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اولین همایش سراسری مشترک کارشناسی حسابداری و حسابرسی 
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ن بوده و نقل مطالب درج گردیده و صرفاً  نظر مؤلفا https://t.me/karshenassanچکیده مقاالت این مجموعه در کانال تلگرام 

حسابرسی  وبداری با ذکر مأخذ مجاز می  باشد.ضمناً بعد از همایش مجموعه مقاالت همایش و سایر مطالب علمی در زمینه حسا

د دو ماه ی محدودادگاهی و موضوعات مرتبط در آن درج خواهد شد. ضمنًا به استحضار می رساندچون این همایش در فرصت زمان

 مایشهدبیر  تدارک دیده شده است دارای کم و کاستی های بوده که انشا اهلل در همایش های بعدی رفع خواهد شد باتشکر
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  http://www.kkrdi.ir  الف:كانون كارشناسان رسمي دادگستري اصفهان

  https://www.ui.ac.ir        گروه حسابداري:                                   ب:دانشگاه اصفهان

  https://www.iacpa.ir  ج:جامعه حسابداران رسمي ايران

  حاميهاي شركت: د
 

  https://www.msc.i                                مجتمع فوالد مباركهشركت 

 info@epedc.ir     ستان اصفهان              توزيع نيروي برق اشركت 

 )مديريت كيارش خسروي ،اتيماليو  حسابداري دماتخ(ماد مشاور آسگونركت ش

 : موسسات حسابرسي عضوه جامعه حسابداران رسمي ايران به ترتيب ميزان حمايت ماليه

  Daghightaraz.iacpa@gmail.co  دقيق تراز سپاهانموسسه حسابرسي 

  info@azpar.com  مشهود موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران

 amintbasir@yahoo.com  موسسه حسابرسي امين تدبير بصير

 ktaudit.com  د تحقيقرموسسه حسابرسي كارب

  موسسه حسابرسي آگاه تراز مدبر
modaberaudit@yahoo.com  

  موسسه حسابرسي آوا تدبير تراز
 

    Taraznama.esfahan@gmail.com  تراز نماموسسه حسابرسي 
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   دسامبر؛ روز جهاني مبارزه با فساد 9

  روز جهاني مبارزه با فساد

آذر) از سوي سازمان ملل روز جهاني مبارزه با فساد نامگذاري شده  18دسامبر ( 9

  .است و از كشورهاي جهان خواسته شده كه در زمينه مبارزه با فساد تالش كنند

منافع كوچك براي اشخاص اندكي ايجاد كند، فسادي كه  تواند در ابعاد مختلفي رخ دهد. فسادي كهفساد مي

 و رايج اجتماع در مردم ◌ٔ دهدو فسادي كه در ساختار زندگي روزمرهدر بعد دولت و ابعاد بزرگ روي مي

فساد يك پديدهء جهاني است كه در همهء كشورها وجود  .است يافتهسازمان جرايم نشانه و است گسترده

شواهد، كشورهاي فقير را بيش از سايرين مورد آسيب قرار مي دهد، رشد اقتصادي را دارد، ليكن بر اساس 

سركوب مي كند و بودجه هاي مورد نياز براي آموزش، بهداشت و ساير خدمات عمومي را از مسير خود منحرف 

ز طريق رشوه رد مي سازد. بر اساس آمار بانك جهاني، ساالنه و بطور تقريبي بالغ بر يك تريليون دالر آمريكا ا

  و بدل مي شود.
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 روز حسابدار

نهادهاي  1386آذر  13است. اين روز در گردهمايي  ايراندر  روز حسابدارآذر هر سال 

-جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايرانحسابداري ايران شامل 

، انجمن مديران مالي، وانجمن حسابداري ايران - آيفكانجمن ايراني عضو  به عنوان دو

(آيفك) المللي حسابدارانفدراسيون بين گذاري شد.نامبه اين عنوان  سازمان حسابرسي

) را به1386آذر  17تا  11(برابر با  2007دسامبر  8تا  2اش امين سال تاسيسدر سي

اعالم كرد و از اعضاي خود در همه كشورهاي جهان هفته جهاني حسابداريعنوان 

اي را بههاي ويژهها يا آيينخواست آن هفته را به همين نام اعالم كنند و گردهمايي

ضمن اعالم اين اران خبره ايرانانجمن حسابدارك ببينند. در آن سال، همين مناسبت تد

خبر همه نهادهاي حسابداري ايران را براي تعيين روزي با عنوان روز حسابدار فرا خواند.

،انجمن حسابداران خبره ايرانهايي كه سپس بين رهبران بر اساس آن فراخوان و نشست

انجمن - آيفكبه عنوان دو انجمن ايراني عضو  - جامعه حسابداران رسمي ايران

تشكيل شد، سرانجام، در سازمان حسابرسي، انجمن مديران مالي، و حسابداري ايران

گذاريدر ايران نام روز حسابدارآذر هر سال به عنوان  15روز  1386آذر  13گردهمايي 

شد. 
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  آشنايي با هفته پژوهش 

 25 	در تقويم جمهوري اسالمي به عنوان روز پژوهش نامگذاري شده است. هفته پژوهش از هر سال آذر 25

موفقيت  .دارد ادامه آذر 29 تا و شودمي آغاز »نكنيم گيري تصميم مطالعه و پژوهش بدون« شعار با ماه آذر

هاي به وديعه نهاده شده از روزافزون علم در شناخت جهان هدفدار و قانونمند كه با تكيه بر ابتكارات خالقيت

سوي خداي متعال در وجود بشر و بهره برداري از قدرت شگرف انديشه آدمي صورت گرفته، فضاي زندگي 

به ارمغان آورده است.اين فضاي جديد و اين تمدن نوظهور كه خود برخاسته از ها جديدي را براي انسان

ها مسائل و مشكالتي است ها، نيازها، انديشهتعامالت عميق ميان تمدني و ميان فرهنگي است، موجد خواست

  طلبند.كه به نوبه خود توسعه علم و انديشه را مي

گيرند و دستمايه ي بنيادين صورت بحث پذير به خود ميهاهاي ژرف در قالب پژوهشدر اين مسير انديشه

هاي بهتر و بيشتري براي حلها و نيازها را پاسخ گويند و راهشوند تا خواستهاي كاربردي ميانجام پژوهش

و سهم بسزاي بخش تحقيقات  موثر نقش كه جاست همين و كنند پيشنهاد بشري جوامع مشكالت 	مسائل و

تحوالت زندگي بشر در قرن بيستم نشان از گسترش روز افزون اهميت شود.در روند تحوالت جوامع آشكار مي

 نقش از آگاهي با توسعه حال در و صنعتي كشورهاي قرن اين دوم 	علم و تحقيق داشت، به ويژه در نيمه

عمده توجه خود را مصروف تقويت و ارتقاي بخش تحقيق  توسعه، براي دهيشتاب و آوريفن خلق در پژوهش

توان گفت بين پيشرفت بخش تحقيق و شتاب توسعه فراگير و پايدار در هر نموده اند. از اين روست كه مي

جانبه پايدار چنان برجسته و انكارناپذير است نقش پژوهش در توسعه همهكشور ارتباط مستقيم برقرار است.

ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سياست و جامعه بدون ترديد نيروي محرك توسعه در همه حوزه توان آن راكه مي

هاي ساختاري و دانست. اما علي رغم اعتراف و اذعان نسبت به اهميت مقوله پژوهش، اين حوزه با دشواري

  عملكردي فراواني مواجه است.
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 ها يها و سخنران اميالف:پ

 1سرور وشي، مهندس دار "اصفهان يدادگستر يكانون كارشناسان رسم رهيمد أتيه سيرئ اميپ" 

 2يو حسابرس يگروه حسابدار سهيرئ أتيه سيرئ يزديا ميعبدالعظ"شيهما يبرگزار ليدال"

 3شيهما يياجرا  ريدب يدكتر  اصغر سلطان "يدادگستر يو توسعه در حرفه كارشناس رسم قيتحق تياهم"

 4كانون يدادستان نتظام يمهندس حسن ربان"در انضباط تعامالت جامعه يدادگستر ينقش كارشناسان رسم"

 5دانشگاه اصفهان  يگروه حسابدار ريمد ا،ين يزدي،دكتر ناصرا "يدر مبارزه با مفاسد اقتصاد يحسابرس تياهم"

  :محترم مدعو دي: مقاالت اساتب

 7گانهيحساس  ييحيدكتر  يو كشف تقلب ،پروفسور آقا يريشگيدر پ يشركت تيحاكم نقش

 9ييملك آرا نينظام الد يمقابله با آن، استاد آقا يفساد و راهها انباريز يامدهايپ

  و تقلب ، ييمباحث  قضا نهيحسابداران متخصص در زم تيو ترب ميتعل يبرا يبرنامه درس نيتدو يراهنما

 11يانتياستاد خانم دكتر زهرا د

 13يرحمان ي،استاد دكتر عل يو آرامش اجتماع يحسابداران در انضباط مال نقش

 14يزديدكتر محمد عرب مازار  ي،استاد آقا يمال يبر گزارشگر رگذاريتأث يفناور سه

  : مقاالت دهيچك ري: ساج

 15سده يدُر يكشورها ،مصطف ريبر تجارب موفق سا ديبا تاك ؛يكاهش فساد در اقتصاد دولت يراهكارها

 16يزارع ديمحسن ذهمره قلعه نو ، حم ،يو فساد مال يرانتخواه نهيدر زم يپژوهش اتيادب توسعه

 17فرج زاده ميمر ،يدادگاه يتقلب و حسابدار يآموزش در حوزه يبرا يمدل برنامه درس ارائه

 18زاده ميرح تايآن ،يمال يدر جهت كاهش تقلب و فساد در سازمان ها ياز علم روانشناس نهيبه استفاده

 19پزوه يرسول كوهستان ،يارزش گمرك نييو تع ياعتبارات اسناد يكارشناس

 20صحّت هي،صفيحسابداردادگاه يو نقش مهارت يشركت تيحاكم

 21يباقر هيآس يدولت آباد ييرضا ني،حسيورشكستگ سكيبر ر يشركت تيحاكم ريتاث

 22يسلمان زي،چنگ يميفه يعل ريام ،يوكشف اشتباه، تقلب وفساد مال يدادگاه يحسابدار يريبكارگ رابطه

با تناسب الزامات و  يفن يرابطه خبرگ ليبراساس تحل يگزارشات حسابداران دادگاه تيفيك شيافزا يچگونگ يبررس

 23ينيمع ،زهراياطالعات حسابدار يها ستميس تيظرف

24يسلطان ياز كهنساالن،عل يمال يو سوء استفاده ها يبا كالهبردار مقابله

 25يفتاح ني،شهييعدالت قضا يدر اجرا يدادگستر يكارشناسان رسم نقش



ك

 26 يانيك الي،سه يادگاري ديسع ،يدادگاه يلزوم نظام مند شدن حرفه حسابدار يبررس

 27 ي،اعظم شكر ديخورش الياز تقلب،سه يريكشف و جلوگ يحسابداران و حسابرسان درباره روشها دگاهيد يبررس

 28  ،مهردادفروزندهيسلطان ي،علينظارت جهان يبرنامه عمل يو نقش حسابداران دادگاه يسازمان تيحاكم

 اي: دانشِ ارزيابي ريسك تقلب عملكرد كاري در بخش دولتي قدت اهللا طالب نيو حسابداري دادگاه تقلب

 29 محمدرضا برنا ،يقنبر وسفي

بر  ديبا تاك يو حسابرس يحسابدار يدر كارشناس يبر روش شناس يكنند؟ تامل يم نييچگونه تب يرسم كارشناسان

 30زاده يواد ني، حس يمعصوم نيفرد يقيتطب يروش شناس

 31رضا ستوده يمراد يمحمد عل ،يبخش عموم ييپاسخگو تيمسئول شيدر افزا ياتينظارت عمل  ريتاث يبررس

 32رهنما مي،مرييرايافسانه بح ،يدادگاه يحسابدار يها كيانواع تكن يبررس

 33ناصح پور ،فرزاديفتح ديسود،سع تيريسالمت مالي بر رابطه اظهارنظر حسابرسان و مد ريبر تاث يليتحل

 34فروزنده ،بهمنياز سالمندان،دكتر اصغر سلطان يمال يها و سوء استفاده ها ياز كالهبردار يريشگيو پ نظارت

 35پور يميرح مانيدر تحقق عدالت، دكتر ا يدادگستر يقضات و كارشناسان رسم نقش

  هي: ضمد

  36 د؟يو مقررات آشنا هست نينظام در قوان ينظارت يدستگاهها فهيو نقش و وظ يمبارزه با فساد مال گاهيبا جا ايآ

  مقاالت:محترم يادآوري به نويسندگان 

به اينكه تعدادي از نويسندگان محترم مقاالت با توجه به فراخوان دو ماهه  فرصت الزم براي ارسال آخرين  نظر

اصالحات مربوطه تاكنون نداشته اند تقاضا دارد آخرين اصالحات خود راتا پايان بهمن ماه به ايميل همايش 

مقاله آن ها به چاپ نخواهد رسيد  ارسال نموده تا در مجموعه مقاالت همايش چاپ شده در غير اين صورت

و گواهي چاپ مقاله صادر نخواهد شد.
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  به شرکت کنندگان همایش رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهانپیام 

  ش سرورمهندس داریو

 

حضارمحترم مدیران و مسئولین محترم استان اصفهان، مدیران و مسئولین 

آمد با عرض خوشو قضات محترم دادگستری و حسابرسان و حسابداران 

خدمت سروران گرامی و اینکه همایش را به قدوم خود مزین فرمودید الزم 

دتی قبل از م دانسته علت و انگیزه برگزاری چنین همایشی را توضیح دهم

این تفکر در مدیریت و هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

استان اصفهان قوت گرفته که مأموریت و رسالت اجتماعی کانون 

هاست و مجموع تجربه کارشناسان کارشناسان که مرکز تمرکز کلیه تخصص

منحصر به صدور گزارشات کارشناسی  می باشد هده ینچندآن بالغ بر  

بلکه عالوه بر آن طرح مسائل و بلیات مهمی که مبتال به جامعه بوده نبوده 

و عواقب و عوارض آن دامنگیر جامعه به طور رسمی و به تبع آن کارشناسان و 

که از اهم این  .باشدهای اخالقی و اجتماعی کانون کارشناسان رسمی میگردد از مسئولیتقضات محترم می

ما درگیر است موضوع فساد مالی و چگونگی پیشگیری و مواجه با آن مسائل  که اکنون جامعه و کشور 

هاست که موضوع فسادهای چندصد میلیاردی در سطح کشور و جامعه به طور مکرر مطرح است. است.مدت

کند که مسلماً و بر اساس کلیه تحقیقات سازی به طور گسترده خودنمایی میهمچنین وجود تقلب و حساب

باشد که از اینرو با پیشنهاد هیأت رئیسه گروه حسابداری و صلی توسعه کشور میاز موانع عمده و ا

حسابرسی کانون و با درک ضرورت فوق هیأت مدیره کانون با برگزاری همایش موافقت نموده و متعاقباً 

ریاست محترم گروه حسابداری و ریاست محترم دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز با 

دانیم از آنها و ریاست محترم دانشگاه اصفهان تشکر و ارکت در این امر مهم موافقت نموده که الزم میمش

قدردانی نماییم. علیهذا همایش حاضر با طرح عناوین مذکور و دعوت از اساتید مجرب که بعضاً کارشناس 

ای باشد که این همایش جرقهرسمی با تجربه نیز هستند و فراخوان مقاله طراحی شده است با این امید که 

های خانمان سوز اجتماعی نظران، اندیشمندان و دلسوزان جامعه در جهت عالج و پیشگیری این آفتصاحب

باشد اندیشی کنند امیدوارم که این همایش مثمرثمر بوده و از آنجا که اولین همایش از این نوع میچاره

ارم به بزرگی و مناعت طبع خود ما را مورد رحمت و لطف هایی وجود دارد که خواهش دقطعاً کم و کاستی

 .پوشی فرماییدقرار داده و چشم
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اولین همایش سراسری مشترک کارشناسی حسابداری و حسابرسی دانشگاه اصفهان و کانون دالیل برگزاری 

 کارشناسان رسمی دادگستری

   عبدالعظیم ایزدی: رئیس هیأت رئیسه گروه حسابداری و حسابرسی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان

 

اولین همایش سراسری مشترک کارشناسی حسابداری و حسابرسی دانشگاه 

اصفهان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری یعنی دو مرکز عمده تحصیل 

ای معضالت بزرگ علم و تجربه وتخصص گامی در جهت بررسی علمی حرفه

تقلب از اهم موانع رشد و ارتقاء توسعه کشور بوده که معضالت فساد مالی و 

باشند که کارشناسان رسمی دادگستری در امور حسابداری، اقتصادی کشور می

حسابرسی، وظیفه مهم رسیدگی به قرارهای کارشناسی ارجاعی از طرف 

باشند و این کارشناسان هستند که بایستی در مقامات محترم قضایی می

-صحیح و دقیق خود را ایفا نمایند. اینکه میاحقاق حقوق جامعه و افراد نقش 

استفاده های کالن مالی که های سوءحرفی به گزاف نیست زیرا متاسفانه پرونده "حقوق جامعه"گویند 

استفاده ها، سوأحقوق جامعه در آن تضیع شده فراوان است از آن جمله تسهیالت هنگفت پرداختی بانک

ه کارشناسی آنها به این کارشناسان ارجاع شده و مسئولیت سنگینی شخصی از منابع بزرگ عمومی و غیره ک

داری و را بر عهده ایشان است، که این مسئولیت هم جنبه علمی و تخصصی دارد و هم جنبه اخالقی و امانت

این ما کارشناسان هستیم که اوالً تشخیص درستی از بار سنگین امانتی که به عهده ما گذاشته است داشته 

 های خود فایق آییم.کم و کاستی برو ثانیاً علم و دانش خود را همواره به روز برسانیم تا بتوانیم باشیم 

است  ه امیدکباشد وگامیست است در جهت پیشبرد این اهداف این همایش اولین گردهمایی از این نوع می

ور  ه منظبنش و تخصص های کارشناسان رسمی و دانشگاهی موجب اعتالء سطح دابا تدوام آن توسط کانون

-اران راهاندرکدانم از کلیه دستتشخیص و تمیز صحیح عادالنه حقوق عامه و خاصه مردم گردد که الزم می

شگاه م داناندازی و اجرای همایش ریاست و اعضای هیأت مدیره محترم کانون کارشناسان، ریاست  محتر

یش رایی همایر اجنیا و دببداری آقای دکتر ایزدیاصفهان و دانشکده علوم اداری و اقتصاد و مدیرگروه حسا

در یه کاآقای دکتر اصغر سلطانی و همکاران محترم در هیأت رئیسه گروه حسابداری و حسابرسی و کل

انه ند صمیمای برای برگزاری این همایش متحمل شدالعادهدانشگاه و کانون کارشناسان که زحمات فوق

  نمایم.قدردانی و تشکر می
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 در حرفه کارشناس رسمی دادگستری یت تحقیق و توسعههما

 دبیر همایش:دکتر  اصغر سلطانی 

 

 جهان کشورهای از بسیاری توجه مورد دیرباز از که است امری توسعه و تحقیق مسئله 

 مسهئله ایهن بهه نیز ما کشور در اکنون هم و است بوده یافته توسعه کشورهای ویژه به

 و اقتصادی توسعه که است آمده وجود به ملی اعتقاد ینا و گردیده مبذول خاص توجه

 در اندیشمندان علمی تفکر تبلور برای الزم زمینه های گسترش گرو در کشور اجتماعی

 است. کشور علمی حرفه ای تخصصی مراکز سایر و ها دانشگاه

 بنیادی تحوالت به منجر جدید، هزاره آغاز در رسانی اطالع و پژوهش فناوری، در تحول

 ههر اقتهدار کهه نحهوی بهه است، شده جوامع اقتصاد و صنعت سیاست، علم، عرصه در

 .اسهت وابسهته جامعهه آن پژوهشهی و تحقیقاتی توان به تسلیحاتی قدرت به اتکای از بیش کنونی، شرایط در جامعه

 توسهعه و نهدک مهی پیهدا معنهوی و مهادی عینیهت پژوهش از مندیه بهر پرتو در توانایی و پژوهش سایه در دانایی

 پایهدار ی توسهعه بهه حصهول ههای راه تهرین سریع توان می پژوهش با  .است ملی اقتدار و امنیت زیربنای پژوهش

 را جامعهه زیبهاییآرامش اجتماعی در پرتوی انضهباط مهالی و آسایش سالمت، به دستیابی ی زمینه و پیدا را انسانی

 از غفلهت جامعهه،هر اقتصهادی پیشهرفت رسمی دادگستری درکارشناسان  نقش به توجه با است بدیهی .نمود فراهم

  .شد خواهد ناپذیر جبران های وقفه موجب در این رشته دنیا فنی و علمی های پیشرفت با همگامی و هماهنگی

 علمهی، زمراکه از بخشهی بعنوان نیز دانشگاه اصفهان  حسابداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان وگروه

  ایهن در امعههج نیازههای با همراه تاند نمود این راستا تالش در و دارند عهده به را بسزایی سهم صصیپژوهشی ، تخ

 را رشناسهیو دیگرپژوهشگران و محققهین کا علمی هیأت اعضای تحقیقاتی های فعالیت تا بتوانند دنبردار گام جهت

 احبانصه ادگستری در امور حسابداری وکارشناسان رسمی د ویژه بهعموم  استفاده معرض در علمی های همایش در

مهوم اشهخاص ع بهرای دسهتاوردها ارائهه بها امهر این و دهند قرار دانشگاه از خارج اجرایی های دستگاه سایر و صنایع

 محقهق یشترب چه هر را ها آن توسعه و تحقیق امر که بوده دانشگاه از خارج اجرایی های حقیقی و حقوقی و دستگاه

 سازد.

برسهی مایت دانشگاه اصفهان، کانون کارشناسان رسمی دادگسهتری، موسسهات حساحایش مذکورکه با هم امیدواریم

ناسهی رسهمی تعالی دانهش کارش و ارتقاء در بسزائی نقشبر پا شده است بتواند عضوجامعه حسابداران رسمی و غیره 

رشناسهی کا عرصهه در کهه گرفیش های دگرگونی راستایو در ، نموده  ایفا حسابرسی حسابداری، در امور دادگستری

 مثهل دیگهر کشهورهاینیهز  ،موسسهات آمهوزش عهالیاست آمده وجود به جهان در و حسابرسی دادگاهی حسابداری

 اقهدامشور صنعتی جهان با ایجاد دوره های کارشناسی ارشد، در رشته های کارشناسی رسمی دادگستری مورد نیاز ک

 . الزم مبذول دارند
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 ان رسمی دادگستری در انضباط تعامالت جامعهنقش کارشناس

 دادستان  انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان :مهندس حسن ربانی

به قوانین و  طلبد که کارکنان آن بایدو سازمانى، نظم خاصى مى مجموعههر  

تر شدن با گسترش کسب و کارها و پیچیده آئین نامه های آن پایبند باشند

ت و داد و ستدهای مالی و غیره وقوع اختالفات ناشی از انواع تخلفات معامال

شخاص حقیقی و حقوقی موجب شده که نقش کارشناسان رسمی ا

مستقل و مورد وثوق جامعه جهت فراهم متخصص ، دادگستری به عنوان افراد 

نمودن اطالعات شفاف و واقعی برای مقامات محترم قضایی و غیره بیش از 

 شود.آشکار  پیش

قصور عمدی و  و ، اشتباهدر امور کارشناسی نظر به اینکه هرگونه لغزش

ی اجرایی و قرارهای هاسهوی در اجرای صحیح قوانین و مقررات آئین نامه 

توسط کارشناسان  و غیره کارشناسی ارجاعی از طرف مقامات محترم قضایی

شود و جبران از اصحاب دعوی می یکیمتوجه بناحق که مجازات مادی و معنوی  حرمت ومنجر به هتک 

آن باقی خواهد ماند، لزوم  مخربهای این وقایع طی سالها  ممکن نبوده و برای همیشه آثار ضرر و زیان

دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی به منظور اجتناب از  های کارشناسی به منظورشرکت در همایش

حاضر درخصوص کارشناسی حسابداری و حسابرسی هرگونه لغزش در کارشناسی ضروری بوده که همایش 

های کارشناسی ها و کانونهای سایر رشته های کارشناسی نیز با همکاری دانشگاهبوده که امیدواریم همایش

 کشور در جهت ارتقاء دانش کارشناسی به صورت مشترک برگزار گردد.
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 مبارزه با مفاسد اقتصادی درحسابرسی اهمیت                                   

 دانشیار و مدیر گروه حسابداری  دانشگاه اصفهان :دکتر ناصر  ایزدی نیا

 رب شرح لي صدري و يسري امري و حلل عقده من لساني يفقهوا قولي 

 قولیی* وَیَسِ رْ لِی أَْمرِی* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِ ن لِ سَانِی * َیفَْقهُوا رَبِ  اشْرَحْ لِی صَدْرِ"

 

با سالم خدمت حضار محترم، مدعوين از نهادها و شرکت هاي خصوصي ودولتي 

هيأت رئيسه محترم دانشگاه  ،دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي استان اصفهان

محترم کانون  مدیرهت هيا ،اصفهان و دانشکده علوم اداري و اقتصاد

کارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان و سایر نهادها و موسسات 

حسابرسي و مدیران مالي و حسابرسان و حسابداران حاضر در جلسه شرح و 

شرح  به توضيح مختصري راجع به چگونگي و اهداف برگزاري این همایش

 . استحضار عالي مي رسدذیل 

ي بنابه پيشنهاد هيأت رئيسه محترم گروه چهار کانون کارشناسان رسمي در اواسط مهر ماه سال جار 

دادگستري استان اصفهان مقرر شد یک همایش نيم روزه با مشارکت و همکاري گروه حسابداري دانشگاه 

مدیران مالي  و مدعوین همایش ، برگزار گردد با موضوع کارشناسي حسابداري و حسابرسي اصفهان

ارشناسان رسمي دادگستري استان اصفهان و اساتيد گروه هاي حسابداري و دانشجویان حسابرسان رسمي و کو

تعامل دو سویه دانشگاه و حرفه و هدف از این همایش  باشند. مندانوسایر عالقه مقاطع تحصيالت تکميلي

ي هاي دانشگاهي و آشنایي اعضاهاي پژوهشاي و یافتهتبادل تجارب حرفه جهت حسابداري و حسابرسي

تشریح نقش اجتماعي و روانشناسي به منظور حرفه با نظریات و تئوري هاي حسابداري و حسابرسي 

حسابرسي در ایجاد روحيه اعتماد بين بخش هاي مختلف نظام اقتصادي و در نهایت ایجاد یک روحيه آرامش 

حسابرسان به وظيفه  روحي و رواني در بين اقشار مختلف جامعه است. اهداف فوق تحقق نمي یابد مگر آن که

خود که مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي است همت گمارند.وقوع اختالس ها و تقلبات مالي که آفتي براي 

روحيه اعتماد و آرامش مردم است در افکار عمومي این انتظار را ایجاد کرده که مسئولين و متوليان انضباط 

ل ایفاء نمي کنند و متأسفانه بدنبال سوال فوق یک فاصله اقتصادي و مالي چرا نقش خود را به درستي و کام

انتظاراتي بين افکار عمومي با عملي که حسابرسان انجام مي دهندو یا استنباطي که حسابرسان از نقش خود 

دارند بوجود آمده است.تأکيد حسابرسان به نقش سنتي خود یعني اعتباربخشي صورتهاي مالي و اظهار نظر در 

نداردهاي حسابرسي و صرف تعهد و تقيد به این ضوابط براي افکار عمومي پذیرفته نيست و در چارچوب استا

https://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/3063
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نهایت آحاد جامعه از حسابرسان انتظار دارند که در خصوص کشف تقلبات وسؤجریانات مستقيم وارد صحنه 

حسابرسي و  شده و نقش آفریني و مسئوليت پذیري داشته باشند. فراموش نکنيم در سير تاریخي و تکاملي

تحوالت آن ابتدا وظيفه حسابرسان کشف تقلب و رسيدگي به امور شرکت هاي ورشکسته بود و به مرور زمان 

حسابرسي مالي شرکتهاي سالم به وظيفه حسابرسان اضافه گردید و حسابرسان نقش اعتباربخشي و ایجاد 

ًا نقش کشف سؤجریانات به فراموشي ارزش افزوده روي اطالعات شرکتهاي سالم را به عهده گرفتند و تدریج

کنند در این زمينه مسئوليتي ندارند در حاليکه اینگونه سپرده شد و حتي امروزه بعضي از حسابرسان فکر مي

نيست و جامعه این انتظار را از حرفه حسابرسي دارد و براي حسابرسان و موقعيت اجتماعي آنها زیبنده نيست 

شف سؤجریانات و شفاف سازي بپردازند و حسابرسان از این مسئوليت شانه که سایر ارگانهاي نظارتي به ک

خالي کنند.براساس یک استدالل منطقي و عقالیي حسابرسان الزم است براي تثبيت موقعيت شغلي و اجتماعي 

خود عالوه بر مسئوليت در خصوص خدمات اعتبار بخشي صورتهاي مالي، نقش اجتماعي مبارزه با مفاسد 

را بر جسته تر از گذشته انجام دهند و به انضباط مالي جامعه کمک نمایند و بدین شيوه مي توانند اقتصادي 

مخاطبين زیادي در جامعه داشته باشند نه آنکه احساس کنند گزارشات آنها مخاطب و شنونده ندارد و صرفًا 

 یک وظيفه اداري انجام مي دهند.

ستلزم بستر سالم فعاليت اقتصادي است و حسابرسان بدیهي است رشد سرمایه گذاري هاي کارآمد م 

ریانات ند سؤجزمينه ساز این بستر سالم هستند حضور فعال حسابرسي در صحنه عالوه بر آن که بالقوه باز دار

ند نقش بتوان اقتصادي است مي تواند انگيزه فعاليت اقتصادي سالم را تقویت نماید. اميد است همه حسابرسان

 باشند و داشته خدمات اعتبار بخشي / کنترلي و نظارتي و در نهایت مبارزه با مفاسد اقتصادي فعالي در انجام

ني و روا به عنوان یک حرفه فرهيخته و مورد وثوق دولت و ملت باعث افزایش روحيه اعتماد و آرامش روحي

 جامعه گردند. 

با یوم اهلل ميالد مبارک حضرت در خاتمه ضمن تشکر مجدد از حضور مسئولين محترم، تقارن این ایام  

فساد  رزه بامحمد )ص( و امام جعفر صادق)ع( / روز دانشجو/ هفته حسابدار و روز حسابدار و روز جهاني مبا

 مایم. ت مي ناقتصادي را گرامي داشته و حضار محترم را به استماع سخنراني هاي ارزشمند اساتيد محترم دعو
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 ی و کشف تقلبنقش حاکمیت شرکتی در پیشگیر

 تهران دادگستری رسمی کارشناس ،دانشگاه عالمه طباطبایی استاد :یگانه حساس یحیی دکتر پروفسور

 

در سال های اخیر ، حاکمیت شرکتی یکی از جنبه های اصلی تجارت       

جهانی شده . توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. پیشرفت در 

 .می گیرد  صورت هانیجشرکتی در سطح  اعمال مکانیزم های حاکمیت

( استانداردهای قابل قبول بین المللی را در OECD سازمان توسعه اقتصادی)

این مورد فراهم می کند . بنگاهای  اقتصادی در کشورها ی مختلف به تقویت 

سیستم های حاکمیت شرکتی خود ادامه می دهند  و به سهامداران و ذس 

سخگویی ، بهبود عملیات هیات مدیره ، حسابرسان و نفعان و  روابط آنها، پا

سیستم های حسابداری و کنترلهای داخلی ، توجه ویژه دارند. و به روش هایی 

توجه دارند که شرکت ها با این روشها کنترل و اداره می شوند. افزون بر آن، 

سرمایه گذاران جزء، سرمایه گذاران نهادی ، حسابداران، حسابرسان ، 

ان  رسمی دادگستری و سایر اهالی و بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و کارشناس

ضرورت  استتقرار، اصالح و بهبود دائمی ساختار حاکمیت شرکتی، آگاهند. به واسطه اقبال روز افزون به 

در این موضوعات حاکمیت شرکتی در جامعه و بویزه محافل حرفه ای و دانشگاهی، تحقیقات گسترده 

زمینه رونق گرفته و معیار های نوین در این مورد پدید آمده و می آیند و دانشگاه های ایران و سایر 

کشورها موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان یک سرفصل مستقل، تدریس می شود. در اهمیت موضوع 

ا توجه به حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه ب

شامل  حاکمیت شرکتی. ساختار رخدادهای اخیر و فروپاشی شرکتهای بزرگ اهمیت بیشتری یافته است.

 :دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی است

 سازو کارهای برون سازمانی شامل :  -

 یهسرما نقش عمده، سهامداران بازارسرمایه، نظارت مناسب،کارآیی مقررات و قانونی،قوانین نظارت  -

 بندی  تبهر موسسات مستقل و فعالیت حسابرسی به  اقلیت، الزام سهامداران نهادی، نظارت گذاران

 است و
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 سازوکارهای درون سازمانی شامل:  -

:  های کمیته،مستقل و جرایی غیر مدیران ،کارآمد اجرایی مدیریت(، ساختار – اندازه)مدیره هیات  

 اخالق،کارآمد داخلی حسابرسی،داخلی های لکنتر جامع ظام، ... و پاداش حسابرسی،

 است. ...و ریسک مدیریت،سازمانی

ه بحسابداران رسمی و کارشنانسان دادگستری در هنگام انجام وظایف خود ضمن توجه 

داخلی  رلهایمکانیزم های برون سازمانی، به شناسایی و ارزیابی طراحی و اجرای ساختار کنت

ر در ور موجب شناخت میزان استحکام کنترلهای مذکومی پردازند . نتایج ارزیابی مذک

ش هی نقپیشگیری از تحریفات و  کشف تقلب در شرکتها در فرایند حسابرسی مالی و دادگا

 اساسی دارد که در سخنرانی توضیح داده خواهد شد. 
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 پیامدهای زیانبار فساد و راههای مقابله با آن
 رسمی ایران حسابداران جامعه سابق کلدبیر  :آرایی ملک الدین آقای نظام محترم استاد

 چکیده

آذرماه از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با  18دسامبر برابر با  9 

فساد نامگذاری و از کشورهای جهان خواسته شده است که با 

ی و گرامیداشت این روز تعهد کنند که در زمینه ی مقابله با فساد ادار

که در همه از چالشهای بزرگ جهان است مالی قاطعانه تالش کنند.فساد 

تریلیون دالر از  1و ساالنه بطور تقریبی بیش از  ی کشورها وجود دارد

خانم سوزان رز اکرمن در کتاب فساد و  .طریق رشوه رد و بدل می شود

دولت می نویسد کشورهایی که نرخ رشد اقتصادی کمتری دارند به دلیل 

فساد اغلب در وضعیت دشوار هستند. زیرا،نمی توانند از منابغ انسانی و مادی خود به طور موثر استفاده 

کنند. دست زدن به اصالح ساز و کارها در این کشورها نیازمند درگیرشدن با منافع سازمان یافته و 

 غیرسازمان یافته است.

 2005از سال  وبه تصویب رسید  2003ساد در سال ملل متحد برای مقابله با ف مقابله با فساد کنوانسیون

کنوانسیون تدابیر  به این کنوانسیون پیوسته است. در این 2009الزم االجرا گردید. دولت ایران هم در سال 

ا بکارگیری آن بتا کشورها  حوزه به شرح زیر مطرح شده است 4و راه کارهای عام برای مقابله با فساد در 

 ند:فساد را سامان بخشند و بایکدیگر در این راه همکاری و مشارکت نمایبتوانند مقابله با 

 حوزه پیشگیری و مبارزه موثر با فساد .1

 حوزه جرم انگاری فساد .2

 حوزه حمایت و ارتقای همکاری بین المللی .3

 حوزه بازگرداندن دارایی های سرقت شده .4

ی اسالمی به تصویب مجلس شورا 1390قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد که در سال 

ع به موضو هی رارسیده است در موارد متعددی متاثر از این سند فراملی است که باب ورود جامعه ی دانشگا

ایی خارج ت به تنهه دولمقابله با فساد باز می کند. فارغ از نوع و گستره ی فساد دولتی، مقابله با آن از عهد

ت می تواند همچنین دول.نماید می اهمیت با آن کنترل و جلوگیری جهت در را المللی بین همکاری و است

 ردولتی وای غیبه موازات شفافیت در ساختار اقتصادی با بکارگیری ابزارهای گوناگون نظیر تقویت نهاده

 کوچک کردن دولت از سطح فساد بکاهد.
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ی سازمان شفافیت بین الملل در جدیدترین گزارش رتبه بندی کشورها بر پایه ی شاخص فساد که بوسیله 

امتیاز بین  29منتشر شده است متاسفانه، وضعیت ایران به لحاظ وقوع فساد زیاد مطلوب نیست و با کسب 

ساله در افق  20قرار دارد. این در حالی است که ایران در سند چشم انداز  131کشور در رتبه ی  176

بدیهی است  اه و دور از فقر و فساد و تبعیض باشد.خورشیدی باید کشوری برخوردار از سالمت و رف 1404

جامعه دانشگاهی و کانون کارشناسان رسمی میتوانند با ورود به مقوله ی آسیب شناسی و فرهنگ سازی و با 

 تشکیل کنفرانسهای منطقه ای و ملی، دولت را در این راه یاری نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 م و تربیت حسابداران متخصص در زمینه مباحث  قضایی و تقلبراهنمای تدوین برنامه درسی برای تعلی
 

 نتهرا خوارزمی گاهحسابداری و معاون پژوهشی دانشکده علوم مالی دانش گروه دانشیار :دیلمی دیانتی زهرا دکتر خانم محترم استاد

 چکیده:

      رسوایی مالی اخیر،  افزایش اختالسها،  تقلب و کالهبرداری

افزایش شدت نگرانی ها برای پولشویی در های گزارش شده، 

باعث شده است تا دستورالعمل  جهت حمایت از تروریسم و قاچاق

های قانونی و انتظارات عمومی برای تعریف مسئولیت بیشتر 

حسابرسان و حسابداران در قبال کشف تقلب در سازمانها به 

 صورت جدی تری مطرح شود.

     یتهای غیرقانونی خود شوند  و اینکه مجرمان مانع  از کشف فعال

یا اینکه تسلیم عدالت و قانون شوند، مرز مشخص کننده موفقیت 

آمیز نبودن/بودن تجزیه و تحلیل تقلب یا حسابداری دادگاهی است. دراکثر مواقع، موفقیت آمیز بودن این کار 

ذا تقاضا برای به کارگیری به طور مستقیم به میزان دانش، مهارتها و توانایی های متخصصان وابسته است. ل

متخصصان  حرفه ای که آموزش های رسمی در زمینه کشف تقلب و حسابداری دادگاهی دیده اند روز به روز 

در حال افزایش است. اما مراکز دانشگاهی و سازمانهای ذینفعی که به آموزش در این حوزه ها مشغولند، مواجه 

شکل یک برنامه درسی قابل قبول و ارزشمند، در این زمینه  با سواالتی در خصوص ماهیت، حوزه)دامنه(، و

 هستند.

      آموزشی و وسساتمبرای اینکه بتوان مباحث حسابداری و حسابرسی دادگاهی) قضایی( را در برنامه درسی 

ی رای افرادزم بالدانشگاه ها وارد کرد، نیازاست تا بررسی دقیقی درخصوص دانش، مهارت ها و توانایی های 

ک برنامه ائه یمی خواهند در این زمینه کسب دانش و مهارت کنند، صورت گیرد.  هدف تحقیق حاضر،  ار که

شی و درسی آموزشی در زمینه مباحث تقلب و حسابداری دادگاهی)قضایی( برای کمک به مراکز آموز

ست اگری نه دانشگاهی، سازمان های دولتی و خصوصی، کارشناسان، اعضای هیات علمی و دانشجویان آیند

از علم  ترقی که عالقه مند به گسترش توانایی های حرفه ای و مهارتهایشان در این عرصه نوظهور رو به

 حسابداری می باشند. 

 



 

١٢ 

 

1دانشگاه ويرجينياي غربي     • كه آژانس تحقيق، توسعه و  ٢)NIJدالت(با استفاده از كمك مالي موسسه ملي ع 

نمود تا  به  )TWG(ارزيابي وزارت دادگستري آمريكا محسوب مي شود،  اقدام به شكل دهي گروه فني

بررسي مباحث مرتبط با تقلب و حسابداري دادگاهي(قضايي)  و تدوين راهنمايي براي برنامه درسي در 

كه مي توانند با كمك اين راهنما به  تدوين و تعديل برنامه اينخصوص، بپردازد. عالوه بر مراكز دانشگاهي 

هاي درسي خود بپردازند، اين راهنما مي تواند به كارآموزان  حرفه اي كه مي خواهند در اين حوزه مشغول به 

كار شوند و دانشجوياني كه مي خواهند  اين رشته و شغل را انتخاب كنند و حتي شاغلين حرفه كه به دنبال 

  براي كسب مهارتهاي جديد در زمينه تقلب و حسابداري دادگاهي هستند،كمك كند. فرصتي

ر دههايي كه انشگاددر مقاله حاضر، ماحصل كار انجام شده در دانشگاه ويرجينياي غربي و نيز گزارشي از     •

ين واي تدرشته حسابداري دادگاهي(قضايي) اقدام به پذيريش دانشجو مي كنند به عنوان راهنمايي بر

ود. اين ارائه مي ش تقلب و قضايي  مباحث زمينه در سرفصلهاي برنامه درسي آموزش حسابدارن متخصص

مه ي از برنان بخشراهنما، مي تواند مورد استفاده دانشگاهها، مراكز آموزشي و نهادهاي حرفه اي(تحت عنوا

  آموزش مستمر) قرار گيرد.

  برنامه درسي: حسابداري دادگاهي(قضايي)، تقلب،  كليد واژه •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١ West Virginia University 
٢ National Institute of Justice(JIJ) 
٣ Technical Working Group on Education in Fraud and Forensic Accounting (TWG) 
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 نقش حسابداران در انضباط مالی و آرامش اجتماعی
 ()س الزهرا دانشگاه مالی و اداری دانشیار گروه حسابداری و معاون رحمانی علی دکتر آقای محترم ستادا

 چکیده:

  رویکردهای مختلفی به حسابداری وجود دارد. از میان آن می توان به

رویکردهای قراردادی، پاسخگویی و بازار اشاره کرد که منجر به انضباط مالی و 

شود. تنظیم روابط قراردادی و کمک به حل و ماعی میدر نهایت آرامش اجت

فصل تضاد منافع و تعارض بر مبنای خدماتی است که حسابداران فراهم 

کنند. کارکردهای بازارهای مالی نیز بر مبنای خدماتی است که حسابداران می

توانیم از دو بعد بازارها برای ارائه می کنند. ما به حسابداری و توسعه آن می

مات حسابداری و محصوالت و خدمات حسابداری در هر بازار توجه کنیم. خد

این کمک خواهد کرد تا هم درک بهتری از حسابداری و کارکردهای آن داشته باشیم و هم به شناسایی 

های رشد و توسعه آتی حسابداری بپردازیم. در این مقاله کارکردهای حسابداری و نقش آن به خصوص حوزه

ضباط مالی و آرامش اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر مبنای ماتریس آنسوف یک در ایجاد ان

طبقه بندی از بازارها و محصوالت و خدمات صورت گرفته است و تحلیل شده است که چگونه انضباط مالی و 

 شود.آرامش اجتماعی حاصل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاب شناخت صنعت لیزینگک                                                                                                           
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 سه فناوری تأثیرگذار بر گزارشگری مالی

 بهشتی شهید دانشگاه حسابداری گروه دانشیار :یزدی مازار عرب محمد دکتر آقای محترم استاد

 چکیده             

ات و ارتباطات را وارد زندگی مردم عادی کرد پس خیلی دور از ذهن نیست که انتظار ن بیست و یکم فناوری اطالعقر
داشته باشیم بزرگترین بهره بردار از هر آفرینش نو در این قلمرو، یعنی حسابداری و 
گزارشگری مالی و قلمروهای وابسته به آن، بیشترین زمینه سازی برای استفاده از 

باشد. در این میان سه حوزه از فناوری های نوین  این توسعه های مداوم را داشته
های جدی بر حسابداری و گزارشگری ارتباطی که می توانند اثرگذاری -اطالعاتی

مالی داشته باشند و تاکنون بخش مهمی از این آثار را عملیاتی نیز کرده اند در این 
 تند از:سخنرانی موزد اشاره و واکاوی قرار می گیرند. این سه فناوری عبار

 (RDBMSای)های اطالعاتی رابطههای مدیریت بانکنظام -

 (Artificial Intelligenceها)هوش مصنوعی و هوشمندسازی سیستم -

 (XBRLزبان توسعه پذیر گزارشگری کسب و کار) -

های اطالعاتی حسابداری هریک از این سه فناوری در قرن حاضر نه تنها نظام -
کنند بلکه بر آموزش حسابداری مالی نیز را بشدت دستخوش تغییرکرده و می

های اطالعاتی از قرن گذشته میالدی آثار هایی چون بانکتأثیرات جدی و شگرفی خواهند داشت. اگرچه فناوری
ها در قرن اند اما توسعه همین فناوریهای حسابداری داشته و موجد تحوالت زیادی هم شدهبا اهمیتی بر سیستم

هایی تازه مواجه کند. شاید حتی الی را توانسته و خواهد توانست با نوآوری ها و چالشحاضر فضای گزارشگری م
 موجب تغییر در مفاهیم پایه گزارشگری مالی و حسابرسی شود. انتظاری که چندان بعید نیست.  
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 راهکارهای کاهش فساد در اقتصاد دولتی؛ با تاکید بر تجارب موفق سایر کشورها
 

 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه اصفهان، ی سده:مصطفی دُر
m.dorry@yahoo.com 

 

 چکیده

زندگی  رهاییطبق داده های حاصل از پیمایشهای استاندارد، بیش از نیمی از ساکنان زمین در کشو

ن صادی مصووم اقتایران نیز از این پدیده شمی کنند، که در آن فساد نسبتا رایج است. متاسفانه کشور ما 

ژه در ن )به ویاهش آکنبوده و نیست. در مقاله حاضر، با مرور تجارب موفق دیگر کشورها در مبارزه با فساد و 

. شواهد ی شودبخشهای دولتی( به ارایه راهکارهایی برای کاهش فساد در اقتصاد دولتی ایران پرداخته م

هد. به ددرصد فساد در کشورها را توضیح می  60مد سرانه کشورها، حدود توصیفی نشان می دهد، درآ

اساس،  ر اینبطوریکه اکثر کشورهایی که از لحاظ فساد وضعیت جالبی ندارند، جز کشورهای فقیر هستند. 

ه هد. البتاهش دکبه نظر می رسد افزایش رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه خود به خود فساد را در کشور 

ی بی معنا ارب کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این مطلب بهتج

به سمت  مم تراثر بودن قوانین و سیاستهای ضد فساد دولتها نیست. کاهش واقعی اندازه دولت و حرکت مص

ی و فرد ابعاد خصوصی سازی و اقتصد رقابتی، تقویت اجرای قوانین و تاکید بر جنبه های اخالقی در

رفه ع توسط حه موقاجتماعی از راهکارهای دیگر مبارزه با فساد است. در این بین، افشای اطالعات دقیق و ب

اد،  ال فسحسابداری و حسابرسی و نیز توسط رسانه ها در بیدار کردن و افزایش حساسیت جامعه در قب

 نقش و جایگاه مهمی دارد.

 

 سید اقتصادی، دولت، نقش ضد فساد حسابداری و حسابر: فساد اقتصادی، رشواژگان کلیدی
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 توسعه ادبیات پژوهشی در زمینه رانتخواهی و فساد مالی

 سراوان یمجتمع آموزش عال یعلم اتیعضو همحسن ذهمره قلعه نو:
Dahmarde.mohsen@saravan.ac.ir 

 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان )نویسنده مسئول( :حمید زارعی
hamidzarei@pgs.usb.ac.ir 

 چکیده

در  ای تاریخی بهه دهتمت تشه یو دولهت ههر دشهور دارد فساد مالی پیشینه وخواهی رانت

ن مسهلهه ا  دامنهه  ای های دولتی،دشور ما نیز با حادم شتن دولتمردان فاست در رأس دستگاه

صههیی دلسهو  یینهی با پیرو ی انقالب اسالمی به رهبری مبوده است  ای برخوردار گسترده

های ممتا  سیاسی و ادتصهادی منتی ا  مودییتفساد مالی و ادتصادی و بهره )ره(ی امام خمین

ین تهراساسهی امهرو ه منسوخ و مورد تنفر آحاد مهت درار گرفهت  تا حتی توسط دولتمردان،

امع جاصالح دوانین، طرح های ر ه با فساد مالی و اصالحات ساختاری شامو های مباسیاست

-نهانههای اطمیتیبیهه م هانیزم، اصالحات ساختار اداری، دوچک دردن دولتمبار ه با فساد، 

اد توانت در ادتصهده میو افزایش نظارت و آگاهی عمومی است  ضت فسادهای آمو ش، بخش

وی سهش وفایی در ادتصاد دشور شهود  ا   ت باعث رشت ونهای دشور پویایی ایجاد دنت و در

 ودیگر، افزایش آگاهی های عمومی برای مبار ه با فسهاد بهه نیهوی دهه تهنیهت شههرونتان 

ت هها و مأموران دولتی را دربارة فساد تغییر دهت و نیز هم اری و تبهاد  اطالعهات بهین دوله

   مالی باشت جمهه راه ارهای پیشگیری ا  فساد توانت ا نهادها می

   ، مالی، مبار ه فساد خواهی،رانتهاي کليدي: واژه
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 ی تقلب و حسابداری دادگاهیارائه مدل برنامه درسی برای آموزش در حوزه

 کارشناسی ارشد حسابداری :زادهمریم فرج
Maryam.farajzadeh1392@gmail.com 

 چکیده :

ی تخصصی رو به رشد برای حسابداران تقلب یک معضل است . تقلب و حسابداری دادگاهی یک حوزه

های مرتبط از قبیل  قانون، جرم شناسی، جامعه شناسی، ای فعال در زمینهای و سایر افراد حرفهحرفه

 وصی، شرکتهایتی و خصهای دولروانشناسی، هوش، رایانش قانونی  و سایر علوم قانونی است. شرکت

های مدیریت های غیر انتفاعی همه نیاز به توسعه برنامههای مجری قانون  و شرکتحسابداری، سازمان

 کاهش به منظور ریسک جامع شامل نیاز به استفاده از تخصص کارشناسان تقلب و حسابداری دادگاهی

مینه آموختگان حسابداری که در زانشاز د اند.ناکارآمدی، اتالف، سوءاستفاده و تقلب را درک کرده

ی  رود که آگاهی بیشتری در زمینهکنند، انتظار میحسابداری و حسابرسی داخلی و مستقل انجام وظیفه می

ره ی خدمات مشاوتقلب و حسابداری دادگاهی داشته باشند. تقاضای روزافزونی برای حسابدارانی که در حوزه

های پنهان و ها، ردیابی داراییها و خسارتی زیانند به منظور محاسبهکنقانونی و دادخواهی فعالیت می

های کسب و کار وجود داد. درنتیجه این موضوعات، موسسات آموزشی تشویق شدند تا ی ارزشگذاریمحاسبه

رو  ی دانشگاهی تحت پوشش قراردهند. از ایندادگاهی را در برنامه حسابداری و مطالب مرتبط با تقلب

 محتوای مناسب و هابرنامه توسعه  یزمینه درای حرفه یو جامعه  هادهایی با هدف کمک به دانشگاهرهنمو

 ا توجه بهبهای مورد نیاز حسابداران دادگاهی  توسعه یافته است. آموزشی و درک بهتر دانش و مهارت دوره

ی ناسب برارسی مدائه یک برنامه اهمیت روزافزون حسابداری دادگاهی، یکی از موارد با اهمیت و اساسی، ار

 در آموزشی هایدوره و درسی برنامه کند تا بحث ایجادیمباشد. این پژوهش تالش این زمینه تخصصی می

 یدرس برنامه ایجاد برای الزم هایانگیزه و زمینهنموده و پیش تشریح را دادگاهی حسابداری و تقلب یحوزه

 نماید. ارائه را  حوزه این در کارشناسان سطتو یافته توسعه آموزشی های رهنمود و

 مدل برنامه درسی ، تقلب ، حسابداری دادگاهی ، جرایم یقه سفیدها ، جرایم مالیواژگان کلیدی : 
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 استفاده بهینه از علم روانشناسی در جهت کاهش تقلب و فساد در سازمان های مالی

 

کارشناس ارشد روانشناسیآنیتا رحیم زاده:   
Anita.rahimzade@yahoo.co.uk 

 

 چکیده
 

ها به شمار میرود. از انجا که تمامی لی در عصر حاضر  تهدیدی جدی برای سازمانو فساد ما تقلب

ها توسط نیروهای انسانی انجام میشود در نتیجه استخدام نیروهایی که تقلب مرتکب نشوند در تقلب

بروز از  متغیرهاى مؤثر د.  بدین صورت که با شناختکمک شایانی خواهد بومالی و تقلب جلوگیری از فساد 

-نیروو های شخصیتی  افراد ها و تیپگیژور  شناخت ویظهای روانشناسی مرتبط  به منتستبا انجام  تقلب

 های ذی صالح که تقلب و فساد مرتکب نشوند را گزینش نمود.

ها ر این زمینه تا به امروز و با تفسیر یافتهمده دیم که ضمن بررسی تحقیقات به عمل آانبر در این مقاله ما 

های مالی را بررسی نماییم. و کارامد استفاده از علم روانشناسی در سازمان وابقدر زمینه علوم رفتاری س

 توصیه نماییم.را های انسانی بر اساس جدیدترین تحقیقات در گزینش نیرو هاترین روش

تقلب، روانشناسی، استخدام :کلید واژه  
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 اعتبارات اسنادی و تعیین ارزش گمرکیکارشناسی 

 امور گمرکیدر  کارشناس رسمی دادگستری  :رسول کوهستانی پزوه

 چکیده  

ت. این المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی اسافزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین

انی شدن ال گسترش است. جهحمعاصر در سراسر دنیا در  کننده جامعهروابط به عنوان یکی از شرایط تعیین

گذارد ر میدر عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تأثی

پذیرد. یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادالت تجاری و هم تأثیر می

 عرصه، این در فعال های شرکت و اشخاص تا شده باعث الملل بین تجارت روزافزون گسترشاست.

 در و نمایند بیهتع المللی، بین مرزهای طریق از و دور های فاصله از مراودات تسهیل برای را راهکارهایی

ورالعمل ها و شیوه با تدوین دست مراودات این از حمایت برای نیز، المللی بین بانکداری صنعت راستا، همین

وشیده کبانکی  خدمات بهتر چه هر ارتقای در جهت ات متحد الشکل اعتبارات اسنادی مقرر نامه هاو

ز اش امنیت در سازمان جهانی گمرک، برای افزای اخیر کشورهای پیشرفتهدر سالهای در بخش گمرک، است.

کرده  مالاعیسک با مدیریت راز جانب دیگر، کنترلها را صرفاً به هنگام ورودتجاری یک طرف و کاهش موانع 

ال و سا سه تهای گمرکی را به بعد از ترخیص و  کنترلآنها گام برداشته و از طرف دیگر کاهش و درجهت

رل و اد کنت؛ یعنی برای نزدیک کردن دو هدف متضدر برخی کشورها به پنج تا ده سال گسترش داده اند 

لیت یز مسئون تا چندین سال بعد از خروج کاال و سرعت، بررسیها به گمرک ورودی محدود نشده و گمرکات 

خود را  خاص مقررات بگیرد یکسری تواند تصمیمنمی بطور مستقل کنند.دیگر هر کشوریجدیدی پیدا می

و  سازیدارند و به منظور یکسان نقش زمینه در این متعددی المللی بین سازمانهای اینکه نماید برای اعمال

واحد  مقررات ایاجر به سازمانها وکنوانسیونها ملزم عضو این کنند و کشورهایمی وضع ، مقرراترویه وحدت

با  و استاندارد مشترک مشترک خود زبان المللیبین و ارتباطات مبادالت باید برای هر کشوریباشند.آنها می

شود تا کشورها می انجامالمللیبین ایدر دنیا توسط سازمانه مشترک زبان و طراحی باشد تدوین داشته بقیه

یکی از ترک تعیین ارزش گمرکی است.یکی از این موضوعات و زبان های مش کنند استفاده بتوانند از آن

و به  (مایی موضوعاتی که در بحث اعتبارات اسنادی اهمیت دارد بیش اظهاری یا بیش بود ارزش )گران ن

از  گی وجعلیساخت از قیمت واقعاً پرداخت شده با ارائه اسناد و مدارک عبارت دیگر بیان ارزش کاال بیشتر

 طرف فروشنده یا خریدار بمنظور دریافت تسهیالت بانکی و  خروج ارز و پولشویی است .

ناسان کارش با توجه به اینکه رسیدگی به اختالفات فیمابین بانک و واردکننده و طرفین معامله توسط

 ا ، خروجدگی هورد رسیدگی قرار می گیرد یکی از موارد مغفول مانده در این رسیحسابداری و بازرگانی م

ست طرح اارز از طریق بیش بود ارزش است.بخصوص در مواردی که موضوع تخصیص ارز به واردکنندگان م

 یا واردکنندگان شرکت های دولتی و سهامی عام  می باشند. 

 اری ، بیش اظهاری ، اعتبارات اسنادیگمرک، تعیین ارزش گمرکی ، کم اظهکلیدواژه: 
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 حاکمیت شرکتی و نقش مهارتی حسابداردادگاهی

 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری :تصفیه صحّ
Sahat261@gmail.com 

 

 چکیده 

 و لبانهمتق مالی گزارشات ضعیف، عملکرد در اصلی عامل شرکتی ضعف در حاکمیت که دریافتند محققان

یز نها شف آنکهای اخیر و عدم موفقیت حسابرسان در های مالی در سالرسوایی". ذینفعان است نارضایتی

حاکمیت  ییعدم کارآ و مالی متقلبانه گزارشگری ها،عملکرد شرکت اعتماد، ضعف در بحران ایجاد موجب

 ادهای پیچیده،معامالت مالی و روید تحلیل و تجزیه برای امروزه که دارد وجود شواهدی است. شده شرکتی

جاری و ی حسابداری، حسابرسی، قانون، فعالیت تاست، تخصص در زمینه الزم تخصص از باالتری سطح

 برابر رد صلیبی جنگ مقدم خط تا در گرفته شکل دادگاهی حسابداری نتیجه های تحقیقاتی، درمهارت

 1396ول سال ا در نیمه نظرسنجی یک طریق از مقاله این .قرار گیرد حسابداری های رسوایی و مالی فریب

ه از خدمات کننداستفاده کاربران و دانشگاهیان حرفه حسابداری، کارکنان هایدیدگاه استان یزد، در

ها در تین مهاراو ارزیابی  های حسابداران دادگاهیمهارت حسابداری دادگاهی ) قضات و وکال( را نسبت به

حقیق را تشکیل نفر نمونه آماری این ت 297. گیردمی قرار بررسی شرایط امروز حسابداران دادگاهی مورد

ه های: مقایسهای آماری ناپارامتریک شامل آزمونشده با استفاده از روشآوریهای جمعدادهدهد. می

مورد تجزیه یدمن، بندی فرو تکنیک رتبه کاکسوندار ویلهای عالمتآزمون رتبه ؛مستقلدو جامعه میانگین 

ر دوره د درسی رنامهبحسابداری دادگاهی را به  هانیاز است دانشگاه حاضر، در حال. اندو تحلیل قرار گرفته

 های رنامهب توسعه برای مربیان راهنمایی برای تواندمی حاضر مطالعه حسابداری اضافه کنند، نتایج

جود ؛ ویق بیانگردست آمده از انجام تحق. نتایج بهباشد مرتبط هایشناسایی مهارت با دادگاهی حسابداری

شاخص  واست  دادگاهی های حسابداراندهندگان از شرایط موجود مهارتشکاف منفی و نارضایتی پاسخ

یل یه و تحلو تجز ترین مهارت اولیهتوانایی گردآوری اسناد الزم برای پشتیبانی یا رد یک ادعا از ضروری

 اشد.بترین مهارت پیشرفته از دیدگاه پاسخ دهندگان میاطالعات مالی، مهم

 

 های اولیه، مهارت پیشرفتهحسابداران دادگاهی، تحلیل شکاف، مهارت واژگان کلیدی:
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 تاثیر حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی

 استادیارگروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران حسین رضایی دولت آبادی
rezaei@ase.ui.ac.ir 

 رایش مالی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گ:آسیه باقری

bagheriasiyeh@yahoo.com 

  چکیده
ورس های پذیرفته شده در ببر ریسک ورشکستگی شرکتهدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی 

نگی ل اعضا، دوگامعیار )نسبت اعضای موظف به ک 4باشد. برای محاسبه حاکمیت شرکتی از اوراق بهادار تهران می

ک ریسلکیت سهامداران عمده و مالکیت سهامداران نهادی( استفاده شد و مدیرعامل، ما-وظایف هیأت مدیره

طراحی ( 1389که توسط پورحیدری و کوپایی)متغیره  9از مدل پیش بینی ورشکستگی نیز با استفاده ورشکستگی 

 56امل شاربردی است. حجم نمونه سنجیده شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف ک شده،

تخمین  Excel و Stata  رم افزارنفرضیه های پژوهش با استفاده از  .می باشد 1394-1390شرکت طی سال های 

سک ریلی بر هرم مازده شدند. نتایج نشان داد که متغیر مستقل مالکیت سهامداران عمده و همچنین متغیر کنترلی ا

 تأثیر دارند.  ورشکستگی 

 

 ریسک ورشکستگی، سرمایه گذاران نهادی، اهرم مالی حاکمیت شرکتی،ات کلیدی: کلم
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 رابطه بکارگیری حسابداری دادگاهی وکشف اشتباه، تقلب وفساد مالی
 

 

 تبریز1نرآموزحسابداری آموزش وپرورش ناحیه ه -: کارشناس رسمی دادگستریامیرعلی فهیمی
Fahimi.1390@yahoo.com 

 ضوهیات علمی دانشگاه آزاداسالمی واحدمیانهع -کارشناس رسمی دادگستری :چنگیز سلمانی

changiz.salmani @yahoo.com 
                                                                                                                                                

 چکیده 

ومی در هدف از این مطالعه بررسی ارتباط حسابداری دادگاهی در مهار جرم و جنایت و فساد در بخهش عمه

بهارزه مایران است . هدف از این کار تحقیقاتی، دنبال کردن بررسی نقش حسابداری دادگهاهی اسهت کهه در

گهزارش وعلیه فساد با استفاده ازمهارتهای تحقیقاتی خود،خدمات حمایهت قضهایی ارایهه داده و مسهتندات 

سهابداری حبدهد. در واقع در پژوهش حاضر به این سئوال اساسی پاسخ داده شد که آیا بکارگیری و اجهرای 

 ادگاهی مهیند وآیا حسابداری ددادگاهی در ایران می تواند به کاهش اشتباهات ،تقلب و فساد مالی کمک ک

 تواند درکاهش جرم و فسادمالی و اختالس درایران موثرباشد؟

د غیرههای مهورهها، متآوری دادهبه این منظور با استفاده از روش پرسشنامه بعد از اخذ نمونه آماری و جمهع

ن گی و رگرسیوهای همبستها از طریق آزمونها و آزمون فرضیهآزمون محاسبه و نهایتاً تجزیه و تحلیل داده

که  داد نشانهای پژوهش دست آمده از آزمون فرضیهخطی چندگانه صورت گرفته است. در نهایت، نتایج به

قهانونی اعمهال غیر فساد وموضوع تقلب، اختالس ودرکاهش در ایران بکارگیری سیستم حسابداری دادگاهی 

صوصی خبه کاهش جرایم مالی در بخش عمومی و  و استفاده ازحسابداران دادگاهی کمک شایانیموثر است 

 ایران خواهد داشت .

 

 .اختالس ،فسادمالی ،تقلب ، حسابداری دادگاهی  ،حسابرسی  واژگان کلیدی:

 

 

mailto:Fahimi.1390@yahoo.com
mailto:Fahimi.1390@yahoo.com
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بررسی چگونگی افزایش کیفیت گزارشات حسابداران دادگاهی براساس تحلیل رابطه خبرگی فنی با تناسب 

 سابداریالزامات و ظرفیت سیستم های اطالعات ح

 زهرا معینی

 چکیده

های  ر پروندهه اکثگزارش اتهامات مالی بطور روزانه در اخبار جراید و تارنماهای خبری حاکی از ان است، ک

ارت در تحلیل ( و مه AISبا مستند ، نیاز به بررسی داده های حسابداری از سیستم اطالعاتی حسابداری) 

ابداری در ریه حسابداران دادگاهی و کارشناسان رسمی حسدارند، زیرا نظ AISداده های استخراجی از 

 صدور حکم قضات در دادگاهها موثر می باشد. 

اهی و کارشناسان در کیفیت نظریه حسابداران دادگAIS در نتیجه ، ابتدا به بررسی جایگاه و چگونگی تاثیر

 دارانو حضور حساب رسمی حسابداری می پردازدیم و سپس بر این اساس چگونگی و رابطه خبرگی فنی

ادگاه را دو نقش ان بر صدور حکم   AISدادگاهی و کارشناسان رسمی بر تناسب بین الزامات و ظرفیت 

در  یشود  وتوصیفی و سپس همبستگی انجام م –تحلیل می کند. این تحقیق ابتدا با روش تحقیق تحلیلی 

ظرفیت  وامات ن رسمی با تناسب بین الزنتیجه رابطه خبرگی فنی و حضور حسابداران دادگاهی و کارشناسا

AIS داری حساب معنادار و مستقیم می باشد و در اخر به ارایه روشهایی برای افزایش کیفیت گزارشات

 براساس ارتباط مذکور می پردازد.

 

گاهی و ان دادسیستم اطالعات حسابداری ، تناسب الزامات و ظرفیت ، خبرگی فنی ، حسابدار: کلیدی واژگان

 شناسان رسمی کار
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 سوء استفاده های مالی از کهنساالن   و مقابله با کالهبرداری
 مدیریت بازرگانی از دانشگاه استراثالید انگلستان  کارشناسی ارشد: علی سلطانی

alisoltani4004@yahoo.com 

 چکیده
 د.وق می شواد فگیر افرمتاسفانه حجم زیادی از تخلفات و سوء استفاده های مالی در  محاکم قضایی گریبان

که به  یول افراداگیرند. دسته هدف افراد شیاد و کالهبردار قرار می به دو دلیلجامعه سالمندان بخشی از 
ن را اموالشاا هادن آنفریب د با دهند تا بتواندها را هدف قرار میآن دارندکهنساالن  خاطر انباشت ثروتی که

 نمایند.تصرف  به طریق غیر قانونی با شیادی
 و وده اندبد جامعه اعتماد عموم افرامورد  سوابق یک عمر اعتبار خوددسته دوم افراد کهنسالی که به واسطه 

رکت یا شد را در افرا در این حالت کالهبرداران سعی دارند از این اعتبار سوء استفاده کنند؛ به نحوی که این
ور منظا بهریگران ده تا از این طریق بتوانند اعتماد کار گرفتتیم کاری خود به عنوان عضو هیات مدیره به

 کالهبرداری و شیادی جلب نمایند.
سپرده  ست ازحفظ حراعدم اتخاذ تدابیر الزم توسط خانواده ها، بستگان،خویشان و مسئولین امر همچون  

ر ای یک عمهرمایه سموجب می شود که  اسناد مالکیت و غیرههای بانکی ، اوراق بها دار، طال و زیور آالت و 
ارج شده خست آنها از د این افراد که در سنین باال قرار دارند در نتیجه کاله برداری و سوء استفاده های مالی
 و در صورت فاش شدن ، جبران وقایع سخت آن  بعضا به عمر آنها کفاف نمی دهد.

انجام  امبردگاننا با ره اقدامات فوق هر چند قانون گذار برای افراد کاله بردار ، متقلب و مفسدین اقتصادی ک
ن افراد ه از ایکمجازاتهای سختی را وضع نموده است لیکن حجم سوء استفاده های مالی و داده اند قوانین 

 دن هوش ورا بوچندین برابر بوده زیرا به دلیل  عدم دا جامعه صورت می گیرد در مقایسه با سایر افراد
ورت نمی تند صرد زیانهای وارده به آنها تا زمانیکه در قید حیات هسحواس الزم هیچگونه پیگیری در مو

ه مجرم در افراد ب ه اینگیرد و بعضا به علت بیماریهایی از قبیل آلزایمر فراموش می شود و بسا اتفاق افتاده ک
ری از بردااله که تا حین کاله برداری و فساد مالی به دلیل اعتمادی که به آنها می کنند نادانسته کمک نمود

 و در شکل ظاهری قانونی گردد. آنها تسریع شود
ی ا شناسایرشده  فی که منجر به بروز چنین اقدامات خالف قانوناین مقاله سعی بر آن دارد که عوامل مختل

ی خطر ب های نموده و راه کارهای الزم برای پرهیز از کاله برداری و مصون سازی و جذب سرمایه گذاری
ای هن و روش المندارائه نماید.این مقاله بر آن است که انواع شیوه های کاله برداری از سابرای آن ها را 

 ب سرمایهای جذمصون سازی و مقابله این نوع کاله برداری ها را به سالمندان و سازمانهای ذیربط را بر
ه ما در آیند ح استطرنا گفته نماند شخص ثالثی که در این مقاله مگذاریهای بی خطر به آنها را ارائه دهد. 

 بی اعتنا هستیم.خواهیم بود که به این تحقیقات و پیشگیری ها 
 

 ، اعتبار، اعتماد، سوء استفاده های مالی، کهنساالنکالهبرداریواژگان کلیدی:
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 نقش کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای عدالت قضایی

 تنکابن واحد اسالمی آزاد دانشگاه حسابداری دکتری دانشجوی :شهین فتاحی

 
  

 چکیده

نظریه  .کنند خواستار اجرای حق و عدالت هستندهایی که گاها حقی را باطل میکاتب و همه انسانم همه

ساز رفع اطاله دادرسی و اتقان آراء که از دقیق کارشناسی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری، زمینه

و درآمدی، وابسته به دولت یا  شغلی نظر رچه ازاین افراد اگ .های دستگاه قضا است، خواهد بودسیاست

تنگاتنگی با قضات  همکاری ولی همواره  گرددنیستند و شغل آنها آزاد محسوب می سیستم قضایی

نقش کارشناسان رسمی برآنیم تا  پژوهشو کیفری دارند. در این های مختلف حقوقی به پرونده رسیدگی در

-می دیبررکا فهد حیث از حاضر پژوهش .را مورد بررسی قرار دهیم دادگستری در اجرای عدالت قضایی

نظر کارشناسان رسمی  نتایج نشان داد کهتوصیفی و با روش تحلیل محتوا است. پژوهش نوع . باشد

ها و تصمیم گیری مقام قضایی نقش بسزایی دارد و اظهار نظر صحیح دادگستری در سرنوشت پرونده

به اهمیت  توجهبا  .کندکارشناسان به اجرای عدالت، احقاق حق و نظم دهی و ایجاد امنیت پایدار کمک می

این قشر متخصص یاری گر قضات در احقاق حق و اجرای عدالت  ،نقش کارشناسان در فرایند دادرسی

 .هستند

 

 کارشناس رسمی دادگستری، عدالت قضایی. ی کلیدی:هاواژه

 

 

 

 

 

http://rasekhoon.net/article/show/136712/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/136712/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/136712/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/136712/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/136712/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A/
http://rasekhoon.net/article/show/136712/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A/
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 دادگاهی حسابداری حرفه بررسی لزوم نظام مند شدن

 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی :سعید یادگاری

 دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی :سهیال کیانی

 

  چکیده

4هابر استدالل د به استنا با مقاله ایندر   دادگاهی حسابداریکه در پژوهش خود بیان داشته  (2012) 

 و دادگاهی حسابداری حرفه لزوم تنظیم مقررات برای  است،و دارای موازین حرفه ای  شده حرفه به تبدیل

 دادگاهی مورد بررسی قرار می گیرد. حسابرسی گواهینامه صدور ساز و کار

 صدور صنعت و دادگاهی حسابداری حرفه زمینه در که ای عدیده تالکمشبه  های زیادیدر پژوهش 

 موسسات شکستدر این پژوهش ها  دادگاهی وجود دارد، پرداخته شده است. حسابرسی گواهینامه

-آن کارایی دمع ها،آن مدیران و کارکنان حیتالافشای ص یا و قانونی وضعیتافشای  در دادگاهی حسابرسی

 از ملکردی،ع استانداردهای یا قیاخال اصول اجرایعدم  یا پذیرش عدم و مالی یهاصورت انتشار در ها

 در ی،دادگاه حسابرسان ناکامی واسطه به ها شرکت شکسته است. بود شده شناسایی مشکالت مهمترین

 ادگاهیدتاییدیه از حسابرسان  اخذ از قبل را خود تاییدیه حسابرسی که دوش می تشدید هایی شرکت

 موسساتی دادگاهی از حسابداران از توجهی قابل تعداد ه استشد باعث عامل این. بودند دهکر دریافت

 شرکت اینکه بر مبنی عقایدی است. متناقض آنهاو اصول اخالقی  عقاید با کهگواهینامه دریافت نمایند 

 باید ت هاکاین شر مدیران و وکارکنان باشد، بصورت شرکت های سرمایه گذاری نباید دادگاهی حسابداری

ده است که ش پیشنهاد تمشکال بررسی برای پژوهش ها راهکارهایی ایندر . باشند ویژه ای شرایط دارای

 سازمان یک ایجاد ها، شرکتمقررات حسابداری دادگاهی توسط  داوطلبانه پذیرش برخی از آن ها شامل

 امکان حال، این اب است. قانونیو  های دولتیمداخله و ها، گواهینامه و هاشرکت اعتبار یدتأی برای مستقل

 این هیچ گونهه است. بنابرنگرفت قرار ارزیابی مورد کافی اندازه به پیشنهادی راهکارهای پذیرش عمومی

 .  ضمانت اجرایی برای آن متصور نیست

 کهشود یم گیری نتیجه همچنین شود ومی ارزیابی جایگزین های حل راه سنجی امکان مقاله ایندر 

 در قانونگذاری بقال در دولت طرف از دادگاهی حسابداریو الزام مقررات  تنظیم ،راهکار ترین ینانهب واقع

 . است کشور سطح

  مقرراتای،  حرفه ، موازینها گواهینامه دادگاهی، حسابداری :کلیدی واژه های

 

                                                 
4 - Huber 
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 بررسی دیدگاه حسابداران و حسابرسان درباره روشهای کشف و جلوگیری از تقلب

 
 ،دانشگاه آزاد اسالمی کرج،واحد  کارشناس ارشد حسابداری :خورشیدسهیال 

so.khoshid@gimal.com 
 آزاد اسالمی دانشگاهحسابداری،واحد کرج،یار استاد :اعظم شکری

Azam shokri@yahoo.com 
 

 چکیده 

از یری جلوگ هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین دیدگاه حسابداران و حسابرسان و روشهای کشف و

داران حساب تقلب است . ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل حسابرسان و

ده شده است نفر بعنوان نمونه استفا 184شاغل در بخش های خصوصی میباشد در این جامعه حداقل از 

رسان و حساب هم چنین در مورد اعضای نمونه آماری تحقیق متغیرهای  سن ،سابقه کار ،رده های شغلی

 د نظرحسابداران ،جنسیت و میزان تحصیالت رشته تحصیلی  به عنوان سایر متغیر های تحقیق م

.نتایج  اندشتهبا استفاده از تحلیل رگرسیون ساده خطی و آزمون گ قرارگرفته است..فرضیه های تحقیق

بطه یری از تقلب راهای کشف و جلوگبین دیدگاه حسابداران و حسابرسان و راه بیانگر آن است که

فاوت دیدگاه زنان و مردان در خصوص روشهای کشف تقلب ت معناداری وجود دارد و همچنین بین

ا سوابق راد بمعناداری وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهش در خصوص روشهای کشف تقلب در اف

ن درباره ابدارادیدگاه حسین بکاری مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد.بعالوه نتایج نشان می دهد که 

 ارد. روشهای کشف و جلوگیری از تقلب و دیدگاه حسابرسان در این خصوص تفاوت معنی داری ند

 

 تقلب ، حسابداران ، حسابرسان ، راه های کشف و جلوگیری از تقلب کلمات کلیدی:
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 ینظارت جهان ی: برنامه عملیو نقش حسابداران دادگاه یسازمان تیحاکم
 دانشجوی ددترای دارآفرینی، دانشگاه تهران،  داد فروزنده:مهر

 مدیریت بازرگانی از دانشگاه استراثالید انگلستان  کارشناسی ارشد علی سلطانی:
alisoltani4004@yahoo.com 

 

 

 دهیچک

 ف،یعملکهرد ضهع یعامهل اصهل  «فیضهع» یسهازمان تیهاز پژوهشگران معتقدنهد حاکم یاریبس 

سسهات ؤها و ماسهت. اکنهون سهازمان نفهعیافهراد ذ تیو عدم رضها یالم یگزارش ها یدستکار

 از اصهالحات یاو با انجام پهاره لیتحلوهیخود را تجز یدهنظام گزارش صیاند نقادر تالش ینظارت

 یههاتیمههارت و قابل یتقاضها بهرا ،یدههگزارش یفعله طیطرف سازند. در شهرابررا   صینقا نیا

 ی فههیاسهت. وظ ادیهز اریبسه یحسهابداران دادگهاه یقهاتیو تحق یحقوق ،یحسابرس ،یحسابدار

 تیهدر حاکم ینقهش نظهام گهزارش مهال ،یسهازمان تیهنقشهه حاکم یبررس یحسابداران دادگاه

 یکنترل داخله یهاسامانه یبخشو اثر رانیبر رفتار کارمندان و مد تیحاکم تهیکم ریثأت ،یسازمان

ه تواننهد، بهه حهوزیم یسهازمان تیهحاکم تههیاز کم یعنوان بخشهبهه یاست. حسابداران دادگهاه

 یطهیمح طیشهرا جهادیاز آن، ا یریشهگیو پ یکالهبهردار نههیدر زم قاتیتحق /یسازمان تیحاکم

 نجا،یدر ا کمک کنند. اریو نظارت موثر بس یو استفاده از خطوط ارتباط یاندازمناسب و مثبت، راه

ز ا یریشهگیپ یبزرگ بهرا یهاسازمان یهاننظارت ج یعمل از برنامه یریشده تصو یسع نیهمچن

 یسهابدارحاز اصالحات  یاانجام پاره قیاز طر یسازمان تیو بهبود حاکم یسازمان یهایکالهبردار

 «.است یشامه حسابدار یحسابدار دادگاه» نکهیشود. خالصه کالم ا هرائا زین

 

 .نیبرداری سازماحسابداری، حاکمیت سازمانی، حسابداری دادگاهی، کالهواژگان اصلی: 
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 تقلب و حسابداری دادگاهی: دانشِ ارزیابی ریسک تقلب عملکرد کاری در بخش دولتی

 : استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهراننیااهلل طالبدکتر قدرت
Talebnia@srbiau.ac.ir 

 واحد تبریز، ایران، تبریز : دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسالمییوسف قنبری
Ghanbariy@tbzmed.ac.ir 

 : دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، ایران، تبریزمحمدرضا برنا
Reza_bornachar@yahoo.com 

 

 چکیده

 ال افزایشکند که خسارت ناشی از این جرایم در حمی افزایش جرایم اقتصادی جهانی این واقعیت را تأیید

شوری کشور، تبدیل شدن به ک 2020انداز بوده و نیازمند مداخله فوری نهادهای بازرسی است. در چشم

و پذیرش  یافته که در راس آن رفاه مردم و عملکرد بهینه دولت است؛ نیازمند سطح باالی فراگیریتوسعه 

ی و ها و جرایم مالکننده کسب و کار و پیشگیری از وقوع تقلبوان تسهیلحسابداری دادگاهی به عن

های جدیدی برای مرتکبین تقلب و الزام های دولت فرصتباشد؛ از طرفی افزایش فعالیتها میاختالس

ها، این مقاله قصد کند. با در نظر داشتن این چالشهای دقیق حسابداران دادگاهی را ایجاب میرسیدگی

خش در ب در خصوص نیاز به دانش حسابداری دادگاهی در خصوص ارزیابی ریسک تقلب عملکرد کاری دارد

یسم مکان دولتی، بحث نماید. همچنین به ذینفعان در خصوص مبارزه با تقلب در بخش دولتی برای درک

 گران(، رهنمودهایی را ارائه دهد. تقلب و چگونگی برخورد با متقلبان )اختالس

 

 حسابداری دادگاهی، تقلب، ارزیابی ریسک تقلب، بخش دولتی :یدیواژگان کل
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 کارشناسان رسمی چگونه تبیین می کنند؟ تاملی بر روش شناسی در کارشناسی حسابداری و حسابرسی

 با تاکید بر روش شناسی تطبیقی

 استادیار گروه حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان  :فردین منصوری

fm_mansor@yahoo.com 

 حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری :کاظم وادی زاده

 چکیده

 ،کایتقلب آمر یطبق گزارش انجمن بازرسان رسمو هستند. گوناگون همواره در معرض تقلب بوده  یهاسازمان

ای است که اهمیت این رقم به اندازهدهند.  یم درصد درآمد خود را در اثر تقلب از دست 7هسال هر ،هاسازمان

در جریان مبازره با .های علمی و عملی برای رفع آن ضروری استیک مبارزه فراگیر و جهانی و مبتنی بر روش

های یک تقلب و فساد، اشخاص و نهادهای گوناگون دخیل و درگیر هستند. یکی از اشخاص که در آخرین حلقه

؛ کارشناسان رسمی حسابداری و حسابرسی هستند که عمدتا مسئولیت تعیین میزان این مبارزه قرار دارند

های مناسب خسارت، تخلف، تقلب، فساد و ... را بر عهده دارند. برای انجام درست وظایف مذکور، بکارگیری روش

کارشناسان  و علمی ضرورتی انکار ناپذیر است. لذا روشهای علمی تبیین امور حسابرسی و حسابداری که توسط

رسمی انجام می شود از اهمیت خاصی برخوردار است. در عرصه کارشناسی رسمی در حسابداری و حسابرسی، 

اثر مفروضات پیشینی در چگونگی ؟ بازرسی تقلب های ماهیت تبیینمسایلی وجود دارد از جمله؛ چگونگی 

شده ؟ در قوانین و آراء دادگاهها، مسایل  چگونگی مساله مالیاتی وجوه اختالس ؟ی بازرسی تقلب هاپیامد نظریه

های قربانی اختالس و اشخاص اختالس کننده چه ظرفیتی لحاظ شده مالیاتی وجوه اختالس شده برای سازمان

تبیین همه این موارد با  . …و ی برخورد کارشناسان حسابداری و حسابرسی در این موارد چگونه است؟و نحوه

 پاسخگوی دانش حسابرسی و بازرسی، از ایحوزه مثابهبه شناسیروش بنابراین روش شناسی درست میسر است.

مختلفی  تواند صورمی مفاهیم بازرسی تقلب، تقلب، فساد، جرم و ... است.فهم ما از  هایی از این قبیلبر سؤال

تماعی و نوع رفتار هایی که به کیفیت روابط و مناسبات اجهای آماری و هندسی و فیزیکی تا فهمبیابد، از صورت

بحث بنیادین روش، می تواند ما را به معیاری عمیق و دقیق که راهگشای مشکالت در . پردازندفردی می

راهبری کند. روش شناسی، راهی برای رسیدن به معرفت ژرف کاوانه و تکاپویی روشمند  کارشناسیهای عرصه

ناسی، روش مطالعه تطبیقی بیشترین قرابت، های مطرح روش شاز میان رهیافتبرای نظریه پردازی است. 

کاربرد و کارایی را در جوزه کارشناسی حسابداری و حسابرسی دارد. از میان الگوههای مطرح، مدل ارائه شده 

پرونده کارشناسی در سطح ملی مورد مطالعه  22برای این مطالعه انتخاب شده است و تعداد  "بردی"توسط 

های کارشناسی رسمی است. نگر کاربرد وسیع روش تطبیقی در انجام پروندهقرار گرفت. نتایج حاصله بیا

هایی که موضوع اعمال روش مناسب را جدی تر تلقی کرده اند، همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، در پرونده

 نتیجه مطلوب تری حاصل شده است.

mailto:fm_mansor@yahoo.com
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 یبررسی تاثیر  نظارت عملیاتی در افزایش مسئولیت پاسخگویی بخش عموم

 

 استادیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان :محمدعلی مرادی

(نویسنده مسئول)دانشگاه آزاد مرکز نیکشهر گروه حسابداری مربی، :رضا ستوده  
rezasotudeh103@yahoo.com 

 

 

 چکیده

جه ون بودشاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمامی فعالیتهای مالی خود را در چهارچوب قان ودجهب

اثربخشی،  عوامل مهمی چون عملیاتیبودجه ریزی  سیستم در که آنجا از دیگر سوی از. دهد می  انجام

طرح جهت مارهای یکی از راه ک مورد توجه قرار می گیرد.کارایی، صرفه جویی و بازدهی درقبال صرف منابع 

 اسخگویی ولیت پبر بودجه که باعث افزایش مسئ یتعملیا نظارتاستفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از 

ایش مسئولیت هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نظارت عملیاتی در افز .مدیران سازمانهای دولتی می شود

ولتی و دنهای پاسخگویی عمومی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران، حسابرسان ، حسابداران سازما

 ت علمی  که بهن ،حسابداران و اعضای هیئنفر از مدیران، حسابرسا 38اعضای هیئت علمی و نمونه آن شامل

-امه مینق پرسشدهند. ابزار مورد استفاده در این تحقیگیری کوکران انتخاب شدند، تشکیل میروش نمونه

افزار ها از نرمادهداست. به منظور تجزیه و تحلیل  %71نامه برابر باشد. آلفای کرونباخ برای پایایی پرسش

SPSS  وExcel   گردیده است. برای آزمون فرضیات از آزمون استفادهT ستفاده شده اای وآزمون دو جمله

می خش عمودهد انجام نظارت عملیاتی با افزایش مسئولیت پاسخگویی در باست. نتایج تحقیق نشان می

 رابطه معنادار و مثبت دارد. 

 
  

 : بخش عمومی، نظارت عملیاتی، مسئولیت پاسخگویی عمومی واژگان کلیدی
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 ررسی انواع تکنیک های حسابداری دادگاهیب

 

 الزهراء دانشگاه اقتصادی و اجتماعی علوم کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده :افسانه بحیرایی

 الزهراء دانشگاه اقتصادی و اجتماعی علوم کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده :مریم رهنما

 

 

 دهیچک
 

            به نیاز آنها، تشخیص و جلوگیری در مشکالت و اقتصادی های بخش در انحطاط و فساد موج به توجه با

 شده امیالز جعلی های فعالیت اعالن فصل و حل در دادگاهی حسابداری های تکنیک و ویژه های مهارت

 تواند می که تشواهد کسب شده ای اس به توجه با احتمالی اشتباه یا تقلب بررسی قانونی حسابداری. است

 دانش از استفاده قانونی حسابداری. ت ارائه و حمایت از طرفین دعوی مورد استفاده قرار گیردجه دادگاه در

 دام به و ردیابی برای حسابرسی شواهد آوری جمع و پیگیری برای استانداردها و ها روش حسابداری،

 و حسابداری استانداردهای مالی، گزارش سیستم کار، و کسب است در این مسیر اطالعات مجرمان انداختن

 یگاه که ،دارد انجام کار وجود تکنیک هایی جهتهر حرفه،  درگیرد.  می قرار مبنا ، عنوان به حسابرسی،

 وشده است  حرفه شناخته کیبه عنوان  دادگاهی یشود. حسابدار یم شناختهروش ها، مهارت ها عنوان به 

ن در آ خدمات هنکیاز ا نانیه منظور اطمدر تعامل با آن ب که هایی است کیتکن یبرخدارای  لیدل نیبه هم

د را مور یانونق یحسابرس قاتیموجود در تحق یها کیتکن قیتحق نی. ا، هستندقانون قابل قبول است گاهداد

 قیقاتتح هیلک بررسیمقاله به  نیدهد. ا یقرار م مطالعهمشابه را مورد  هاتیدهد و توج یقرار م یبررس

 جهیه نتب دنیرس یبرامورد استفاده  یپردازد. روش شناس یجود در آن ممو یها کیو تکن یقانون یحسابدار

وضوع موط به کتابها، مجالت و مقاالت مرب یاست که بررس "محتوا لیو تحل هیتجز"مقاله،  نیدر ا یریگ

 بحث است. 

 

 قانونی حسابداری های روش، قانونی تحقیقات، ها داده تطبیق، کاوی داده :کلیدی کلمات
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 مالی بر رابطه اظهارنظر حسابرسان و مدیریت سود بر تاثیر سالمت تحلیلی

 دانشیار گروه متیریت، دانش ته عهوم اداری و ادتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان :سعيد فتحي

s.fathi@ase.ui.ac.ir  
 اصفهان دارشناس ارشت دانش ته متیریت و حسابتاری، واحت مبارده، دانشگاه آ اد اسالمی، :فرزاد ناصح پور

naseh184@gmail.com 
 چکیده

 ورشکستگی کیت،مال از مدیریت جدایی و منافع تضاد حسابداری، در گوناگون هایروش و برآوردها وجود 

 پژوهشگران، شده باعث جهان، سطح در دیگر مالی جرایم و هابحران افزایش و دنیا بزرگ هایشرکت

 از. کنند معطوف سود تکیفی به را خود توجه سود، رقم بر تأکید جای به اعتباردهندگان، و گذارانسرمایه

در  از طرف دیگر دخل و تصرف .است اظهار نظر حسابرسان سود، کیفیت ارتقای سازوکارهای جمله

های مالی باالخص در شرکتهایی که سالمت مالی )قرارگرفتن شرکت در وضعیت ورشکستگی و صورت

فاوت ختیاری )تامدیریت اقالم تعهدی  دارند، یکی از سازوکارهایقانون تجارت( مناسبی ن 141مشمول ماده 

تواند منجر به که می باشد( استکه در زمان شناسایی تحت کنترل مدیریت می سود نقدی و سود تعهدی

 بر. گذاران در انتخاب سهام شرکت شودکاهش شفافیت صورتهای مالی و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه

طلبانه )سودجویانه( مدیران از طریق دستکاری تواند رفتار فرصتظر حسابرسان، میاظهارن اساس، نیهم

دی  سود تعه  های مالی، کیفیتاقالم تعه دی اختیاری را محدودکند تا از این طریق با افزایش کیفیت گزارش

ان بر بردن به این موضوع است که آیا اظهارنظر حسابرسپی حاضر پژوهش هدفگزارش شده باال برود. 

د. تواند تأثیرگذار باشها میمالی شرکت استفاده مدیران از اقالم تعه دی اختیاری با درنظر گرفتن سالمت

 سان براظهارنظر حسابر تأثیر بررسی به متغیره چند خطی رگرسیون برای پژوهش فوق به کمک آزمون

ظهارنظر امالی بر رابطه  متغیر سالمت سپس تاثیر شود، پرداخته اختیاری تعهدی اقالم از استفاده

 حسابرسان و استفاده مدیران از اقالم تعه دی اختیاری بررسی خواهد شد.

 

 

 مالی سالمت اختیاری، تعهدی اقالم اظهارنظر حسابرسان ، :کلیدی هایواژه
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 ی ها و سوء استفاده های مالی از سالمندانکالهبردارنظارت و پیشگیری از 

 

 و هیأت عهمی گروه حسابتاری با نسته فیا  دانشگاه اصفهانعض :اصغر سلطانيدکتر 

 asgharsoltani@gmail.com 
 دارشناس رسمی دادگستری در امور با رگانی :بهمن فروزنده

 

 چکیده:

هها، آن بیهسود سرشار کاذب به سالمندان با هدف فر بادرباره کاال و خدمات  یتوخال هایعدهو 

وشهندگان از فر یشهود. بعضهیم ادیهاز افراد سالمند  یکالهبردارعنوان است که از آن به اقدامی

 هند کههسهت یکسهان کنندگان، پرستاران، از جملهنیمأت ران،ی، کارمندان، مداینترنتی و حضوری

و  قبهر ،یلبهتق یداروهها ،یدرمان یهامهیطور بالقوه وجود دارد. بهب یکالهبردار تیها قابلدر آن

ن اسهت کهه در آ ییاز جمله بسترها زین یگذارهیو سرما یریپدمحصوالت ض ،یمراسم خاکسپار

 آمهوزش و الت،یتحصه ،یکالهبهردار یههاتمهام روش ماننهد .شودیم یاز سالمندان کالهبردار

ا بهدر مبهارزه  انیو کمک به مشهتر یکالهبردار یهاوهیش صیتشخ یاز عوامل اصل ،یکل یآگاه

ز او اطهالع  یارگذهیاسهتفاده از ابهزار سهرماءو سو تیهسهرقت هو یهاوهیاز شه یآن است. آگاه

 .ستا نهیزم نیدر ا یکاربرد یهاهیتوص جملههشداردهنده از  میو عال یکالهبردار یهانشانه

 

 

 کالهبردی، سوءاستفاده از سالمندان، فریبکاری، سرقت، سالمندان.واژگان اصلی: 
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 «لتنقش قضات و کارشناسان رسمی دادگستری در تحقق عدا»

 (1356)بررسی موردی قانون روابط موجر و مستأجر 
 

 هرانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تدکتری حقوق کیفری و جرم :پوریمان رحیمیا

Iman.rahimipoor@gmail.com 
 

نظام حقوقی ایران، تحقق و  ژرمنی همانند-های حقوقی رومیهدف اصلی تصویب قانون در نظام طرح مسأله:

ظام برخالف ن)است  . این مقررات که اغلب برگرفته از نظرات اندیشمندان دانشگاهی و حوزویاجرای عدالت است
ان دهند(، برای تحقق عدالت نیازمند شرایطی است که در زمال که قضات قواعد حقوقی را شکل میحقوقی کامن

ودن بدالت، شفاف و روشن های یک قانونِ مدعی اجرای عترین ویژگیتصویب ممکن است مغفول بماند. یکی از مهم
گذاریِ انونق رتساهل در ام عبارات آن است تا مجریان را در مرحله با مشکل مواجه نسازد. لیکن در برخی از قوانین،

دهد. ی قرار میگران دیگری همچون قضات و کارشناسان رسمی دادگسترشفاف، بار تحقق و اجرای عدالت را بر کنش
صورت منفعالنه به ند کهقانون جامع و روشن، صرفاً بازیگران عرصه تحقق عدالت هست این افراد که در صورت تصویب

شوند وظیفۀ نمایند، در صورت ابهامِ قانون، نقشی فعال پیدا نموده و مجبور میگذار( را اجرا مینامۀ کارگردان )قانونفیلم
دلیل له قوانینی است که بهاز جم 1356مستأجر کارگردانی و بازیگری را به تنهایی ایفا کنند. قانون روابط موجر و 

ی، همچون و روشن ننمودن معیاری برای تعیین حق سرقفل« تعدی و تفریط»کاربردن عبارات مبهمی همچون به
ود، ظرفیت شتواند، منجر به تحقق عدالت گران را باز گذاشته و به همان میزان که میشمشیر دو لبه، دست سایر کنش

 . عدالتی داردبی

دارک و سناد و ماالعۀ این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار مصاحبه با قضات، وکال و مط روش تحقیق:

ات، ه توسط قضهای قضایی و احکام صادربه طور خاص بررسی نظرات کارشناسان رسمی دادگستری مندرج در پرونده
 بیین قرار داده است.تحقق یا عدم تحقق عدالت را به صورت یک تحقیق کیفی مورد ت

انون نطبق با قدهد؛ اوالً اگرچه اغلب قضات، برخی از مصادیق عملی منتایج تحقیق نشان می های تحقیق:یافته

اختیار خودشان  نسته و ازدانند لیکن خود را محصور در الفاظ قانون داروابط موجر و مستأجر را مخالف شرع و عدالت می
کارشناسان  کنند. ثانیاً های موجود قانونی برای صدور حکم منصفانه استفاده نمیرفیتدر مرحلۀ تفسیر با توجه به ظ

نجام بدهند وله را ایف محرسمی دادگستری در مواردی که باید در راستای تحقق عدالت با توجه به قاعده انصاف، وظا
عدی و ی و مصادیق تحق سرقفل بها،خصوص در رابطه با تعیین و تعدیل اجارهبدون توجه به فلسفه وضع قانون به

 باشند. تفریط، مانعی در برابر تحقق عدالت می

عدالتی برخی از احکام صادره، افزایش رسد؛ راه برون رفت از بیهای تحقیق به نظر میبا توجه به یافتهپیشنهادات: 

ز آزادی ستفاده او ا أجرآگاهی کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به مبانی و فلسفه وضع قانون روابط موجر و مست
 عمل قضات برای تحقق هرچه بهتر عدالت منطبق با شرع و اخالق است.

تری، تحقق عدالت.، آزادی عمل قاضی، کارشناس رسمی دادگس1356قانون روابط موجر و مستأجر  واژگان کلیدی:  
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 ضمیمه چکیده مقاالت: 
جمهوری  نظام محترم و وظیفه دستگاههای نظارتی مطلبی در مورد جایگاه مبارزه با فساد مالی و نقشدر ذیل 

ران درس تهمتوسط آقای دکتر ایمان رحیمی پور دانش آموخته دانشگاه تربیت  در قوانین و مقررات اسالمی

 )دبیرممی نماییجلب از قانون خالصه شده است که نظر شما را به آن دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی 

 همایش(.

 

 د؟ا هستیآشن و مقررات نینظام در قوان ینظارت یدستگاهها فهیو نقش و وظ یزه با فساد مالمبار گاهیجاآیا با 
 

 نۀ مبارزهدهد که نهادهای نظارتی متعددی در زمیبررسی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران نشان می

های توان از ظرفیتگانه وجود دارد که میبا فساد مالی و اقتصادی در نظام حقوقی ایران در دل قوای سه

 .آنان در این زمینه استفاده نمود که در ذیل به طور اختصار به اهم  آنان اشاره می شود

 در زمینۀ مبارزه با فساد های نظارتی قوۀ مجریهبند اول: سازمان

وی  همچنین .دارد عهده به را اساسی قانون اجرای مسئولیت اساسی، قانون 113 اصل براساس جمهور رئیس

 که گردیده موجب هامسئولیت همین و است دارعهده را وزیران کار بر نظارت وظیفه این اصل، قطب

 :باشند قتصادینظارت در امور مالی و ا امر متصدی مجریه قوه مجموعه در های متعددیسازمان

 «مالی» عدب در را مجریه قوه نظارتی هاینقش ترینعمده از یکی شاید :دارایی و اقتصادی امور وزارت -1

 دهد. اول:می جامان این وظیفه را طریق دو این وزارت از. دهدمی انجام دارایی و اقتصادی امور وزارت

 و مالی امور نظارت بر منظوربه ذیحساب عمومی، محاسبات قانون« 31» ماده براساس :هاحسابیذی

 غیره، و هاسپرده و وجوه تحول و تحویل و نگهداری  مالی، دفاتر و اسناد حفظ بر نظارت محاسباتی،

 امور و قانونی سیبازر وظایف انجام :حسابرسی سازمان دوم: شود.دولتی انتخاب می اموال حساب نگهداری

 وابسته هایسازمان و عمومی هایدستگاه سایر ها وبانک و دولتی هایشرکت و موسسات ساالنه حسابرسی

باشند، بر عهده این می حسابرسی به ملزم خود به مربوط قرراتم و اساسنامه طبق که مذکور هایدستگاه به

 در خاص ییاجرا ضمانت بینیپیش عدم مذکور سازمان قانونی ضعف نقاط از یکی سازمان است. البته

 .باشدیم محوله وظایف صحیح انجام جهت حسابرسی سازمان با مشمول هایدستگاه همکاری عدم خصوص

 51 سال مصوب بودجه و برنامه قانون طبق بودجه و برنامه سازمان: ریزیبرنامه و مدیریت سازمان -2

 منظور به اجتماعی و اقتصادی هایبررسی و مطالعات انجام وظیفه مذکور قانون 5 ماده طبق و تشکیل

 به آن تسلیم و درازمدت برنامه تهیه اجتماعی، و اقتصادی گزارشهای تهیه و بودجه تنظیم و ریزیبرنامه

 کشور کل بودجه به مربوط هایسیاست و هامشیخط پیشنهاد ساله، 5 عمرانی برنامه تهیه اقتصاد، شورای

 و هابرنامه اجرای بر «مستمر نظارت» وظیفه ترمهم همه از و بودجه تنظیم و تهیه اقتصاد، شورای به

در زمینۀ مبارزه با فساد این سازمان در سه وظیفه محول شده به آن  .دارد عهده به را آنها ساالنه پیشرفت
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 و کارایی ارزشیابی -2 استخدامی مقررات و قوانین اجرای حسن در مراقبت -1تواند موثر واقع شود: می

 و قوانین بررسی همچنین .عمومی محاسبات قانون 90 ماده موضوع عملیاتی نظارت -3 هادستگاه عملکرد

 هایدستگاه که تمامتوضیح این. دارد مذکور زمانسا مهم نقش از حکایت مذکور سازمان بر حاکم مقررات

 و جاری فعالیتهای خصوص در را الزم اطالعات دارند وظیفه بودجه و برنامه قانون 35 ماده طبق اجرایی

 ارزشیابی و «نظارت» برای را الزم هایهمکاری و تسهیالت کلیه و تسلیم سازمان به خود عمرانی هایطرح

 و برنامه قانون 35 و 22-19 مواد مقررات از متخلفین مجازات قانون طبق واال بدهند مذکور سازمان به

  شوند.می مجازات مقررات طبق و بوده جرم آنان عمل 30/1/55 مصوب بودجه

 عاتاطال ، کسباگرچه بر اساس قانون تشکیل وزارت اطالعات، وظیفه اصلی این نهاد :اطالعات وزارت -3

ظارتی، ر نهادهای ناحتمالی است، لیکن با گسترش مفاسد اقتصادی و نیاز سای هایتوطئه با مقابله و امنیتی

نین، عات مظنواطال این نهاد در یک دهۀ اخیر در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان تأمین کنندة

 نموده است. یافتۀ اقتصادی فعالیتمتهمین و مجرمین جرایم سازمان

 تی قوۀ قضائیه در زمینۀ مبارزه با فسادهای نظارسازمان: دوم بند

 و تعقیب و جرم کشف و جرم وقوع از پیشگیری وظیفۀ اساسی، در کنار قانون« 156» اصل طبق قوة قضائیه

را نیز بر «قوانین اجرای حسن رب نظارت» عنوان تحت دیگری دار آن است، وظیفهعهده که مجرمین مجازات

 .نمایداجرایی می نظارتی هایسازمان طریق از عهده دارد که این وظایف را

 و انتظامی و ظامین نیروهای ادارات، ها،وزارتخانه کلیه مستمر بازرسی :کشور کل بازرسی سازمان -1

 و المنفعهعام ساتموس و رسمی اسناد دفاتر و آنها به وابسته موسسات و هاشهرداری و دولتی هایشرکت

 از نحوی به دولت یا بوده لتدو به متعلق هاآن سرمایه از قسمتی یا تمام که هاییسازمان و انقالبی نهادهای

 جریانات و هانارسائی و تخلف موارد ان است وکند، بر عهدة این سازممی کمک یا نظارت آنها بر انحاء

 کند.را اعالم می اشاره مورد دستگاههای در مالی و سوءاداری

 و اشخاص اعتراضات و تظلمات و شکایات رسیدگی به اریاد عدالت دیوان :اداری عدالت دیوان -2

 و هانامهآئین و دولتی واحدهای مامورین اقدامات و تصمیمات و دولتی واحدهای اقدامات و تصمیمات

 اداری عدالت واندی دیگر طرف از. است را بر عهده دارد قانون خالف که شهرداری و دولتی مقررات و نظامات

 انفصال موجب دیوان آراء و احکام اجراء عدم زیرا باشدمی مهم نظارتی هایدستگاه جزو اجراء ضمانت نظر از

 .اندنداده انجام را آراء و احکام اجرای وظیفه که شودمی افرادی برای خدمت

 قضات طریق از دارد نظارتی آن جنبه از بخشی که خود، قانونی اصلی وظیفه قضاییه قوه :محاکم قضات -3

 تظلمات مورد در حکم صدور و رسیدگی بر عالوه دادگستری قضات وظایف از یکی .دهدمی جامان دادگستری

 و قوانین خالف دولتی هاینامهآئین و هانامهتصویب اجرای از خودداری به مربوط شکایات، و وتعدیات
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های مالی و ساز سوءاستفادهباشد که ممکن است زمینهمی مجریه قوه اختیارات ازحدود خارج یا مقررات

  اقتصادی را برای قشر خاصی فراهم نماید.

 در زمینۀ مبارزه با فساد های نظارتی قوۀ مقننهسازمان :سوم بند

 عموم در و نمایدمی وضع و تصویب را مملکت قوانین اغلب که ایقوه عنوان به اسالمی شورای مجلس

 و توانایی دارای نیز تنظار بحث در نماید، ضعو قانون تواندمی اساسی قانون در مقرر حدود در کشور مسایل

 :رساندمی امانج به ذیل هایطریق سازمان از را آنها که باشدمی هاییصالحت و اختیارات

 اموریتم و تشکیل اساسی قانون« 55» و« 54» اصول طبق محاسبات دیوان :کشور محاسبات دیوان -1

 انحاء از نحوی به که دستگاههای سایر و دولتی شرکتهای موسسات، ها،وزارتخانه حسابهای کلیه به رسیدگی

 که نمایدمی مراقبت و اشتهد عهده به داردمی مقرر قانون که ترتیبی به کنندمی استفاده کشور کل بودجه از

 همچنین. شدبا رسیده مصرف به خود محل در وجهی هر و نکرده تجاوز مصوب اعتبارات از ایهزینه هیچ

 دارد، را کشور امور تمام در تفحص و تحقیق حق« 76» اصل طبق اسالمی شورای جلسم که گونههمان

 دارا را کشور «مالی امور» تمام در تفحص و تحقیقق حق دیوان قانون« 42» ماده طبق محاسبات دیوان

 قوای و ایران اسالمی مهوریج مقامات تمام و نموده مکاتبه مستقیماً مواردی در تواندمی دیوان و باشدمی

 کشور کل بودجه انحاء از زا نحوی به که اشخاصی و هاسازمان کلیه و تابعه ادارات و هاسازمان و گانهسه

 نماید. پاسخگویی به مکلف نمایند،می استفاده

 قانون 138 صلا براساس :عمومی مقررات و قوانین با دولت مصوبات تطبیق و بررسی هیات -2

 خود وظایف و حیتصال حدود در و مقررات و قوانین حدود در اندیافته زهاجا وزراء و وزیران هیات اساسی

 لسمج با قوانین وضع اصلی یفهوظ که آنجایی اما از .نمایند بخشنامه و نامهآئین و نامهتصویب وضع به اقدام

 از ار حق این بخشنامه و نامهآئین و نامهتصویب وضع چارچوب در است ممکن دولت و بوده اسالمی شورای

 در اساسی، نونقا 170 اصل کار و ساز بر عالوه قانونگذار نماید، مخدوش آنرا مواردی در یا و سلب مجلس

 ورایش مجلس خود نه) اسالمی شورای مجلس رئیس ریاست تحت نظارتی نهاد و ارگان یک 138 اصل ذیل

 اصل در مذکور هایکمیسیون اتمصوب و دولت هاینامهآئین و هانامهتصویب داشته، مقرر ایجاد و( اسالمی

 را برخالف آنها که صورتی در تا رسدمی اسالمی شورای مجلس رئیس اطالع به اجراء برای ابالغ ضمن 138

اتی انع تصویب مقررمبفرستد. این سازوکار نیز  وزیران هیات به تجدیدنظر برای «دلیل ذکر با» بیابد قوانین

 اقتصادی را به همراه داشته باشد. والی ساز فساد مشود که ممکن است زمینهمی

 «دستگاههای نظارتی و نوع نظارت محوله»چکیده: 

 نظارت امنیتی. وزارت اطالعات:

 نظارت مالی در حین خرج. وزارت امور اقتصادی و دارایی )ذیحسابیها(:

 نظارت پرسنلی و نظارت عملیاتی. ریزی:سازمان مدیریت و برنامه
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 حسابرسی.نظارت  سازمان حسابرسی:

 نظارت بر رعایت قانون به صورت عام. سازمان بازرسی کل کشور:

 نظارت قضایی بر دولت و اعمال آن. دیوان عدالت اداری:

 نظارت بر اجرای قوانین در محاکم. دیوانعالی کشور:

 نظارت مستمر مالی پس از خرج. دیوان محاسبات کشور:

 گانه.3شخاص از طرز کار قوای نظارت بر رسیدگی به شکایات ا: 90کمیسیون اصل 

 س.نظارت تطبیقی بر مصوبات دولت و مجل هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی:

ان، الزم به ذکر است عالوه بر دستگاههای صهدرالذکر مراجهع قهانونی دیگهری نظیهر شهورای محتهرم نگهبه

فوق  شروح مطالبمبرای اطالع از اقتصاد و... وجود دارند.شورایعالی الگوی مصرف، شواریعالی مالیاتی، شورای 

 به قوانین مربوطه مراجعه نمایید.

 

 

 






