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 امروز حسابرسان برای الزم هاینگرش و دانص ها،مهارت ضناسایی
 

 2سلطانی خلیفه ناهیدسادات ،1هنصیرزاد فرزانه

 (هسئَل ًَیسٌذُ) ایشاى هطْذ، هطْذ، فشدٍسی داًطگبُ حسببذاسی، گشٍُ داًطیبس 1

 ایشاى هطْذ، هطْذ، فشدٍسی داًطگبُ ی،حسببشس اسضذ کبسضٌبسی التحصیل بسغ، فخشاسبى آّي سُا اهَال هبلی ٍ اهَس کبسضٌبس  4

 

 چکیده

 هٌظَس بذیي است. ایشاى دس اهشٍص حسببشسبى ًیبص هَسد ّبیًگشش ٍ داًص ّب،هْبست ضٌبسبیی ٍ بشسسی پژٍّص ایي ّذف

 ضذُ ضٌبسبیی ّبیهْبست اّویت هیضاى تب گشدیذ تَصیع هطْذ دس هستقش حسببشسی هؤسسبت حسببشسبى بیي ّبیی پشسطٌبهِ

 سٍش اص ّب،دادُ تحلیل ٍ تجضیـِ بشای .گشدد تعییي ّبهْبست اص یک ّش دس حسببشسبى عولکشد هیضاى ٍ حسببشسبى کبسایی بشای

ْبی هَسد ًیبص اص ًظش دّذ هْوتشیي هْبستهی ًطبى ًتبیج .گشدیذ استفبدُ استَدًت تی آصهَى ٍ اکتطبفی عبهلی تحلیل

است  صذاقت ٍ حسببشسی ٍ حسببذاسی ّبیًبهِ آییي ٍ استبًذاسدّب بش تسلط حسببشسی، ٍ حسببذاسی تجشبِ حسببشسبى ضبهل

 صالحیت گیشی،تصوین ٍ استببطی صالحیت عٌَاى تحت گشٍُ، 5 ایي کِ ضذ بٌذی طبقِ گشٍُ 5 هْبست هَسد بشسسی دس 91ٍ 

 گشیای حشفِ صالحیت ٍ رٌّی حیتصال سبصهبًی، ادساک صالحیت ًگشی،آیٌذُ ٍ سیضیبشًبهِ صالحیت کبسکشدی، ٍ فٌی

 کوتشیي ٍ ببضذهی ًگشیآیٌذُ ٍ سیضی بشًبهِ صالحیت بِ هشبَط اّویت ٍ عولکشد بیي یفبصلِ بیطتشیي .ضذًذ ًبهگزاسی

 دس حسببشسبى کِ دّذهی ًطبى ًتبیج ّوچٌیي .ببضذهی سبصهبًی ادساک صالحیت بِ هشبَط اّویت ٍ عولکشد بیي یفبصلِ

هْبست  هیضاى اّویت بِ ًسبت خَبی عولکشد داسای اخالقیبت سعبیت ٍ ّباسصش بِ تَجِ ٍ قبًًَی هقشسات ٍ تالضاهب سعبیت

 ّبیصالحیت بْبَد جْت حسببشسی سا ٍ حسببذاسی آهَصضی ّبیحَصُ لضٍم ببصًگشی دس ّبیببضٌذ. یبفتِهی هشبَطِ

 ٍ ضٌیذاسی گفتبسی، استببط ّبیهْبست عٌبٍیي بب دسسی ٍاحذّبی ًوَدى دّذ آى ّن اص طشیق اضبفِ ًطبى هی حسببشسبى

 دس سشفصل دسٍس ٍ استفبدُ اص دٍسُ کبسآهَصی دس هقبطع هختلف تحصیل است. ًَضتبسی
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