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ختیار افراد مختلف جامعه از آنجا که گزارش حسابرس به دالیل گوناگون در ا

کنندگان برای مناسب گزارش جهت کمک به استفاده تنظیم ،گیردقرار می

کنندگان از مطالب مندرج در آن، ضرورت دارد. استفاده و استفاده بهتردرک 

گران مالی و یا افرادی لتحلی گذاران،امل سرمایههای مالی شاز صورت

اقدام به خواندن گزارش حسابرس هستند که با توجه به عالیق خاص خود 

گذاران گزارش حسابرس نقطه کلیدی نمایند. از نظر برخی از سرمایهمی

 (IFAC،2011 ، ،P10های مالی است. )تصور

 با الزم ارتباط برقراری مهارت گرو در موثر گزارش یک نگارش

. است عمیق تحلیل و تجزیه خوب، گزارش یک کلید. است دگانکنناستفاده

 را خود هاییافته چگونه که دهدمی نشان کنندهاستفاده به خوب نگارنده

 گزارش .کرد خواهد درک را گیرینتیجه مبنای کنندهاستفاده و نموده تفسیر

 همانند و شودمی نوشته خاص مخاطبان برای و مشخص هدف با حسابرس

 هایاستاندارد خصوص در اطالعاتی باید گزارش، نگارش شروع از پیش. است ساختار دارای و واضح صریح، آکادمیک وشتارهاین انواع

   .کنید کسب گزارش در استفاده مورد عناوین و گزارش ساختار ،گزارشگری با مرتبط حسابرسی

               وجه به استانداردهای حسابرسی گزارشگری جدید و )با ت             

 (  1401  تجدید نظر شده                                            

ساناز حجی  -مرتضی اسدی    
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، علل مسائل و رویدادها، تجزیه و تحلیل منطقی و متوالی نویسی عبارت است از به تحریر در آوردن اخبار، اطالعات، حقایقگزارش

 و  "سالم نويسي". استشده و بر دو اصل استوار  آنها، برای رسیدن به راه حل صحیح، که همراه با اختصار و روشنی تدوین

بندی کرد و طوری طبقهتوان، از آن فن، مطالب هر موضوعی را مینویسی، فنی است که با آگاهی . در واقع گزارش"نويسيساده"

به دست آورد. فایده و هدف از نوشتن گزارش، رساندن  ترين كالمسادهو با  ترين زمانكوتاهنظم بخشید که هدف مورد نظر را در 

 .(38، ص 1388) ماحوزی، اننده با سرعت و صحت و روشنی استپیام خود به خو

، دستور استفاده از شکل ساده زبان فارسی تلف دستور زبان شاملهای مخحاصل دقت و توجه و بکارگیری حوزهیک گزارش خوب 

 های مختلفی است که به درک بهتر خوانندگان کمک نماید.زبان صحیح و سایر روش

، به همراه پیشنهادهایی برای موارد خاص ارائه گردد ولی در هیچ نوشتاری امکان ده است اصولی جامع و صریحسعی ش دراین راهنما

، اصطالحات خاص و آئین از اصول و قواعد جامع دستور زبانی موارد احتمالی وجود ندارد. آنچه که اهمیت دارد استفاده تشریح تمام

 توان بدست آورد.عاتی که از سایر منابع مشابه میتشریح شده و یا اطال در این راهنما نگارش در گزارش حسابرسی است هر آنچه که

 

 گزارش هدف

 شکلی به گزارش اگر. است خواننده به سانیراطالع گزارش، هدف

 طول در. بود خواهد مفید کنندهاستفاده برای یابد، ساختار استاندارد

. است شده تهیه حسابرسی گزارشگری برای استاندارد فرم یک هاسال

 نیاز یک با متناسب استاندارد، فرم شرایطی، در است ممکن اگرچه

 حاصل را اطمینان این استاندارد قالب از پیروی اما کند، تغییر خاص

 روشی به و شده گنجانده آن در اساسی اطالعات تمام که کندمی

 معرفی قالب همان استفاده مورد قالب. است شده برخورد آنها با منطقی

 هایصورت به نسبت گزارشگری" 700 حسابرسی استاندارد در شده

 مدنظر را کنندهاستفاده موردنیاز و مربوط اطالعات کلیه گزارش کنندگانتهیه که کندمی تضمین چارچوب این رعایت .است "مالی

 گزارش بودن مناسب مورد در تا دهدمی را امکان این کنندگاناستفاده به و اندنموده بندیطبقه منطقی شکل به را آن و داده قرار

  .یابند دست خود نیاز مورد اطالعات به رعتس به تا کندمی کمک هاآن به و کنند گیریتصمیم
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 گریگزارش حسابرسی استانداردهای تغییرات

 حسابرسی المللیبین استانداردهای تأهی ،2015 سال ژانویه در

 گزارشگری استانداردهای انتشار با( IAASB) یبخشاطمینان و

 گزارشگری استانداردهای) شده نظرتجدید و جدید حسابرس

 کنند،می حسابرسی که هاییشرکت مورد در را حسابرسان ،(جدید

 استانداردها این. کرد مفیدتر و ترشفاف هایگزارش تهیه به ملزم

 دنبال به مالی، هایصورت کنندگاناستفاده تقاضای به پاسخ در

 حسابرسی مورد در ترمرتبط اطالعات برای مالی، بحران

 به حسابرس گزارش ارائه استانداردها این هدف. است منتشرشده

 هم و حسابرسی فرآیند به هم را عمومی اعتماد که است یاگونه

 معتقد همچنین( IAASB) بخشیاطمینان و حسابرسی لمللیابین استانداردهای تأهی. دهد افزایش هاشرکت مالی هایصورت به

 راهبری ارکان و نحسابرسا بین همچنین و گذارانسرمایه و حسابرس بین ارتباط بهبود باعث حسابرس گزارشگری ارتقای که است

 . شودمی

 

 :است زیر شرح به جدید گزارشگری استانداردهای انتظار مورد اهداف

 راهبری ارکان و حسابرسان کنندگان، استفاده میان ترقوی ارتباط و تعامل، 

 رسحساب گزارش حسابرسی عمده مسائل بخش در هاآن به اشاره با افشاییات به راهبری ارکان و مدیریت توجه افزایش، 

 و شوندمی شناسایی حسابرسی عمده  مسائل که هاییمحدوده در ایحرفه تردید افزایش 

  حسابرسی کیفیت از کنندگان استفاده درک یا و حسابرسی کیفیت افزایش. 

 

 :است زیر شرح به حسابرس گزارشگری با مرتبط حسابرسی استانداردهای

 700 (1401 شده نظر تجدید)  الیم هایصورت به نسبت گزارشگری و نظر اظهار شکل،  

 701 (1401جدید) مستقل حسابرس گزارش در حسابرسی عمده مسائل رسانی اطالع، 

 705 (1401شده نظر تجدید)  مستقل حسابرس گزارش در شده تعدیل اظهارنظرهای،  

 706 (1401 شده نظرتجدید)  یتوضیح بندهای سایر و خاص مطلب بر تأکید بندهای، 

 720 و (1401 شده نظرتجدید) شده حسابرسی مالی هایصورت حاوی هایگزارش در مندرج تاطالعا سایر 

 570 (1401 شده نظرتجدید)  فعالیت تداوم. 

 



4 

 

 : است زیر شرح به جدید گزارشگری کلیدی هایپیشرفت

 تجدید حسابرس گزارش قلب حسابرسی عمده  مسائل. "حسابرسي عمده  مسائل رسانياطالع برای جديد بخش" (1

 قضاوت به که هستند موضوعاتی حسابرسی عمده مسائل. است بورس در شده پذیرفته تجاری واحدهای برای نظرشده

 شامل 701 برسیحسا استاندارد .هستند جاری دوره مالی هایصورت حسابرسی در اهمیت بیشترین دارای حسابرس

 پرداخته نآ به تفضیل به ادامه در که است سیحسابر عمده مسائل رسانیاطالع و تعیین رهنمودهای و الزامات مجموعه

 .است شده

 جای به) فعالیت تداوم به مربوط اهمیت با اطمینانعدم هرگونه وجود کردن برجسته برای گزارش در "فعالیت تداوم" (2

 .(صخا مطلب بر تأکید پاراگراف در گزارشگری

 سحسابر و مدیریت هایمسئولیت به مربوط هایبخش در "فعالیت تداوم به مربوط هایمسئولیت از جديد توصیف" (3

. 

0Fتوقف از وجخر ،"لیتفعا تداوم افشای كفايت ارزيابي منظور به حسابرس برای یديدج الزام" (4

 که زمانی یعنی 1

 حال در واحد یک عنوان به تجاری واحد یک توانایی در توجهی قابل تردید است ممکن که شده مشخص شرایطی یا وقایع

 .ندارد وجود بااهمیتی اطمینان عدم که شده گرفته نتیجه مدیریت هایبرنامه به توجه با اما دکن ایجاد تداوم

 :"ساالنه گزارش در اطالعات ساير" (5

 ی،اجرای مدیر گزارش مدیریت، تفسیری گزارش جمله از اطالعات دیگر با حسابرس گزارش در آنچه ساییناش 

 ،شودمی مقایسه غیره و مالی هاییلتحل و تجزیه دیگر و مدیرهتهیأ رییس هایبررسی

 اطالعات سایر با رابطه در حسابرسان و مدیریت هایمسئولیت،  

 ندارد وجود ای دارد وجود مالی هایصورت با متناقض بااهمیت اطالعات سایر ینکها بر مبنی (ایجمله) ایگزاره. 

 .رسیحساب یک عمده هایویژگی هم و حسابرس هایمسئولیت هم توصیف افزایش (6

 .مشغولند  مدیریت هایمسئولیت بخش در که راهبری ارکان از کسانی آن شناسایی (7

  .ایرفتارحرفه و اخالق آیین رعایت تحقق و حسابرس استقالل مورد در مثبت گزاره یک (8

 .بورس در شده پذیرفته تجاری واحدهای برای حسابرسی کار شریک نام افشای (9

  گزارش ساختار

 مشخصی هایبخش براساس که است این زارشگ اصلی هایویژگی از

 به عناوین و هابخش این از استفاده. است شده ساختاربندی

 نیاز مورد اطالعات به مستقیم طوربه تا کندمی کمک کنندهاستفاده

  .یابد دست خود

 هدف گزارش از بخش هر ،دارد روایی سبک یک که مقاله خالفبر

 .شود نوشته مناسب سبک اساسبر و آن با متناسب باید و دارد صیخا

                                                             
1 Clouse call 
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 بنابراین .کند پیروی نگارش صحیح سبک از و بخشیده ساختار را خود اطالعات تا کندمی کمک نگارنده به بخش هر کارکرد درک

 .(2012 گزارش، تارساخ) .گیرد قرار توجه مورد موجود استانداردهای و هادستورالعمل باید

 فعلی با گزارش مقایسه در شده نظر تجدید های استاندارد طبق رسحساب گزارش : فرم1نمودار شماره 

 

 گزارش اصلی بدنه

 اساس بر باید شودمی ارایه نظر مورد موضوعات که گزارش از بخش هر در و باشد داشته مناسب عنوان باید حسابرس گزارش 

 : گیرد قرار استفاده مورد تواندمی رزی عناوین ،حسابرس گزارش استاندارد فرم اساس بر .شود ارایه خاص هایعنوان

 گزارش مخاطب و ناعنو

 اطالعات حاوی ،اختصار عین درو . است گزارش مطالب درباره رسانیاطالع آن هدف. است گزارش با کنندهاستفاده تماس اولین عنوان،

 حسابرسی کار برای را برسحسا که است کسی حسابرس گزارش مخاطب .شود متمایز مشابه هایگزارش سایر از تا است کافی

 ان، ای. )سهام صاحبان عادی عمومی مجمع به (قانونی بازرس و) مستقل حسابرس گزارش مثال عنوان به .است نموده انتخاب

 گزارش اصلی موضوع گزارش، عنوان خواندن با تنها کنندهاستفاده تا. کند بیان را گزارش موضوع خالصه طور به باید عنوان. (2005

. شود پرهیز آن بودن عمومی حد از بیش و بودن مبهم از باید اما شود وارد عنوان در حد از بیش جزئیات نیست نیازی. ابددری را

 همان با باید فرعی هایبخش. کند کمک کنندهتفادهاس بهتر درک به تواندمی فرعی عناوین از استفاده. (2012 گزارش، تارساخ)

 کمک است گزارش خواننده کسی چه که موضوع این به توجه( 2005 ان، ای. )شود بندیهطبق و انتخاب اصلی عناوین در دقت

 . گردد تعیین فرعی عناوین از استفاده و نگارش مورد متن در روشنی و صراحت میزان و نگارش شیوه تا کندمی
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 مالی هایصورت به نسبت مستقل حسابرس گزارش

 مقدمه

 انتظاری چه بدانند تا است کنندگاناستفاده یبرا زمینهپیش ایجاد مقدمه از هدف

 ،لیکن کندمی معرفی را گزارش مقدمه ،است یادآوری به الزم. دارند گزارش از

 (2005 ان، ای: )دهدمی پاسخ زیر سواالت به مقدمه .کندنمی معرفی را ضوعمو

 است؟ نگارش حال در گزارش چرا 

 است؟ اطالعاتی نوع چه شامل 

 است؟ نگارش حال در کسی چه توسط گزارش 

 دهد؟می پوشش را زمانی هدامن چه 

 .است هشد درج حسابرس گزارش بند اولین در ارنظرظها عنوان زیر در مقدمه به مربوط موارد جدید گریگزارش استانداردهای در

 اظهارنظر

 :است ذیل بند مشابه 700 حسابرسی استاندارد اساس بر اظهارنظر شکل ،اظهارنظر تعدیل به نیاز عدم صورت در

 یا نیست؛ بااهمیت تحریف از عاری مالی صورتهای که برسد نتیجه این به شده، کسب حسابرسی شواهد براساس 

 بااهمیت تحریف از مالی صورتهای بودن عاری مورد در گیرینتیجه برای مناسب و کافی حسابرسی شواهد کسب به قادر 

 .نیست

. شود خودداری واقعیغیر و جانبدارانه اظهارنظر از و بوده هاواقعیت اساس بر باید تایجن که است این بخش این در توجه قابل نکته

 جزییات این آیا و خیر یا است الزم شده آورده که جزییاتی تمام اصلی، موضوع استدالل و درک برای آیا که بپرسید خود از همیشه

 . است شده ارائه کنندههگمرا اطالعاتی یا و کندمی کمک کنندهاستفاده بیشتر درک به

 نشده تعدیل اظهارنظر : نمونه بند1نمودار شماره 

 

 

 

 

 یمال یصورتها حسابرسی گزارش

 اظهارنظر

 و مالکانه حقوق در تغییرات جامع، زيان و سود زيان، و سود هایصورت و 14×1 اسفند 29 تاريخ به مالی وضعیت صورت شامل نمونه شركت مالی هایصورت"

 .است شده حسابرسی موسسه، اين سازمان/ توسط مالی هایصورت...  تا 1 توضیحی هایيادداشت و مزبور، تاريخ به منتهی مالی سال برای نقدی هایجريان

های نقدی آن را برای و عملکرد مالی و جريان 14×1 اسفند 29)سهامی عام( در تاريخ  ضعیت مالی شركت نمونهوشده،  های مالی يادنظر اين سازمان/موسسه، صورت به

 "دهد.های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان میمزبور، از تمام جنبه سال مالی منتهی به تاريخ
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ضیحی بندهای بودن فراگیر غیر و اظهارنظر تعدیل به نیاز صورت در ستاندارد ساسا بر و اظهارنظر مبانی بخش در شده بیان تو  ا

 :  است ذیل بند مشابه اظهارنظر بخش دوم پاراگراف ، 705 حسابرسی

 تعدیل شده : نمونه بند اظهارنظر2ر شماره نمودا

 

 

 (شده تعدیل گزارش) اظهارنظر مبانی

 :که کندمی ارائه مالی هایصورت به نسبت (اظهارنظر عدم مردود، مشروط،) شدهتعدیل نظراظهار زمانی حسابرس

 

  فعالیت تداوم

 :شودمی منظور حسابرس گزارش در زیر اهداف اساس بر فعالیت تداوم بخش حسابرسی جدید استاندارد اساس بر

 در فعالیت تداوم حسابداری مبنای بکارگیری بودن مناسب درباره گیرینتیجه و مناسب و کافی حسابرسی شواهد کسب 

 ،(مدیرهتهیأ) اجرایی مدیران توسط مالی هایصورت تهیه

 به نسبت عمده تردیدی توانندمی که رایطیش یا رویدادها با ارتباط در بااهمیت ابهامی نبود یا وجود درباره گیرینتیجه 

 و شده کسب حسابرسی شواهد مبنای بر کنند، ایجاد فعالیت ادامه به تجاری واحد توانایی

 استاندارد این طبق گزارشگری. 

 بودن مناسب خصوص در مناسبی و کافی حسابرسی شواهد آیا که دهد قرار بررسی مورد را موضوع این باید حسابرس نهایت در

 مورد در و خیر یا است شده کسب ،اجرایی مدیران توسط مالی هایصورت تهیه برای فعالیت تداوم حسابداری مبنای کارگیریب

 .کند گیرینتیجه  مالی هایصورت تهیه برای مبنا این بکارگیری بودن مناسب

 مثال، برای. است مربوط یامسئله نیز یعموم بخش واحدهای در یتحتداوم فعالیت  یحسابدار یمبنا یریبکارگکه  کردتوجه  دیبا

1Fاست شده مطرح یتعالف ادامه به عمومی بخش واحدهای توانایی موضوع عمومی، بخش حسابداری استانداردهای در

 خطرهای. 2

 تیفعال سود کسب هدف با یعموم بخش یواحدها یبرخ که دیآ بوجود دلیل نیا به تواندیم مثال، یبرا فعالیت، تداوم با مرتبط

 یهااستیس از توانیم خطرها نگونهیا ب،یترت نیهم به. شودیم متوقف ای افتهی کاهش دولت تیحما صورت نیا در که کنندیم

 ییتوانا به نسبت عمده یدیترد توانندیم که یطیشرا ای دادهایرو. شودینم محدود موارد نیا به گرچه شود، یناش یسازیخصوص

 یهامیتصم ریتأث ای تیادامه فعال یبرا یبه منابع مال یچون نبود دسترس یموارد ،کنند جادیا تیفعال ادامه به یعموم بخش واحد

 . است یعموم بخش واحد توسط خدمات ارائه بر یاسیس

 نمونه بند تداوم فعالیت :3نمودار شماره 

 

                                                             
 38-41، بندهاي “مالي هايصورتارائه نحوه ”، 1ي بخش عمومي شماره استاندارد حسابدار .2

 ابهام با اهمیت در ارتباط با تداوم فعالیت

لی دهد زيان خالص شركت نمونه )سهامی عام( برای سال مانمايد كه نشان میجلب می یمال یها.... صورت ضیحیتون سهام را به يادداشت نظر مجمع عمومی صاحبا

سفند  29منتهی به  شتر از دارايیمیلیون ريال است و در آن تاريخ بدهی  XXXبرابر  14×1ا گونه ت. همانهای جاری آن اسهای جاری شركت مبلغ ... میلیون ريال بی

صورت ضیحی ....  شان می های مالی بیانكه در يادداشت تو سائل مطرح شده در يادداشت مذكور ن ساير م شرايط همراه با  هد كه ابهامی دشده است اين رويدادها يا 

  است.ند بر اظهارنظر اين مؤسسه تأثیری نداشته ادامه فعالیت ايجاد كند. مفاد اين ب تواند ترديدی عمده نسبت به توانايی شركت بهبااهمیت وجود دارد كه می

 

 )موارد(مورد احتمالی آثار استثنای به همچنین و (با اهمیت ولی غیرفراگیر فيتحر موارد یبرا) ... بند)های( در مندرج وارد(آثارمورد)م استثنای به موسسه، اين نظر به"

های مالی ياد شده، وضعیت مالی شركت ، صورت(مناسب و یكاف یحسابرس شواهد كسب در محدوديت بااهمیت ولی غیرفراگیر موارد یبرا) ... )های(مندرج در بند

بق استانداردهای طبااهمیت،  هایجنبهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور، از تمام هو عملکرد مالی و جريان 14×1 اسفند 29در تاريخ  )سهامی عام( ونهنم

 ".دهدنشان میحسابداری، به نحو منصفانه 
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 یتتداوم فعال ارزیابی بکارگیری فرض: 4 نمودار شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 فعالیت تداوم فرض بکارگیری آيا

 است؟ مناسب

آيا صورتهای مالي با فرض تداوم فعالیت 

 تهیه شده است؟

آيا افشای كافي در خصوص ابهام 

 بااهمیت انجام شده است؟

 اظهار

 نظر

 ليتعد

 نشده

 )مقبول(

آيا افشای كافي در خصوص 

گزين  انجام شده مبنای جاي

 است؟

شده تعدیل اظهارنظر  همراه ن

ند با هام» ب یت اب  در بااهم

باط یت تداوم با ارت عال  با «ف

شاره شت به ا ضیحی یاددا  تو

 مفاد اینکه تصرررریح و مربوط

 حسابرس اظهارنظر بر بند این

 . است نداشته تاثیری
 (570 استاندارد 22 بند)

 طبق

 استاندارد

 اظهار 705

 نظر

 اي مشروط

 مردود
 (شرط بند) 

 23 بند)

 استاندارد

خ بله

 یر

 نظر اظهار

نشده  ليتعد

)مقبول( همراه 

بر  دیتاك»با بند 

طبق « مطلب خا

  706استاندارد 

 25-ت بند)

 (570استاندارد

 نظر اظهار

 ليتعد

 طبق -شده

 استاندارد

)بند  705

 (شرط

 نظر اظهار

)بند  مردود

 (شرط

 21 بند)

 استاندارد

570) 

خ بله

 یر

 بله

خ بله
 یر

آيا ابهام بااهمیت در ارتباط با تداوم 

 فعالیت وجود دارد؟

خ
 یر

 اظهارنظر

 ليتعد

 نشده

 (مقبول)

خ

 یر

 روشهای ساير نتايج آيا

 يا رويدادها حسابرسي

 ترديدی بتواند كه شرايطي

 توانايي به نسبت عمده

 ادامه به تجاری واحد

 را كند ايجاد فعالیت

 .است هكرد مشخص

 بله

های ارزيابي خطر، رويداد با آيا روش

شرايطي كه بتواند ترديدی عمده نسبت به 

توانايي واحد تجاری به ادامه فعالیت ايجاد 

 10كند را مشخص كرده است. )بند 

 (315استاندارد  (5و بند  570استاندارد 

 اجرای طريق از میتواند حسابرس آيا

 گیری یجهنت برای الزم، حسابرسي روشهای

 شواهد بااهمیت ابهام نبود يا وجود مورد در

 .كند كسب كافي و مناسب حسابرسي

خ

 یر

 شواهد به دسترسي عدم آيا

 از ناشي مناسب و كافي حسابرسي

 انجام به اجرايي مديران نبودن مايل

 تحت دوره گسترش يا و ارزيابي

 24 بند) است؟ ارزيابي در پوشش

 (570 استاندارد

 اظهار

 نظر

 مشروط

 عدم اي

 اظهارنظر

)بند 

 (شرط

 – ت بند

33 

 طبق

 استاندارد

705 

)اظهارنظر 

 مشروط

 بند

 (شرط

 ارزيابي مناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت

خ

 یر

 گزارش

 دهی

 گیرینتیجه

 یا وجود

 ابهام نبود

 اهمیت با

 گیرینتیجه

 درباره

بودن  مناسب

فرض تداوم 

 فعالیت

کسب 

واهد ش

حسابرس 

کافی و 

 مناسب

 هایمسئولیت

 در حسابرس

 تداوم با ارتباط

  فعالیت

 بله

 بله

 بله

 بله

خ

 یر

خی
 ر
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 خاص مطلب بر کیدتأ

 صورت در) حسابرس گزارش در انعکاس طریق از کنندگاناستفاده توجه جلب خاص، مطلب بر کیدأت بند درج از حسابرس هدف

 توسط مالی هایصورت درک برای مالی، هایصورت در مناسب افشای یا ارائه علیرغم که است موضوعی به( ضرورت

 : شود توجه زیر موارد به باید گزارش در خاص مطلب بر تأکید بند درج برای .دارد ایویژه اهمیت کنندگانهاستفاد

 نشده، تحریف مالی هایصورت در بااهمیتی طور به نظر مورد موضوع اینکه بر مبنی مناسب و کافی حسابرسی شواهد 

 ،است شده کسب

 باشد، داشته اشاره مالی هایورتص در شده افشا یا ارائه اطالعات به باید تنها 

 حسابرس قضاوت و کندمی منتقل که اطالعاتی ماهیت به حسابرس گزارش در "خاص مطلب بر کیدأت" بند درج محل 

 700 استاندارد طبق که عناصری سایر با مقایسه در نظر مورد کنندگاناستفاده برای اطالعات این نسبی اهمیت درمورد

 دارد، بستگی است، شده الزامی آنها گزارش

 گردد، استفاده دیگری مناسب عنوان یا "خاص مطلب بر کیدأت" عنوان از 

 کند،می توصیف را آن کامل طور به که مالی هایصورت در مربوط افشای موارد و خاص موضوع آن به روشنی به بند این در 

 و شود اشاره

 است نشده تعدیل خاص، موضوع این به توجه با حسابرس اظهارنظر که شود تصریح. 

 

  حسابرسی عمده مسائل

 از کاملی مجموعه حسابرسی برای "مستقل حسابرس گزارش در حسابرسی عمده لائمس رسانیاطالع" جدید 701 رداستاندا

 عمده لائمس خواهدمی دیگری ترتیب به حسابرس که شرایطی و بورس در شده پذیرفته هایشرکت عمومی مقاصد با مالی هایصورت

 قوانین طبق حسابرس که دارد کاربرد هنگامی استاندارد این این، بر عالوه. دارد کاربرد کند، رسانیاطالع خود گزارش در را رسیحساب

 ارایه جدید 701 رداستاندا از ای خالصه ادامه در. است حسابرس گزارش در حسابرسی عمده لئمسا رسانیاطالع به ملزم مقررات یا

 . شودمی

 که است موضوعاتی آن حسابرسی عمده لائمس هستند؟ موضوعاتی چه ابرسیحس عمده لائمس : 

 دارند، بیشتری اهمیت جاری دوره مالی هایصورت حسابرسی در حسابرس ایحرفه قضاوت به 

 و است رسیده رسیدگی، مورد واحد راهبری ارکان اطالع به که شودمی انتخاب موضوعاتی بین از 

 شامل حسابرس بیشتر توجه .است حسابرسی انجام در حسابرس بیشتر توجه مستلزم: 

 است شده شناسایی ایعمده خطرهای یا باالست سطح در شدهارزیابی بااهمیت تحریف خطر که هاییحوزه، 

 و مالی صورتهای به مربوط عمده هایقضاوت 

 دوره طی عمده رویدادهای یا معامالت آثار. 
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 نیست زیر موارد منزله به حسابرس گزارش در سیحسابر عمده لائمس رسانیاطالع که شود توجه: 

 مالی هایصورت در ضروری یافشا موارد جایگزین، 

 شودمی نظراظهار تعدیل باعث که موضوعاتی جایگزین، 

 فعالیت تداوم با رابطه در اهمیت با ابهام جایگزین، 

 خاص موضوع یک به نسبت جداگانه اظهارنظری. 

 

  ؟چیست حسابرسی هعمد مسائل رسانیاطالع از هدف  

 حسابرسی کار بیشتر سازیشفاف طریق از حسابرس گزارش رسانیپیام خاصیت تقویت، 

 دوره مالی هایصورت حسابرسی در حسابرس ایحرفه قضاوت به که مسائلی شناخت در کنندگاناستفاده به کمک 

  و اندبوده اهمیت بیشترین دارای جاری،

 هایصورت در اجرایی مدیران عمده هایقضاوت مستلزم هایحوزه و تجاری واحد شناخت در کنندگاناستفاده به کمک 

 .شده حسابرسی مالی

 است؟ چگونه حسابرسی عمده  مسائل رسانیاطالع نحوه  

 و حسابرس اظهارنظر نزدیک تقریباً "حسابرسی عمده مسائل" عنوان با حسابرس درگزارش ایجداگانه بخش ارایه 

 کند بیان باید حسابرس ،مقدمه ارایه از پس مناسب فرعی عناوین از استفاده با حسابرسی مدهع مسائل از یکهر توصیف

  :که

 مالی هایصورت حسابرسی در حسابرس ایحرفه قضاوت طبق که هستند یمسائل آن ،حسابرسی عمده مسائل 

 دارند، بیشتری همیتا( جاری دوره)

 آن، به نسبت اظهارنظر دادن شکل و واحد مجموعه یک عنوان به مالی هایصورت حسابرسی در مسائل این به 

 کند،نمی ارائه  مسائل این به نسبت ایجداگانه اظهارنظر حسابرس، و است شده پرداخته

 دوره مالی هایصورت حسابرسی به فقط شده توصیف حسابرسی عمده مسائل که موضوع این به توجه جلب 

 برای مثال، برای دشو اشاره مالی هایصورت این پوشش تتح خاص دوره به است ممکن) ،است مربوط جاری

   ،(1401 اسفند 29 به منتهی مالی سال

 و (وجود صورت در) فعالیت تداوم با مرتبط بااهمیت ابهام یا (مردود) طمشرو اظهارنظر مبنای (های)بخش به اشاره 

 است ممکن اطالعات این مثال، برای. است ایحرفه قضاوت اعمال مستلزم حسابرسی عمده مسائل از یک هر ارائه ترتیب 

 هایصورت در افشا نحوه با تطابق در است ممکن یا شوند، سازماندهی حسابرس قضاوت مبنای بر نسبی، اهمیت ترتیب به

 .شودمی قائل  مسائل بین بیشتری تمایز فرعی عناوین درج لزوم. باشد مالی

 و باشد مالی هایصورت در (وجود صورت در) مرتبط افشای موارد به ارهاش با باید حسابرسی عمده مسائل از یک هر توصیف 

 :برگیرد در را زیر موارد باید

 است شده تعیین کلیدی موضوع یک عنوان به موضوع این چرا، 

 است شده پرداخته حسابرسی در موضوع این به چگونه. 
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 مسائل عمده حسابرسیموضوعات قابل توجه در  :5شماره نمودار 

  مونهن

 

 
 

 آثار و تجاری ترکیب فعالیت، تداوم ارزیابی تجاری، واحد یک انحالل شامل حسابرسی عمده  مسائل بخش در ارائه قابل موضوعات

 ارزیابی سرقفلی، کاهش ها،دارایی کنارگذاری جدید، حسابداری استانداردهای اثر انتقالی، مالیات درآمد، شناسایی آن، حسابداری

 .است بازنشستگی مزایای هایطرح تعهدات گیریاندازه و هااحتمالی برای ذخیره مالی، ابزارهای

 عمده حسابرسی مسائل نمونه بندهای  :6 نمودار شماره
 

 

 چارچوب تصمیم گیری-مسائل عمده حسابرسی :7شماره نمودار 

 

قضاوت آن موضوعاتی که به 

حسابرس در حسابرسی  ایحرفه

های مالی دوره جاری صورت

 میت زیادی دارد.اه

 حسابرسیمسائل عمده 

سائل از منظور سی، عمده م سابر سائلی ح ست م ضاوت به كه ا ساب ایحرفه ق سی در رس،ح سابر شترين دارای جاری، دوره مالی هایصورت ح  اين. اندبوده اهمیت بی

سائل سی چارچوب در م سابر سبت اظهارنظر منظور به و واحد، مجموعه يک عنوان به مالی هایصورت ح  اظهارنظر و اند،گرفته قرار توجه مورد مالی، هایصورت به ن

 .شودنمی ارائه مسائل اين به نسبت ایجداگانه

 سرقفلی

ستانداردها سابداری یطبق ا سرح ساالنه آزمون كاهش ارزش  ست  سا ينانجام دهد. ا قفلی، گروه ملزم ا س یكاهش ارزش برا لیانهآزمون  سابر  بود زيراما مهم  یح

و بر  قضاوتی بسیارو  پیچیده مديريت ارزيابی يندفرا اين،است. عالوه بر  اهمیتبا  مالی هایصورت برای14×1اسفند  29 تاريخدر  سرقفلی ريالی میلیارد   XXXمانده 

 .است يراندر ا يژهبه و، یاقتصاد يطشرا يابازار  تیشده آ بینیپیش يطشرا یر[ كه تحت تأثتوصیف برخی مفروضاتاساس مفروضات است، به طور خاص ]

 

 ریسک های حسابرسی عمده:

 .های مالیهای دارای ریسک تحریف بااهمیت در صورتحوزه

 

 :رویدادها یا معامالت عمده طی سال

 های مالی.موثر بر صورت

 

 :های مالیهای زیاد در صورتهای مشمول قضاوتحوزه

 اطمینان باال.برآورهای حسابداری با برآورد عدم
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 رسانیاطالع عدم به تصمیم است ممکن سحسابر اینکه به نسبت دهد،می اجازه نادر، بسیار شرایط در 701 یحسابرس استاندارد

 :که است زمانی شرایط این ،بگیرد موضوع یک

 باشد کرده ممنوع ،بزند لطمه قانونی غیر عمل یک به رسیدگی در است ممکن که را یمسائل چنین افشای مقررات و قوانین، 

 باشد رسانیعاطال ایمزای از بیش عمومی منافع به توجه با تجاری، واحد بر آنسوء عواقب رود نتظارا، 

 که باشد مناسب است ممکن حسابرس اساس، این بر. است حسابرس زیاد قضاوت شامل و است پیچیده تصمیم یک این 

 .کند کسب را حقوقی مشاور نظر

 : شامل حسابرس گزارش در عمده  مسائل از یک هر توصیف

 سئله چرا اینکه دلیل سائلی از یکی عنوان به نظر مورد م سی کار در که م سابر شترین دارای ح  نتیجه در و بوده اهمیت بی

  است، شده انتخاب حسابرسی عمده مسائل از یکی عنوان به

  سئله مزبور در كار سينحوه برخورد با م سابر سابرس، رویکرد یا برخورد از اییههجنب). ح صری ح  هایروش از مخت

 ،(نظر مورد مسئله خصوص در عمده اتمشاهد یا حسابرسی، هایروش اجرای از حاصل نتیجه و شده اجرا

 مربوط( توضیحی هاییادداشت) تافشاییا به دادن عطف. 

 شرایط دیگر در حسابرسی عمده  مسائل بخش محتوای و شکل

 رسانیاطالع برای حسابرسی عمده مسئله هیچ که کند تعیین حسابرسی و تجاری واحد شرایط و هاواقعیت به بسته حسابرس چنانچه

 بااهمیت ابهام یا (مردود) نظرمشروط اظهار مبانی (های)بخش در که هستند موضوعاتی ،حسابرسی عمده مسائل تنها یا دندار وجود

  مسائل" عنوان با حسابرس گزارش از ایجداگانه بخش در خصوص این در را یادداشتی باید وی است، آمده فعالیت تداوم با مرتبط

 اظهارنظر عدم ارائه هنگام حسابرسی عمده مسائل رسانیاطالع از را حسابرس ،705 داستاندار ،این وجود با. دده قرار "حسابرسی عمده

 .باشد شده ملزم مقررات یا قوانین طبق اینکه مگر د،کنمی منع

 توضیحی بندهای سایر

 درک برای شده، فشاا یا ارائه مالی هایصورت در که آنچه جز به موضوعی، رسانیاطالع که برسد نتیجه این به حسابرس اگر

 و ندارد وجود هم مقرراتی یا قانونی منع و است سودمند حسابرس گزارش یا حسابرس هایمسئولیت حسابرسی، از کنندگاناستفاده

 در بندی درج با باید است، نشده تعیین نیز شود رسانیاطالع حسابرس گزارش در باید که حسابرسی عمده مسائل عنوان به موضوع

 . دهد انجام را رسانیاطالع این دیگری، مناسب عنوان یا "توضیحی بندهای سایر" عنوان با برسحسا گزارش

 اخالق آیین الزامات مثال برای) دیگر الزامات یا مقررات قوانین، طبق حسابرس که نیست اطالعاتی شامل "توضیحی بندهای سایر"

 اطالعاتی شامل" توضیحی بندهای سایر" همچنین. است شده منع هاآن ارائه از( اطالعات بودن محرمانه با رابطه در ایحرفه رفتار و

 .شود ارائه مدیریت توسط باید که شودنمی
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 :کندمی منتقل که دارد اطالعاتی ماهیت به بستگی "توضیحی بندهای سایر" درج محل

 سابرس گزارش که مواردی در سائل بخش شامل ح سی  عمده م سابر ضیحی ایبنده سایر درج و بوده ح  نیز تو

ست، ضروری سابرس ا شتری اطالعات تواندمی ح ضیحی بندهای سایر" عنوان در را بی  سایر" نظیر کند درج "تو

 بخش در شده بیان مسائل دیگر از را توضیحی بندهای سایر وسیله این به و "حسابرسی دامنه -توضیحی بندهای

 .    کند متمایز حسابرسی عمده مسائل

 ستفاده توجه جلب برای اطالعاتی شامل "توضیحی بندهای ایرس" که مواردی در  به مربوط موضوعی به کنندگانا

 و قانونی الزامات سررایر مورد در گزارش" بخش در توانمی را بند این ،اسررت "گزارشررگری هایمسررئولیت سررایر"

 .کرد درج "مقرراتی

 ستفاده رکد یا حسابرس هایمسئولیت به "توضیحی بندهای سایر" که مواردی در  حسابرس گزارش از کنندگانا

سابرسی گزارش" هایبخش از پس ایجداگانه بخش در توانمی را بند این شود،می مربوط  و "مالی هایصورت ح

 .کرد درج "مقرراتی و قانونی الزامات سایر مورد در گزارش"

  اطالعات سایر

 داده قرار توجه مورد را اطالعاتی چه حسابرس و شود؟می شامل را یاطالعات نوع چه اطالعات سایر که شود بیان باید بخش این در

 اما، هستند یکسان مالی هایصورت اطالعات دیگر یا مبالغ با که باشد اطالعاتی دیگر یا مبالغ شامل است ممکن اطالعات سایر. است

 جریان در حسابرس که است اطالعاتی دیگر یا لغمبا شامل حال عین در و کنندمی افشا را آنها بیشتر جزئیات با یا مختصر صورت به

 که داشت توجه یدبا .باشد نیز دیگری مطالب شامل تواندمی اطالعات سایر این، بر افزون. است کرده کسب شناخت آنها از حسابرسی

 اطالعاتی سایر به ودمحد( مربوط گزارشگری هایمسئولیت جز به) استاندارد این طبق اطالعات سایر قبال در حسابرس هایمسئولیت

 بخشیاطمینان شامل استاندارد این طبق حسابرس هایمسئولیت همچنین .باشد شده دریافت حسابرس گزارش تاریخ تا که است

 .کندنمی متعهد اطالعات سایر به نسبت اطمینان کسب به را حسابرس و شودنمی اطالعات سایر به نسبت

 :است زیر شرح به اطالعات سایر مطالعه از حسابرس اهداف

 مالی، هایصورت و اطالعات سایر بین بااهمیت مغایرتی نبود یا وجود به توجه  

 است، شده کسب حسابرسی جریان در که حسابرس شناخت و اطالعات سایر بین بااهمیت مغایرتی نبود یا وجود به توجه  

 هر به حسابرس که مواردی در یا باشد داشته وجود بااهمیتی هایمغایرت رسدمی نظر به که مواردی در مناسب برخورد 

  و باشد بااهمیتی تحریف حاوی طالعاتا سایر رسدمی نظر به که شودمی آگاه ترتیب

 استاندارد این طبق دهیگزارش. 

 : گیرد قرار مدنظر باید زیر موارد ،است اطالعات سایر بخش شامل حسابرس گزارش که مواردی در

 است، اطالعات سایر مسئول مدیرهتهیأ اینکه، گویای ایگزاره  

 اطالعات، سایر کردن مشخص  
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 اطمینانی نوع هیچ آن به نسبت حسابرس بنابراین و ندارد تسری اطالعات سایر به حسابرس، اظهارنظر اینکه مبین یاگزاره 

 کند،نمی ارائه

 استاندارد این در آنچه مطابق ن،آ به نسبت گزارشگری و اطالعات سایر مطالعه قبال در حسابرس هایمسئولیت توصیف 

  است، شده الزامی

 وجود گزارشی قابل مطلب خصوص این در" که گزاره این درج نیست، بااهمیتی تحریف حاوی اطالعات سایر که مواردی در 

 و "ندارد

 اصالح اهمیتبا تحریف دارد، وجود اطالعات سایر در اینشده اصالح بااهمیت تحریف که برسد نتیجه این به حسابرس اگر 

 .شود توصیف حسابرس گزارش در اطالعات سایر در نشده

 نمونه بندهای سایر اطالعات: 8ره نمودار شما

 

 

 

 

 

 

 برای که آنچه از بیش حسابرسی شواهد کسب به را حسابرس ،720 حسابرسی استاندارد که است آن بر کیدأت هم باز نهایت در

 نسبت بخشیاطمینان شامل استاندارد این در حسابرس هایمسئولیت. کندنمی ملزم ست،ا الزم مالی هایصورت به نسبت اظهارنظر

صورت به نسبت حسابرس گزارش .کندنمی متعهد اطالعات سایر به نسبت اطمینان کسب به را حسابرس و شودنمی اطالعات سایر به

 گزارش صدور از پیش و باشد، "اطالعات سایر" نوانع با ایجداگانه بخش شامل باید بورس در شده پذیرفته شرکت یک مالی های

 .باشد شده مطالعه و دریافت اطالعات سایر باید

 

  مالی هایصورت قبال در مدیرهتهیأ هایمسئولیت

سئولیت صفانه ارائه و تهیه م ستانداردهای طبق نمونه شرکت مالی هایتصور من سابداری ا  حفظ و اعمال طراحی، همچنین و ح

 .است مدیرهتهیأ عهده بر اشتباه، یا تقلب از ناشی بااهمیت تحریف از عاری مالی هایصورت تهیه برای الزم اخلید هایکنترل

 اظهارنظر تعديل نشده

های مالی يا شناخت كسب شده توسط حسابرس و صورت "ساير اطالعات"های بااهمیت بین غايرتبه منظور تشخیص م "ساير اطالعات"مسئولیت اين موسسه، مطالعه 

كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به وجود دارد. در صورتی "ساير اطالعات"رسد تحريفی بااهمیت در سی، و يا مواردی است كه به نظر میدر جريان حسابر

 وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد. "طالعاتساير ا"یت در اين نتیجه برسد كه تحريفی بااهم

 تعديل شده اظهارنظر

 شامل گزارش تفسیری مديريت و ... است.“ ساير اطالعات”مديره شركت است. تبا هیأ "ساير اطالعات"مسئولیت 

 كند.تسری ندارد و بنابراين حسابرس نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی“ ساير اطالعات”ه های مالی، باظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت

های مالی يا شناخت كسب شده توسط حسابرس و صورت "ساير اطالعات"های بااهمیت بین به منظور تشخیص مغايرت "ساير اطالعات"مسئولیت اين موسسه، مطالعه 

كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به وجود دارد. در صورتی "ساير اطالعات"رسد تحريفی بااهمیت در است كه به نظر می و يا مواردی در جريان حسابرسی

سد كه تحريفی بااهمیت در  سه به اين نتیجه  "ساير اطالعات"اين نتیجه بر س ست، مو شخص گرديده ا وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. همانگونه كه در ادامه م

  رسیده است كه تحريفی بااهمیت در ساير اطالعات وجود دارد.
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 ضرررورت، حسررب و فعالیت تداوم برای نمونه شرررکت توانایی ارزیابی مسررئول مدیرهتهیأ نمونه، شرررکت مالی هایصررورت تهیه در

 توقف یا شرکت انحالل قصد اینکه مگر است، فعالیت تداوم فرض بکارگیری بودن مناسب و فعالیت تداوم با مرتبط موضوعات افشای

 .باشد نداشته وجود مذکور موارد جز به دیگری بینانهواقع راهکار هیچ یا باشد، داشته وجود آن عملیات

   مالی هایصورت حسابرسی در حسابرس هایمسئولیت

سابرس اهداف سب شامل ح  هایصورت هاینک از معقول اطمینان ک

 از عاری واحد، مجموعه یک عنوان به نمونه، شررررکت و گروه مالی

 گزارش صرردور و اسررت اشررتباه یا تقلب از ناشرری بااهمیت تحریف

سابرس  سطح معقول، اطمینان. شودمی وی اظهارنظر شامل که ح

ما اسرررت، اطمینان از باالیی جام با حتی ا  طبق حسرررابرسررری ان

 بااهمیت، هایتحریف همه تاسر ممکن حسرابرسری اسرتانداردهای

صورت شف وجود، در شود ک شی هایفتحری. ن شتبا یا تقلب از نا  ه،ا

 تنهایی به رود، انتظار منطقی بطور که دنشومی تلقی بااهمیت زمانی

 اثر ود،شمی اتخاذ  نمونه شرکت و گروه مالی هایصورت مبنای بر که کنندگاناستفاده اقتصادی تصمیمات بر بتوانند مجموع، در یا

  .بگذارند

 کار سراسر در ایحرفه تردید نگرش حفظ و یاحرفه قضاوت بکارگیری حسابرسی، هایاستاندارد طبق حسابرسی انجام چارچوب در

 :همچنین است، ضروری حسابرسی

 یهاروش ارزیابی، و مشررخص اشررتباه یا تقلب از ناشرری  نمونه شرررکت و گروه مالی هایصررورت بااهمیت تحریف خطرهای 

. شودمی کسب اظهارنظر مبنای عنوان به مناسب و کافی حسابرسی شواهد و اجرا و طراحی خطرها این با برخورد در حسابرسی

 باشرررد، داخلی هایکنترل زیرپاگذاری یا اطالعات، نادرسرررت ارائه عمدی، حذف جعل، تبانی، با همراه تواندمی تقلب که آنجا از

 ،است اشتباه از ناشی بااهمیت تحریف کشف عدم خطر از باالتر تقلب، از ناشی بااهمیت تحریف کشف عدم خطر

 سابرسی با مرتبط داخلی هایکنترل از سابرسی هایروش طراحی منظور به ح صد به نه و موجود شرایط مناسب ح  اظهارنظر ق

 ،شودمی کسب کافی شناخت ،(عام سهامی) نمونه شرکت و گروه داخلی کنترل اثربخشی به نسبت

 شودمی ارزیابی مرتبط افشای موارد و حسابداری وردهایآبر بودن معقول و شده استفاده حسابداری هایرویه بودن اسبمن، 

 در اهمیت با ابهامی نبود یا وجود و فعالیت تداوم فرض بکارگیری بودن مناسب مورد در شده، کسب حسابرسی شواهد مبنای بر 

نتیجه کند، ایجاد فعالیت تداوم به نمونه شرکت و گروه توانایی درباره عمده تردیدی ندتوامی که شرایطی یا رویدادها با ارتباط

 شررده افشررا اطالعات به حسررابرس گزارش در باید دارد وجود اهمیت با ابهامی که شررود گیرینتیجه چنین اگر. شررودمی گیری

 اظهارنظر نبود، کافی شررده افشررا اطالعات اگر یا، شررود اشرراره نمونه شرررکت و گروه مالی هایصررورت در موضرروع این با مرتبط

سه س سی شواهد بر مبتنی هاگیرینتیجه. گرددمی تعدیل مو سابر سب ح سابرس گزارش تاریخ تا شدهک ست ح  حال، این با. ا

 و بازبماند فعالیت تداوم از نمونه، شرکت یا گروه شود سبب است ممکن آتی شرایط یا رویدادها
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 تهیه بنایم رویدادهای و معامالت آیا اینکه و افشرررا موارد شرررامل تلفیقی، مالی هایصرررورت توایمح و سررراختار ارائه، کلیت 

صفانه ارائه که اندشده منعکس مالی هایصورت در ایگونه به نمونه، شرکت و گروه مالی هایصورت شد، شده صلحا من  با

 .رددگمی ارزیابی

 ظهارنظرا منظور به گروهدرون تجاری هایفعالیت یا گروه هایشرررکت یمال اطالعات مورد در مناسررب و کافی حسررابرسرری شررواهد

 هدایت، ولمسئ اصلی/مادر شرکت حسابرس. گرددمی کسب گروه و (عام سهامی) نمونه شرکت مالی هایصورت به نسبت مناسب

 اجرا انبندیزم این، بر زوناف .است حسابرس متوجه صرفاً حسابرس، اظهارنظر مسئولیت. است گروه حسابرسی عملکرد و سرپرستی

سی کار شده ریزیبرنامه دامنه و سابر سی، عمده هاییافته و ح سابر  جریان در که داخلی هایکنترل بااهمیت هایضعف شامل ح

 به مربوط خالقیا الزامات رعایت بر مبنی یادداشتی عالوه، به .شودمی رسانیاطالع راهبری ارکان به است، شده مشخص حسابرسی

 و باشد اثرگذار قاللاست بر داشت معقولی انتظار توانمی که موضوعاتی سایر و روابط همه و شودمی ارائه راهبری ارکان به قاللاست

 .رسدمی آنها اطالع به مربوط ایمنی تدابیر مقتضی، موارد در

ضوعات بین از سانیاطالع مو ستهآن راهبری، ارکان به شدهر سائلی از د سی در که م سابر  دارای جاری رهدو مالی هایصورت ح

شترین سائل بنابراین و اندبوده اهمیت بی سی عمده م سابر شخص ،روندمی شمار به ح سائل این. شودمی م سابرس گزارش در م  ح

 این به موسسه ر،ناد بسیار شرایط در که هنگامی یا، باشد شده منع آن افشای مقررات یا قوانین طبق اینکه مگر شوند،می توصیف

 نامطلوب پیامدهای رودمی انتظار معقول بطور زیرا ؛شررود رسررانیاطالع حسررابرس گزارش در نباید مذکور مسررائل که برسررد نتیجه

 .باشد آن رسانیاطالع از حاصل عمومی منافع از بیش رسانیاطالع

 مقرراتی و قانونی الزامات سایر مورد در گزارش

 مقررات، قوانین، در که حسابرس گزارشگری هایمسئولیت سایر ماهیت به توجه با حسابرس گزارش از بخش این محتوای و شکل

 .بود خواهد متفاوت است، شده تجویز حسابرسی استانداردهای یا

  حسابرس نشانی  و حسابرس گزارش تاریخ ،( کار مسئول شریک نام) حسابرس امضای

نتیجه این امر تقویت  .ب امضا را به صورت کامل درج نماییددر بخش انتهایی گزارش حسابرس نام هر یک از مدیران)شرکا( صاح

 که مؤسسه در دیگری شرایط واجد فرد یا شریک و کار مسئول مدیر باید توسط حسابرس گزارشاعتبار گزارش حسابرس است. 

ه وسیله های حسابداران رسمی باید حسب مورد ب. کلیه گزارش2F3.امضا شود نام ذکر با است مربوط یاقانونی ایحرفه مجوز دارای

و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای دونفر  حسابدار رسمی با درج نام

ئولیت انجام کار وقت در استخدام موسسه بوده و مس تماماز شرکای موسسه و یا یک نفر از شرکا و یک نفر از حسابداران رسمی که 

 .3F4را بر عهده داشته است با درج نام  و نام خانوادگی و شماره عضویت و مهر موسسه برسد

                                                             

 .50-ت و 43بندهای  ،( 1401 شده نظر تجدید)"مالی هایصورت به نسبت گزارشگری" ،700 حسابرسی استاندارد  - 3

 مصوبه رسمی حسابدار عنوان به ذیصالح حسابداران ایحرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون 4 تبصره اجرایی نامهآیین - 4

 1/4/1390های تا و اصالحیه 30/8/1380مصوب  17اده م و 11 ماده وزیران، تأهی 7/1392/ 17 های تااصالحیه و 13/6/1379

 .حسابرسی موسسات نمونه اساسنامه
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 برای مثال: 

   در خصوص سازمان حسابرسی

                 محمد   حسینی                  
 مدیر فنی

  علی  اصغری           
 مدیر ارشد            

   

 در خصوص شاغلین انفرادی  در خصوص موسسات حسابرسی                                                                 
 محمد   حسینی   موسسه حسابرسی .....

 حسابدار رسمی

 شماره عضویت.....
 محمد   حسینی

 شماره عضویت.....                                    
 علی  اصغری         

 شماره عضویت.....      
 

                        

 اصول در بیشتر توجه به نیاز موارد به ادامه در حسابرس، گزارش نگارش در توجه مورد ایحرفه الزامات و ساختار بررسی از پس

 .پردازیممی فارسی خط دستور و نگارش

 

  گزارش نگارش کلی اصول

  واقعیت درج

ری به اطالعات گردآوری شده و تصدیق آن و اجتناب ، وفادااس گزارش حسابرساس

، اید اغراق آمیز و جانبدارانه است. همچنین باید صریح و شفاف باشداز هرگونه عق

  چنانکه خواننده بتواند به راحتی مقصود شما را درک نماید.

 

 

 صریح و واقعی  مغرضانه
 ها بسیار نامناسب تنظیم شده است.کارت پروژه پیمان

 

ها اطالعات الزم از جمله موضوع پیمان، مبلغ، ت پروژه پیمانکار 

تاریخ، الحاقیه، آدرس پیمانکار، تضمینات و درصد تکمیل را نشان  

 دهد.نمی

 
، جمله دوم با توصیفی مختصر و مفیدکند. ها قضاوت میبدون ارائه هیچگونه اطالعات اساسی و مهم درباره پیمان "نا مناسب"واژه 

 کند.چگونه قضاوتی درباره آن تشریح میورد نیاز پیمان را بدون هیاطالعات م
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 (232، ص 1388: ) ماحوزی، ید تا از نقات ضعف زیر پرهیز شودهنگام نگارش گزارش باید کوش

 ،، بی نهایتو جمالت اغراق آمیز مانند : هرگزالف ( به کار بردن کلمات 

 ،"ای  شبهه باید گفتبدون ذره"کند ماننددور از منطق درخواننده ایجاد می ب ( به کاربردن کلمات و جمالتی که حس اطمینان

  ،"کنندفکران این طور فکر میکوته"ختن احساسات خواننده مانند پ ( برانگی

 ،"پذیرد کههر شخص عاقلی می"تبلیغاتی دادن به گزارش مانند  ت ( جنبه

 ،ث ( قضاوت بیجا

 ،و در نتیجه دادن جهت خاصی به گزارش ج ( اعمال احساسات شخصی در گزارش

بدیهی "یل منطقی با ادای جمالتی مانند چ ( سعی در قبوالندن مسائل بدون ارائه دال

 ،"است که

 و ح ( استدالل غلط

 .خ ( نارسایی و بی دقتی

 :سنده باید نکات زیر را رعایت کند، نویدر مقابل پرهیز از نکات فوق

  ،الف ( کامل بودن در عین اختصار

 و ب ( واضح و روشن بودن جمالت

 .پ ( سادگی و رسایی

 

  مناسب گذاری عنوان

دارای عناوین فرعی به شرح  های مالی پس از عنوان و مخاطب دو عنوان اصلی دارد که هر یکگزارش حسابرس نسبت به صورت

ود که این تمایز برای خواننده گزارش مشهود . در نگارش گزارش نوع و اندازه قلم عناوین اصلی و فرعی به طریقی انتخاب شفوق است

 .باشد

ارش حسابرس : گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، گزهای متفاوتی ارائه نماید )مانندز آنجا که حسابرس ممکن است گزارشا

ها باید به گزارشز ، گزارش رسیدگی به اطالعات مالی آتی و ... ( لذا هر یک اگزارش بررسی اجمالی ،در حسابرسی موارد خاص

 گذاری شود تا از لحاظ نتایج و نوع خدمات تمایز ایجاد گردد.مطابق با استاندارد مربوط عنوان ای مناسب وشیوه
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 بنویسید مفید و مختصر

 برانگیز هوسوس ادبی هایآرایه از استفاده اوقات گاهی. نکنید استفاده است، الزم که آنچه از بیش موضوعات از خود مقصود بیان برای

 کلمات این از حد از بیش اگر باشید، داشته خاطر به همچنین،. برسد نظر به برهنه ادبی، هایآرایه بدون متنی است ممکن زیرا است

 در را ناخوشایند هایواقعیت اوقات، گاهی است، ممکن گرچه. دهیدمی هدر را کنندگاناستفاده و شرکت خود، وقت کنید، استفاده

 کنید سعی. کنید بیان مختصر ممکن حد تا را خود نظر تا است الزم تخصصی نوشتارهای اکثر در اما بپوشانید، اضافی کلمات کسوت

 :مانند. نکنید استفاده شوند، جایگزین تریکوتاه کلمه با توانندمی یا کنندنمی اضافه معنایی جمله به که عباراتی از

 دلیل به=  که واقعیت این به توجه با  ًپیچیده=  پیچیده ذاتا 

 روزانه=  روزانه صورت به  آزمایشگاه در=  آزمایشگاهی شرایط در 

ای از اسامی به دنبال یکدیگر استفاده از مجموعه کنند،می سردرگم را کنندگاناستفاده ،شگزار نویسندگان که دیگری متداول روش

 که دانیمنمی در اینجا. "مدیره شرکت الفتأهی اختالس افشای رسوایی" مثال، عنوان به (هاروزنامه عناوین در معمول روشی) است

مداران خارج از در شرکت را افشا کرده است و یا سهااختالس مدیره تأرا انجام داده و یا هیاختالس مدیره شرکت الف تأهی آیا

 نویسندگان از برخی اما. شد خواهد داده توضیح اصلی متن دردر ادامه  ابهامات این ؟مدیره را افشا کرده اندتأهیاختالس شرکت 

 . است توضیح متن اصلی خود گویی که کنندمی استفاده ایگونه به را سبک این

 بنویسید خالصه و صریح

صریح نویسی یعنی خودداری از بکار بردن لغات و 

 اصطالحات مبهم و کلماتی که دارای معانی قطعی نیستند

مانند در آینده نزدیک یا اکثریت. این مهم است که در 

تا مختصر و مفید بنویسید ، روشنیح، ، صرنگارش

. با کنندگان گزارش، مقصود شما را درک نماینداستفاده

شته کلمات طوالنی و سوادترین خواننده نیز در برابر یک ر

شود. و یا در فهم مطالب دچار تردید میماند پیچیده در می

ترین و ترین کلمات یا عبارات، مشکلگاهی مناسب

، در آن صورت ناگزیر باید ارت استکلمه یا عبترین پیچیده

های کوچک مردان بزرگ واژه"اند ن برگزید. این سخن درستی است که گفتهآن را به کار برد ولی باید کوشید معادلی ساده برای آ

  (.210، ص1388)ماحوزی،  "های بزرگ و سنگینو مردان کوچک واژه گیرندبکار می

 و خالصه به شرح زیراست : برخی نکات کلیدی انتقال اطالعات صریح

ات زیر باید مورد به منظور حفظ وحدت جمله نک. (شامل یک مضمون و نکته اصلی باشد یک جمله فقطاصل وحدت )  (1

 :توجه قرار گیرد

 فکر اصلی نباید از جمله حذف شود، الف ( هیچ یک از نکات الزم برای قابل درک نمودن مفهوم و
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 جمله گنجانیده نشود، غیرالزم در ب ( هیچ نکته اضافی و

 غیره به دقت مورد توجه قرار گیرد،پ ( قواعد صحیح دستور زبان از نظر فاعل و فعل و مفعول و 

شود. باید توجه ف ربط صحیح و به جا نشان داده میهای اصلی و فرعی با به کار بردن حروت ( روابط بین مضمون و ایده

 ، نشان دادن نحوه ارتباط آنهاست،ارتباط بین عبارات در عین ایجادنمود وظیفه اساسی و مهم آنها 

ث ( چون جمله باید نماینده فکر و مضمونی باشد که در بر دارد باید افکار مستقل را در ترکیب جمالت مستقل و افکار 

 ی در جمالت فرعی و تبعی قرار داد،فرع

شته افکار اصلی و فرعی از دست یر این صورت ر، جهت فکر را بیش از یک بار تغییر داد در غج ( نباید در میان جمله

 گیرد،د و سررشته مطلب را از دست او میآورر ذهن خواننده اغتشاش به وجود میرود و دمی

پرهیز  ،سازدو مفعول و مراجع ضمیر را مشکل میچ ( از نوشتن جمالت دراز که حفظ معانی و درک ارتباط بین فاعل 

 کرد،

 ه کرد تا معانی جمالت تغییر نکند وگذاری به نحو دقیق و صحیح استفاداز عالئم نقطه ح (  باید

تواند نویسی میادبی مورد استفاده است در گزارش هایالت که گاهی به خاطر ایجاد ظرافتخ ( دوپهلویی و دو معنایی جم

 موجب سو تفاهم و اشتباه در برداشت موضوع گردد و ناگزیر باید از آن پرهیز کرد.

 ت خود را در جمالت کوتاه و قابل مدیریت ارائه دهید و از جمالت و پاراگراف های طوالنی استفاده ننمایید.اطالعا (2

، عقیده و یا ایده را بیان نماید و هرپاراگراف به صورت متوسط یل شده و هر جمله تنها یک دیدگاهکلمه تشک 20تا  16هر جمله از 

دهد این پاراگراف درباره چه موضوعی  ف با یک جمله اصلی آغاز شود و به خواننده نشان. هر پاراگرادسطر ارائه گرد 8در حداکثر 

است و تنها درباره همان موضوع ادامه یابد. اگر با یک موضوع پیچیده سر و کار دارید آن را در دو یا چند پاراگراف تشریح نمایید تا 

ها است در این حالت ده نمودن متن تغییر طول جمالت و پاراگرافتکنیک مفید دیگر برای سا به درک بهتر خواننده کمک نماید.

 گردد.ز تعداد جمالت بیشتری استفاده میبرای تشریح کامل موضوع ا

 (157، ص1388: )ماحوزی، به عهده دارد هر پاراگراف سه وظیفه اصلی

 ،الف ( جلب توجه خواننده به موضوع و فکر اصلی نوشته

 و به کمک بندها برای جلوگیری از انحراف فکر خواننده و قطع عالقه ویب ( پرورش فکر اصلی نوشته 

 .پ ( اعالم نتیجه

 .تا حد امکان از جمالت معلوم استفاده نمایید (3

در اغلب موارد تأکید بر استفاده از افعال معلوم بجای افعال مجهول برای ایجاد یک ارتباط ساده است. زمانی که از جمله معلوم 

 (227، ص1388گیرد. )ماحوزی، دهد( قبل از فعل قرار مییا آنچه که فعل را انجام می فردیید نهاد جمله )نماه میاستفاد
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مفعول  ،گیرد و در اینگونه جمالتگردد و یا پس از فعل قرار مینهاد جمله حذف می ،نماییدانی که از جمله مجهول استفاده میزم

         آید. برای مثال ل جمله میشود( قبل از فع)آنچه که فعل بر آن واقع می

 

 جمله معلوم  جمله مجهول
 رضایت مندی از حسابرس اعالم شد در مجمع عمومی

 

مندی خود از حسابرس اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام، رضایت 

 را در مجمع عمومی اعالم نمودند.

 
قرار گرفته  "اعالم شد"ز فعل ا اعالم نموده است پس امندی خود ر)شخصی که رضایت "مجمع عمومی"در جمله اول ، نهاد جمله 

 در حالی که در جمله معلوم نهاد قبل از فعل آمده است.

در همه حال قبل از استفاده از جمله مجهول این امررا در نظر بگیرید که آیا راهی برای نوشتن جمله معلوم وجود دارد یا خیر ؟ در 

 د داشت. برای مثال :اغلب موارد یک راهکار موثر وجود خواه

 اصالح به وسیله حذف بخش  جمله مجهول

های انجام شده مشخص گردید که استهالک دارایی ثابت در بررسی
 ها ثبت شده است.میلیون ریال کمتر در حساب XXXبه مبلغ 

 

ها میلیون ریال کمتر در حساب XXXاستهالک دارای ثابت به مبلغ  
 ثبت شده است.

 
دهد درآمد سود های انجام شده نشان میرسیدگینتایج حاصل از 

میلیون ریال شناسایی  XXXهای فرعی به مبلغ  سهام شرکت

 نشده است.

 

میلیون ریال  XXXهای فرعی به مبلغ  درآمد سود سهام شرکت 
 شناسایی نشده است.

 

ی انجام هانتایج حاصل از رسیدگی"و  "های انجام شده مشخص گردید کهدر بررسی"جمله لزومی به بخش مجهول جمله  درهر دو

 نیست زیرا یافته ها و مشاهدات کامل است.  "دهدشده نشان می

و در صورت  ها و لغاتی استفاده نماییم که مستقیم به موضوع اصلی اشاره دارد.امکان انتخاب وجود دارد از واژه هرجا که (4

 یک اصطالح طوالنی استفاده نمایید. امکان از لغات ساده بجای لغات پیچیده و از یک واژه بجای

 

 اصالح به وسیله جایگزینی اصطالحات ساده                  اصطالحات طوالنی و یا پیچیده                                                 
 دربین

 در حال حاضر

 وضعیت اضطراری

 با توجه به این واقعیت که ....

 یک اصل روزانه

 انیدبه پایان برس

 گیری / با استفاده ازبهره

 در 

 اکنون / حاال

 اضطراری

 با توجه به اینکه ....

 روزانه

 تمام کنید

  استفاده از
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ای معانی متفاوتی ، اطمینان معقول و ... دارهای تکنیکی مانند ارزش منصفانه، تحریف با اهمیتهمچنین باید توجه نمود بعضی از لغت

، P14IFACست باعث سردرگمی خوانندگان شود)باشد و استفاده بیش از حد از آنها ممکن ابرسان میکنندگان و حسابرای استفاده

2011). 

   نمایید توجه جمله ساختار به

یابد و درک نادرست لیت درک گزارش حسابرسی افزایش می( قابباشد )مطابق با قواعد دستور زبانزمانی که ساختار جمله صحیح 

 دهد. این بخش به برخی از مسائل متداول تأکید دارد:ت ارائه شده در گزارش را کاهش میالعاکنندگان از اطاستفاده

اما شما در حال نگارش یک گزارش حسابرسی هستید و  ،جمالت را کامل بنویسید. اگرچه باید اصل اختصار رعایت گردد (1

 نه یکسری یادداشت.

( این تکنیک عالوه بر اینکه منطبق بر قواعد عمل را توصیف نماید ت کامل با فعل استفاده نمایید. )فعلی که هماناز جمال (2

وقتی سخن از یک شیء است  نماید.ت را به شکل قابل توجهی تشریح میدستور زبان است در بسیاری از موارد اطالعا

( فعل است مفرد و در مورد بیش از یک شیء )نهاد جمله به شکل جمع فعل نیز به شکل (نهاد جمله به شکل مفرد است)

 نیز باید به شکل جمع استفاده گردد.

 نمایید کنترل را افتاده قلم از کلمات

زیرا بررسی قواعد دستوری  .هایی که ممکن است در جمله از قلم افتاده باشد توجه نماییدانی نمایید به واژهمتن را به دقت بازخو

و ... که در  "در"،  "و"،  "به"هایی مانند : اتفاق افتاده است واژه نماید. بسیارکامل تمامی اشتباهات را مشخص نمیجمله به صورت 

 اند.کند از قلم افتادهش مهمی را ایفا میظاهر کوچک بوده ولی در درک جمله نق

 گذاری شماره

 گذاریشماره .. و 3 ،2 ،1 هایشماره با اصلی ینعناو ،حسابرس گزارش در

 وی به و بوده کنندهفادهستا برای مفید ابزاری گذاریشماره این. شوندمی

 گزارش یک در خصوصاً. کند ردیابی را گزارش در خود مکان تا کندمی کمک

 از است ممکن همچنین. متعدد بازرسی و حسابرسی بندهای با طوالنی

 در بخصوص ،نمود استفاده فوق موارد از یک هر برای زیربخش گذاریشماره

 متعددی موارد در نامهآیین یا العملدستور یک به مربوط مفاد که زمانی

  (:گذاریشماره فرض پیش با) مثال عنوان به باشد نشده رعایت

 :است نشده رعایت زیر شرح به بهادار، اوراق و بورس سازمان توسط شده وضع مقررات و ضوابط -10

 1-10-قبل روز 10 اقلحد مالی هایصورت اطالعات افشای خصوص در اطالعات افشای اجرایی العملدستور 7 دهما مفاد 

 .مجمع برگزاری از



23 

 

 2-10-حداکثر عادی عمومی مجمع جلسهتصور ارسال خصوص در اطالعات افشای اجرایی العملدستور 10 ماده مفاد 

 .هاشرکت ثبت اداره به مجمع تاریخ از پس روز 10 ظرف

 بهتر نمایش به زیرمجموعه، بندهای برای تورفتگی قالب از استفاده با. شود گذاریشماره متوالی طور به بند هر که نمود توجه باید

 برای گذاریشماره فرم چه" بپرسید، خود از باید نویسی،گزارش هایجنبه سایر همانند. شودمی کمک کنندهاستفاده بهتر درک و آن

 "بود؟ خواهد ترمفید انکنندگاستفاده

 گذاری نقطه از صحیح استفاده

هایی ها و نشانهعبارت است از به کار بردن عالمت دیگذاری یا سجاوننقطه

ها که خواندن و در نتیجه فهم درست مطالب را آسان و به رفع پاره ای ابهام

هایی که ناشی از عدم انعکاس عناصر گفتاری در نوشته از جمله ابهام –

  .(63، ص1388)یاحقی،  کندکمک می –است 

هایی استفاده از برخی از عالمتگذاری و ول کلی نقطهاین بخش بر اص

تمرکز دارد که ممکن است در نگارش گزارش به اجبار از آنها استفاده 

  نمایید.

ها و جمالت همانطور که قبال اشاره شد زمانی که اطالعات در قسمت

 برای کمک به ارائه اطالعاتکند ب ارتباط برقرار میتری با مخاطتر بوده و به نحو مناسبتر و واضحشود روشنکوچکتری ارائه می

تر و ویرگول برای ت طوالنی به یک یا چند بخش کوتاه، از نقطه پایان برای تبدیل جمالهای کوتاهمختصر در قالب جمالت و پاراگراف

 .ویرگول عالمت وقف یا درنگی است بیشتر از ویرگول و کمتر از نقطه -ایجاد وقفه در جمله استفاده نمایید. نقطه

به استفاده از نقطه بسیاری از موارد نیاز  تر در جمله مفید باشد اما درتواند برای ایجاد یک وقفه قوینقطه ویرگول می گاهی یک

توان این حالت بررسی نمایید که آیا میدر  .( 273، ص1388)ماحوزی، ست که جمله بسیار طوالنی استای بر این امر اویرگول نشانه

 تر تقسیم نمود یا خیر؟ برای مثال :جمله را به دو یا چند بخش کوتاه ر داده ویک نقطه پایان بجای آن قرا

 

 جمله اصالح شده  جمله اصلی                                                                                
کند و مدیر جلسات کنترل کیفیت اقدامات اصالحی را تعیین می

 نماید.صورت مستقیم به پرسنل منتقل میاین اقدامات را به 

 

کند. مدیر این جلسات کنترل کیفیت اقدامات اصالحی را تعیین می 

 نماید.اقدامات را به صورت مستقیم به پرسنل منتقل می

 

 ایم.تر تفکیک نمودهجمله اصلی را به دو جمله کوتاه "و  "با نقطه گذاری بجای حرف ربط 

های نگارش به شیوه موسسه حسابرسی و یا ترجیحات خود ابطه با استفاده از اشکال و شیوهنهایی در ر در بسیاری موارد تصمیم

کنند نکته بااهمیت تعیین یک روش و اعمال از سایرین از ویرگول استفاده می شخص بستگی دارد. برای مثال بعضی افراد بیش

 هماهنگ و یکسان آن در تمام گزارش است.

 :درصد موارد زیر را رعایت نمایید یت یاهنگام بیان یک کم
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 ،همیشه به همان شکل عددی بنویسید الف ( عدد را

استفاده از  ای اعداد ترتیبی و توصیفی همچنینبه شکل حروفی و استفاده از لغات اول ، دوم ، ... ، نهم بر 9 تا 1استفاده از اعداد 

 ، ... برای اعداد توصیفی و ترتیبییازدهملغات دهم،  تا ... به شکل عددی و استفاده از 10اعداد 

 ،یا درصد را به حروف بیان نمایید گیریب ( واحد اندازه

 ،(1380)یاحقی، فاصله میان عدد و کمیت قرار دهیدپ ( در زمان نگارش گزارش 

 ، %40مورد استثنا، در زمان نگارش گزارش میان عدد و نماد فاصله نگذارید مانند ت( 

 ،13290925: چک شمارهشود مانندای نوشته میع، بدون فاصله و هیچ نشانههای تابهشمارث( 

در متن و ترتیب روز)عددی(/ ماه)حرفی(/  (رحال درج یک تاریخ هستید ترتیب روز)عددی(/ ماه) عددی(/ سال )عددیزمانی که دج( 

 خ گزارش حسابرسی را رعایت نمایید،( در عناوین و تاریسال)عددی

  و 2011دسامبر  16 /1390آذر  25تاریخ های هجری و میالدی از ممیز استفاده نمایید مانند برای جداکردن چ( 

 ننمایید. استفاده  m و kg  مانند هاییکمیت یا و( /) تقسیم ،( x) ضرب مانند ریاضی نمادهای از نگارش درح( 

 فارسی خط دستور

 فرهنگ هپای بر و فارسی ادب و زبان فرهنگستان شیوه جاری، خط شیوه

 نکته دو به باید همواره. است فارسی خط دستور و فارسی خط امالیی

  :نمود توجه زیر

  .است ضروری متن در هاواژه نگارش شیوه نواختییک-1

 مسئول، و موالًعم مانند همزه، با و دارتنوین هایواژه حروفچینی در-2

 تیصور در فقط تشدید از استفاده. است ضروری همزه و تنوین ثبت

 .شود خوانی اشتباه موجب آن نبود که دارد ضرورت

 موارد سایر

 کم خطوط فاصله با صفحه یک خواندن. است( Double) "برابر دو" آن خطوط بین فاصله و است شده تایپ شکل به گزارش معموالً

 در  مترمیلی 20 و راست سمت در مترمیلی 25 حداقل. )بگیرید نظر در متن برای کافی حاشیه که باشید داشته یاد به. نیست آسان

 صفحات تمامی. گیرد قرار صحافی داخل متن از بخشی است ممکن کنید، شروع صفحه راست سمت از حد از بیش اگر(. دیگر سمت

 برای ایشدهتعیین پیش از دستورالعمل موسسات بسیاری که کنید توجه. شود قید مندرجات فهرست در تا شودمی گذاریشماره نیز

 .گیرد قرار مدنظر باید که داشته خود ارشگز
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 :پسوندها و پیشوندها و هاواژه از برخی امالی

 شامل نویسپیش این. کنید هتهی گزارش از نویسپیش یک که است آن وقت ،شد مشخص مطالب ترتیب هم و سبک هم که زمانی

. کنید اصالح ،است الزم که هرجا و کنید مطالعه را نویسپیش. است حسابرس گزارش در درج قابل نظر مورد موارد تمام و مقدمه

 زمان در که نکنید شک. اندرسیده خود آلایده حالت به متن و اعداد اطالعات، اصالح بار چند از بعد هم هاگزارش بهترین حتی

 کلمات از برخی نگارش آیین به ادامه در .بگیرید جدی را بخش این پس شود،می مواجه ... و امالیی تایپی، هایایراد اب قطعاً ویرایش

 : است شده اشاره حسابرس گزارش در پرکاربرد

 جدا و فاصله معمولی پیوسته فاصلهجدا و بی 

 از تهران  ازجمله از
 آن حالت آنچه، اینکه، آنکه همهگونه، آناین آن و این

 با استفاده  بامعني با
 بر هر طبقه  براساس، برطبق، برخالف، براثر،  بر
اي گونهازاي، بهعنوان، بهصورت، بهطور، بهبه به

ویژه، تدریج، بهسوي، بهشدت، بهجز، بهکه، به
ترتیب، اینکارگیري، بهروز، بهعبارتي، بهبه
رو، بهجا، روندرت، جابهاندازه، بهبه

 خود.بهخود

هایی که صفت در واژه
 سازد:می

 بنام )مشهور(
 :های عربیدر آغاز واژه

 بذاته

 به روش آنها

 بي مسئول واحد. بیهوده اندازهقاعده، بيمصرف، بيبي بی
  بهتر، بیشتر، کمتر ترتر، گستردهتر، بزرگکوچک تر

 چه آورد چرا، چگونه، چقدر، چطور اندازهمقدار، چهچیزي، چهچه چه
 دار

 داشت
 داشتن

 مرزدار
 

 داشتنگه

 
 نگهداري/نگه داري

 
 نگه دار

که، صورتيواقع، درنتیجه، درکه، درحاليدر در
 درخصوص، درآوردن، دربرگرفتن، رودررو

 در جستجوي 

   دهندهتشکیل دهنده
 در حالت صفت مفعولی: شده

 شده، دریافت
 شده،گفته

 شده.خوانده

 در حالت فعلی: 
 دریافت شده است، 

 گفته شده است، 
 خوانده شده است.

 آن که )آن کسي که( آنکه، اینکه که. که، هنگاميصورتيکه، درحاليدر که
 گذار

 گذاری
 گذارقانون
 گذاريقانون

  

   شودرود، ميمي می
 نا آشنا، نا آگاه  نادرست نا
   ها، کاالها، دسته ها
هماهنگ، هماورد، همکار،  زماناندازه، هماکنون، همگروه، هممرز، همهم هم

 همراه، همچنین، همچنان
 هم، اندازه هم کنار

 همین
 و همان

قدر، قدر، همانجا، همینجا، همانهمین
گونه، گونه، همینقدر، همانهمین
 کهطورهمان

 همین کاال 

گاه، وقت، هیچکدام، هیچیک، هیچهیچ هیچ
 کسگونه، هیچهیچ

  

   رقميرو، یکیک یک
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 آخر در و

 "باشدمي"

: بنویسیم بنابراین نیست؛ بجا و روا اخباری مضارع زمان در مصدر این کاربرد رو،ازاین و ندارد دوجو "باشیدن" نام به مصدری اصل، در

         :است رفته کاربه بسیار شعر، زبان در ویژهبه ،...  و است امید کاش، ای معنیبه "باشد" واژه ."است"

                    

                                     

    برخیز شرطه باد ای شکستگانیم كشتي"                                           

 "را آشنا ديدار بینیم باز كه باشد                                                                                      

 (حافظ)                                                                                                                               

 

 نتیجه

 :است شده توجه زیر نکات به  آن در و  شده تنظیم حسابرسی استانداردهای چارچوب در که است مطلوب گزارشی 

 کنید، ریزیبرنامه دقت با و بندیطبقه هربخش مناسب عناوین از استفاده با را خود گزارش 

 توجه نیز خود موسسه داخلی دستورالعمل به اما کنید، پیروی مشابه مقاالت سایر و راهنما این در مندرج رهنمودهای از 

 کنید،

 و نکنید فراموش را کنندگاناستفاده نیاز لیکن،. بنویسید واضح و خالصه ممکن حد تا 

 دهید اختصاص آن تایرادا تصحیح و ویرایش برای را کافی زمان و تهیه نویسیپیش. 

 

های موثرتر ، شاید ارائه گزارشرعایت شود نچه رهنمودهای مندرج در این راهنمانویسی نه علم است و نه هنر. اما چناگزارش

، وضوح قتو در آن د یم شده استپذیر گردد. و در پایان گزارشی مطلوب است که در چارچوب استانداردهای حسابرسی تنظامکان

 .استا(  بکار رفته و اختصار )دو
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