغ هرگونهضروری است  .کسب و کار در برابر حوادث شوک وفق دهند شتریهر چه ب یورو بهره ییکارا

 .یا خیر سازمان قرار دارند یبریسا سکیر یدر اشتها
 

                                                
6Gartner | 19-COVID to Response in Actions CFO    
 
7   board sounding a  کند. یابیرا ارز رهیبودن و غ ی، عمل ی، امکان سنج تیکند تا نقاط قوت ، مقبول یبحث م یشنهادیپ ای، برنامه  دهیها در مورد ابا آن یکیکه  یگروه ایشخص 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-04-03-gartner-cfo-surey-reveals-74-percent-of-organizations-to-shift-some-employees-to-remote-work-permanently2


 17  از 15 صفحه                                                  : موضوعات داغ برای حسابرسان داخلی2021های در کانون توجه سال ریسک

 
 
 

 

 

 یاز متخصصان مورد بررس یگروه“

 دیتهد نیچند Risk in Focus یبرا

 یاحتمال رتبه بند بیرا به ترت یبریسا

و  نگیشیف یهاکرده اند. تالش

 نیترمخرب به عنوان محتمل یهابدافزار

شوند ، که یم دهیشده د جادیا یدهایتهد

رفتار ، آموزش و  تینشان دهنده اهم

 یبریسا طرکارکنان در کاهش خ یآگاه

 ”.است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت و مالحظات برای حسابرسی داخلی
 

 

بلر  یریچه تاث افتهیکار تازه گسترش  طیمح •
 یهلااطالعات در بخش یکنترل فناور ستمیس

چله  امر نیمختلف کسب و کار داشته است و ا
 دارد؟ هایی در برریسک

 ینقاط ضعف احتملال یابیارز یشرکت برا ایآ •
هلا در آن تیداده که حساس یهاییشبکه و دارا

مللاه گذشللته  12برابللر حمللالت و سللرقت در 
 انجام داده است؟ سکیر یابی، ارز افتهی شیافزا

کارکنان در  یآگاه شیخط اول باعث افزا ایآ •
هلا شده و به آن یبریسا یاصل یدهایمورد تهد

 باشند؟ یزیبه دنبال چه چ دیکه با دیگویم

 یشخصل یدستگاه ها یتیامن یوصله ها ایآ •
فلر  بله  شیپ یهابا همان استاندارد دستگاه

 شوند؟یم تیریشوند و مدیروز م

 یتیامن اتینظارت بر مرکز عمل ییچگونه توانا •
رو به رو شلده مانع  با ماه گذشته 12شرکت در 

 مختل شده است؟ ای

کسب و کار  طیمح یخط اول به طور واقع ایآ •
 کند؟یرا درک م

 یکامالً تمام دستگاه هلا ایعنوان مثال ، آ به •
به شلبکه )بله عنلوان  یاتصال و دسترس یدارا

 هستند؟ منی( اایاش نترنتیا یمثال دستگاه ها

)بله عنلوان  دیلجد ینرم افزار یهابرنامه ایآ •
 نانیاطم ی( براییدئویمثال نرم افزار کنفرانس و

-بینقلص و آسل یتداوم عملکرد برااین که از 
و به  به طور مناسب یتیامن یاحتمال یهایریپذ

-، بله تصلویب ملیاندشده یبررس اندازه کافی

 ؟رسند

دوم با  ایخط اول  شیکارکنان آزما یآگاه ایآ •
 دوستانه وجود دارد؟  نگیشیف یهاتالش

 یفنلاور هاییهدفاع دیبا یداخل یحسابرس ایآ •
   بلا کملک دیاطالعات را به طلور مسلتقل شلا

 ؟کند شیآزما کیشر کیسپاری هم
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 اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

 کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

 (ACCAحسابداران خبره رسمی انگلستان )

 (FRMمدیران ریسک مالی )

 (Platinum)( در باالترین سطح ACCAانگلستان )کارفرمای مورد تایید انجمن حسابداران خبره رسمی 

 

 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 1حسابرسان رتبه 

 کنترل کیفیت از جامعه حسابداران رسمی ایران« الف»موسسه حسابرسی رتبه 

 
 

 :دفتر مرکزی

، کدپستی: 4، واحد 36خیابان ششم، شماره  ،)احمد قصیر( هران، خیابان بخارستت
1514643515 

 :دفتر اصفهان 

  20و  19، واحللدهای 4اصللفهان، چهللارراه فلسللطین، سللاختمان حللافظ، طبقلله 

 8143995951کدپستی: 

 88503528فاکس:          88544590 -2تلفن:   88503528فاکس:          88544590 -2تلفن: 
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 مدیر حسابرسی داخلی - فاطمه مهدی

 خالصه سوابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

او در مقطع تحصیلی است.  فاطمه مهدی، مدیر حسابرسی داخلی

اسالمی واحد تهران شمال کارشناسی ارشد رشته حسابداری از دانشگاه آزاد 
التحصیل شده است. وی حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فارغ

ای در زمینه حسابداری، حسابرسی و بازار سال تجربه حرفه 14و دارای بیش از 
های مالی های داخلی، طراحی سیستم، تهیه صورتسرمایه شامل ارزیابی کنترل
حلیلی و مدیریتی است. وی کتاب های متعددی در تلفیقی و انواع گزارشات ت

ترین آن کاربرد زمینه حسابداری و حسابرسی تالیف و اقتباس نموده که مهم
های داخلی بر اساس مدل ترکیبی الگوی بکر در حسابرسی داخلی )ارزیابی کنترل

بلوغ، کوزو و ریسک( است که بر اساس تجربه اجرایی حسابرسی داخلی در گروه 

  .های زیرمجموعه آن تدوین شده است و شرکتمپنا 

 

 +۹۸ 2۱ ۸۸5۴۴5۹۰ -2تلفن: 

 +۹۸ 2۱ ۸۸5۰۳52۸فکس: 

 +۹۸ ۹۱2 277 ۴۹76موبایل: 

 fatemeh.mahdi@azpar.comایمیل: 

 حسابرس داخلی -امیررضا پورآقاجان  

 خالصه سوابق
است. او در مقطع تحصیلی کارشناسی رشته  داخلیامیررضا پورآقاجان، حسابرس 

 سال . وی دارای چهارالتحصیل شده استفارغ مازندرانحسابداری از دانشگاه 
و هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه  ای بودهسابقه کار حرفه

  طباطبائی در حال تحصیل است.

 +۹۸ 2۱ ۸۸5۴۴5۹۰ -2تلفن: : 

 +۹۸ 2۱ ۸۸5۰۳52۸فکس: 

 :همکاران در این ترجمه   


