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 چکیده

و  تغییرند سب و کار نیز به سرعت در حالعملیات ک . جهان است دادن کامپیوتر در حال تغییرامروزه 

شرکت ها بوجود  یبرا یادیز یفرصت ها یکتجارت الکترون . سریع فن آوری استپیشرفت به دلیل این 

به سازمان ها ... فروش و  یشها، افزا ینهدرخصوص کاهش هز یدجد ییها یوهش یآورده است و از طرف

 یستبا یدر تجارت، حسابرسان مستقل م یکالکترونالت به منظور حرکت همگام با تحو. تارائه کرده اس

، نیاز به فناوری اطالعات ی حسابرسبرا .العات گام بردارنداط یها یاوراز فن یآگاه یدر راستا

چالش  این .خواهد بود بحرانی و حساس ،حسابرسی، امنیت و کنترل در زمینه های فناوری اطالعات

 ، زیرااست فناوری اطالعات بخشی جدایی ناپذیر از تابع حسابرسی حسابرسی. جدید خواهد بود هزاره

را بر عهده  پشتیبانی از قضاوت حسابرس در کیفیت پردازش اطالعات توسط سیستم های کامپیوتری

فناوری اطالعات  اشاره خواهد  نیازهای حسابرسی در حسابرسی انواع مختلفی از در این مقاله  به . دارد

 و انطباق( العاتبر فناوری اط کنترل مدیریت) سازماندهی شده ، از جمله حسابرسی فناوری اطالعاتشد

 .حسابرسیاستانداردهای ملی یا بین المللی  آن با 

 

  کنترل مدیریتفناوری اطالعات،  حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 های اطالعاتی یکپارچبرای تضمین سیستم ه حساس تبدیل به یک مکانیسم( IT) فناوری اطالعات  کنترل و حسابرسیامروزه 
 (IS ) آنچه  قبیلاز در آینده  ممانعت از وقوع شکست های سنگین مالیجلوگیری و  جهت هاسازمان مالی اتگزارشوهمچنین

اقتصاد  .د، شده ان بحران های مالی جهانی اتفاق افتادو یا   ((WorldCom ورلدکام و (Enron)انرون  در شرکت هایی مانند

 . قرار داده استتاثیرچیز را تحت و خطرات ژئوپلیتیکی همه شده اند وابسته  هر زمان دیگر به همدیگرجهانی بیشتر از 

نیاز به کنترل و  و و تجارت در فرآیندهای کسب و کار در سراسر جهان یکپارچه شده است یزیرساخت های الکترونیک

که پردازش الکترونیکی )، حسابرسی فناوری اطالعات در ابتدا. است از حال حاضر نبودههرگز بیشترفناوری اطالعات  حسابرسی 

(CIS)  (مشترک المنافع کشورهای مستقل)، سیستم های اطالعات کامپیوتری (EDP) داده ها 
فناوری  ، و حسابرسی 

مهمترین عواملی از  . به شمار می آمد حسابرسی سنتی توسعه و نسخه ی پیشرفته ای از به عنوان ( اطالعات را در بر می گیرد

 :ابرسی فناوری اطالعات شدند بشرح زیر می باشندکه منجر به لزوم انجام  حس

  ندشد (5)های نهفته در سیستم های کامپیوتری برای انجام عملکرد گواهی دادنمتوجه توانایی انحسابرس.  

  که رایانه ها منابع کلیدی برای ند بطوریبه رسمیت شناخت را در سازمان خود پردازش و مدیریت اطالعات هاشرکت

و در نتیجه ، نیاز به کنترل و  شدند منابع با ارزش کسب و کار در سازمان ، مشابه سایررقابت در محیط کسب و کار

 . گردید حیاتیحسابرسی آنها 

  به نیاز  به کنترل و حسابرسی فناوری اطالعات را دولتی  نظارتی انجمن های حرفه ای و سازمان ها و نهادهای

 . ندرسمیت شناخت

، روش حسابرسی سنتی استفاده از روش های ،اول .از شقوق مختلف بوجود آمده استاجزای اولیه حسابرسی فناوری اطالعات  

، که روش های مدیریت سیستم های اطالعاتی می باشد و دوم، فلسفه کنترل کنکاش و تحلیل برروی  اخلی وکنترل د های

سواالت و تجزیه که ، علوم رفتاری های زمینه . اجرای موفقیت آمیز سیستم های فراهم می کند طراحی و به الزم برای رسیدن

ت می کند به این معنا که چه وقت و چرا سیستم های اطالعاتی به دلیل مشکالرا فراهم به موقع های مناسب و و تحلیل 

، نظم و مورد مفاهیم کنترلدر  الزم دانشو ، زمینه علوم کامپیوتر سومدر نهایت   ، به نظر شکست پذیر جلوه می نماید؟انسانی

ه ای برای حفظ اعتبار داد به عنوان پایه ها را سخت افزار و نرم افزار طراحی ی رسمی که زمینه های، مدل ها، نظریه طانضبا

 طالعات بخشی جدایی ناپذیر از تابع حسابرسیفناوری ا حسابرسیبدین ترتیب  .فراهم می کند ، و صداقت، قابلیت اطمینانها

  بطوریکه .را بر عهده دارد ، زیرا پشتیبانی از قضاوت حسابرس در کیفیت پردازش اطالعات توسط سیستم های کامپیوتریاست

کارکنان حسابرسی به  به عنوان منابع تکنولوژیکی برای حسابرسی فناوری اطالعات هایمهارت ،حسابرسانبه عقیده ، ابتدار د

 (  1 جفری، داگالس و). دنکرمیبرای کمک های فنی نگاه  این منابعکارکنان حسابرسی اغلب به  .شمار می آمد
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، از جمله حسابرسی نیازهای حسابرسی در حسابرسی فناوری اطالعات  اشاره خواهد شد ی ازانواع مختلف در این مقاله به 

استانداردهای ملی یا بین المللی  آن با  و انطباق( بر فناوری اطالعات کنترل مدیریت) سازماندهی شده  فناوری اطالعات

 .حسابرسی

 :پژوهش مبانی نظری

اجرای تجارت الکترونیک ابزارها و شیوه هایی . کت ها به ارمغان آورده استتجارت الکترونیک فرصت های بسیاری برای شر

ت به سازمان ها ارائه نموده اش و بهبود کارایی و اثربخشی عملیرتر، افزایش فرور خصوص کاهش هزینه ها، روابط مؤثجدید د

حال به منظور حرکت همگام با  هر به.شبکه ی جهانی قادر ساخته استروابطی شرکت ها را به یکپارچه سازی چنین .است

در این . اوری های نوین گام بردارندایستی در راستای کسب آگاهی از فنالت الکترونیک در تجارت، حسابرسان مستقل بتحو

احی شود که دستیابی به اهداف تجارت الکترونیک سازمان به گونه ای کنترل های حسابرسی باید به گونه ای طر راستا شیوه

 (. 11 پرایس، )گردد شده، تسهیل 

یک چارچوب نظری حسابرسی فناوری اطالعات داخلی، سیتم های اطالعاتی ست که داده ها را توسط منابع مختلف جمع 

و فرایند هایی نظیر حسابرسان فن آوری اطالعات، مدیران سیتم های اطالعاتی و حسابرسان مالی را .آوری و توسعه می دهد

اهمیت حسابرسی پایگاه داده ها، امنیت داده ها و نیاز به توسعه روش های  همچنین(   1 ،داگالس و جفری.)شامل می شود

 (5 1 ایون ، )  .جدید حسابرسی فنی با توسعه سریع فن آوری اطالعات همراه می باشد 

 ها، کننده مصرف شرکا، کنندگان، تأمین با تجاری ساتمؤس و ها شرکت ارتباط مورد ی دری تصورگرای تجربه میزان افزایش با

 دادن گواهی تصدیق برای مستقل حسابرسان رابطه این در. است افزایش حال در رابطه این در اطمینان و اعتماد به داشتن نیاز

 حرفه ی صانمتخص برای. دهند می نشان خود از بیشتری تالش و دارند قرار تری افزون فشار تحت و اطمینان اعتماد این به

 داشته العاتاط اوریفن زمینه ی در را مناسبی و مستدل ت هایقابلی و ها توانائی که دارند برسان نیازحسا العات،اط اوریفن

 منفی تأثیر تواند می زمینه این در دانش کمبود و دهند انجام را حسابرسی بجزء عمل جزء و دقیق بطور بتوانند آن با تا باشند

 روبرو مواردی با حسابرسان که شود می تر حیاتی زمانی موضوع این درک. باشد داشته شده انجام کار تکیفی و کار ی نحوه در

 العاتاط به نیاز آنگاه. گیرند انجام کاغذ از استفاده بدون و بصورت الکترونیکی کامل بطور حسابداری معامالت تمامی که شوند

 وجوه انتقال و تصویر پردازش ها؛ داده کیالکترونی تبادل قبیل هایی از اورینف. شود می هم زیادتر العاتاط اوریفن دانش و

 که حسابرسانی. است کم بسیار آن میزان اام می گیرد قرار استفاده مورد کاغذی اسناد از استفاده با اینکه با الکترونیکی،

 لحاظ از هم و مالی نظر از هم باید می کنند ارائه برند، می بهره کارشان در باال های اوریفن  از که مشتریانی برای را خدماتی

   (. 3  ربیعی و همکاران، )باشند داشته را الزم کفایت و تصالحی العاتاط اوریفن زمینه ی در یفن

 

 العاتتعریف حسابرسی فناوری اط

 العات د در محیط های فناوری اطالعات را می توان فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اسناد و شواهحسابرسی فناوری اط

 (31  بادآورنهندی و همکاران،. )تیابی به اهداف از قبل تعیین شده ی حسابرسی تعریف کردو به منظور دس

 

 العات و حسابرسی مالیحسابرسی فناوری اط

 دو  این های جزئی بین شباهت گرچه ممکن است برخی. العات را نباید با حسابرسی مالی اشتباه گرفتحسابرسی فناوری اط

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 یک مالی های آیا صورت که است این ارزیابی مالی، یک حسابرسی (اصلی) ه یاولی هدف ولی باشد، وجود داشته حسابرسی

یک حسابرسی فناوری  وظایف اصلی خیر؟ از یا دارد ی حسابداری تطابق شده پذیرفته استانداردهای اصول و با شرکت

 از دارایی های پشتیبانی در سازمان ها ارزیابی توانایی به ویژه آن، تیامنی های برنامه سیستم و کارایی ارزیابی العات،اط

 (33  خواجوی، .  ) است مجاز افراد بین العاتاط توزیع صحیح و انتقال و العاتیاط

 

 العاتاهداف حسابرسی فناوری اط

اگر چه اهداف « ابرسی در محیط سامانه های اطالعاتیحس»استاندارد بین المللی حسابرسی با عنوان   1 مطابق با بخش 

ممکن است شیوه  ارایانه ای تغییر پیدا نمی کند اماز دستی یا  برسی با چگونگی پردازش اطالعات حسابداری اعمخاص حسا

حسابرس برای کسب . ه های حسابرسی برای جمع آوری شواهد از روش های پردازش رایانه ای تأثیر پذیردهای بکارگیری روی

ا در ترکیبی از آنها را بکار گیرد، امی حسابرسی به کمک رایانه یا شواهد کافی می تواند روش های حسابرسی دستی، روش ها

ممکن است بدست  العات استفاده می شودسیستم رایانه ای برای پردازش اط برخی از سیستم های حسابداری که در آنها از

رایانه برای حسابرس  العات بدون کمک گرفتن ازهت بازرسی، پرس و جو یا تأیید اطالعات مورد نیاز جآوردن برخی از اط

 (33  فرقاندوست حقیقی،. )دشوار یا غیرممکن باشد

 

 نقش حسابرسان فناوری اطالعات

البته ،   نقش حسابرسان فناوری اطالعات برای ارائه تضمین کافی و مناسب کنترل ها در حال حاضر تکامل یافته است و 
 حسابرسی  نقشاولین  . استدر جای خود استوار توسط مدیریت هنوز داخلی  های کنترل فایتمسئولیت حصول اطمینان از ک

مناسب و قابل های که آیا کنترلهای داخلی در محل  است این  اطمینان از ،به جز در زمینه های خدمات مشاوره مدیریت
بنابراین ، در  . ی می باشدشیوه ای کارآمد و موثر  تعریف شده و اجرایی می باشند یا خیر و یا اینکه اجزای آنها داراینان اطمی

 .باشندنقش اطمینان بخش را دارد حسابرسان نقش بیمه کننده را دارا می حالی که مدیریت 

در  حرفه ای توسط استانداردهای هایی است که  ، اهداف ، و کیفیت روش ها ای با  حسابرسی فناوری اطالعات  حرفه هامروز 

ی طالعاتاسیستمهای  منشور اخالقی انجمن حسابرسی و کنترل)مجموعه ای از قواعد اخالقی بصورت سراسر جهان ، 
5(ISACA ) و یک برنامه حرفه ای صدور گواهینامه ،( یاطالعاتهای سیستم رسمیگواهی حسابرس [CISA)]  تدوین 

آماده  نیازمند یک سری  اغلب بطوریکه ،می باشد  دانش تخصصی و توانایی عملی دمننیاز می شوند و انجام حسابرسی مذکور 

خانه و در ، جایی که برنامه های آکادمیک در دسترس نیست ، آموزش هاًو گا . می باشد علمی طوالنی و فشرده های سازی

، و جوامع حرفه ای بر این  ان، حسابرس انبیشتر حسابدار . باید توسط کارفرما برای کارکنان صورت پذیرد می توسعه حرفه ای

و با  منتج به تربیت و آموزش حسابرسان فناوری اطالعات بهتر باورند که بهبود در زمینه تحقیقات و آموزش و پرورش قطعا

 (  1 داگالس و جفری،).دانش بیشتر نظری و عملی خواهد شد
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 العات در حسابرسیابزارهای فناوری اط

 :نرم افزارهای حسابرسی عمومی

 این گونه نرم افزارها، برنامه ی رایانه ای یا یک سری از برنامه های رایانه ای هستند که به منظور اجرای 

ت ها شامل خواندن فایل های انتخاب شده ی رایانه، طبقه بندی این فعالی. ندفعالیت های اتوماتیک مشخصی طراحی شده ا

 ص شکلی که به وسیله ی حسابرسان مشخالعات، ارائه ی محاسبات، نمونه گیری و چاپ گزارش ها به داده ها، تلخیص اط

ن باید گام های مناسبی به هنگامی که از نرم افزارهای حسابرسی عمومی استفاده می شود، حسابرسا. می شود، خواهد بود

 .العات صاحب کار بردارندمینان از کامل بودن داده ها و اطمنظور اط

 :نرم افزار کاربردی ردیابی و طرح ریزی

دازش و مستند کردن مبانی، این گونه نرم افزارها، دارای ابزارهای مخصوصی به منظور تحلیل جریان داده ها از طریق پر

گفتنی است که استفاده از این تکنیک فقط عوامل فرایندها و داده های واقعی را . ازش، هستندت کنترل و مراحل پردوضعی

 . ارزیابی نخواهد کرد

 :سیستم های کارشناسی

 توانند در می که هستند ابزارهایی می شود، آنها یاد از هم تصمیم حمایت های سیستم های کارشناسی، که به عنوان سیستم

مربوطه،  های حوزه در کارشناسان کردن دانش مکانیزه ی وسیله به گیری فرایند تصمیم رد حسابرسان به کمک جهت

 صحیح بودن تأیید منظور به سیستم از عملکرد باید حسابرسان می شود، تکنیک استفاده این از که زمانی. شوند استفاده

 .باشند می کند، آگاه دنبال سیستم که مسیری

 :آزمون داده ها

ت پردازش، محاسبات و کنترل های برنامه های که می تواند به منظور آزمون ماهیشبیه ساز معامالت است  آزمون داده ها،

قبل از . است و ارزیابی های سیستم پایه این تکنیک شامل ابزارهای آزمون کامل بودن. واقعی در رایانه، مورد استفاده قرار گیرد

ن کنند که آیا انجام این روش تأثیری بر سیستم واقعی صاحبکار خواهد داشت استفاده از آزمون داده ها، حسابرسان باید تعیی

العات واقعی را ارزیابی نخواهد ص می کند و اطی بالقوه ی پردازش اشتباه را مشخیا خیر؟ استفاده از این تکنیک فقط زمینه ها

ت پردازش شده، تعداد برنامه هایی که آزمون در اجرای این تکنیک حسابرسان باید آگاه باشند که بسته به تعداد معامال. کرد

 .می شود و پیچیدگی سیستم ها و برنامه ها، تحلیل آزمون داده می تواند به طور گسترده ای پیچیده و زمان بر باشد

 :تنرم افزارهای مطلوبی

تم، روش های کاربردی، یست های سالعات، آزمون برنامه ها، فعالیت پردازش اطک می توان به منظور آزمون فعالیاز این تکنی

در طول استفاده از این تکنیک حسابرسان باید . ت فایل داده ها و تحلیل داده های حسابداری استفاده کردارزیابی فعالی

 (33  مهدوی پور،.)دسترسی و نفوذ برنامه ریزی نشده را که ممکن است در طول پردازش رخ دهد، کنترل کنند

 

 تالعااط اوریحسابرسی فن انواع

روش   ا سهام. العات معرفی کرده اندی های مختلفی را برای حسابرسی فناوری اطصان حرفه ی حسابرسی طبقه بندمتخص

 :العات وجود داردژه برای اجرا کردن یک حسابرسی فناوری اطسیستماتیک و وی

 :1اورانهحسابرسی پردازش نوآوری های فن -1
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اوری های مورد این حسابرسی، انواع فن. آتی است وژه های موجود وهدف این حسابرسی طرح ریزی شکلی از ریسک برای پر

اوری ها، سازمان دهی هر پروژه و رزیابی بازارهای مربوط به این فناستفاده ی شرکت را مورد ارزیابی قرار داده و همچنین به ا

 .دبررسی جزئی ساختار صنایعی که با این پروژه یا محصول سازمان در ارتباط اند، می پرداز

 :حسابرسی مقایسه ی نوآوری ها1 - 

این حسابرسی همانطور که از نامش پیداست، به معنای تحلیل توانایی های نوآوری و ابداعات شرکت های مورد حسابرسی در 

این نوع حسابرسی، پژوهش ها و تحقیقات شرکت و امکانات و تسهیالت رشد و توسعه را آزمون کرده . مقایسه با سایر رقباست

 .به بررسی اسناد و شواهد پشتوانه ی محصوالت جدید تولید شده می پردازدو نیز 

 :اورانهحسابرسی وضعیت فن - 

اوری هایی را که شرکت نیاز دارد تا به آن دست حال حاضر در شرکت وجود دارد و فناوری هایی را که در این حسابرسی نیز فن

 (33  خواجوی،. )یابد بررسی می کند

 

 العاتکنترل های فناوری اط

 :العات به دو دسته زیر تقسیم می شودکنترل های فناوری اط 5  حسابرسی شماره  طبق استاندارد

 :العاتکنترل های عمومی فناوری اط( الف

دی مربوط می شود و از کارکرد مؤثر کنترل های کاربردی ه به نرم افزار های کاربردی متعدسیاست ها و روش هایی است ک

ت داده ها را حفظ می کنند به طور معمول العات و امنیالعات که درستی اطاوری اطرل های عمومی فنکنت. بانی می کندپشتی

، «تغییر برنامه»، «ر سیستمتحصیل، تغییر و نگهداری نرم افزا»، «ات شبکهمرکز داده ها و عملی»ی مربوط به شامل کنترل ها

 .است «تحصیل، توسعه و نگهداری سیستم کاربردی»و « ت دسترسیامنی»

 :حی و اجرا می شوندااین کنترل ها به طور معمول به منظور برخورد با خطرهای ناشی از مواردی چون موارد زیر طر

اعتماد به سیستم ها یا برنامه هایی که داده ها را نادرست پردازش می کنند، داده های نادرست را پردازش می کنند،  - 

 .یا هردو

کن است موجب از بین رفتن داده ها یا تغییر نابجا در داده ها، شامل ثبت دسترسی غیرمجاز به داده ها، که مم - 

 .معامالت غیرمجاز یا واهی، یا ثبت نادرست معامالت شود

نیاز برای انجام وظایف خود و از این رو،  احتمال برخورداری کارکنان فناوری اطالعات از امکان دسترسی بیش از حد - 

 .نقض تفکیک وظایف

 .ز داده ها در پرونده های اصلیتغییرات غیرمجا - 

 .تغییرات غیرمجاز در سیستم ها یا برنامه ها -5

 .کوتاهی در انجام تغییرات الزم در سیستم ها و برنامه ها - 

 دخالت های دستی نامناسب و  -7

 .احتمال از دست رفتن داده ها یا ناتوانی در دسترسی به داده های مورد نیاز -3

1:اتالعکنترل های کاربردی فناوری اط( ب

روش های دستی یا خودکاری است که به طور معمول در سطح فرایندهای تجاری اجرا می شود و برای پردازش معامالت به 

کنترل های کاربردی می تواند ماهیت پیشگیری کنندگی یا کشف کنندگی . وسیله ی نرم افزارهای کاربردی به کار می رود
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از این رو، کنترل های کاربردی به . احی می شوددرستی سوابق حسابداری طرینان از داشته باشد و برای به دست آوردن اطم

 به کمک این . العات مالی مربوط می شوددازش و گزارش معامالت یا دیگر اطروش های مورد استفاده در انجام، ثبت، پر

 درست ثبت و پردازش شده اند کنترل ها اطمینان به دست می آید که معامالت انجام شده، به تصویب رسیده و به طور کامل و

 :این کنترل ها برای اطمینان از موارد زیر هستند(. استانداردهای حسابرسی)

 داده ی وارده به سیستم، دقیق، کامل، مجاز و غلط گیری شده است. 

 نظر قرار می گیردقبول تحت پردازش های مدت زمان قابل داده در مد. 

 داده ی ذخیره شده، صحیح و کامل است. 

 وجی ها صحیح و کامل هستند و خر 

 العاتی وج احتمالی، در قالب یک رکورد اطسابقه ی قابل ردیابی جریان داده از هنگام ورود تا ذخیره سازی و خر

 ( 3  حاجیان، .)وجود دارد

 

 اوری های مرتبطچارچوب اهداف کنترلی اطالعات و فن

العات باید هدف ها یا الزام های ه به اینکه اطعات از راه توجل روی فناوری اطالن چارچوب آن است که کنترمفهوم اساسی ای

اوری های مرتبط به مدیران، ف های کنترلی برای اطالعات و فنچارچوب هد. تجاری را پشتیبانی کند، ایجاد می شود

ت نترل و امنیهتر درک کرده و سطح کالعات خود را به سیستم های فناوری اطحسابرسان و کاربران، این امکان را می دهد ک

 .العات به آن دست یابندو از طریق توسعه ی مدل راهبری فناوری اطمورد نیاز سازمان خود را شناسایی 

از ع های حسابرسی نیز متناسب با این پیشرفت افزایش یافته و ه به لحظه ی محیط های تجاری، توقه به پیشرفت لحظبا توج

تم حسابرسی نیز به عنوان زبان تجارت و سیس. ات روز به روز پیشرفته تر شدالعات و ارتباطجهت دیگر، روش های فناوری اط

العات، اطاوری فن. استفاده کنندگان مالی باشداوری های جدید هماهنگ سازد تا بتواند در خدمت اطالعاتی، باید خود را با فن

اوری هایی نو در حرفه ی خود ترش فن، هر روز حسابرسان شاهد گسبا وجود این. ل کرده استش حسابرسی را نیز متحوآموز

 (. 3  دهقان نیستانکی و همکاران، )هستند که باید ضمن شناخت آنها، بهترین بهره را از آن ببرند 

 

 حسابرسان ءالعات بر ارتقاتأثیر فناوری اط

طح حرفه ای اقل الزم برای سو ارتباطات ممکن است در سطح حد العاتکه مهارت های فناوری اطبرخی بر این باورند 

العات و ارتباطات از دانش و ن جدید، در زمینه ی مهارت های فناوری اطحصیالد و این در حالی است که فارغ التکارکنان باش

العات و ارتباطات در سازمان ها تا وقتی که کارکنان از وری اطادارا بودن مهارت های فن. نیستند تجربه ی زیادی برخوردار

لیه ین است که کارکنان از توانایی اوه قرار نگرفته است و تنها تأکید بر ابرخوردارند، خیلی مورد توجالزم  آگاهی و هوشمندی

آموزش . العات و ارتباطات در سازمان خود باشندی که قادر به استفاده از فناوری اطا حدی الزم در این زمینه برخوردار باشند ت

 ت و ارتباطات در دانشگاه ها می بینند، ممکن است که ارتباط چندانی با العالیّه ای که افراد در زمینه ی فناوری اطاوّ

اد در ه ی افرش اولیه این موضوع نباید نادیده گرفته شود که آموزالبت. ی کاربرد آنها نداشته باشدبرنامه های رایانه ای و نحوه 

. ه ای در این زمینه برخوردار شونداز مهارت اولیموجب می شود تا آنها العات و ارتباطات آموزشگاه ها در زمینه ی فناوری اط

حصیلی که از آگاهی و هوشمندی الزم برخوردار است، باید بتواند خود را با محیط های اقع، فرض بر این است که فارغ التدر و

ارتباطات عاملی العات و از حسابرسان بر این باورند که فناوری اطبسیاری . فناوری در حرفه ی حسابرسی امروزی سازگار کند
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ضروری در ارتقای حسابرسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم است و اینکه رایانه ای شدن حسابرسی، تأثیر کمی بر شرایط 

موجب کاهش در  هی بر ارتقای حسابرسان داشته است و اینکه حسابرسی رایانه ایجاستخدام حسابرسان جدید و تأثیر قابل تو

که تعداد کارکنان حرفه ای در مؤسسه های می شود  ا موجبمی گردد؛ ام اینان غیرحرفه کارکنان دفتری و کارکتعداد 

 (1 1 اوموتسو و همکاران، .) العات و ارتباطات استفاده می کنند، افزایش یابدحسابرسی که از فناوری اط

 

  گیری بحث و نتیجه
ترل داخلی چارچوب کن برای ،  هستنداز آنجا که فناوری اطالعات و امنیت اطالعات نقاط جدایی ناپذیر از کنترل های داخلی  

7توسط  ای یکپارچه
COSO  کنترل فناوری اطالعات را شامل می شودبه طور خاص  یافت که انتشار  337 در سال. 

، که هر دو به طور مستقیم به رل و حسابرسی سیستم های اطالعاتیانجمن کنتو  انجمن حسابرسان داخلیهمچنین  

روش ها و متد هایی  ها شامل این استانداردباشند و   چاچوب ها می مرتبط هستند نیز مشمول این  COSOچارچوب های 

بر طبق . برای کمک و راهنمایی در پروسه برنامه ریزی ها و سیاست های فناوری اطالعات هستند اولیه در هر پروسه کنترل

ه روش های جدید حسابرسی اهمیت حسابرسی پایگاه داده ها، امنیت داده ها و نیاز به توسع 5 1 یافته های ایون در سال 

یک چارچوب    1 عالوه بر این به عقیده  داگالس و جفری در سال فنی با توسعه سریع فن آوری اطالعات همراه می باشد 

 نظری حسابرسی فناوری اطالعات داخلی، سیتم های اطالعاتی ست که داده ها را توسط منابع مختلف جمع آوری و توسعه 

 .نظیر حسابرسان فن آوری اطالعات، مدیران سیتم های اطالعاتی و حسابرسان مالی را شامل می شود و فرایند هایی .می دهد

 ، گاه بسیار به سرعت در حالهستندعملیات کسب و کار نیز در حال تغییر  . جهان است دادن کامپیوتر در حال تغییرامروزه 

، و رسوایی مالی از شرکت های    سپتامبر   11 رویدادها مانند  . سریع فن آوری است پیشرفت به دلیل  و این به  ، تغییرند

کسانی که از  که باید هموره  ازهمچنین ، باید توجه داشت  . منجر شده است افراد افزایش آگاهی به بزرگ مانند انرون 

که در حال حاضر با  بود کسانی باید مراقب ، از جملههوشیار تر بود  می کنند برای فعالیت های غیر قانونی استفاده اینترنت

که به صورت بالقوه می تواند باعث از دست دادن  ای را کالهبرداری ها ، جنایت ، و فعالیت های مخفیانه اینترنتاستفاده از 

 . است یهر کس وظیفهو امنیت  فناوری  کنترلدر واقع  . زندگی و آسیب رساندن به دیگران شود

خواهد  بحرانی و حساس زمینه های فناوری اطالعات ، امنیت و کنترل درناوری اطالعات ، نیاز به حسابرسیف برای حسابرس 

طراحی  در با کمک یکدیگرهمه با هم  که  د ؛دارنبسیاری از چالش های پیش رو وجود . جدید خواهد بود بود این چالش هزاره

 .باید کوشا باشیم، پیاده سازی ، و حفاظت از یکپارچگی از این تکنولوژی ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منابع
 . 3 - 3 ، سازمان حسابرسی، ص 3  حسابرسی ایران،  استانداردهای

                                                           
7
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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