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 صفحه عنــــوان

 دوازده تا  یک گفتارـپیش

 لیـابرسی داخـاسی حسـمفاهیم اس

 1-34 آشنایی با حسابرسی داخلی -فصل اول

 2 آموزشی اهداف

 5 تعریف حسابرسی داخلی

 14 بین حسابرسی و حسابداری یرابطه

 13 خدمات اطمینان بخش گزارشگری مالی: حسابرسان مستقل در مقایسه با حسابرسان داخلی

 15 حسابرسی داخلی یحرفه

 22  انجمن حسابرسان داخلی

 22 ق د نیاز برای یک حسابرس داخلی موفصالحیتهای مور

 41 ی حسابرسی داخلیشغلی حرفه یکار راهه

 43 خالصه

 45 سؤاالت موردی

 42 ای سؤاالت چند گزینه

 32 سؤاالت تشریحی

 31 مطالعات موردی
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 ی حسابرسی داخلیاالمللی کار حرفه چارچوب بین - فصل دوم

 ی حسابرسی داخلیرهنمودهای معتبر برای حرفه
114-33 

 35 اهداف آموزشی

 34 1ای حسابرسی داخلیی تدوین رهنمود حرفهسابقه

 52 (IPPF)ای  المللی کار حرفه چارچوب بین

 52 ی مأموریت و رهنمود الزامیبیانیه

 85 رهنمودهای توصیه شده

 91 شودمی هنگامبه ایحرفه کار المللی بین چارچوب چگونه

 92 استانداردهای تجویز شده توسط سایر سازمانها

 121 خالصه

 122 سؤاالت موردی

 124 ای سؤاالت چند گزینه

 128 سؤاالت تشریحی

 129 مطالعات موردی

 113-152 )حاکمیت شرکتی( نظام راهبری - سومفصل 

 115 اهداف آموزشی

 149 تحول نظام راهبری

 132 فرصتهای ایجاد بینش 

 134 خالصه

 133 متحدهی قوانین و مقررات کلیدی ایاالتخالصه -پیوست 

 138 سؤاالت موردی

 139 ای سؤاالت چند گزینه
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 154 سؤاالت تشریحی

 153 مطالعات موردی

 154-222 مدیریـت ریـسک - چهارمفصل 

 158 1اهداف آموزشی

 122 رئوس کلی مدیریت ریسک

 124 ( 2214COSO ERM)چارچوب مدیریت ریسک بنگاه 

 182 راهنما و اصول - ریسک دیریت: م 41222ISO  رهنمود

 185 ریسک بنگاهنقش واحد حسابرسی داخلی، در مدیریت 

 191 فرصتهای ایجاد بینش 

 192 خالصه

 194 سؤاالت موردی

 193 ای سؤاالت چند گزینه

 198 سؤاالت تشریحی

 199 مطالعات موردی

 221-255 فرایندهای تجاری و ریسک - پنجمفصل 

 222 اهداف آموزشی

 223 فرایندهای تجاری 

 212 مستند کردن فرایندهای تجاری

 213 تجاریریسکهای 

 245 سپاری فرایند تجاریبرون

 248 خالصه
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 248 ارزیابی ریسک سازمانهای دانشجویی -پیوست 

 232 سؤاالت موردی

 234 ای سؤاالت چند گزینه

 234 1سؤاالت تشریحی

 238 مطالعات موردی

 252-415 کنترل داخلی -ششمفصل 

 254 اهداف آموزشی

 259 چارچوبها

 224 داخلیتعریف کنترل 

 229 و اصول کنترلهای داخلیاهداف، عناصر 

 285 نقشها و مسئولیتهای کنترل داخلی

 288 محدودیتهای ذاتی کنترل داخلی

 294 نگاه به کنترل داخلی، از زوایای مختلف

 295 انواع کنترلها

 422 ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی: مروری کلی

 425 فرصتهای ایجاد بینش

 422 خالصه

 422 سؤاالت موردی

 428 ای سؤاالت چند گزینه

 412 سؤاالت تشریحی

 414 مطالعات موردی
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 412-443 ریسکها و کنترلهای فناوری اطالعات  -هفتم فصل 

 414 اهداف آموزشی

 425 اطالعات نوینعناصر اصلی و کلیدی سیستمهای 

 442 1فرصتها و ریسکهای فناوری اطالعات

 444 فناوری اطالعاتنظام راهبری 

 449 مدیریت ریسک فناوری اطالعات

 432 کنترلهای فناوری اطالعات

 439 پیامدهای فناوری اطالعات برای حسابرسان داخلی

 452 منابع رهنمود حسابرسی فناوری اطالعات

 422 خالصه

 421 سؤاالت موردی

 424 ای سؤاالت چند گزینه

 424 سؤاالت تشریحی

 442 موردیمطالعات 

 445-332 ریسکهای تقلب و اعمال غیرقانونی  -هشتم فصل 

 442 اهداف آموزشی

 449 رئوس کلی تقلب در دنیای تجاری امروز

 485 تعریف تقلب

 492 مثلث تقلب

 495 اصول کلیدی و اساسی برای مدیریت ریسک تقلب

 499 ی مدیریت ریسک تقلببرنامه ونظام راهبری 
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 323 تقلبارزیابی ریسک 

 328 به اعمال غیرقانونی واکنش

 312 پیشگیری تقلب

 315 1کشف تقلب

 314 بازرسی تقلب و اقدامات اصالحی

 322 شناخت عاملین تقلب

 324 مفاهیمی برای حسابرسان داخلی و دیگران در مورد تقلب

 341 فرصتهای ایجاد بینش

 342 خالصه

 344 سؤاالت موردی

 343 ای گزینهسؤاالت چند 

 349 سؤاالت تشریحی

 332 مطالعات موردی

 334-525 اعمال مدیریت بر واحد حسابرسی داخلی -نهم فصل 

 338 اهداف آموزشی

 352 تثبیت موقعیت و جایگاه واحد حسابرسی داخلی در سازمان

 354 ریزی استاندارد برنامه

 322 استاندارد ارتباطات و مصوبات

 322 مدیریت منابع

 329 استاندارد سیاستها و روشها

 329 بخش دهندگان خدمات اطمینان استاندارد هماهنگی با سایر ارائه

 344 استاندارد گزارشگری حسابرسی داخلی به هیأت مدیره و مدیریت ارشد
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 342 استاندارد نظام راهبری

 348 استاندارد مدیریت ریسک

 381 استاندارد کنترل

 382 ی بهبود از کیفیت و برنامهاستاندارد اطمینان 

 389 1عملکرد واحد حسابرسی داخلی و ارزیابی سنجش

 389 استفاده از فناوری برای پشتیبانی از فرایند حسابرسی داخلی

 393 فرصتهای ایجاد بینش

 393 خالصه

 395 سؤاالت موردی

 394 ای سؤاالت چند گزینه

 521 سؤاالت تشریحی

 522 مطالعات موردی

 522-535 شواهد حسابرسی و کاربرگها -دهم فصل 

 524 اهداف آموزشی

 528 شواهد حسابرسی

 514 روشهای حسابرسی

 528 کاربرگها

 544 خالصه

 545 سؤاالت موردی

 542 ای سؤاالت چند گزینه

 531 سؤاالت تشریحی

 533 مطالعات موردی
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 532-224 حسابرسیگیری در  ها و نمونهتحلیل داده -یازدهم فصل 

 534 اهداف آموزشی

  هاداده لیتحل

 
538 

 554 هاداده لیتحل در یداخل یحسابرس یگامها

 552 1هاداده لیتحل از استفادهموارد 

 554 یداخل یحسابرس در هاداده لیتحل یهندیآ

 559 گیری در حسابرسی آشنایی با نمونه

 کنترلهاگیری آماری حسابرسی در آزمون  نمونه

 
524 

 گیری غیرآماری در حسابرسی آزمون کنترلها نمونه

 
549 

 گیری آماری در آزمون ارزشهای پولی نمونه

 
584 

 589 خالصه

 589 سؤاالت موردی

 591 ای سؤاالت چند گزینه

 595 سؤاالت تشریحی

 598 مطالعات موردی

 لیـابرسی داخـحس اجرای عملیــات

 223-245 فرایند عملیات حسابرسی داخلی آشنایی با -دوازدهمفصل 

 225 اهداف آموزشی

 228 انواع خدمات حسابرسی داخلی

 212 بخشدور نمایی از فرایند خدمات اطمینان
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 223 فرایند اجرای خدمات مشاوره

 225 خالصه

 222 سؤاالت موردی

 224 ای سؤاالت چند گزینه

 241 سؤاالت تشریحی

 244 مطالعات موردی

 242-423 بخشاجرای فرایند عملیات خدمات اطمینان -سیزدهم فصل 

 244 1اهداف آموزشی

 ی کارتعیین اهداف و دامنه

 
231 

 شناخت واحد مورد رسیدگی

 
238 

 شناسایی و ارزیابی ریسکها

 
229 

 249 شناسایی کنترلهای کلیدی

 ارزیابی کفایت طراحی کنترلها

 
284 

 285 ی آزمونی برنامهتهیه

 292 ی کاری حسابرسیی برنامهتهیه

 292 تخصیص منابع کار

 آوری شواهد اجرای آزمونها، برای جمع

 
295 

 آوری شده و دستیابی به نتایج ارزیابی شواهد جمع

 
294 

 تدوین و ثبت مشاهدات و تنظیم پیشنهادات

 
421 

 424 فرصتهای ایجاد بینش

 428 خالصه

 411 سؤاالت موردی
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 414 ای چند گزینه سؤاالت

 414 سؤاالت تشریحی

 421 مطالعات موردی

                   بخشانتقال نتایج حاصل از فرایند خدمات اطمینان  -چهاردهم فصل 

 و انجام روشهای پیگیری

 

482-425 

 422 اهداف آموزشی

 تعهدات و الزامات مربوط به ارتباطات و انتقال نتایج کار

 
428 

 1مشاهدات و فرایند گسترش عملیاتارزیابی 

 
444 

 ای و مقدماتی انجام مکاتبات مربوط به گزارش میان دوره

 
438 

 تهیه و تکمیل مکاتبات نهایی کار

 
452 

 ارسال مکاتبات نهایی )گزارش( به شکل رسمی یا غیررسمی

 
455 

 فرایند نظارت و پیگیری

 
423 

 سایر انواع خدمات

 
424 

 424 خالصه

 428 سؤاالت موردی

 442 ای سؤاالت چند گزینه

 443 سؤاالت تشریحی

 448 مطالعات موردی

 484-841 فرایند خدمات مشاوره -پانزدهم فصل 

 483 اهداف آموزشی

  مشاورهخدمات  قیطر از نشیب جادیا

 
489 

 بخش و خدمات مشاورهتفاوت میان خدمات اطمینان

 
491 
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 493 انواع خدمات مشاوره

 انتخاب خدمات مشاوره 

 
822 

 فرایند خدمات مشاوره

 
824 

 کاربرگهای خدمات مشاوره

 
812 

 1انداز خدمات مشاوره تغییر در چشم  ایجاد

 
815 

 توانائیها و صالحیتهای مورد نیاز

 
812 

  اعتمادعنوان مشاور قابلبه یداخل یحسابرس بر فرهنگ آثار

 
819 

 822 خالصه

 824 سؤاالت موردی

 823 ای سؤاالت چند گزینه

 828 سؤاالت تشریحی

 829 مطالعات موردی

  

 842-858 پیوستــها

 ای انجمن حسابرسان داخلی اخالق و آیین رفتار حرفه  -پیوست )الف( 

 

842 

 ای حسابرسی داخلی المللی کار حرفه استانداردهای بین  - پیوست )ب(

 
842 

 859-844  فرهنگ اصطالحات

 848-922 واژگانفرهنگ 

 921-923 فهرست منابع و ماخذ


