ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
ﻣﺪﯾﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ

ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﮐﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
1-10/21/1/2/4

0 4 5 0 0 8 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 90/05/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه

4

2 4 1 1

ﺳﻄﺢ

Isco-08

ﻣﻬﺎرت

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسایي شغل 1-19/21/1/2/4 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته مالي و بازرگاني :

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد شغل و آموزش شغلي :
 -اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان زنجان

فرآیند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور ،
شماره 250
دورنگار

11044116

تلفن

11510099 – 0

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه كنندگان استاندارد شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصيلي

شغل و سمت

رشته تحصيلي

آدرس  ،تلفن و ایميل

سابقه كار مرتبط

تلفن ثابت 72622222620 :
تلفن همراه 78682686192 :

حسابدار

1
علي زماني

کارشناسي ارشد

شرکت رایان

حسابداري

 6سال

صنعت

ایميل :
alizamani54@gmail.com
آدرس  :تهررران-خ انقر

-کوچرره شررهيد

یوسفي
تلفن ثابت - :
تلفن همراه 78620006622:

حسابدار

2
احمد علي یاري

کارشناسي

شرکت عمراني

حسابداري

 2سال

راه سازان

ایميل :
ahmad_aliyari19@yahoo.co
m
آدرس  :تهران – خ پاسداران -نيستان نهم
تلفن ثابت :

حسابدار

3
امين یوسفي

کارشناسي ارشد

مرتضي آدي بک

کارشناسي ارشد

حسابداري

 6سال

ایميررررررررررررررررررررررررررررررررررل :

شرکت عمراني

yusefi1984@yahoo.com

راه سازان

آدرس  :تهران -پاسداران -گلستان هشتم
تلفن ثابت :

کارشناس مالي
4

شرکت توسعه
صنعتي آذران

حسابداري

تلفن همراه 78621221671 :

 2سال

تلفن همراه 78621226602 :
ایميل m_adibak@gmail.com :
آدرس  :تهران -ميدان ونک-کوچه شرهيد
طباطبایي

2

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط کار را گویند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته مي شود
استاندارد آموزش :
نقشهي یادگيري براي رسيدن به شایستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یك شغل :
به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اط ق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبيل جایگاه یا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلي  ،مسئوليت هرا ،
شرایط کاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به یک استاندارد آموزشي .
ویژگي كارآموز ورودي :
حداقل شایستگي ها و توانایي هایي که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود یا با ماکت صورت مري گيررد و وررورت
دارد که در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یک شایستگي که فرد در محرل آمروزش بره صرورت
تئوریک یا با استفاده از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در یک مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشيابي :
فرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه یک شایستگي بدست آمده است یا خير  ،که شامل سه بخش عملي  ،کتبي عملي و اخ ق حرفره
اي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانایي انجام کار در محيط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به یک شایستگي یا توانایي  .کره مري توانرد شرامل علروم پایره (
ریاوي  ،فيزیک  ،شيمي  ،زیست شناسي )  ،تكنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به یک توانمندي یا شایستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شایستگي در یک کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخ ق حرفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط کار مي شود .
توجهات زیست محيطي :
م حظاتي است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسيب به محيط زیست وارد گردد.

3

نام شغل :
مدیر حسابرسي
شرح شغل :
مدیر حسابرسي در حوزه امور مالي و بازرگاني  -حسابداري بوده و شایستگي هایي از قبيل بازرسي و تحليل
جستجوگرانه مدارک حسابداري  ،بازرسي مدارک ،مشاهده دارایيها ،پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجراي
سایر روشهاي رسيدگي را دارد  .این شغل با حسابرسان شاغل در شرکتها و موسسات خصوصي و دولتي در ارتباط
است.
ویژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :کارشناسي حسابداري
حداقل توانایي جسمي  :س مت جسمي کامل
مهارت هاي پيش نياز این استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

 119 :ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 23ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 66ساعت

ـ كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 19ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 آزمون نظري %15 : آزمون عملي %25: اخالق حرفه اي %19 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان :
دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس حسابداري با حداقل  3سال سابقه كار مرتبط

4

٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
گردآوري و ارزیابي بيطرفانه شواهد در باره ادعاهاي مربوط به فعاليت ها و وقایع اقتصادي ،به منظور تعيين درجه
انطباق این ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :
كاردان حسابداري مالي
كارشناس حسابداري
حسابرس
حسابرس ارشد (موتور توليد و كنترل كاال)
معاون حسابرس داخلي

٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش مدیر حسابرسي
 شایستگي هاعناوین

ردیف

1

حسابرسي مالي توسط مدیر حسابرسي

2

اجراي مسئوليتهاي قانوني حسابرسان

3

كنترل فرمهاي حسابرسي و كيفيت حسابرسيها

4

نمونه گيري در حسابرسي

5

تحليل شواهد حسابرسي

1

تحليل اهداف و برنامه ریزي حسابرسي

6

استفاده از سيستم كنترل داخلي در حسابرسيها

8

-

6

استاندارد آموزش مدیر حسابرسي
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

حسابرسي مالي توسط مدیر حسابرسي
نظري

عملي

جمع

1

66

62

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -کامپيوتر

67دقيقه

 -ورورت حسابرسي و تعریف حسابرسي

17دقيقه

 -انواع حسابرسي از نظر ماهيت کار و زمان انجام آن

17دقيقه

 -انواع حسابرسان و استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسي

17دقيقه

 -آزمونهاي حسابرسي

17دقيقه

 دیتا پروژکتور آموزشي -پرینتر

 انواع گزارشات حسابرسيمهارت :
2

 -تجزیه و تحليل حسابرسي

2

 -تحليل حسابرسي از نظر ماهيت کار و زمان انجام آن

2

 -آناليز حسابرسان و استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسي

1

 -تجزیه و تحليل آزمونهاي حسابرسي

2

 تجزیه و تحليل گزارشات حسابرسينگرش :
استفاده از حسابرسي صورتهاي مالي جهت پيشبرد اهداف شرکت

ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

7

استاندارد آموزش مدیر حسابرسي
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

اجراي مسئوليتهاي قانوني حسابرسان
نظري

عملي

جمع

2

67

62

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -کامپيوتر

67دقيقه

 -انواع آیين رفتار حرفه اي

 27دقيقه

 -احكام آیين رفتار حرفه اي و ومانت اجراي احكام

 27دقيقه

 -مسئوليت حسابرسان در قبال صاحبكار و اشخاص ثالث

 67دقيقه

 -روشهاي الزم در شرایط احتمال تحریفات

 67دقيقه

 دیتا پروژکتور آموزشي -پرینتر

 خطرات ذاتي و کنترل آنهامهارت :

2

 -تجزیه و تحليل آیين رفتار حرفه اي

2

 -تحليل ومانت اجراي احكام

2

 -آناليز مسئوليت حسابرسان در قبرال صراحبكار و اشرخاص

2

ثالث

2

 تجزیه و تحليل روشهاي الزم در شرایط احتمال تحریفات تجزیه و تحليل خطرات ذاتي و کنترل آنهانگرش :
استفاده از آیين رفتار حرفه اي حسابرسي جهت احترام متقابل

ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

8

استاندارد آموزش مدیر حسابرسي
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

كنترل فرمهاي حسابرسي و كيفيت حسابرسيها
نظري

عملي

جمع

2

62

66

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -کامپيوتر

 67دقيقه

 -توصيف نقش کاربرگهاي حسابرسي

 17دقيقه

 -تشریح ارتباط بين کاربرگها و مسئوليت قانوني حسابرسان

 67دقيقه

 -تشریح عوامل موثر برقضاوت حسابرس مستقل

 17دقيقه

 -توصيف انواع کاربرگها و نحوه ي تهيه آنها

 67دقيقه

 دیتا پروژکتور آموزشي -پرینتر

 توصيف هدفهاي هریک از عناصر کنترل کيفيتمهارت :
2

 -تجزیه و تحليل نقش کاربرگهاي حسابرسي

1

 -آناليز ارتباط بين کاربرگها و مسئوليت قانوني حسابرسان

1

 -تجزیه و تحليل عوامل موثر برقضاوت حسابرس مستقل

2

 -آناليز کاربرگها و نحوه ي تهيه آنها

2

 تحليل هدفهاي هریک از عناصر کنترل کيفيتنگرش :
استفاده از کاربرگهاي حسابرسي در کنترل کيفيت حسابرسيها

ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

9

استاندارد آموزش مدیر حسابرسي
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

نمونه گيري در حسابرسي
نظري

عملي

جمع

1

62

69

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 تشریح تشابه ها و تفاوتهاي مهم بين نمونه گيري آماري و غير آماري -توصيف مفاهيم اصلي نمونه گيري براي نمونه گيري حسابرسي

 -کامپيوتر

 17دقيقه

 -دیتا پروژکتور آموزشي

 27دقيقه

 -طراحي ،اجرا و ارزیابي طرحهاي نمونه گيري براي آزمون محتوا

 87دقيقه

 -تمایزهاي بين طرحهاي نمونه گيري

 27دقيقه

 -پرینتر

مهارت :
 تحليل تشابه ها و تفاوتهاي مهم بين نمونه گيري آماري و غير آماري تجزیره و تحليرل مفرراهيم اصرلي نمونرره گيرري بررراي نمونره گيررريحسابرسي

1
2
1
2

 -آناليز ارزیابي طرحهاي نمونه گيري براي آزمون محتوا

2

 تجزیه و تحليل تمایزهاي بين طرحهاي نمونه گيري -تحليل تغييرات ویژگيهاي جامعه هاي مختلف

نگرش :
رعایت اصول نمونه گيري در حسابرسي جهت بهره وري
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

11

استاندارد آموزش مدیر حسابرسي
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

تحليل شواهد حسابرسي
نظري

عملي

جمع

1

66

62

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -تشریح مفاهيم قابل قبول و کافي در مورد شواهد حسابرسي

 -کامپيوتر

 67دقيقه
 17دقيقه

 -توصيف حسابهاي با احتمال خطر ذاتي باال

 17دقيقه

 -توصيف انواع شواهد الزم براي محدود کردن

 17دقيقه

 دیتا پروژکتور آموزشي -پرینتر

 تشریح موارد حسابداري و حسابرسي مربوط به رویردادهاي 17دقيقه

بعد از تاریخ ترازنامه
 توصيف مسئوليتهاي حسابرسانمهارت :

2

 -آناليز قابل قبول و کافي در مورد شواهد حسابرسي

1

 -آناليز حسابهاي با احتمال خطر ذاتي باال

2

 -تجزیه و تحليل انواع شواهد الزم براي محدود کردن

2

 تجزیه و تحليل موارد حسرابداري و حسابرسري مربروط بره2

رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه
 تجزیه و تحليل مسئوليتهاي حسابرساننگرش :
استفاده از شواهد در عمليات حسابرسي بابت بهره وري موثر
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-

11

استاندارد آموزش مدیر حسابرسي
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

تحليل اهداف و برنامه ریزي حسابرسي
نظري

عملي

جمع

1

66

62

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -کامپيوتر

67دقيقه

 -راههاي کسب شناخت

 27دقيقه

 -کسب شناخت از فعاليت صاحبكار و مذاکرات مقدماتي

 27دقيقه

 -موافقتنامه حسابرسي و مستندسازي مراحل برنامه ریزي

 17دقيقه

 -ارزیابي نتایج روشهاي حسابرسي

 17دقيقه

 دیتا پروژکتور آموزشي -پرینتر

 نكات عمده استانداردهاي حسابرسيمهارت :
2

 -تجزیه و تحليل راههاي کسب شناخت

2

 -آناليز فعاليت صاحبكار و مذاکرات مقدماتي

2

 -تحليل موافقتنامه حسابرسي و مستندسازي مراحل

1

 -تجزیه و تحليل و ارزیابي نتایج روشهاي حسابرسي

2

 تجزیه و تحليل نكات عمده استانداردهاي حسابرسينگرش :
همگرایي در کار براي بهبود بهره وري

ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-
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استاندارد آموزش مدیر حسابرسي
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان :

زمان آموزش

استفاده از سيستم كنترل داخلي در حسابرسيها
نظري

عملي

جمع

1

67

61

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -کامپيوتر

 67دقيقه

 -تشخيص تمایز کنترلهاي عمومي از کنترلهاي کاربردي

27دقيقه

 -انواع عمده کنترلهاي عمومي و کاربردي

 67دقيقه

 -تشریح ماهيت کنترلها در سيستم هاي کامپيوتري

 27دقيقه

 دیتا پروژکتور آموزشي -پرینتر

 توصيف ماهيت برنامه هاي عمومي و راههاي استفادهمهارت :
 -تجزیه و تحليل تمایز کنترلهاي عمومي از کنترلهاي کاربردي

 تجزیه و تحليل کنترلهاي عمومي و کاربردي تجزیه و تحليل ماهيت کنترلها در سيستم هاي کامپيوتري -تجزیه و تحليل ماهيت برنامه هاي عمومي و راههاي استفاده

نگرش :
نگرش مثبت در انجام کار و رعایت اخ ق حرفه اي
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
-
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1
2
2
1

 برگه استاندارد تجهيزاتردیف

نام

6
2

رایانه
دیتا پروژکتور

1

پرینتر

مشخصات فني و دقيق

تعداد

پردازنده دوهسته اي DVDRW ، Ram 4GB ،
-----------

یک دستگاه براي هر  1نفر
یک دستگاه براي هر کارگاه

ليزري سياه سفيد

دو دستگاه براي هر کارگاه

2
توجه :
 -تجهيزات براي یك كارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .

14

توضيحات

 برگه استاندارد موادردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

6

لوازم التحریر

مداد،خودکار،تراش،پاک کن

برا ي هر نفر  2عدد

2

وسایل آتش نشاني

کپسول آتش نشاني

 2عدد بر اي هر کارگاه

1

جعبه کمكهاي اوليه

وسایل وروري

 2عدد بر اي هر کارگاه

2

کاغذ

کاغذ A5 A4 A3

 67بسته بر اي هر کارگاه

9
توجه :
 -مواد به ازاء یك نفر و یك كارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود

15

توضيحات

 برگه استاندارد ابزارمشخصات فني و دقيق

تعداد

نام

ردیف
6

کاربرگ حسابرسي

مخصوص ادارات و شرکت ها

 97عدد

2

فرم گزارش حسابرسي

مخصوص ادارات و شرکت ها

 97عدد

1

فرم نمونه حسابرسي

مخصوص ادارات و شرکت ها

 97عدد

اسناد مالي
2

فاکتور

9

مقررات و آیين نامه

مخصوص ادارات و شرکت ها

 97عدد
 97عدد

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود
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توضيحات

 برگه استاندارد تجهيزات  ،مواد  ،ابزارردیف

مشخصات فني و دقيق

نام

تعداد

6

کامپيوتر

تجهيزات کامل

یک دستگاه

2

دیتا پروژکتور آموزشي

اداري

یک دستگاه

1

ميز

-

 6عدد هر نفر

2

صندلي

-

 6عدد هر نفر

9

پرینتر

ليزري (سياه و سفيد)

یک دستگاه

6

لوازم کمک آموزشي

-

یک سري

0

مقررات و آیين نامه

2

فاکتور

8

اسناد و مدارک

67

اسناد مالي

66

واحدهاي سيستم جاري

62
61
62
69
66
60
62
68
27

فرم نمونه حسابرسي
فرم گزارش حسابرسي
کاربرگ حسابرسي

26
22
21
22
29

توجه :
 تجهيزات براي یك كارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -مواد به ازاء یك نفر كارآموز محاسبه شود .

17

توضيحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

عنوان منبع یا نرم

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر یا توليد کننده

محل نشر

افزار

6

حسابرسي

ناصر مكارم و امير

صورتهاي مالي

صفاریان

----------

28

مهربان نشر

تهران

 سایر منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوین استاندارد ) ع وه بر منابع اصليردیف

نام کتا یا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفين

6

اصول حسابرسي

22

والتر بي/ميگز

2

رایانه کار حسابداري

28

شهرام

مترجم/

محل نشر

ناشر

مترجمين

عباس اربا

تهران

سليماني و محمود

سازمان
حسابرسي

نفري
مالي

------

روزبهاني

18

تهران

نگاه دانش

توويحات

فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

1. www.iranianaa.com
2. www.iranianica.com
3. www.hesabdary.net

19

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط
( ع وه بر نرم افزارهاي اصلي )

ردیف

عنوان نرم افزار

تهيه کننده

6

حقوق و دستمزد

سازمان مدیریت و
برنامه ریزي

21

آدرس

توويحات

