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 بسمه تعالي

 نظر سنجی درباره تنوع خدمات در موسسات حسابرسیپرسشنامه 

 همكار گرامي

 و احترام سالم با 

محتوای ت. تهيه شده اس تنوع خدمات در موسسات حسابرسيدادن  گسترشنظر سنجي درباره پرسشنامه زير با هدف     

ا باست.  رگ دنيا ارائه مي شود، طراحي شدهگزارش انواع خدماتي که توسط موسسات حسابرسي بزپرسش ها براساس 

        يزحبنظران عزها و پيشنهادهای شما صاپرسشنامه براساس نظرات و ديدگاه هایپرسشعنايت به اينكه پاسخ دقيق به 

موسسات  ردگسترش گوناگوني خدمات غير حسابرسي برای  حرفه حسابرسيهای آينده تواند کمك زيادی به برنامهمي

 پرسش ها که برای پاسخ بهي زمانبابت حسن توجه و مساعدت حضرتعالي و نيز تشكر از سپاس ضمن ، باشدي حسابرس

 وای تجزيه تنها بر از پاسخ های شمااز اين که با پاسخ های دقيق خود ما را ياری مي کنيد سپاسگزاريم. صرف مي کنيد، 

  محرمانه خواهد ماند.شما کامال فردی ی ها پاسختحليل کلي نظرات و ديدگاه ها استفاده خواهد شد و 

 بخش الف پرسشنامه:

رت وص درنيست. شما است و نيازی به درج نام و نام خانوادگي شامل جنسيت، سن و ...( ) مشخصات فردیشامل 

ل آن را ه وتحليپست الكترونيك را در جای مورد نظر بنويسيد تا نتايج نظر سنجي و تجزييك تمايل مي توانيد آدرس 

  برای شما ارسال کنيم.

 بخش ب پرسشنامه:

پاسخ هر . گزينه ای ليكرت تنظيم شده است 5قالب طيف  درپرسش های چند گزينه ای تعدادی ست که پرسش هاشامل 

       پرسش طبقه بندی شده است. کافي است برای هر( خيلي کم ، کم،متوسط ،زيادگزينه )خيلي زياد،  5در  پرسش

     و ح نظراتها را عالمت بزنيد. در پايان پرسشنامه نيز قسمتي برای تشرياز گزينهد يكي اساس نظر شخصي خوبر

 اييد.ا درج نمرتوانيد هر گونه نظر يا پيشنهاد يا انتقاد خود در نظر گرفته شده است که ميتوضيحي های پيشنهاد

 

 فراوان و آرزوی موفقیت با سپاس

 کارگروه توسعه کسب و کار

 ران رسمي ایرانجامعه حسابدا
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 الف ( مشخصات فردی:

 

                                                    مرد          زن   جنسيت:   

 سال  ...............   سن:

 :رشته تحصيليمقاطع تحصيلي و 

 شته ...............................ر  دکترا      ......رشته .....................  ارشد کارشناسي       رشته ..................  کارشناسي

 ...............ساير مدارج علمي يا حرفه ای   ............................................................

 سال            ................  :حسابرسي ميزان سابقه کار

 .....   سالسابقه کار غير حسابرسي ........ميزان 

  ...........موسسه  ..................... نام   جايگاه شغلي در موسسه  ................................

      (:به دريافت نتايج نظر سنجي آدرس پست الكترونيكي)در صورت تمايل

 

: پرسش هاب (   

پاسخ چند گزینه ایپرسش های    -  

 

 رسشـپ

 پاسخ چند گزینه ای

ي خیل
 زیاد

 زیاد
 متوسط
 )بدون نظر(

 کم
خیلي 

 کم

مشاوره مالياتي توسط موسسات خدمات  ئهارموافق اشما تا چه ميزان  -1

 ؟ هستيدحسابرسي 

     

توسط حسابداری و گزارشگری مالي خدمات  ئهاراموافق شما تا چه ميزان  -2

 هستيد؟موسسات حسابرسي 

     

توسط خدمات مشاوره حقوقي و قانوني  ئهاراموافق شما تا چه ميزان  -3

 هستيد؟موسسات حسابرسي 
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 رسشـپ

 پاسخ چند گزینه ای

ي خیل
 زیاد

 زیاد
 متوسط
 )بدون نظر(

 کم
خیلي 

 کم

    باره ادغام و تمليك خدمات مشاوره در ئهارا موافق شما تا چه ميزان  -4

 هستيد؟توسط موسسات حسابرسي  شرکت ها

     

ی خدمات مشاوره درباره معامالت و رويدادها ئهاراموافق شما تا چه ميزان  -5

 هستيد؟سط موسسات حسابرسي توتجاری عمده 

     

سط تو مديريت منابع انسانيزمينه مشاوره در  ئهارا موافقشما تا چه ميزان  -6

 هستيد؟موسسات حسابرسي 

     

 توسط خدمات مشاوره در زمينه مديريت ريسكئه ارا موافقشما تا چه ميزان  -7

 هستيد؟موسسات حسابرسي 

     

کميت خدمات مشاوره درباره استراتزی و نظام حا ئهاراموافق شما تا چه ميزان  -8

 هستيد؟توسط موسسات حسابرسي  شرکتي

     

فريني و کسب و آمشاوره برای کار خدمات ئهاراموافق شما تا چه ميزان  -9

 هستيد؟توسط موسسات حسابرسي  و خانوادگيکارهای خصوصي 

     

، وری اطالعاتآر زمينه فن خدمات مشاوره دئه اار قموافشما تا چه ميزان  -10

 هستيد؟توسط موسسات حسابرسي  تجزيه و تحليل داده ها و امور سايبری

     

 توسعهموضوعات خدمات مشاوره ای در مورد  ئهاارق موافشما تا چه ميزان  -11

 هستيد؟توسط موسسات حسابرسي  ،یژپايدار، محيط زيست و انر

     

توسط سي ای غير حسابردمات مشاورهائه خار به طور کلي چقدر با   -12

 هستيد؟موافق موسسات حسابرسي 

     

ات توسط موسسغير حسابرسي حرفه ای خدمات  ئهاارشما به نظر  -13

 ؟حسابرسي تا چه ميزان موجب کاهش کيفيت حسابرسي مستقل مي شود

     

سات غير حسابرسي توسط موس حرفه ای ئه خدماتابه نظر شما ار -14

 مستقل مي شود؟ انتا چه ميزان موجب خدشه به استقالل حسابرسحسابرسي 
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 رسشـپ

 پاسخ چند گزینه ای

ي خیل
 زیاد

 زیاد
 متوسط
 )بدون نظر(

 کم
خیلي 

 کم

يگر ددر وضعيت کنوني ادغام برخي موسسات حسابرسي با موسسات  -15

 ؟حسابرسي را چقدر در راستای ارتقای حرفه حسابرسي مناسب مي دانيد

     

سابرسي با موسسات حرفه ای موسسات ح ادغام برخيموافق تا چه ميزان  -16

 ؟غير حسابرسي( هستيدديگر )

     

سبتي از نچه با توجه به وضعيت کنوني موسسات حسابرسي به نظر شما  -17

 کرد؟ خدمات حرفه ای غير حسابرسيانواع موسسات را مي توان مجاز به ارائه 

     

برای ارائه را  توانايي و آمادگي موسسات حسابرسيتا چه حد به طور کلي  -18

 مناسب مي دانيد؟غير حسابرسي( ه ای )ساير خدمات حرف

     

 

 پرسش های پاسخ باز: -

چند  ي ی حضرتعالبرای بهره مندی از نظرات و پيشنهادهای راهگشاهای چند گزينه ای،  پرسشبا توجه به محدوديت ذاتي  

صورت  ا بهر پرسش هاپاسخ اين به صورت تشريحي در نظر گرفته شده است و خواهشمند است در صورت تمايل  پرسش

 .بنويسيد توضيحي

 ؟موسسات حسابرسي چه زمينه ها و الزاماتي مورد نياز استحرفه ای به نظر شما برای گسترش خدمات  (1

قش رسي نموسسات حساب حرفه ای جامعه حسابداران رسمي ايران چگونه مي تواند در زمينه موضوع گسترش خدمات (2

 موثرتری ايفا کند؟

 ين گزارش تحقيقي چيست؟ درباره ا شمابه طور کلي نظر  (3

 .هر نظر يا پيشنهاد ديگری داريد مرقوم فرماييدچنانچه  (4

 

 .از این که زمان ارزشمند خود را برای تکمیل پرسشنامه صرف نمودید بسیار سپاسگزاریم


