جوایز

بین المللی انجمن

ترجمه :سیده فاطمه اکبری کیارودی

مقدمه
جوایز بیناملللی انجمن حسابرسان داخلی شامل سه جایزه است .اول جایزه
یادبود برادفورد کادموس ۳به پاس کمک به حرفه جهانی حسابرسی داخلی.
دوم ،جایزه ویکتور زد .برینک برای خدمات متامیز ۴به پاس کمک به حرفه
از طریق خدمت به انجمن حسابرسان داخلی و سوم جایزه ویلیام ج.
بیشاپ برای دستاوردهای مادامالعمر ۵به پاس تأثیرگذاری بر حرفه جهانی
از طریق دستاوردهای مادامالعمر و تعهد و اهداء به انجمن حسابرسان
داخلی.
انجمن حسابرسان داخلی برای اعطای این سه جایزه معترب خود در سال
 ،۲۰۱۸از افراد واجد رشایط میخواهد که فرم رسمی مربوطه را بهصورت
الکرتونیکی تکمیل و در صورت لزوم ،مدارک و برگههای دیگر را پیوست کنند
و ارسال منایند .برای اعطای این جوایز ،افرادی به رسمیت شناخته میشوند
که دستاوردهای برجستهای در زمینه حسابرسی داخلی داشته باشند .جایزه
یادبود برادفورد کادموس به افرادی اعطا میشود که بهطور قابلتوجهی
به پیرشفت حرفه جهانی حسابرسی داخلی کمک کردهاند .جایزه ویکتور
زد .برینک برای خدمات متامیز به پاس خدمات اعضای انجمن حسابرسان
داخلی به این انجمن ،به آنان اعطا میشود و جایزه ویلیام ج .بیشاپ برای
دستاوردهای مادامالعمر به آن دسته از اعضای انجمن اعطا میشود که در
مدت خدمت به حرفه جهانی ،رهربی و تعهد فوقالعادهای به این حرفه و
انجمن حسابرسان داخلی داشتهاند.
دریافتکنندگان این جوایز ،هزینه ثبتنام و مسافرت « کنفرانس بین
املللی انجمن حسابرسان داخلی در سال  » ۲۰۱۸که در ماه مه( اردیبهشت
 )۱۳۹۷در دبی امارات متحده عربی برگزار خواهد شد ،را دریافت می کنند.
همچنین به آنان عضویت افتخاری در انجمن حسابرسان داخلی داده
میشود و در کنفرانسهای آتی نیز میتوانند بهطور رایگان ثبتنام کنند.
۲

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۲

نامزد شدن یک عضو برای جوایز مختلف امکانپذیر است اما هرکدام باید
بهصورت جداگانه ارائه شود .نامزدها توسط یک کمیته ویژه موردبررسی و
قضاوت قرار میگیرند .متامی فرمها باید به زبان انگلیسی تکمیل و در زمان
مقرر ارسال شوند .شایانذکر است انجمن حسابرسان داخلی در نظر دارد
که برای اهدای این جوایز در ماه می سال  ۲۰۱۸در کنفرانس بیناملللی که
در دبی امارت متحده عربی برگزار خواهد شد ،انجام شود.
جایزه یادبود برادفورد کادموس
این جایزه یکی از بزرگترین جوایز و افتخاراتی است که توسط انجمن
حسابرسان داخلی ،به افراد تأثیرگذار بر این حرفه ،اعطا میشود .این جایزه
در سال  ،۱۹۶۵در یادبودی از برادفورد کادموس ،اولین مدیرعامل (دبیر
کل) انجمن حسابرسان داخلی ،برای شناسایی اعضای انجمن و همچنین
سایر افرادی که همکاری بیناملللی برجستهای در زمینه حسابرسی داخلی
داشتهاند ،ایجاد شد .نامزدها بهصورت ساالنه بر مبنای دستاوردها و
مشارکتهایشان در تحقیق ،آموزش ،انتشارات و سایر پیرشفتها و
اقدامات در زمینه حسابرسی داخلی سنجیده میشوند .از سال  ،۱۹۶۶این
جایزه به  ۵۲نفر از متخصصین برجسته ،ذینفعان ،مربیان و حامیان حرفه
حسابرسی داخلی اعطاشده است.
ذکر این نکته رضوری است که اعضای دامئی کمیته اجرایی و کمیته جوایز
و همچنین کارمندان انجمن حسابرسان داخلی ،واجد رشایط دریافت این
جایزه نیستند.
هیچ تعهدی برای اعطای ساالنه جایزه وجود ندارد .تعداد جوایزی که در
یک سال اعطا میشود به اختیار کمیته جوایز واگذار میگردد .برندگان
پیشین این جایزه به رشح جدول ( )۱به منایش درآمده است.
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حسابرسان داخلی

جدول  .۱برندگان پیشین جایزه یادبود برادفورد کادموس

بی .کادموس

۱۹۶۶

-

۱۹۸۴

آ .جی .ریدلی

۲۰۰۲

B.Cadmus
وی.زد .برینک

۱۹۶۷

A.J. Ridley
دبلیو.ج .موور

۲۰۰۳

V.Z. Brink
اف.ای .مینتز

۱۹۶۸

F.E. Mints

ام .دیتنهوفر
M. Dittenhofer
دبلیو.سی .اندرسون
W.C. Anderson
سی.ال .براون
C.L. Brown
اس.سی .گراس
S.C. Gross

۱۹۸۵
۱۹۸۶

دی.ای .دوولی
D.E. Dooley

۱۹۶۹

ج.او .دیویس
G.O. Davies
اچ.جی .هینتز
H.J. Hintze
دبلیو.اس .اسمیت

۱۹۷۰

-

۱۹۷۱

جی.پی.وسربی

۱۹۸۹

W.S. Smith
اف آر.دبلیو .لنون

۱۹۷۲

J. P. Wesberry, Jr.
ام.جی .بارت

۱۹۹۰

F.R.W. Lennon
ال.بی .سایر

۱۹۷۳

M. J. Barrett
جی.بی .توماس

۱۹۹۱

L.B. Sawer
او .هانسبت

۱۹۷۴

O. Hunsbedt
اف.آ .بیل

۱۹۷۵

F.A.Beale
دی.ای .ویلسون
D.A. Wilson
دبلیو.جی .هارمیر
W.J. Harmeyer
جی.بی .تورستون
J.B. Thurston
آر.ال .ریچموند
R. L. Richmond

۱۹۷۶
۱۹۷۷

W.G. Moor
جی.رنارد
J. Renard

۲۰۰۴

۱۹۸۷

ال.ای .ریتنربگ
L.E. Rittenberg

۲۰۰۵

۱۹۸۸

یو .ال .اندرسون
U.L. Anderson
ج.ای .سامرنز
G.E. Sumners
جی.ام .کاپالن

۲۰۰۶

۲۰۰۷

J. M. Kaplan
جی.پی.روث

۲۰۰۸

J. P. Roth, PhD
-

۲۰۰۹

J. B. Thomas
پی.ای.هیشن
P. E. Heeschen
جی.تی .ریو
J. T. Reeve
جی.آ .هوپر
J. A. Hooper
اچ .ال .مارش
H. L. Marsh
 D.V.دی.وی .دانبار

۱۹۹۴

Dunbar
آ.جی .هانس اسپوئل

۱۹۹۵

۱۹۹۲

جی.ام .پورتال مارتیرن
J. M. Portal Martinez

۱۹۹۳

آر.جی.اندرسون

۲۰۱۰

۲۰۱۱

R. J. Anderson
۲۰۱۲

-

۲۰۱۳

-

A.J. Hans Spoel

۱۹۸۸

دبلیو.جی.دوانی
W. J. Duane, Jr.

۱۹۹۶

 Chamآ.دی.چمربزbers A.D.

۲۰۱۴

 …۳دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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نام برنده

سال

نام برنده

سال

نام برنده

سال

نام برنده

سال

۱۹۷۹

-

نام برنده

۱۹۹۷

کی.الکن
K. Løken

سی .ال .دالی
C. L. Duly

۱۹۹۸

۱۹۸۰

جی.آر .باالرد
J. R. Ballard

۱۹۸۱

پی.ج .ماکسز
P. G. Makosz2000

۱۹۹۹

-

۱۹۸۲

دبلیو.ال .تیلور
W. L. Taylor

۲۰۰۰

آ .اشنایدر
A. Schneider

۱۹۸۳

تی.آ.جانسون
T. A. Johnson

۲۰۰۱

جایزه ویکتور زد .برینک برای خدمات متامیز
هیأت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ،این جایزه را برای شناسایی
افرادی که از طریق مشارکت در اقدامات و فعالیت های جهانی این
انجمن ،خدمات برجستهای را به حرفه حسابرسی داخلی ارائه کردهاند،
در اساسنامه مقرر کرده است .در اولین اساسنامه نام این جایزه« ،جایزه
عضو افتخاری »۶بود سپس «جایزه خدمات متامیز »۷نام گرفت و در حال
حارض هم نامش جایزه خدمات متامیز ویکتور برینک است .برینک از
بنیانگذاران اصلی انجمن حسابرسان داخلی و یک حسابرس ،مربی،
نویسنده ،مدرس و حامی مشهور حرفه حسابرسی داخلی بود که در سال
 ۱۹۹۲درگذشت.
فقط اعضای انجمن حسابرسان داخلی واجد رشایط دریافت این جایزه
هستند.

جی.جی.فالهرتی
J.J. Flaherty

۲۰۱۵

دی.کی .بران
D. K. Beran

۲۰۱۶

پی.جی .سابل
P. J. Sobel

۲۰۱۷

اعضای کمیته اجرایی به استثنای رئیس قبلی که از این کمیته خارجشده
است ،اعضای کمیته جوایز و کارمندان این انجمن ،واجد رشایط دریافت این
جایزه نیستند .نامزدها بر اساس خدماتشان به انجمن و در سطح جهانی و
در حوزههایی همچون؛ تأثیر بر رشد عضویت و صدور گواهینامه ،کمک به
نتایج آموزشی برای حرفه یا کمک به رشد قسمتها (شعب) ۸و مؤسسات
انجمن ،مورد بررسی و قضاوت قرار میگیرند.دستاوردها باید فراتر از
مشارکت دریک قسمت یا انجمن خاص باشد .هیچ تعهدی برای اعطای
ساالنه جایزه وجود ندارد.با توجه به هدف تشخیص درست خدمات متامیز
اعضای حرفه ،در یک سال بیش از دو جایزه منیتواند وجود داشته باشد.
برندگان پیشین جایزه ویکتور برینک به پاس خدمات متامیز از سال ۱۹۸۰
به رشح جدول ( )۲است.

جدول  .۲برندگان پیشین جایزه برینک به پاس خدمات متامیز از سال ۱۹۸۰

نام برنده

سال

اس.سی .گراس
S.C. Gross

۱۹۸۰

جی.آر.کلی
J.R. Kelly

۱۹۸۱

دبلیو.جی .هارمیر
W. J. Harmeyer

۱۹۸۲

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۴

نام برنده

سال

دی.کی .بران
D.K. Beran

۱۹۹۹

آ.جی.ریدلی
A.J. Ridley

۲۰۰۰

جی.پی .گاریت
J.P. Garitte

۲۰۰۱
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آر.ان .کارولوس
R. N. Carolus
آر.ای .گابیل
R. E. Gobeil

نام برنده

سال

سال

سی.ال .براون
C.L. Brown

۱۹۸۳

دی.وی .دانبار
D.V. Dunbar

۱۹۸۴

دبلیو.ای .تامپسون
W.E. Thompson

۱۹۸۵

ال.آر .ردل
L.R. Radde

۱۹۸۶

جی.آ .هوپر
J.A. Hooper

۱۹۸۷

اچ.ال .مارش
H.L. Marsh

۱۹۸۸

اچ.جی .جانسون
H.J. Johnson
جی.گراسی
G. Grossi

۲۰۰۲

دی.اف .بنتلی
D.F. Bentley

۲۰۰۳

دی.آ.ریچاردز
D.A. Richards

۲۰۰۴

ای.ام .دادلی
E.M. Dudley
آر.ای .پارپر
R.E. Purpur

۲۰۰۵

سی .الپواینته
C. Lapointe

۲۰۰۶

آ.آر .توماس
A.R. Thomas

۲۰۰۷

دبلیو.ای .سوانسون
W.E. Swanson

۱۹۸۹

جی .نیولندز
J. Nieuwlands

۲۰۰۸

جی.کی.واتسن
J. K. Watsen

۱۹۹۰

اس.ال .مورگان
S.L. Morgan

۲۰۰۹

آر.ال .بل
R. L. Bell

۱۹۹۱

بی.ال .مک فیلیمی
B.L. McPhilimy

۲۰۱۰

دبلیو.جی .دوان
W.J.Duane Jr.
او.جی .مک گیل
O.J. McGill
ج.پی .ویلسون
G.P. Wilson
اچ.دی .میلر
H.D. Miller
ال.بی .سایر
L.B. Sawyer

۱۹۹۲

۱۹۹۳

ج.دی .کاکس
G.D. Cox
آر.ان .مک دونالد
R. N. McDonald

ال .وارس
L. Vaurs

۲۰۱۱

۲۰۱۲

 …۵دوماهنامه حسابرسان داخلی…
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نام برنده

سال

نام برنده

سال

آ.جی .اسپوئل
A.J. Spoel

۱۹۹۴

او.دبلیو .میلز
O.W. Mills Jr.
اس.ای .استنفورد
S.E. Stanford

پی .میلر
P. Miller
اس .گوئپفرت
S. Goepfert

۱۹۹۵

دبلیو.ای .هیک سوم
W.E. Hick III

۱۹۹۶

۲۰۱۳

آر .وینرتز
R. Winters

۲۰۱۴

ام .پارکینسون
M. Parkinson

۲۰۱۵

آر.ای .وایت
R.E. White

۱۹۹۷

-

۲۰۱۶

-

۱۹۹۸

-

۲۰۱۷

همچنین دریافتکنندگان جایزه مزبور قبل از سال  ۱۹۸۰به رشح جدول ( )۳است.
جدول  .۳برندگان جایزه برینک به پاس خدمات متامیز قبل از سال ۱۹۸۰

اچ .ال .آیکن
H.L. Aiken

او.آر .کرو
O.R. Crow Jr.

دبلیو.آر .گیلکریست
W.R. Gilchrist

اف.دبلیو.لنان
F.W. Lennon

آر.ال .ریچموند
R.L. Richmond

سی .تی .آتکیسان
C.T. Atkisson

ای .اچ.کانینگهام
E.H. Cunningham

آ.ای.هالد
A.E. Hald

آر .ام .میلن
R.M. Milne

سی.سی .اسلین
C.C. Slain

جی .آر .باالرد
J.R. Ballard

چ.بی .داویدسون
H.B. Davidson

دبلیو.تی.همیلتون
W.T. Hamilton

جی.آ .مارش
J.A. Mosher

دبلیو.اس .اسمیت
W.S. Smith

اف .ای .بیل
F.A. Beale

جی.او .دیویس
J.O. Davies

سی.ان .اینمن
C.N. Inman

سی .اچ .ناگل
C.H. Nagle

جی.بی .تورستون
J.B. Thurston

جی .دی .برات
J.D. Bradt

دبلیو.آر .دیویس
W.R. Davies

آ.اچ .کنت
A.H. Kent

آر.ای .نونان
R.E. Noonan

آر.دی .ویسلر
R.D. Whisler

وی .زد .برینک
V.Z. Brink

دی .ای .دوولی
D.E. Dooley

کی.کی .کیلگور
K.K. Kilgore

جی.بی.پارکر
J.B. Parker

دی .ای .ویلسون
D.E. Wilson

آ.جی.ای .چایلد
A.J.E. Child

دبلیو.اچ .گاربید
W.H. Garbade

آ .الکرن
A. Lauckner

دبلیو.ب .پیتس
W.B. Pitts

…دوماهنامه حسابرسان داخلی…۶
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نام برنده

سال

نام برنده

سال

اچ.سی.ام .کاب
H.C.M. Cobb

سی.جی .قسکوئر
C.J. Ghesquiere

جایزه ویلیام ج .بیشاپ برای دستاوردهای طول عمر
هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی رسامً این جایزه را در دسامرب ۲۰۰۴
بهمنظور شناسایی اعضایی که از طریق دستاوردهای طی عمرشان و تعهد
به انجمن و ارائه آنها به انجمن ،بر عملکرد بیناملللی حسابرسی داخلی
تأثیر گذاشتهاند ،آگاهی انجمن حسابرسان داخلی را ارتقا دادهاند و برای
ایجاد تفاوت در حرفه و سازمانها ،از افراد حرفهای در رسارس جهان الهام
گرفتهاند ،به وجود آمد.
برندگان جایزه مزبور طی سالهای اخیر به رشح زیر بوده است:
›در سال  ،۲۰۰۰به الرنس بی .سایر ۹اعطا شد که در رسارس جهان بهعنوان
«پدر حسابرسی داخلی مدرن» شناختهشده است.
›در سال  ،۲۰۰۲به مورتیمر دیتنهوفر ۱۰اعطا شد که به خاطر ارتقای
حسابرسی داخلی در دولت و آموزش طی عمر خود ،شناختهشده است.
›در سال  ،۲۰۰۴به ویلیام ج .بیشاپ سوم( ۱۱پس از مرگ) اعطا شد ،به
پاس تأثیرش بر حرفه جهانی حسابرسی داخلی در طی  ۱۲سال ریاست
انجمن حسابرسان داخلی.

›در سال  ،۲۰۰۸به ویلیام ال .تیلور ۱۲اعطا شد ،به پاس رهربی فوقالعاده و
تعهدش به حرفه و انجمن حسابرسان داخلی در طول عمرش.
›در سال  ،۲۰۱۶به پاتریشیا کی .میلر ۱۳اعطا شد ،به پاس رهربی فوقالعاده
و تعهدش به حرفه بهعنوان یک کارشناس (دستاندرکار) ،داوطلب ،سخرنان،
مربی ،نویسنده و تربیت افراد حرفهای جوان.
›در سال  ،۲۰۱۷به دنیس کی .بران ۱۴که بهعنوان «مشوق داوطلبان»۱۵
شناختهشده است ،اعطا شد.او به خاطر تعهدش به حرفه و ارتقای میزان
مربوط بودن حسابرسی داخلی در رسارس جهان ،بهعنوان یک الگو به
رسمیت شناختهشده است.
این جایزه به اعضایی از انجمن که در طی سالهای خدمتشان به حرفه و
انجمن حسابرسان داخلی ،رهربی و تعهد فوقالعاده داشتهاند ،تعلق میگیرد.
اعضا باید در سطح جهانی بهخوبی شناختهشده و محرتم شمرده شوند و
همچنین باید تأثیر عمدهای بر توسعه و پیرشفت حرفه داشته باشند .اعضا
ممکن است قبالً جایزه معترب دیگری از انجمن حسابرسان داخلی دریافت
کرده باشند مثل جایزه یادبود برادفورد کادموس یا جایزه خدمات متامیز
ویکتور برینک.
پیشبینیشده است که این جایزه بهندرت داده میشود .نامزدها باید در
پایان کار خود در حرفه حسابرسی داخلی (زمینههای مربوطه) و در پایان
مشارکت فعال خود در انجمن حسابرسان داخلی باشند.ا

پیوست ها:ا
.۱دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه تهران ،ایران
۱۰. Mortimer Dittenhofer
۱۱. William G. Bishap III
۱۲. William L. Taylor
۱۳. Patricia K. Miller
۱۴. Dennis K. Beran
۱۵. Encourager Of Volunteers

منابع:ا

)۲. Institute Of Internal Auditors (IIA
۳. Bradford Cadmus Memorial Award
۴. Victor z. Brink Award For Distinguished Service
۵. William G. Bishap III,Cia Lifetime Achievement Award
۶. Honarary Member Award
۷. Distinguished Service Award
۸. Chapters
۹. Lawrence B. Sawer

https://na.theiia.org/about-us/Public%20Documents/Call-for-Award-Nominations.pdf
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ذکر این نکته رضوری است که قبل از سال  ،۱۹۹۴همه روسای هیئت
مدیره بهطور خودکار جایزه مزبور را دریافت می کردند .در سال ،۱۹۹۴
برای بازبینی توسط یک کمیته و برای تشویق دریافتکنندگان نسبت به
روسای پیشین ،معیار جایزه تغییر کرد.

دبلیو.جی .لهمن
W.J. Lehmann

ای.اف .راتلیف
E.F. Ratliff

