
 
 مقدمه

 
 بـراین بـاور اسـت کـه     ،ای بـین المللـی     مانند سایر مراجع حرفه   هجامعه حسابداران رسمی ایران     

د که بـه صـورت اختـصاصی و بـر           ندستورالعملهای حسابرسی هنگامی می توانند مفید و پویا باش        
اثیر از این رو، شیوه تـ . حسب شرایط زمان و مکان و با توجه به موقعیت کاربران بکار گرفته شوند  

 .بکارگیری آن در هر مورد مسلما متفاوت خواهد بود
 جامعه حسابداران   ، مرسوم نیست اما   ،اگرچه تهیه دستورالعمل حسابرسی بوسیله مراجع حرفه ای       

 مرجع، برای کمـک بـه حـسابرسان در جهـت راهنمـائی و                منبع  به منظور ارائه یک     ایران رسمی
 در ارتبـاط بـا      . گرفـت  آن شود تصمیم به انتـشار       هدایت انواع خدماتی که بوسیله آنان عرضه می       

 :این دستورالعمل، ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسدبکارگیری 
 
بنـابراین، ارائـه ایـن      . قضاوت حرفه ای، محور اصلی تعیین کننده در هـر ماموریـت حرفـه ای اسـت                 •

  شود؛دستورالعمل به هیچ وجه نمی تواند جایگزین این اصل اساسی در حرفه حسابرسی
بنابراین، کاربران در مورد موضـوعات      . این دستورالعمل جایگزینی برای ضوابط فنی مصوب نیست        •

  مراجعه کنند؛فنی باید مستقیم به استانداردهای مصوب الزم االجرا
بیانیـه   برخی از قسمتهای این دستورالعمل شامل نقل قول از استانداردهای حـسابرسی و سـایر                 •

 .، ارائه شده استهای مصوب است که به منظور تشریح برخی از وضعیتها و شرایط
 این موضوع، نمی تواند جایگزینی برای مطالعه دقیق استانداردهای مربوط باشد؛ و 
سرانجام آنکه، این دستورالعمل تنها به عنوان یک رهنمود در دسترس همکـاران حرفـه ای قـرار                   •

ت و مطالب مذکور در آن لزوماً نظـر رسـمی جامعـه             س آن کامالً اختیاری ا    می گیرد و استفاده از    
 .حسابداران رسمی ایران نمی باشد

این نشریه به اهتمام آقای منصور شمس احمدی تهیه شده است و همکاران فنی و اداری جامعه،                 
 .آقایان محمد طهاری و مجتبی تیموریان امکان چاپ و انتشار آن را فراهم نموده اند

در پایان امیدواریم این دستورالعمل بتوانـد بـه نوبـه خـود در برنامـه ریـزی، اجـرا و گزارشـگری              
ادواری بطـور  ای به اعضای شاغل در حرفه کمک کند و بـا راهنماییهـای همکـاران          خدمات حرفه 

 .مورد بازنگری قرار گیرد
 

  ایمرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه
 رسمی ایرانجامعه حسابداران 

 

 


