
 آشنایی با رشته حسابداری و شاخه های آن

 چكيده

 و شركتها و افراد و آيدمي وجود به اقتصادي ارتباطات از اي تازه شكل روز هر كه امروز دنياي در

 اين زرو به روز و دارد تأثير يكديگر بر آنها مالي تغييرات و باشندمي ارتباط در يكديگر با مؤسسات

 عاتاطال كنندگان فراهم انعنو به حسابداري نقش كه شود مي باعث عوامل اين شودمي ترپيچيده هافعاليت

 افزون روز نياز گردد. مشخص بيشتر كنندگان استفاده براي حسابداري استانداردهاي از استفاده با مالي

 مديران، گيري تصميم فرآيند در بكارگيري جهت بهنگام و صحيح اطالعات به سازمانها و موسسات

 اربشم اطالعات ارائه اصلي منبع مديريت اتاطالع سيستم راستا اين در است. ناپذير اجتناب ايمقوله

 ار متنوعي مالي اطالعات سيستم، اين مجموعه زير مهمترين عنوان به حسابداري اطالعات سيستم آيد.مي

 كلي طور به دهد. مي قرار سازمان" هر مديران " خصوصا اطالعات، نوع اين كنندگان استفاده اختيار در

 ستفادها مورد گيري تصميم فرآيند در تا باشد برخوردار خاصي هايگيويژ از بايستي حسابداري اطالعات

 هاييهخصيص جمله از اتكاء قابليت و بودن، مربوط نظير اطالعات گونه اين كيفي هايويژگي گيرد. قرار

 مورد در مختصري مفاله اين در گذارد. مي تأثير )بهنگام( موقعبه اطالعات گيري بكار ميزان بر كه است

 است. شده بحث آن اهميت و حسابداري مختلف انواع و تاريخچه و حسابداري يفتعار

  

 مقدمه -1

 گذارها، سرمايه تا كند مي كمك الزم اطالعات كردن فراهم با كه است اطالعاتي سيستم يك حسابداري

 اگر ثالم براي بگيرند. تصميم بتوانند بهتر اقتصادي مسائل به نسبت دولت و مديران ن،دهندگا اعتبار

 ياتعمل نتايج يا و شركت آن مالي وضعيت كه دارد تمايل كند، گذاري سرمايه شركتي در بخواهد شخصي

 هتهي حسابداران توسط مالي هاي گزارش بصورت كه موضوعاتي بداند. قبل سالهاي طي در را شركت آن

 مانز گذشت با دليل همين به است آمده بوجود انسان نيازهاي به جوابگويي منظور به حسابداري شود. مي

 براي حسابداري روشهاي و هدفها آن، پيچيدگي افزايش و اقتصادي فعاليتهاي گسترش موازات به و

 يريگ تصميم رايب دولت و شركتها اشخاص، كه چرا است يافته توسعه اطالعاتي، نيازهاي به جوابگويي

 داريحساب ياري به را اطالعات اين كه دارند اتكا قابل اطالعاتي به نياز مالي منابع مناسب توزيع مورد در

 رشد فرايند در اساسي و ضروري مواد از يكي گذاري سرمايه انجام ديگر سوي از آورد. بدست توانمي

 ابعمن دارند سعي امكان حد تا سرمايه، عرضه بعد از نيز گذاران سرمايه و است كشور اقتصادي توسعه و

 رآوردب بدنبال يعني باشد. داشته را بازده بيشترين و ريسك كمترين كه دهند سوق سوئي به را خود مالي

 ارباز ريسك محاسبه براي اساسي مباني از يكي كه است حالي در اين بود. خواهند گذاري سرمايه ريسك

 است. حسابداري سيستم توسط شده يدتول اطالعات از استفاده شركتها،

  

 كليات و تعاريف -2



 هيهت و اطالعات كردن خالصه ثبت، بندی، طبقه آوري، جمع فرايند آن در كه است سيستم يك حسابداري

 درون ذينفع افراد تا گيردمي انجام خاص هاي مدل و ها شكل در حسابداري صورتهاي و مالي هاي گزارش

 د.كنن استفاده اطالعات اين از بتوانند ... و دولت بانكها، مثل سازماني برون يا و مديران مثل سازماني

 در نظم به را آنها نموده دريافت را مالي خام هايداده اطالعات، پردازش نظام يك عنوان به حسابداري

 گيري تصميم مبناي كه است مالي هاي صورت و ها گزارش حسابداري نظام نهايي محصول آورد.مي

 گيرد.يم قرار ( ... و دولت گذاران، سرمايه )مديران، ذينفع اشخاص

 حسابداري تاريخچه -3

 حتي كردمي بنا اروپا در را حسابداري اصلي هاي پايه ميالدي 1494 سال در چولي لوكاپا كه زماني شايد

 را آن تاريخچه و حسابداري بخواهيم اگر كند. پيشرفت حد اين تا حسابداري روزي كه كردنمي گمان

 اولين براي ايراني، معروف دانشمند خوارزمي، برگرديم. چولي لوكاپا از پيش سالها به بايد كنيم بررسي

 " مقابله و جبر " رساله در دهدهي شمارش و اعداد اينشانه نگارش شيوه صفر، مفهوم درباره بار

 لهبوسي كه است رساله اين ترجمه واقع در كنوني دهدهي سيستم بدانيد است جالب و داد را توضيحاتي

 شد. عالمگير طريق آن از و گرفت انجام ايتاليا در فيبوناچي لئونارد

 هايسيستم دليل همين به است سوداگران مديون وسطي قرون اواخر در حسابداري پيشرفت كه گفت توانمي

 توان نمي را اقتصادي رشد نقش البته شد. ترقديمي سيستمهاي جايگزين و كرد پيشرفت تدريج به حسابداري

 گرفت. ناديده

 و داد اختصاص حسابداري به را رساله اين از فصلي و نوشت اي رساله ميالدي 15 قرن در لوكاپاچولي

 رد.ك تشريح را حسابداري اصلي دفاتر و توصيف را طرفه دو حسابداري سيستم بار نخستين براي

 وليلوكاپاچ از قبل قرن پنج يعني ميالدي دهم قرن در بوزجاني ابوالوفاي محمد محمدبن كه است تذكر جاي

 حساب در خوبي راهنماي كه نوشت كاسبان و كاتبان براي حسابداري علم ضروريات نام به اي رساله

 نگرفت. صورت كتاب اين درباره پژوهشي متأسفانه اما بود. عملي

 حاكم شخص اموال تفكيك آن و افتاد اتفاق دوبل حسابداري در عمده پيشرفت يك تنها بعدي قرن دو طول در

 دان يرياض استوين سيمون توسط تجارتخانه حسابهاي از تاجر شخصي اموال يكتفك و دولتي حسابهاي از

 .شد ايجاد دوبل حسابداري سيستم در سرمايه حساب نتيجه در شخصيت( تفكيك )فرض بود هلندي

 همچنان بلدو حسابداري سيستم اصلي عناصر اجتماعي و اقتصادي نظر از شده انجام پيشرفتهاي به توجه با

 و پذيري انعطاف اصول، سادگي طوالني، فاصله اين در سيستم اين بقاي دليل است. مانده اقيب تغيير بدون

 است. مفهوم و اعتماد قابل صورتهاي قالب در متنوع اطالعات گزارش و انتقال ثبت، در آن قابليت

 اريحسابد در هايي شاخه و است گرفته صورت حسابداري هاي شيوه و روشها نظر از پيشرفتهائي البته

 است. طرفه دو يا دوبل سيستم بر مبتني آنها تمام اما است آمده پديد

  

 حسابداری انواع -4

 حسابداري حسابرسي، مالي، حسابداري صنعتي، حسابداري از عبارتند حسابداري هاي شاخه مهمترين

 مديريت. حسابداري و دولتي

  

 صنعتي حسابداري -4-1

 شده تمام بهاي دانستن به نياز جهت در داد روي صنعتي بانقال از پس و بتدريج كه حسابداري اين

 زا واحد يك شده تمام بهاي دانستن سيستم اصلي هدف حسابداري از نوع اين در بود. توليدي محصوالت

 بعد، هاي سده در توليد، هاي شيوه و ابزارها تكامل با همراه و همزمان باشد.مي هزينه عوامل تمامي نظر

 ناساييش بدرستي را عمليات هزينه كه شد گرفته بكار و ابداع ايپيشرفته يابيهزينه هايشيوه و روشها

 نمايد.

 و گيري اندازه هدف همان اصوال" که است تكاملي آميز شتاب فرايند اين ثمره امروزه صنعتي حسابداري

 كند.مي دنبال را هافعاليت و خدمات محصوالت، شده تمام بهاي گزارش



 مالي حسابداري -4-2

 ي،حسابدار از نوع اين در اصلي هدف زيرا ناميد. نيز گزارش حسابداري توان مي را حسابداري از نوع اين

 بتوان دشاي است. مالي صورتهاي اين از كنندگان استفاده نياز مورد كه باشدمي اساسي مالي صورتهاي تهيه

 شاركتم امكان اصل اين باشد.مي شخصيت تفكيك اصل حسابداري، نوع اين پيدايش اصلي دليل كه گفت

 گاهبن توسعه و رشد باعث شكل اين به و ساخت ممكن پرداختند نمي تجارت به كه را اي سرمايه صاحبان

 ازارب ايجاد اصلي دليل البته شد. بورس بازار و سهام پيدايش باعث مشاركت از نوع اين شد. تجاري هاي

 دانست. سهامي شركتهاي شمار افزايش توان، مي را بورس

 الياتم برقراري گذاشت حسابداري رشته بر اساسي تأثير دوران اين در كه اصلي موضوعات از ديگر يكي

 عدالت تأمين براي اي وسيله اروپا صنعتي هاي كشور اغلب در كه ماليات از نوع اين بود. درآمد بر

 بر اتمالي تعيين شد. كشورها مالياتي نظام از جزئي تدريج به و ايجاد نوزدهم قرن اوايل از است اقتصادي

 تهيه و منظم دفاتر و حسابها نگهداري شناخت اين الزمه و بود خالص سود دقيق شناخت مستلزم درآمد

 اصلي از يكي صورت به دولتها ترتيب اين به دهد. نشان درستي به را سود ميزان كه مالي صورتهاي

 درآمدند. مؤسسات ليما صورتهاي از كنندگان استفاده ترين

 و مدت ندبل بستانكاران دهندگان، اعتبار بانكها، از عبارتند مالي هايصورت اين از كنندگان استفاده ديگر

 و جامعه سرمايه، بازار كارگزاران بالقوه، گذارانسرمايه كاركنان، مشتريان، فروشندگان، مدت، كوتاه

 مؤسسه. مديريت

 دولتي حسابداري -4-3

 برخي دولتهاي و آمد پديد بعد به ميالدي نوزدهم قرن اواخر از دولت هاي هزينه بر عمومي رلكنت انديشه

 مجلس تصويب به و بيني پيش را خود ساالنه هاي هزينه و درآمدها كه شدند مكلف اروپايي هاي كشور از

 بودجه، يستمس رواج و پيدايش گرديد متداول دولت بودجه تدوين و تنظيم ترتيب، بدين و برسانند نمايندگان

 ايشتهر صورت به دولتي حسابداري پيدايش به جريان اين كه كرد مي طلب را متناسبي حسابداري سيستم

 انجاميد. متمايز

  

 مديريت حسابداري -4-4

 تمديري گرديد. مطرح تيلور فردريك توسط خاص ايرشته عنوان به علمي مديريت نوزدهم قرن اواخر در

 رينتمناسب يافتن منظور به هاسازمان مسائل با منطقي و منظم برخورد روش صه،خال بسيار بطور علمي

 هرگونه اثر بر كه نتايجي و گذردمي آنچه از كامل و دقيق اطالع كسب بر و است كار هر انجام براي راه

 دهش متما بهاي قبيل از اطالعاتي به زيادي نياز مديريت از نوع اين دارد. تأكيد شودمي حاصل تغيير

 ظرفيت و خدمات و محصوالت فروش قيمت توليد، مختلف اجزاء هزينه توليد، مقدار خدمات، و محصوالت

 به يازن جريان، اين داشت. اطالعات اين تحليل و تجزيه و آالت ماشين توليدي ظرفيت نظير مختلف منابع

 موجب مالي اطالعات از مديران استفاده افزايش بخشيد. فزوني را مالي اطالعات بخصوص و اطالعات

 جنبه زا تري مفصل اطالعات و يابد توسعه و بهبود فعاليتها و خدمات توليدات، يابي هزينه روشهاي كه شد

 آيد. فراهم هافعاليت مالي مختلف هاي

 گرفت. شكل حاضر قرن اوايل در خاص ايرشته عنوان به مديريت حسابداري ترتيب، بدين

  

 نيانسا منابع حسابداري -4-5

 واملع موثرترين از يكي عنوان به انساني منابع به نوين نگرش حسابداري، دانش در جديد مباحث از يكي

 تاهمي با دارايي مثابه به انساني منابع اقتصادي ارزش مبحث، اين در است. موسسات درآمد ايجاد در مولد

 گردد. مي مطرح مالي هايصورت در آن ارايه امكان و تلقي موسسه

  

 انساني منابع حسابداري تعريف -4-5-1



 اشخاص به گزارشگري و موسسه انساني منابع ارزيابي و شناسايي از است عبارت انساني منابع حسابداري

 دارد: وجود انساني منابع پيرامون اساسي بخش سه تعريف اين در ذينفع.

 مناسب. آمار تهيه و آن كيفيت و كميت تشخيص شناسايي:   

 آن. مالي ميزان تعيين و اقتصادي ارزش گيري ندازها ارزيابي:   

 آن. مورد در مناسب مالي هايگزارش ارايه و تنظيم گزارشگري:   

  

 ايران در حسابداري -5

 امنظ در مناسبي جايگاه اش،گسترده عملكرد بازتاب و مفاهيم ها، تعريف با امروز، ايران در حسابداري

 هاستفاد و حسابداري به مديران خاص توجه در توان مي را امر اين بازتاب است. يافته اقتصادي و مالي

 اننظارتش تحت هايشركت و هاموسسه استراتژيك هايگذاريسياست و گيريهاتصميم در مالي اطالعات از

 يبررس حسابرسان، هايرسيدگي به كشور مالي نظام اتكاي و اعتماد شاهد نيز كالن سطح در كرد. مشاهده

 رسيحساب گزارش قالب در كه هستيم ايشان نهايي قضاوت و آنان وسيله به مالي هايفعاليت مدارك و اسناد

 شود. مي منتشر

 از اول بار براي كه باشدمي 13/11/1314 بخشنامه ايران در حسابرسي و داريحساب به مستقيم انتشارات نخستين

 الهايس مالياتي برقوانين ايمقدمه خود كه شد مي صحبت بستانكار و بدهكار – ( ترازنامه ) بيالن قبيل از اصطالحاتي

 بود. بعد

 نشد گذاشته اجرا مورد به هرگز قانون اين اينكه وجود با شد. تدوين آمد در بر ماليات قانون 1322 سال در همچنين

 ساتمؤس به بيشتر ايران در جديد روش به حسابداري بود. رفته كار به آن در درآمد و هزينه قبيل از اصطالحاتي ولي

 و شاهي بانك– نفت سابق شركت از بودند عبارت مؤسسات اين شد. موسوم بودند، كار به مشغول ايران در كه خارجي

 يافت. رواج ايران بانكهاي ساير و ايران ملي بانك در نيز سپس خارجي. بانكهاي و مؤسسات ساير

 شركتهاي تأسيس اليحه 1350 آذرماه در بود، آمده بوجود 1353 سال در كه خبره حسابداران انجمن

 سيحسابر عمليات حاضر حال در شركت اين رسيد. مجلسين هاي كميسيون تصويب به حسابرسي سهامي

 ( شركتها و ها خانه وزارت از غير به دولتي هاي )سازمان مستقل نيمه و مستقل دولتي مؤسسات كليات

 باشد.مي دارعهده را كنندمي دريافت مالي كمك دولت از كه مؤسساتي

  

 سازماني برون كنندگان استفاده براي حسابداري اطالعات كيفي هاي ويژگي -6

 ايهصورت و هاگزارش قالب در شودمي ارايه سازماني برون گيرندگان تصميم به كه حسابداري اطالعات

 نقش علت به كه است نقد وجوه جريان صورت و ترازنامه زيان، و سود صورتحساب شامل كه است مالي

 حسابداري، ايحرفه و علمي موسسات و دولتي مجامع ها،گزارش اين تهيه در كنندگاناستفاده نداشتن

 ل،كام اعتماد با كنندگان استفاده تا كنند مي موظف استانداردها و اصول رعايت به را گزارشگر واحدهاي

 و هاگزارش اين همچنين دهند. قرار استفاده مورد گيري تصميم براي را هاگزارش و اطالعات نوع اين

 باشند. فادهاست قابل و مفيد گيري،تصميم رايب تا باشند برخوردار خاصي كيفي هايويژگي از بايد اطالعات

  

 سازماني درون كنندگان استفاده براي حسابداري اطالعات كيفي هاي ويژگي -7

 در كه را اطالعاتي كليه است. حسابداري اطالعات مهم هايويژگي از يكي بودن مربوط بودن: مربوط   

 را بودن مربوط بنابراين، نامند.مي مربوط اطالعات شود، واقع موثر مساله يك به نسبت گيري تصميم

 نتايج ارزيابي مورد در كنندگان استفاده هايتصميم بر حسابداري اطالعات تأثير قالب در توانمي

 چه راگ كرد. بيان آنان انتظارات اصالح يا و آتي يا فعلي رويدادهاي آثار بيني پيش و گذشته رويدادهاي

 در آن اهميت اما دارد، زيادي اهميت سازماني درون و سازماني رونب هايگزارش تهيه در ويژگي اين

 است. بيشتر سازماني درون هايبررسي

 استفاده دسترس در مناسب زمان در حسابداري اطالعات كه اين يعنی بودن موقع به بودن: موقع به   

 سرعت به زمان گذشت با مالي، اطالعات ويژه به اطالعات انواع از بسياري زيرا گيرد قرار كنندگان



 درون هايگزارش مورد در اطالعات، بودن موقع به ويژگي دهند.مي دست از را خود فايده و ارزش

 مالاع و كنترل براي اغلب اطالعات، گونهاين زيرا است برخوردار بيشتري اهميت از مراتب به سازماني

 رود.مي كار به روزانه عمليات بر نظارت

 انبوه از خالصه صورت به بايد حسابداري اطالعات كه رودمي كار به مفهوم اين به اهميت اهميت:   

 يشب اطالعات اگر باشد. داشته معنا كنندگان استفاده براي كه نحوي به گردد ارايه و استخراج اطالعات،

 ادهاستف و شد خواهد گم اطالعات انبوه ميان در گيري، تصميم با مرتبط اطالعات شود ارايه متعارف حد از

 مك اطالعات كه گونه همان ديگر عبارت به دهند. انجام صحيحي گيري تصميم توانست نخواهد كنندگان

 همم غير و زياد جزييات با اطالعات نگردد انجام صحيحي گيريتصميم و بينيپيش كه گردد مي موجب

 ادايج را افشا قابل تاطالعا گزينش محدوديت اهميت بنابراين كرد. خواهد مشكل را گيريتصميم نيز،

 كند.مي

 هايشركت يا شركت يك در شده تهيه اطالعات كه معناست اين به بودن مقايسه قابل بودن: مقايسه قابل   

 ارايه مشابه چارچوب و حقايق افشاي نحوه بندي،طبقه حسابداري، هايروش اصول، اساس بر متفاوت

 سازد. پذيركانام را آنها مقايسه آنها، مشابه خصوصيات تا شود

 افيك دقت با گيري اندازه قابل هايكميت قالب در هاواقعيت ارايه معناي به بودن صحيح بودن: صحيح   

 موضوع دهندهنشان كه كنند مي گيرياندازه را چيزي چه بدانند حسابداران است الزم كاراين براي است.

 است. گيري اندازه و سنجش مورد
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 و نيانسا منابع بين و گرددمي انساني غير و انساني منابع شامل كه است اي حرفه – اجتماعي فعاليت يك حسابداري

 است. گذار تأثير انساني منابع بر جامعه فرهنگ و دارد وجود متقابلي واكنشهاي انساني غير

 و يانسان هايجنبه به آن وابستگي بدليل ولي دارد فرهنگي جنبه كمتر حسابداري حرفه اينكه وجود با

 است. شده گذار تأثير حسابداري بر فرهنگ آن، متقابل هايواكنش

 هاشگزار محتواي است. فرهنگي هايتفاوت كشورها، بين در حسابداري اعمال در تفاوتها مهمترين از يكي

 كشورها بعضي در كه است لدلي بدين و دارد منطقه فرهنگ و رسوم و آداب تاريخ، به بستگي عموما"

 اداره يا طلبكاران مناطق، و كشورها از بعضي در و دارد مدنظر را گذارسرمايه مالي، هاي گزارش

 از رزي مفاهيم تلقي لذا شودمي تعيين فرهنگ با ارتباط در كار ارزش كه آنجائي از را. دولتي كنندگان

 گردند.مي محسوب ارزش تعيين در مهم هاي پارامتر

 گرائي جمع يا جامعه مقابل در فردگرائي   

 طبقاتي فاصله كاهش مقابل در زياد طبقاتي فاصله   

 گرائي انسان يا گرائيزن مقابل در گرائيمرد   

 كار اصالت يا معنويت اصالت مقابل در سرمايه اصالت   

 سازي آشكار مقابل در كاري پنهان   

 بر يگرد برخي و گذشته بر جوامع از بعضي متفاوتند. يكديگر با زماني بعد لحاظ از نيز جوامع ارزشهاي

 رخيب دارد. تكيه " ما " بر ژاپن ولي دارد تكيه " من " بر آمريكا مانند ممالك برخي دارند. تكيه آينده و حال

 متفاوت، مالي هايگزارش هافرهنگ اين دهند.مي اصالت كار و جامعه ديگر برخي و سرمايه و فرد بر

 خاص تفسير كدام هر در افشاء اصل و كنندمي طلب نيز را متفاوتي هايكنترل و متفاوت هايرسيدگي نوع

 دارد. را خود

 و جامعه بر حاكم اجتماعي و اقتصادي ساختار به توجه با حسابرسي و حسابداري هايرويه و هانظريه

 يختهانگ بر نيز حسابرسي و حسابداري هايهدف است. شده بنا حسابداري فهحر براي شده تعيين هايهدف

 يستمس يك عنوان به حسابرسي و حسابداري محيط و است حسابرسي و حسابداري محيط بر حاكم اوضاع از

 هحرف و دهندگان اعتبار اقتصادي، هاي واحد با همواره كه است ايگونه به اقتصاد كل سيستم از فرعي

 است. تعامل در حسابداري



 دخواه بر در را گروه سه اين منافع تضاد مالي هاي گزارش و حسابرسي و حسابداري هدفهاي تعيين لذا

 پس ندهست اقتصادي گيرندگان تصميم ترين عمده از اقتصادي هاي واحد مديريت اينكه به توجه با و داشت

 شوند.مي محسوب مالي هاي گزارش كنندگان استفاده ترين اصلي جز نيز خود

 صادياقت واحدهاي صاحبان بين بايستي همواره كه " است شخصيت تفكيك " حسابداري فرضيات از يكي

 ارانبستانك از شكلي اقتصادي واحد صاحبان زيرا شد. قايل تمايز اقتصادي واحدهاي مستقل شخصيت و

 بايد مه مديران و نيستند مدير كه بدانند بايد مالكان راه اين در و منافعند داراي اقتصادي واحد در كه هستند

 ابرسانحس كنندگان استفاده اطالعاتي نيازهاي امانبي و سريع رشد نيستند. اقتصادي واحد مالك كه بدانند

 تصح و درستي درجه به اطالعات اعتبار و كندمي دعوت جامعه مقابل در بيشتري مسئوليت پذيرش را

 داشت. خواهد شديد وابستگي آنها

 است: زير موارد از تركيبي رليكنت محيط

 آن كردن اجرايي چگونگي و مديريت تفكر طرز   

 سازمان نمودار   

 انساني منابع مديريت نحوه   

 اي بودجه و مالي بيني پيش   

 داخلي حسابرسي   

 به تيابيدس از نسبي اطمينان كسب براي كه روشهايي و سياستها از است فرايندي كنترل ديگر، عبارت به

 واحدهاي رسالت و ايجاد در اساسي هدف كه گفت توانمي كلي طور به گردد.مي ايجاد سازماني يهدفها

 لذا است. وجه ترينبه به شركت امور كردن اداره در اقتصادي واحد مديريت به كمك داخلي حسابرسي

 هاي وشر و هارويه تأثير تعيين آنان هدف زيرا است عملياتي حسابرسي اغلب داخلي حسابرسان رسيدگي

 يشنهادهايپ بر مبتني گزارش تهيه نيز آنان كار پاياني نتيجه است. اقتصادي واحد عمليات كارائي بر موجود

 است. فوق اهداف مؤيد خود كه است مديريت به عمليات انجام نحوه بهبود

 و بررسي بلكه شودنمي اقتصادي واحد مالي رويدادهاي و هافعاليت به محدود داخلي حسابرسان كار دامنه

 كه است دليل همين به گردد.مي شامل نيز را اداري و حسابداري داخلي هايكنترل سيستم تأثير ارزيابي

 هاي حدوا كارائي و كيفيت كنترل و اداره در ريتمدي توانمند بازوي عنوان به توانند مي داخلي حسابرسان

 اقتصادي ارزش گرچه شوند. محسوب انساني( )نيروي معنوي و آوري( )سود مادي هاي جنبه از اقتصادي

 و آمدكار ابزار اين بالقوه توان از استفاده براي مديران ظرفيت به ، منابع ساير مانند داخلي حسابرسي

 يزن خود داخلي حسابرسي كه كرد فراموش نبايد ولي است وابسته سازمان فاهدا به نيل جهت در ارزشمند

 وظايف از مجزا و متمايز شغل يك عنوان به نه شود مي تلقي سازماني گروهي كار از بخشي عنوان به

 ريتمدي اطالعات سيستم در ريزي برنامه و كنترل فرايند از اي آميخته داخلي حسابرسي زيرا حسابدار.

 رايب شغلي امنيت تأمين و اقتصادي هايفعاليت تداوم و سودآوري از اطمينان آن فعاليت صولمح كه است

 استقالل، معذالك است. آنان مستمر كوششهاي و مديران كارائي حدود تشخيص نهايت در و كاركنان

 نآ دهي گرايش و شغلي جايگاه كه صورتي در داخلي حسابرسان توانائي و مهارت داشتن و شايستگي

 باشد. انيفراو آتي منافع داراي اقتصادي منبع يك عنوان به تواندمي گيرد قرار بهينه استفاده مورد و مدنظر

 


