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 سابرسیحبندي مؤسسات نامه اجرایی طبقهآیین

 نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی)  آیین28موضوع ماده (

 

ترغیـب مؤسسـات حسابرسـی     منظوربهی، نامه اجرایی مؤسسات حسابرس) آیین28اجراي مفاد ماده ( در
ایجـاد   ز مؤسسات بزرگ حسابرسی و نیز تأمین شرایط الزم برايبه ادغام و حمایت ا “کوچک و متوسط ”
قـاي  راسـتاي مـدیریت مناسـب منـابع انسـانی و ارت      یا اصالح ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی در و

هـاي مؤسسـات   گـروه قابل ارائه توسط آنان، به پیشنهاد مشترك کار یتخصصاي و کیفیت خدمات حرفه
بندي مؤسسات حسابرسی نامه اجرایی طبقهآیینمدیره جامعه،  ید هیأتحسابرسی و کنترل کیفیت و تأی

 عالی رسیده است. تصویب شوراي به … در تاریخشرح زیر،  به

 1ماده  

 است: ار رفتهعبارت مشروح مشخص شده، بک يجابهنامه، اصالحات زیر در این آیین
 

 جامعه حسابداران رسمی ایران  جامعـه:

 یره جامعه حسابداران رسمی ایرانمد هیأت  مدیره: هیأت

 عالی جامعه حسابداران رسمی ایران شوراي  شوراي عالی:

 ) اساسنامه جامعـه 28نامه اجرایی مؤسسات حسابرسی موضوع ماده (آیین  اجرایی مؤسسات حسابرسی:نامـهآیین
 .حسابداران رسمی ایران

 جامعه حسابداران رسمی ایران.مؤسسه یا مؤسسات حسابرسی عضو   مؤسسه یا مؤسسات حسابرسی:

ی ماده یک اساسنامه جامعه حسابداران رسـم “ ت”خدمات مشخص شده طبق بند  اي:خدمات تخصصی و حرفه
 و تبصره آن. ایران

أیید جامعه حسـابداران  ت المللی موردمؤسسات حسابرسی معتبر بین  المللی:مؤسسات حسابرسی معتبر بین
 رسمی ایران.

نامه سقف مجاز ارائـه خدمات آیین 12-5اي موضوع ماده مدارك حرفه  المللی:بر بیناي معتمدارك حرفه
 ان رسمی ایران.اي توسط اعضاي جامعه حسابدارتخصصی و حرفه

 ايمجـاز ارائـه خـدمات تخصصـی و حرفـه     نامه سقف آییناي:  نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفهآیین
 رسمی ایران.توسط اعضاي جامعه حسابداران 
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  2ماده 

هـا، مطـابق   اي توسـط شـرکاي آن  مؤسسات حسابرسی که ساختار کلی اجراي کارهاي تخصصی و حرفه
هاي سشنامهیک از پر اي است و از هرنامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه) آیین4) و (3( مواد

ول ه باشند، مشـم ددرصد امتیاز را کسب نمو 65از  ، بیش“هـکنتـرل وضعیت مؤسس ”و  “کار کیفیت کنترل ”
 بندي خواهند شد.طبقه

 3ماده  

از تأیید  ساالنه انجام و پس صورتبهواحد مدیریت نظارت جامعه بندي مؤسسات حسابرسی توسط طبقه
روزنامـه   سـال در تارنمـا و   مـاه هـر   …عالی، نتایج نهـایی آن تـا پایـان    مدیره و شوراي و تصویب هیأت

 گردد.ر جامعه، منتشر میکثیراالنتشا

 4ماده  

 است: شرح جدول زیر ها، بهیک از شاخص هر هاي کلی ارزیابی مؤسسه و حداکثر امتیازشاخص
 

 امتیـاز حداکثر هاي ارزیابیشاخص ردیف

 100 شرکا 1

 75 مدیران حسابدار رسمی 2

 130 ايسایر کارکنان حرفه 3

 90 مؤسسه حسابرسی 4

 105 اي و تخصصیتنوع خدمات حرفه 5

 250 کار کنترل کیفیت 6

 250 کنترل کیفیت وضعیت مؤسسه  7

 1ر000 جمع امتیازات 

 
 باشد.مینامه آیینشرح پیوست این  هاي تفصیلی امتیازدهی بهمفروضات و شاخص تبصره :
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  5ماده  

) فـوق،  4ماده ( هاي موضوعاساس شاخص مورد ارزیابی، برحسابرسی جمع امتیازات کسب شده مؤسسه 
گیرنـد،  وم و چهارم قرار میسترتیب بیشترین امتیاز در چهار طبقه اول، دوم،  بندي آنها بهتعیین و طبقه

 است: شرح جدول زیر نصاب امتیاز الزم براي هر طبقه به حد
 

 امتیاز مکتسبه طبقه

 1ر000تا      801 اول
 800تا      651 دوم
 650تا      501 سوم

 500تا      325 چهارم
 

 6ماده  

هـاي اطالعـاتی   یـق سـامانه  طر یـا از  صورت کتبی و ارزیابی، به اطالعات، اسناد و مدارك مورد نیاز گروه
ثر یک هفته از ملزم است ظرف حداک حسابرسی گردد؛ مؤسسهدرخواست میحسابرسی جامعه از مؤسسه 

آمـادگی   وق در محل مؤسسه اقدام و مراتببه تهیه اطالعات و اسناد و مدارك ف نسبت، درخواستتاریخ 
 کتبی به جامعه اعالم نماید. صورتبهرا جهت ارزیابی،  خود

 7ماده  

یـار  اخت در حسابرسـی  راستاي ارزیابی مؤسسـه  مسئولیت صحت و سقم اطالعات، اسناد و مدارکی که در
اعـالم   در صـورت یـد  ابحسابرسی است. مؤسسه  حسابرسی مدیره مؤسسه گیرد، با هیأتمی  جامعه قرار

اعت سـ  48ارزیاب اعزامی، اسناد و مدارك پشتوانه اطالعات ابرازي را، حداکثر ظـرف   نیاز جامعه یا گروه
 ارائه نماید.

 8 ماده 

جامعـه   اسـتخدام  نفـر از کارشناسـان شـاغل در    2، متشـکل از  حسابرسـی  بندي مؤسساتارزیابی طبقه گروه
 شوند.عرفی میممربوط،  حسابرسی کتبی به مؤسسات صورتبهباشند که می(واحد مدیریت نظارت) 
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 9ماده 

 ،ارزیـاب  هصورتی که مؤسسه حسابرسی به هر دلیل از ارائه اطالعات، اسناد و مدارك مورد نیـاز گـرو   در
ارزیـاب   روهگـ واقع به جامعه و  یا اینکه اطالعات، اسناد و مدارك خالف مهلت مقرر خودداري نماید و در

 گردد.عالوه مشمول مقررات انضباطی جامعه نیز میبندي و بهنماید، در طبقه چهارم طبقهارائه 

 10ماده  

رسیده است.  عالی شوراي به تصویب … تبصره و یک پیوست در تاریخ یک ماده و 10نامه در این آیین
“ مدیره هیأت” ییدتأ، “جامعه نظارت ”واحد مدیریت  نامه به پیشنهادهرگونه تغییر در مفاد این آیین

 انجام خواهد شد.“ عالی جامعه شوراي”و تصویب 



 (پیوست) هاي تفصیلی ارزیابی مؤسسات حسابرسیشاخص 

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
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 ارزیابی شرکاتفصیلی هاي شاخص :    )1شماره (جدول 
 

 امتیازدهی نحوه هاي ارزیابیشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

 شرکا گروه 1
 

 امتیاز     1 : 2 هر شریک گروه
  امتیاز  5/0 : 1 هر شریک گروه

20 

 10 امتیاز  5/0هر شریک  المللیاي معتبر بینمدرك حرفه بودن دارا 2

ها و مؤسسات امضاي گزارشات حسابرسی شرکت 3
 بخش عمومیبازار پول و سرمایه و واحدهاي 

 امتیاز  5/0هر شریک 
10 

 20 ازامتی 1 الشرکهسهم %10از  شریک کمتر هر الشرکهمیزان سهم 4

 هر شریک: سن 5
 امتیاز   5/0 سال     40از  کمتر
 امتیاز    1   سال  65تا  40بین 
  امتیاز 25/0 سال     65از  بیش

20 

 20 امتیاز  20/0سال  ازاي هر به سال اخیر 5ماندگاري شرکا در  6

 100 جمع امتیاز   
 

    توضیح:
 است. شده نظر گرفته شریک در 20حاضر، حداکثر شرکاي یک مؤسسه بزرگ، برابر شرایط در 

 

 هاي تفصیلی ارزیابی مدیران حسابدار رسمی:    شاخص )2شماره (جدول      
 

 امتیازدهی نحوه هاي ارزیابیشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

سال کارکرد  رسمی براي یک هر مدیر حسابدار رسمی (همگن شده) تعداد مدیران حسابدار 1
 امتیاز. 5/0سال ارزیابی،  در

15 

تعیـین رتبـه   در آزمون بودن گواهی قبولی  دارا 2
 جامعه یا سازمان حسابرسیمورد پذیرش 

 امتیاز 20/0  دـرس ارشـون حسابـآزم
 امتیاز  30/0 حسابرسی  آزمون سرپرست

 امتیاز 50/0 حسابرسی آزمون سرپرست ارشد

30 

ها و مؤسسات بازار پول امضاي گزارشات شرکت 3
 بخش عمومیو سرمایه و واحدهاي 

 امتیاز 75/0و سرمایه واحدهاي بازار پول 
 امتیاز    25/0واحدهاي بخش عمومی  

30 

 75 امتیاز جمع 
 

 



 (پیوست)  
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 هااي و تناسب آنکارکنان حرفهسایر هاي تفصیلی ارزیابی شاخص  :   )3شماره (  جدول  
 

 امتیازدهی نحوه هاي ارزیابیشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

تعداد سرپرست/ سرپرست ارشد  1
 شده) حسابرسی (همگن

هر سرپرسـت/ سرپرسـت ارشــد حسابرسـی بـراي      
از تعـدیل و تعیـین    سال کارکرد، یک امتیاز (پس یک

 تعداد متناسب شده).

30 

امتیـاز   5/0سال کارکرد،  یکهر حسابرس ارشد براي  شده) تعداد حسابرس ارشد (همگن 2
 از تعدیل و تعیین تعداد متناسب شده). (پس

30 

امتیـاز   25/0سـال کـارکرد،    هر حسابرس بـراي یـک   )شده تعداد حسابرس (همگن 3
 از تعدیل و تعیین تعداد متناسب شده). (پس

60 

امتیـاز   10/0سال کارکرد،  هر کمک حسابرس براي یک شده) تعداد کمک حسابرس (همگن 4
 از تعدیل و تعیین تعداد متناسب شده). (پس

10 

 130 جمع امتیاز   
 

 توضیحات نحوه امتیازدهی:   
بایـد از ترکیـب    اي، مؤسسات حسابرسـی نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه) آیین10) و (4)، (3طبق مواد ( ف)ال

اي  بـا  اي مناسبی برخوردار باشند. براي تعیین معیاري جهت ارزیابی تناسب ترکیب کارکنان حرفـه کارکنان حرفه
اي کارکنان تحت مسئولیت مسـتقیم یـک شـریک،    رفهنظر گرفتن مفاد مواد مزبور، حداکثر ترکیب مناسب ح در
 باشد: شرح جدول زیر می به

 

 ايي کارکنان حرفههارتبه
 2 شریک گروه 1 شریک گروه

 )3( ماده )4) و (3(  مواد )3( ماده
 )4ماده (

 رسمی) حسابدار (یک

 )4ماده (

 رسمی) حسابدار (دو

 2 1 - 1 - مدیر حسابدار رسمی

 2 2 1 1 1 ارشد حسابرسیسرپرست/ سرپرست 

 4 4 3 2 2 حسابرس ارشد

 16 12 9 8 6 حسابرس

 8 6 5 4 3 کمک حسابرس

 32 25 18 16 12 جمع
 

رسـمی تحـت مسـئولیت     بدارتوجه به تعداد حسـا  دو، با یک و گروه یک از شرکاي گروه اساس جدول فوق، هر بر
 باشند.میول باال هاي ارائه شده در جداز ترکیب مستقیم خود، مشمول یکی

از  شریک (اعم تحت مسئولیت یکاي هاي حرفهیک از رتبه براي تعیین تعداد کارکنان متناسب شده در سطح هر ب )
سال ارزیابی تعیین و  اي دردو)، ابتدا کارکرد همگن شده واقعی ساالنه در سطح هر رتبه حرفه یک یا گروه گروه

 گردد.زیابی مشخص میسال ار سپس جمع کل کارکرد آنها در

، تسـهیم و  “الـف ” ترکیب معمول شریک مربوط در جدول ردیفحداکثر فوق، به نسبت  “ب”جمع حاصل شده از ردیف  پ )
رعایت مفـاد   تناسب شده فوق، بامگردد. کارکنان طریق کارکنان متناسب شده در سطح هر شریک مشخص می این از

 باشد.اي، مبناي تخصیص امتیاز کارکنان میئه خدمات تخصصی و حرفهنامه سقف مجاز اراآیین 10ماده  4 تبصره
 



 (پیوست)  
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 هاي تفصیلی ارزیابی مؤسسه حسابرسی:    شاخص )4شماره (جدول     
 

حداکثر  امتیازدهی نحوه هاي ارزیابیشاخص ردیف
 امتیاز

صدور حـداقل   هسال یک امتیاز (مشروط ب ازاي هر به سال اخیر 5فعالیت طی  1
 ل.سا هاي مالی در هرحسابرسی صورت گزارش 20

5 

ه حضور تمام هر دفتر یا شعبه یک امتیاز (مشروط ب تعداد دفاتر و شعب فعال 2
دفتـر یـا شـعبه در     5از شرکا)، حداکثر  وقت یکی

 هاي مختلف.استان

5 

 المللی،اي بینعضویت مؤسسه در مجامع حرفه 3
 سال اخیر 5طی 

 5/2 امتیاز.  5/0سال  هر

 و بازرس قانونی مستقلحسابرس نجام وظایف ا 4
و  ها و مؤسسات بازار پـول و سـرمایه  شرکت

 سال اخیر 5، طی واحدهاي بخش عمومی

 امتیاز.  1سال  واحدهاي بازار پول و سرمایه هر
 امتیاز.  5/0سال   واحدهاي بخش عمومی هر

5/7 

 امتیاز نمایندگی مؤسسـات حق برخورداري از  5
 خیراسال  5المللی، طی نحسابرسی معتبر بی

 5 سال یک امتیاز. هر

نامـه  رعایت ساختار کلی سازمانی طبـق آیـین   )6-1 ساختار سازمانی مؤسسه 6
اي سقف مجاز ارائه خدمات تخصصـی و حرفـه  

ــراي  ــداکثر ب ــه 15(ح ــال، ب ــریک فع ازاي  ش
 امتیاز. 5/0شریک  هر

5/7 

برخــورداري از واحــد (مــدیریت) مســتقل  )2-6
از شرکا) و  یفیت (با مسئولیت یکیکنترل ک

 کادر مناسب.

5 

و  IT  برخورداري از واحد (مدیریت) مسـتقل  )3-6
 خدمات کامپیوتري.

5 

کننده برخورداري از واحدهاي مستقل ارائه )4-6
خـدمات   جزبهاي (خدمات تخصصی و حرفه

هاي مالی بخشی حسابرسی صورتاطمینان
سـئولیت  ، تحـت م ) … و یاجمالو بررسی 

 واحد یک امتیاز. مستقیم شرکا، هر

4 

 

 



 (پیوست)  
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حداکثر  امتیازدهی نحوه هاي ارزیابیشاخص ردیف
 امتیاز

  

برخورداري از واحد مستقل (مدیریت) آمـوزش،   )5-6
 اي.ههاي فنی و حرفتحقیقات و بررسی

2 

برخورداري از واحد مسـتقل (مـدیریت) امـور     )6-6
 اداري و منابع انسانی.

2 

 2 مالی. برخورداري از واحد مستقل (مدیریت) امور )7-6

 نامه کنترل کیفیتبرخورداري از منشور یا نظام )8-6
 مؤسسه و رعایت مفاد آن.

2 

یـک از شـرکا    اختصاص اتاق مستقل براي هر )7-1 دفتر کار مؤسسه  7
 امتیاز). 25/0شریک، هر شریک  20(حداکثر 

5 

یک از مـدیران   راي هراتاق مستقل ب اختصاص )2-7
رسمی شاغل در استخدام یا شـریک   حسابدار
 امتیاز). 25/0اتاق، هر اتاق  30(حداکثر 

5/7 

دو  اختصاص اتاق عمومی مناسب (بـراي هـر   )3-7
یـا   در اسـتخدام  شـاغل رسمی  مدیر حسابدار

شریک تحت مسئولیت شـریک باالدسـتی)،   
 امتیاز. 20/0اتاق، هر اتاق  15حداکثر 

3 

اختصاص اتـاق مسـتقل بـراي مـدیر آمـوزش و       )4-7
 اي.هاي فنی و حرفهو بررسی تحقیقات

1 

اتاق مستقل براي مدیریت امـور اداري   اختصاص )5-8
 و منابع انسانی.

1 

 1 .اختصاص اتاق مستقل براي مدیریت امور مالی )6-7

اختصاص اتاق مستقل جلسـات و کنفـرانس    )7-7
 .مناسب

2 

هاي به صورت اي نسبتنظر حرفه اظهار 8
 مالی مؤسسه

نظـر مشـروط    امتیـاز، اظهـار   15نظر مقبول  اظهار
 امتیاز. 5

15 

 90 امتیاز جمع 
 



 (پیوست)  
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 ايارائه خدمات تخصصی و حرفههاي تفصیلی ارزیابی :    شاخص )5شماره (جدول      
 

 امتیازدهی نحوه هاي ارزیابیشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

هدرآمـد  1  اي حسابرسیخدمات تخصصی و حرفه اراـئ
هاي مالی، بررسی اجمالی و رسیدگی به صورت

 اطالعات مالی آتی. 

ریال خـدمات ارائـه شـده بـه      میلیون 5ر000هر 
یر امتیـاز و سـا    5/0،  برابـر  “ز”هاي بنـد  شرکت
 برابر یک امتیاز.  … ها، سازمانها و نهادها شرکت

90 

اي ت تخصصی و حرفـه درآمد ارائه سایر خدما 2
 باال. 1موارد ردیف  جزبه

ریال خـدمات ارائـه شـده بـه      میلیون 5ر000هر 
امتیـاز و سـایر     25/0برابـر  “ ز”بند هاي شرکت
 امتیاز. 5/0رابر ب  … ها، سازمانها، نهادها شرکت

15 

 105 امتیاز جمع 
 

 

 فیتکنترل کیهاي تفصیلی ارزیابی :    شاخص )6شماره (جدول      
 

 امتیازدهی نحوه هاي ارزیابیشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

هاي ارزیابی شده طبق پرسشنامه کنترل شاخص 1
 کار. کیفیت

کـار   حداکثر امتیاز پرسشنامه کنتـرل کیفیـت  
امتیاز است که باید امتیاز مکتسبه   1ر000برابر 

 تعدیل شود. 250به حداکثر امتیاز  نسبت

250 

 250 امتیاز جمع 
 

 

 وضعیت موسسهکنترل هاي تفصیلی ارزیابی :    شاخص )7شماره (جدول   
 

 امتیازدهی نحوه هاي ارزیابیشاخص ردیف
حداکثر 

 امتیاز

هاي ارزیابی ارائـه شده طبق پرسشنامه شاخص 1
 مؤسسه.وضعیت  کنترل

حداکثر امتیاز پرسشنامه کنترل وضعیت مؤسسـه  
یـاز مکتسـبه   امتیاز است که باید امت  1ر000برابر 

 تعدیل شود. 250به حداکثر امتیاز  نسبت

250 

 250 امتیاز جمع 
 

 


