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 :نویسندگان
 دکتر مهدی مرادی

 (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)
 نعیمه بیات





 :فصل یازدهم
 

 حسابرسی سیستم های
 رایانه ای اطالعاتی 
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 آشنایی با ضرورت انجام حسابرسی سیستم های اطالعاتی رایانه ای1.

 آشنایی با دانش مورد نیاز یک حسابرس سیستم های اطالعاتی رایانه ای2.

 آشنایی با انواع رویکرد های حسابرسی سیستم های اطالعاتی رایانه ای3.

 آشنایی با اهداف حسابرسی سیستم های اطالعاتی رایانه ای4.

 آشنایی با انواع نرم افزار های حسابرسی سیستم های اطالعاتی رایانه ای5.

 آشنایی با انواع تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه6.

آشنایی با مفهوم حسابرسی مستمر سیستم های اطالعاتی رایانه ای و ضرورت به کار گیری این  7.
 نوع حسابرسی

 :پس از مطالعه این فصل، خواننده با مفاهیم ذیل آشنا می شود
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تضاد منافع 

میان تهیه کننده 

و استفاده کننده 

 اطالعات

پیامدهای 

اقتصادی با 

 اهمیت

عدم دسترسی 

مستقیم به 

 اطالعات

پیچیدگی  

سیستم ها و  

تهیه صورت های 

 مالی



حسابرسی سیستم های اطالعاتی به مثابه تکامل    امتلدا    
حسابرسی سنتی است که  ر سلاهه تسسل ه انلا ری هلای     

 .اطالعاتی اهجا  شده است
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حسابرسی سیستم اطالعاتی فرآیند  معدآ آی و ی بسد     •
شواه  براو معین کردن ایدن موودوا اسده کدا آیدا      
یک سیستم  ایانا او از دا ایدی هدا مفاف،دهک یرچدا   ی     
داده هددا  ا ح،ددسک دسددتیابی بددا اهدد ار سددازمانی  ا بددا 
 .صو ت موثرو مفقق ی از منابآ است،اده بهینا می کن 
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حسابرسی  
سیستم های  

 اطالعاتی

در نظر گرفتن 
کنترل های 

 الزم

فرآیند مهندسی 
مجدد کسب و  

 کار

در نظر گرفتن 
سیاست های 
امنیتی فناوری  

 اطالعات

آگاهی از 
 امنیت

بازگشت  
 سرمایه

مدیریت 
 ریسک
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 کنترل های عمومی

کنترررل هررای عمررومی  نررااتی ر تعررا   ت  مررا   •
 . عملیا  یک سازمان قابل رستفا ه رست

 کنترل های کاتبر ی

کنترل های کاتبر ی به سیستم های کاتبر ی خاصی •
 .  مربوط می شو 
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د  ایددن مددا تاکیدد  بددر امتفددان د سددتی   •
خریمدددیک داده هدددا ی یدددا مسدددتن ات    

 می باش 

حسابرسان با ماو این کا کنترل هداو  •
خودکددا  یددا  ایانددا او  ا امتفددان کنندد ک  
 ییا هاو کنترلی  ا مو د بر سی قدرا   

 .می دهن 

حسابرسی در محیط 
 رایانه

 ییرددرد حسابرسددیک حسابرسددان بایدد     •
بددراو انمدداا حسابرسددی از داده هددا ی   
اطالعددات مومددود د   ایانددا اسددت،اده   

 . کنن 

حسابرسی از داخل 
 رایانه

د  ایددن ن ددرسک حسابرسددان بددراو    •
 سی ن با نتایج حسابرسیک د  مفیطدی  
مسددتق ک ابرا هدداو م تاددر  ا بددراو 
اسدددت راا داده هدددا از سیسدددتم هددداو   
 ایانا او تفده حسابرسدی ی تمریدا ی    

 . تفای  آن ها با کا  می برن 

حسابرسی با استفاده 
 از رایانه
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 اهداف حسابرسی سیستم های اطالعاتی رایانه ای

 پیشگیری های امنیتی در خصوص حفاظت از تجهیزات رایانه ای ، برنامه ای و اطالعات در
 مقابل دسترسی های غیر مجاز

تحصیل و توسعه برنامه ها بر اساس مجوز مدیریت 

 اصالح برنامه ها با مجوز مدیریت 

 پردازش اطالعات به صورت صحیح و کامل 

اصالح داده های اشتباه و نگهداری از فایل ها 
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عملیاای که ااتهاساارهج ااارزجاهیهجادهاای کهججج ه اایهج  اای ه
ه. یمید همکهشوج«هحسی ز که تهی یلتهاجهی ت»مکهشوج،ه
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 نرم اازار عمسمی حسابرسی

 نرم اازار تخصصی حسابرسی

 نرم اازار جاسازی شده حسابرسی

ی
حسابرس

ی 
ع نرم افزارها

 انوا



ه

ه( کنیکهآدمونه مگی )جمکینهآدمونههکپیاچته•

هشبیته یدیهموجدی•

هپزججدشهجی یا •

هآدمونهپزججدشهججج ه ی•

 

 

ه

ه کنیکه سرته زججایهفوای•

هقالبه ییهحسی ز ک•

هفیهله زا که یسامه نازلهحسی ز ک•

هشبیته یدیهمانییبهیهپیو ات•

  ز یمت(ه د)  زهتهیه حلیلهمنطقه•
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مزریای 
حسابرسی به 
 کمک تریانه

کو اه شده 
چرخه 

 حسابرسی

 نتایج به موقع

کاهش هزینه 
 ها

رنجا  
حسابرسی رز 

 تره  ات

کیفیت باالی 
 حسابرسی

کشف به 
موقع مورت   
 ختف قانون
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حسی ز ااکهمسااامز،هفزآهناادهماانرمهشاازجآیایهشااوج ده
حسی دجایهجلکازی یککه تهعنوجنهمبناییهمقواولهجاسایا رزه
 سبره تهجاجئتهمطلوبهصواته ییهمیلکه سیاتهشاد ه حاره

ه. یسامهحسی دجایه دینه یغذهیه مزمینهج ر
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 شباهت ها و تفاوت های حسابرسی مسمتر و حسابرسی سنتی



هکه یسامهجطالعی کهقی لهج کیه تهجاه زشیز د ه نازله ییه-
 جیلیته وج هیهججج ه یهاجهجاه یسامهامعهآیایه ند،

هکه یسامهحسی ز کههیه یسامه نازلهثی وهته ته ایهحاده-
 دهیجیهخوج یاه یشد،

 رصااحهحساای ز هجاهفنااییااهجطالعاایتهیه یسااامه ییه-
 جطالعی ک،ه

یاوجهج زجا یاهقی لهج کیهىه زجاهجاهیفاره اایهرهایهاته یاه-
 .حسی ز ى،هیه نازلهفزآهندهحسی ز ى
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 فواید بالقوه حسابرسی مسمتر

برخورد با  -1
نارسایی ها در 
زمانی نزدیک 
به زمان وقوع 

 آنها 

تاثیر مثبت   -2
 بر بازار

نتایج   -3
حسابرسی 

موجب شگفتی  
 .نخواهد شد 

قابلیت  -4
توزیع حجم 

 کار

ارائه به   -5
موقع اظهار 
 نظر حسابرس

ارتقاء   -6
سطح روابط 
 با صاحبکار



موانع   -1
 فردی
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موانع پیش  
روی 

حسابرسی 
 مسمتر
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