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 مقدماتی ه ایحرفـ حسابرسی  عنوان دوره
 004: ضماره ویزایص 

 24/01/1398:تاریخ ویزایص
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 ارتقاء سطح داًص ٍ کسة تَاًوٌدی در خصَظ هثاًی ًظزی  اّداف کلی آهَسش

 در حساتزسی  داًص ًظزی کسة تَاًوٌدی داًص حساتزسی ٍ تِ رٍس رساًی عولکزدی /اّداف آهَسش رفتاری
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 جوعِضٌثِ ٍ پٌج :  رٍس  ساعت 16  :مدت دوره

 ساعت  8: ساعات در طی ّفتِ

 ّفتِ  2: تعداد ّفتِ
مبانی دانش عمومی حرفه 

 ساعت 4 حسابرسی

 حسابرسی حرفه  مبانی دانش 

 ساعت 10

 نرم افسار حسابرسی مبانی 

 ساعت 2

ی
ها
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مبانی دانص عمومی 

 حزفه حسابزسی

 هثاًی رفتار ساسهاًی. 

 آضٌایی تا حزفِ حساتزسی ٍ سیز تحَل آى. 

 تطزیح آییي رفتار حزفِ ای. 

 ًکات کارتزدی هفاّین ًظزی گشارضگزی هالی ٍ استاًداردّای حساتداری. 
 

مبانی دانص حزفه 

 حسابزسی مستقل

  تطزیح هفاّین تٌیادی حساتزسی. 

  کارتزدی استاًداردّای حساتزسی هستقلًکات. 

 آضٌایی تا فزآیٌد ٍ هزاحل اجزای حساتزسی هستقل. 

 آضٌایی تا ًحَُ ضٌاخت ٍ ارسیاتی ضَاّد حساتزسی ٍ ًوًَِ گیزی. 

 آضٌایی تا حساتزسی هثتٌی تز ریسک ٍ عٌاصز تطکیل دٌّدُ ریسک حساتزسی. 

 ًکات حساتزسی سیستوْای کاهپیَتزی. 
 

مبانی دانص حزفه 

 حسابزسی داخلی

  تعزیف حساتزسی داخلی ٍ پیطیٌِ حساتزسی داخلی. 

 ٍیژگی ّای عوَهی حساتزساى داخلی. 

  الوللی کار حزفِ ای حساتزسی داخلیآضٌایی تا استاًدارد تیي. 

  حساتزسی داخلی ٍ چزخِ حساتزسی داخلی ارچِیکپهثاًی ًظزی چارچَب فزآیٌدّای 

  ضٌاخت ًظاهْای کٌتزل داخلی ٍ تزرسی اجشای سیستن کٌتزل داخلی 

  ضٌاخت چارچَب ًظزی کٌتزلْای داخلی تا رٍیکزدCOSO  ٍCOBIT 

  ُدر ساسهاى یَرس ٍ اٍراق تْادارتطزیح هٌطَر فعالیت حساتزسی داخلی ضزکتْای سْاهی عام ًوًَِ پذیزفتِ ضد. 
 

 .حساتزسی  ّایًزم افشار ضٌایی تاآ  مبانی نزم افشار

 ، حساتداری ٍ تواهی گزایطْای هالیحساتزسی رضته تحصیلی کارضٌاسی ٍ تاالتز مقطع تحصیلی ضزکت کنندگان

 . احزاس ضزایط عوَهی ٍ اختصاصی ضزکت در دٍرُ  :و پذیزش  دانص پذیزضیوه ارسیابی 

 جشٍُ اساتیدًطزیات ساسهاى حساتزسی ، کتة  ٍ  :منابع و محتویات آموسضی 

  کالس  حضَر در : ضیوه ارائه 

  آسهَى کتثی  : ضیوه ارسضیابی

  دانطگاه عالمه طباطبایی :هحل تزگشاری   : مجزیان آموسش 

 : ..................سایز  پیام رساى رٍسًاهِ سایت                    :نحوه اطالع رسانی 

 


