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پیش گفتار
راهنمای حسابرسی عملکرد توسط کارگروه تدوین معیارها و دستورالعمل ها تهیه و به تصویب کمیته اجرایی حسابرسی

هدف از تدوین کتابچه راهنمای حاضر کمک به ارتقای کیفیـت حـسابرسیهای عملکـرد، ارتقـای. عملکرد رسیده است  
ان و راهنمایی آنان در مراحـل مختلـف برنامـه ریـزی، اجـرا و گزارشـگری حـسابرسیصالحیتهای حرفه ای حسابرس   

عملکرد است در ضمن می تواند بعنوان یکی از مبانی سنجش کیفیت رسیدگیها و گزارشـات حـسابرسی عملکـرد نیـز
حـسابرسیهایمفاد راهنمای حاضر برای حسابرسان دیوان محاسـبات کـشور در اجـرای کلیـه                . مورد استفاده قرار گیرد   

.عملکرد در دستگاههای تحت رسیدگی دیوان و در حدود اختیارات قانونی دیوان الزم الرعایه می باشد
با توجه به اینکه استانداردهای حسابرسی دولتی تاکنون به تصویب مراجع قانونی مربوط نرسیده است راهنمـای حاضـر

دهای اجرایی استانداردهای حـسابرسی عملکـرد اینتوسـایبر اساس استانداردهای حسابرسی دولتی اینتوسای و رهنمو       
تدوین گردیده و از کتابچه های راهنمای حسابرسی عملکرد دیوان حسابرسان اروپا و موسسات عالی حـسابرسی هلنـد،

.کانادا، فنالند و برخی کشورهای دیگر استفاده شده است
ف حسابرسی عملکرد و مفاهیم صرفه اقتصادی، کاراییبخش اول به تعاری   . این راهنما مشتمل بر چهار بخش می باشد       

.و اثربخشی، نقش و اهداف حسابرسی عملکرد و تفاوتهای حسابرسی های مالی و عملکرد می پردازد
بخش دوم به برنامه ریزی حسابرسی می پردازد و شامل نحوه انتخاب موضوعات حـسابرسی، منـابع اخـذ اطالعـات و

ات و منابع معیارهای حسابرسی عملکرد و نحوه تعیین معیارهای عمـومی و معیارهـایتهیه برنامه حسابرسی، خصوصی   
.خاص حسابرسی عملکرد می باشد

در این بخش خـصوصیات و انـواع شـواهد. بخش سوم در ارتباط با شواهد حسابرسی، یافته ها و نتیجه گیری می باشد            
 و گـردآوری داده هـا، نحـوه مـستندسازی، تحلیـل وتشریح شده، فرآیند تهیه شواهد و روشهای مختلف نمونه گیـری          

.تفسیر داده ها و یافته های حسابرسی و نحوه نتیجه گیری توضیح داده می شود
در این بخش اهمیت گزارش و خـصوصیات و. بخش چهارم و پایانی به نحوه گزارشگری حسابرسی عملکرد می پردازد          

.ده، و فرآیند پیگیری توضیح داده خواهد شدساختار یک گزارش مطلوب حسابرسی عملکرد تشریح ش
هریک از موضوعات بخشهای دوم و سوم فوق در قالب تعاریف مربوط و مبانی نظری موضوع، اقدامات عملی و مراحل
کار که بایستی توسط حسابرس عملکرد صورت گیرد، و نتایجی را که حسابرس می بایستی پـس از انجـام اقـدامات و

.آن دست یابد ارائه می گرددطی مراحل مذکور به 
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 مقدمه و تعاریف- بخش اول-1
 عامل کلیدی در پاسخگویی دولت- حسابرسی عملکرد -1-1

پاسخگویی عمومی هدف اصلی حسابرسی دولتی و به معنی مسئولیت قـانونی اداره کارآمـدحصول اطمینان از جامعیت     
ابهـام رایازه سود وجود ندارد و قـوانین و مقـررات پیچیـده و د              در بخش دولتی انگی    .استها یا واحدهای دولتی       برنامه
بـرگـردد فـشار مـداومی     این وضعیت موجب می. نیستمرز مسئولیتها به صورت شفاف مشخص     به همین دلیل     است

درعـین حـال. ها و تمرکز زدایی در تصمیم گیریها وجود داشته باشـد             کاهش هزینه  بخش دولتی برای کارآمدی بیشتر،    
 نیز به منظور گزارشگری موارد اتالف و سوء استفاده از وجوهات دولتـی، مـدیریت غیـردیوان محاسبات کشور  بر  فشار  

 حسابرسی مالی به تنهایی برای مطلع ساختن مدیریت و مردم.است رو به تزاید     ها  صحیح و عدم کفایت کنترلها و رویه      
رو دامنـه و روش از ایـن  . نمایـد    کفایـت نمـی    بع عمومی ایی استفاده از منا    صرفه اقتصادی، اثربخشی و کار     صدر خصو 

د دچار تحول گردید تا موضوعات مذکوروش شناختی حسابرسیها از طریق آنچه که امروزه حسابرسی عملکرد نامیده می          
و وضـعیت موجـود    ) آنچـه بایـد باشـد     ( بطور کلی هدف حسابرسی عملکرد شناخت وضعیت مطلوب       . را نیز در بر بگیرد    

هـای  بررسـی ریـشه   ) چه تفـاوتی وجـود دارد؟     ( ، بررسی میزان انحراف وضعیت موجود از وضعیت مطلوب        )آنچه هست (
یت بایـد چکـاربرای اصـالح وضـع     (گیری است   و ارائه توصیه برای تصمیم    ) دالیل این انحراف چیست؟   ( ایجاد انحراف 

.)کنیم؟

 تعریف حسابرسی عملکرد-2-1

، طـرح، فعالیـت، و وظیفـه بمنظـور ارزیـابی اجراییه  دستگاهد و مدارک یکرسیدگی نظام مند شواحسابرسی عملکرد  
این نوع حسابرسی، اطالعاتی برای ارتقای مسئولیت پاسخگوئی، بهبود. مستقل عملکرد آنها بر اساس معیارها می باشد       

ارت یا اقداماتمستمر عملکرد، کاهش هزینه و تسهیل تصمیم گیری توسط مرجعی را تامین می نمایدکه مسئولیت نظ               
.اصالحی را بر عهده دارد، و شامل حسابرسی اثربخشی، کارائی و صرفه اقتصادی می باشد

 اهداف حسابرسی عملکرد-3-1

حـسابرسی. هدف اصلی حسابرسی عملکرد بهبود اداره امور و پاسخگویی بخش دولتـی از طریـق ارزش افـزوده اسـت                   
ای تحت رسیدگی بررسیهه استفاده از منابع را در اجرای وظایف دستگا        اثربخشی و صرفه اقتصادی در     یی،اعملکرد کار 

توانـد منـتج بـه بهبـود نظـارت بـر د در صورتی که به صورت مؤثر اجرا شود می         رکلرو حسابرسی عم   از این . نماید  می
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نـابع کمتـر، بهبهـودا همان منابع یا حتـی م      بای دولتی و ارتقاء پاسخگویی، استفاده بهتر از منابع یا انجام کار             ههدستگا
وری و شـناخت تواناییهـای سـازمان و  ها و ارتقاء بهره     مدیریت دستگاههای دولتی، فراهم ساختن فرصت کاهش هزینه       

حسابرسی عملکرد همچنین بـه سـؤاالتی از ایـن.  و عملکرد شود   مهاارائه پیشنهاد جهت اصالح نواقص و بهبود سیست       
تر امکانپـذیر   یا آیا مصرف منابع به نحو بهینه یا خردمندانه          است؟ سب شده ارزش ک صرف شده    لپومعادل  آیا  : قبیل که 

.دهد پاسخ می باشد؟ می

 صرفه اقتصادی-4-1

کمتـر( .باشـد   میمورد نظر کیفیت حفظ با   نیاز منابع مورد     های تحصیل   هزینه کردنصرفه اقتصادی به معنای حداقل      
  :نماید تی از قبیل پرسشهای ذیل را ارائه میحسابرسی صرفه اقتصادی پاسخ سؤاال) هزینه نمودن

بـا کمتـرین هزینـه کـسب و متـضمن) Inputs-هـا   داده( آیا روشهای انتخاب شـده یـا تجهیـزات تـأمین شـده             •
 ترین روش استفاده از وجوهات عمومی بوده است؟ اقتصادی

خیر؟ یا ستا شده  تحصیل، و انسانی با رعایت صرفه اقتصادی آیا منابع فیزیکی یا مالی •
هـای مناسـب مـدیریتی   مطابق با اصول صحیح اداری و خط مـشی         برای کسب منابع   آیا فعالیتهای مورد رسیدگی   •

انجام گرفته است؟

 کارایی-5-1

)بهتر هزینه نمودن( باشد  می)داده(به منابع مصرف شده ) ستانده(نسبت نتایج بدست آمده از عملیات 
شود و سوال اصلی این است که آیا این منابع بـه  بع به کارگرفته شده مربوط می     در مورد کارایی نیز مسئله اصلی به منا       

 یا خیر؟استنحو رضایت بخش یا بهینه مورد استفاده قرار گرفته 
 با همان کیفیت قابل دستیابی بوده است یـابهتریآیا طی دوه زمانی مشابه و با صرف منابع کمتر، همان نتایج یا نتایج           

خیر؟
ایم؟ این سـوال بـه کیفیـت و  داشته) بر حسب کیفیت و مقدار    ( ها و فعالیتها بیشترین بازده را        آیا از داده   ،گربه عبارت دی  

.گردد کمیت خدمات ارائه شده و هزینه منابع استفاده شده برای تولید خدمات باز می
یا با استانداردهای کامالًی قبل و بعد،     ها  های مربوط به کارایی از طریق مقایسه آن با فعالیتهای مشابه و یا با دوره                یافته

 یـا بـدون"بهتـرین روش اجـرا    "تواند بر اسـاس اسـتانداردهایی از قبیـل         ارزیابی کارایی می  . شود  ارزیابی می مشخص  
در مواردی که پیچیدگی موضوعات امکـان تـدوین اسـتاندارد بـرای آن را( .استاندارد مشخص و مرتبطی صورت گیرد     
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نین مواردی بایستی ارزیابی بر مبنای بهترین استداللها و اطالعـات موجـود و مطـابق بـا تحلیـل              در چ ) سازد  منتفی می 
.های انجام گرفته در حسابرسی صورت گیرد

:گردد های ذیل می حسابرسی کارایی شامل بررسی جنبه
آیا منابع انسانی، مالی و سایر منابع به نحو کارآمد مورد استفاده قرار گرفته است؟•
ها و دستگاههای دولتی به نحو کارآمد مدیریت، تنظیم، سازماندهی، اجرا و پایش شده است؟ الیتها، برنامهآیا فع•
ده است؟منابع مطابق با اهداف و برنامه های مصوب به مصرف رسیآیا •
آیا خدمات دولتی واحد کیفیت مناسب بوده، و بموقع ارائه شده است؟•
ب تأمین شده است؟ با قیمت تمام شده مناسستانده هاآیا •

مفهوم قیمت تمام شده مناسب به توانایی دستگاه، فعالیت، برنامه یا عملیات مورد رسیدگی، در دستیابی به نتایج معـین
.شود واحد نتایج حاصله بیان می شود که بر حسب هزینه به ازاء هر با هزینه متناسب مربوط می

 اثربخشی-6-1

 البته اهدافی که در اثر بخشی مـورد)خردمندانه هزینه کردن  ( .دتعیین شده می باش   میزان دستیابی به اهداف     اثربخشی  
.ارزیابی قرار می گیرد  گستره وسیعی داشته و می تواند شامل ستانده ها، نتایج، و آثار فعالیت مورد رسیدگی گردد

 مورد نظر تأمین شـده و آثـارهای  ده  ستانآیا اهداف مورد نظر با استفاده از روشهای اتخاذ شده حاصل گردیده یا خیر و                
آن قابل مشاهده است؟ آیا آثار مشاهده شده واقعاً نتیجه خط مشی بوده یا اینکه سایر شرایط موجب بروز این آثار شـده

است؟
 حاصل گردیده یا خیـر، و ایـن، این سوال که آیا اهداف خط مشی       :مفهوم اثربخشی عمالً از دو جزء تشکیل یافته است        

توان در نتیجه خط مشی دنبال شده دانست یا خیر؟ اند را می ه آیا وقایع مورد نظر که اتفاق افتادهسوال ک
برای اینکه بتوان در خصوص میزان دستیابی به اهداف قضاوت نمود الزم است اهداف مذکور بـه نحـوی تنظـیم شـده

د در بررسی اثربخـشی، شـامل مـوارد ذیـلحسابرسی عملکر . هایی از این دست را فراهم سازد       باشد که امکان ارزیابی   
:گردد می
.ارزیابی کفایت سیستمهای سنجش، پایش و گزارشگری اثربخشی برنامه•
 یعنی اطمینان از اینکه اهداف اولیـه و،های دولت و یا هریک از اجزاء آن         گذاریها و برنامه    ارزیابی اثربخشی سرمایه  •

.نهایی حاصل گردیده است
ار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مستقیم یا غیرمستقیم مشاهده شده یک خط مـشی، درارزیابی اینکه آیا آث   •

نتیجه اتخاذ آن خط مشی ایجاد گردیده یا وقوع آنها به دالیل دیگری بوده است؟
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:ابی به اهداف شده است از جملهشناسایی عواملی که مانع از عملکرد رضایت بخش یا دستی•
تهای دول در برنامهتناقض  -
برنامه تهیه و طراحی هنحو عدم شفافیت در -
تأمین شده در برنامه) مالی و غیره قانونی،(  ابزارهاینبودنت و مرتبط یکنواخصحیح، مناسب  -
گیری و نظام مدیریت در اجرای برنامه ساختار سازمانی، فرآیند تصمیم  نقص در-
ات مردم و اهداف مدنظر انتظارباکیفیت خدمات عمومی ارائه شده  متناسب نبودن -
ها ، موازی کاری یا خنثی ساختن اهداف سایر برنامههم پوشانی -
ها و مشکالت مشاهده شـده در رابطـه بـا شناسـایی روشـهای اثربخـشتر نمـودن فعالیتهـا و   تحلیل دالیل یافته  •

.های دولت برنامه
با عملکرد بهتر برنامه یا رفع عواملی کـهدر رابطه   ) های جایگزین   گزینه( تعیین سودمندی نسبی رویکردهای دیگر    •

.شود مانع اثربخشی آن می

های مالی و عمکرد  تفاوت حسابرسی-7-1

 و صـورتهای مـالی یـک دوره مـالی بـه منظـور اظهـارنظر دررویدادهاهای مالی      از نظر اهداف و دامنه، در حسابرسی      
 موضوع و، در حالیکه در حسابرسی عملکرد     گیرد   می خصوص وضعیت مالی و رعایت قوانین و مقررات مورد بررسی قرار          

یی و اثربخـشی،ادوره رسیدگی انتخابی بوده و به منظور اظهارنظر در خصوص عملکرد از نظـر صـرفه اقتـصادی، کـار                   
گیـرد لـذا جامعیـت اطالعـات مـورد بررسـی در   مورد بررسـی قـرار مـی       معین دوره   در یک عملکرد بخشهای مختلف    

 در حـسابرسی هـای،از نظر روشهای مـورد اسـتفاده      . گردد  ب انسجام و صحت بیشتر نتایج می      حسابرسی عملکرد موج  
 در صـورتهای مـالیشناسـائی انحرافـات از اسـتانداردهای حـسابداری،    های مالی با رویکرد تأکید بـر      مالی معموالً داده  
شـود تـا   مقایـسه مـی    ی معین معیارهاکه در حسابرسی عملکرد فعالیتها تحلیل شده و با           شود در حالی    مطابقت داده می  

های مالی برای اظهـارنظر از چـارچوب   از نظر گزارشگری در حسابرسی    . میزان انطباق عملکرد با اهداف مشخص شود      
ی کامالً متفاوت و با توجه به شرایطچارچوبجمع بندی اظهارنظر در     شود اما در حسابرسی عملکرد        استاندارد استفاده می  
.باشد هایی برای اصالح نواقص و بهبود سیستمها و عملکرد می و شامل توصیه  انجام می گیرد و مقتضیات هر کار

کردلهای عملیاتی و عم  تفاوت حسابرسی-8-1

واژه حسابرسی عملیاتی در جائی کاربرد دارد که انجام حسابرسی اختیاری بوده و انجام عملیات حسابرسی و نتیجه کـار
ایـن نـوع حـسابرسی در بخـش. رتی به مدیریت وتوسعه برای بهبود عملیات منتهی شـود           حسابرسی به ارائه نظر مشو    
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خصوصی رایج و متداول است اما در حسابرسی الزامی بخش دولتی که توسط دیوان محاسبات کشور انجام می شـود و
وصـیه بـه مـدیریتروح نظارتی که در فعالیت های دیوان محاسبات کشور نهفته است اگر چه در این نوع حسابرسی ت                 

دستگاه ها برای بهبود عملیات وجود دارد اما هدف اصلی از حسابرسی مشاوره به مدیریت نیست بلکه ارزیـابی مـستقل
 قرار دارد به همین دلیل به کار گیری واژه حسابرسی عملکرد برای اول دستگاه ها و اطمینان دهی به ذینفعان در درجه        

شور درانجام وظایف قانونی و اعمال نقش حاکمیتی دررسیدگی هایش نسبت بهانعکاس نقش اصلی دیوان محاسبات ک     
مضاف به اینکه در دیوان محاسبات دیگر کشورها نیز واژه حسابرسی عملکـرد نیـز. واژه حسابرسی عملیاتی ارجح است    

.مورد استفاده قرار گرفته و این واژه رایج ومتداول است
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 فرآیند کلی حسابرسی عملکرد-1نمودار شماره 

برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی عملیاتی

اجرای حسابرسی

   

گزارشگری

پیگیری

انتخاب موضوع با توجه به
اهمیت موضوعات و اولویت ها

بررسی مقدماتی تعیین اهداف حسابرسی

تعیین دامنه حسابرسی

تعیین روش شناختیتعیین معیارهای حسابرسی

تعیین زمانبندی

گردآوری شواهد

تدوین یافته ها
انعکاس یافته ها به دستگاه تحت

 رسیدگی بمنظور اخد دالیل

ته هابسط و تکمیل یاف

نتیجه گیری

تهیه و ارائه گزارش

پیگیری اجرای پیشنهادات

گزارشگری نتایج پیگیری

تهیه برنامه حسابرسی

بازنگری معیارها

تدوین پیشنهادات
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 برنامه ریزی در حسابرسی عملکرد-بخش دوم  -2
 چه مواردی و تا چه میزان حسابرسی شود، چه روشی برایهدف از برنامه ریزی حسابرسی این است که مشخص شود         

برنامه ریزی باید این اطمینان را فـراهم سـازد. ارزیابی عملکرد استفاده شود و تجارب و مهارتهای حسابرسان چه باشد          
. گرفـت که حسابرسی با کیفیت باال، به شیوه ای موثر، کارآمد، و از نظر اقتصادی به صرفه و بـه موقـع انجـام خواهـد                          

 در حسابرسی عملکردریزیبرنامه  فرایند   .ماهیت متنوع حسابرسی عملکرد لزوم برنامه ریزی دقیق را ایجاب می نماید           
.بشرح ذیل است

برنامه ریزی راهبردی -1-2

یت منـابع در محـدود بـسیار زیـاد اسـت و   بالقوه موضوعات تعداد محاسبات  بلحاظ گستردگی اختیارات و وظایف دیوان
ر رعایت اولویتها را ایجاب می نماید لذا با انجام  برنامه ریزی این اطمینان حاصل می شود که منابع بـه کـاراتریناختیا

انتخاب موضوعات مبنائی برای برنامه ریزی عملیاتی و تخـصیص منـابع. شکل ممکن مورد استفاده قرار خواهد گرفت      
.است

.  آن تا حدود زیادی بستگی به انتخاب موضوعات حـسابرسی دارد           با توجه به ماهیت حسابرسی عملکرد میزان اثربخشی       
بنابر این برای اینکه بهترین استفاده از منابع به عمل آید باید موضوعاتی انتخاب شود که باالترین اولویـت را داشـته و

 حـسابرسی ولقوه بـا این امر مستلزم ارزیابی اهمیـت موضـوعات     . در صورت انجام بیشترین ارزش افزوده را ایجاد نماید        
.تعیین اولویت هر یک از موضوعات است

 اجتماعی، ارزش افزوده حـسابرسی،-انتخاب موضوعات در حسابرسی عملکرد بر اساس اهمیت مالی، اهمیت اقتصادی          
اقدامات انجام شده برای انتخاب موضـوعات، در. میزان ریسک و قابلیت حسابرسی شوندگی موضوعات انجام می گیرد         

.ح باید به میزان کافی مستند سازی شودتمام سطو

سابرسی عملکرد توسط واحد حسابرسی فرآیند انتخاب موضوعات ح-2-2

استخراج وظایف و اختیارات، اعتبارات، منابع در اختیار، درآمدها، هزینه ها و برنامه ها، پروژه هـا، عملیـات -1-2-2
ه قوانین و مقررات، بودجه مصوب و موافقتنامـه هـای مبادلـهو فعالیتهای دستگاه تحت رسیدگی از منابع مربوط منجمل      

بـا اسـتفاده از کلیـهموضوعات بالقوه حسابرسی هـر یـک از دسـتگاههای تحـت رسـیدگی               اولیه  شده و تهیه فهرست     
اطالعات و تجارب موجود و باتاکید بر امکان دسترسی به اطالعات وامکان پذیری روشهای گردآوری اطالعات اولویت

:موضوعات بر اساس محورهای ذیل انجام می گیردبندی 
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: ارزیابی اهمیت مالی موضوعات بر اساس موارد ذیل-1-1-2-2
).مشهود و نامشهود( ارزش دارائیهای -1-1-1-2-2
.تعهدات و بدهیها -2-1-1-2-2
.درآمدها -3-1-1-2-2
. پرداختهای انجام گرفته-4-1-1-2-2
. انسانیهزینه منابع -5-1-1-2-2

: اجتماعی موضوعات بر اساس موارد ذیل- ارزیابی اهمیت اقتصادی -2-1-2-2
. سهم موضوع یا فعالیت از کل فعالیت های دستگاه-1-2-1-2-2
. سهم موضوع یا فعالیت در تحقق وظایف و اهداف اصلی دستگاه-2-2-1-2-2
. سایر دستگاه هاارتباط اجرای موضوع یا فعالیت در تحقق وظایف و اهداف مهم-3-2-1-2-2
. انتظارات عمومی و نگرش افراد جامعه نسبت به موضوع یا فعالیت-4-2-1-2-2

: ارزش افزوده انجام حسابرسی بر اساس موارد ذیلارزیابی -3-1-2-2
.حسابرسی یا عدم حسابرسی موضوع در دوره های قبل -1-3-1-2-2
.فرآیند پاسخگوئی تأثیر حسابرسی فعالیت یا موضوع در بهبود -2-3-1-2-2
. ارتقای صرفه اقتصادی، کارائی و اثربخشی دستگاه تحت رسیدگی-3-3-1-2-2
 فراوانی موارد مشابه موضوع یا فعالیت در دستگاه تحت رسیدگی یا سایر دستگاهها-4-3-1-2-2
یرسـا امکان استفاده از نتایج حسابرسی در ارتقای صرفه اقتصادی، کـارائی و اثربخـشی                -5-3-1-2-2

موضوعات یا فعالیتها
تعدد ذینفعان برنامه یا فعالیت -6-3-1-2-2

: ارزیابی میزان ریسک موضوعات بر اساس موارد ذیل-4-1-2-2
. در دوره های قبلاشکاالت و ضعفهای شناسائی شده -1-4-1-2-2
.آمادگی دستگاه برای واکنش به ریسکعدم  -2-4-1-2-2
مقـوالت زیـست فـن آوری،   تدارکات،  ی موضوع یا فعالیت مانند       ذاتی بودن ریسک باال    -3-4-1-2-2

. بهداشت و درمان ومحیطی
. یا ضروری یا فوری بودن موضوع یا فعالیتبدیع -4-4-1-2-2
.پویا و رقابتی بودن محیط اجرای موضوع یا فعالیت -5-4-1-2-2
. میزان شناخت از موضوع و شفافیت عملکرد آن-6-4-1-2-2
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).مانند تغییر الزامات قانونی، مطالبات(غییر قابل مالحظه در شرایط موضوع یا فعالیت ت -7-4-1-2-2
. پیچیدگی و ابهام ساختارهای مدیریتی موضوع یا فعالیت-8-4-1-2-2
. عدم تحقق اهداف تعیین شده برای موضوع یا فعالیت-9-4-1-2-2

 در رابطه بـا اجـرای موضـوع یـا شواهدی از صرفه جوئی یا ولخرجی های بیش از حد          -10-4-1-2-2
.فعالیت

. توسعه قابل توجه موضوع یا فعالیت بصورت ناگهانی-11-4-1-2-2
. وجود ضعف در سیستم کنترلهای داخلی دستگاه اجرائی-12-4-1-2-2
. عدم پیگیری مدیریت دستگاه برای اصالح نواقص و ضعف های اعالم شده-13-4-1-2-2

 برنامه ریزی عملیاتی-3-2
 در حسابرسی عملکرد، برنامه ریزی عملیاتی است کـه بـرای هـر پـروژه حـسابرسی خـاصریزیبرنامه  دومین مرحله   

برنامه ریزی عملیاتی بـه دلیـل ماهیـت متنـوع و پیچیـده روشـها و فراینـدهای اجـرای. بصورت مجزا انجام می گیرد    
گرچـه.  انجام مـی گیـرد     احدهای حسابرسی برنامه ریزی عملیاتی توسط و    . حسابرسی عملکرد حائز اهمیت خاص است     

می شود لکن برنامه ریزی عملیاتی یک فرایند مـستمر بـوده ونهائی  معموالً قبل از شروع حسابرسی       حسابرسیبرنامه  
.ممکن است با پیشرفت حسابرسی نیاز به تغییر یا اصالح برنامه باشد

طالعات گردآوری شده می باشد کـه نتـایج آن در قالـبفرآیند برنامه ریزی عملیاتی شامل بررسی مقدماتی و تحلیل ا         
.لحاظ می شودبرنامه حسابرسی 

 بررسی مقدماتی-4-2
گستره این بررسی تا حدود زیادی به میزان شناخت.  است تعیین نحوه اجرای حسابرسی   هدف از انجام بررسی مقدماتی      

ـ            در صـورتی کـه حـوزه. ستگی خواهـد داشـت  و تجارب واحد حسابرسی در خصوص موضوع یا فعالیت مورد رسیدگی ب
باید توجه داشـت.  ناشناخته باشد گستره بررسی مقدماتی باید گسترش یابدواحد حسابرسیحسابرسی و اهداف آن برای      

بمنظـور .مـی باشـد  ایجاد شـناخت الزم   منظور از اجرای بررسی مقدماتی رسیدگی عمقی موضوع نیست بلکه صرفاً            که  
شود تـا در خـصوصمی  بررسی  )  سال 5حتی االمکان تا    (دستگاه    گذشته  سنوات معموالً سوابق بررسی مقدماتی   انجام  

در سنوات گذشته شناخت حاصلدر ارتباط با فعالیت مورد رسیدگی       ظرفیتهای دستگاه برای تحقق اهداف و عملکرد آن         
آن از نظر کمی و کیفـی تحلیـلدر بررسی مقدماتی همچنین اهمیت نسبی ریسکها و احتمال وقوع آنها و عواقب  .شود

ریسکهائی که احتمال وقوع بیشتری داشته و تاثیر بیشتری دارند و دستگاه آمادگی مقابله با آن را نداشته باشد. می شود 
.باید مورد توجه ویژه قرار گیرد
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رسـیدگی  تحت ر دستگاهاک فرایندهای اجرایو   رسیدگیمورد  موضوع یا فعالیت     از   جامعایجاد شناخت   در این خصوص    
را حـسابرسی محولـه   مسئولیتهای شناسایی موضوعات مهم حسابرسی و اجرای در ارتباط با موضوع حائز اهمیت بوده و      

.استبرنامه حائز اهمیت  از برای دستیابی به یک چشم انداز کلی دستگاهت ریمذاکره با مدیهمچنین . می نمایدتسهیل 
 حـوزهکارهای غیر ضـروری در انجام   به اجتناب از     دمی توان که   استاطالعات  از   بازبینی های قبلی اغلب منابع مفیدی     

 کمکاستطرف نشده    ، و همچنین مشخص شدن اشکاالتی که هنوز بر        است مورد رسیدگی قرار گرفته       که اخیراً  هائی
 موضوع و اطالعـاتدر این رابطه استفاده از اطالعات موجود در گزارشات حسابرسی مالی انجام شده در رابطه با               . نماید

اطالعات گردآوری شده باید به روز بـوده و در هنگـام اسـتفاده هـای. موجود در پرونده دائمی می تواند مفید واقع شود        
.بعدی نیز به روز شود

بـه نحـو مناسـب در تـدوین ارش بررسی مقدماتی مستندسازی شـده و      نتایج بررسی مقدماتی در قالب گز     ضرورت دارد   
.لحاظ گرددبرنامه حسابرسی 

برنامه حسابرسی -5-2
همچنـین برنامـه. است حسابرسی    فرآیند  و موفقیت آمیز   آطرحی مدون جهت اجرا و هدایت موثر، کار       برنامه حسابرسی   
و نگـارش قـسمت هـایگردآوری و ارزیابی شـواهد      برای  ی  ئ راهنما ، حسابرسی گروهانتخاب اعضای   حسابرسی مبنای   

باید توجه داشـت. استانجام کار   مراحل  اعمال نظارت بر کار حسابرسان و مستندسازی        مختلف گزارش، و ابزاری برای      
 حسابرسی از بسیاری از مشکالتی که بعداً در اجرای حسابرسی ممکن اسـتکار قبل از شروع   طراحی دقیق جزئیات    که  

. پیشگیری خواهد نمودبروز نماید
 اجـرایچگـونگی و زمانبنـدی    ،  )و دالیل تعیین دامنـه    (سیدگی  برنامه حسابرسی بایستی شامل تعریف اهداف و دامنه ر        

رویکرد و روشها و فنون مورد اسـتفاده و) ماهیت و گستره شواهدی که باید گردآوری و تحلیل شود         (عملیات حسابرسی   
اسـتفاده ازنحـوه    حـسابرسی و     ترکیـب گـروه   شرایط پرسنل و     و نهایتاً    مشکالت قابل پیش بینی   معیارهای حسابرسی،   

.ین و کارشناسان فنی باشدمشاورخدمات 
.برنامه حسابرسی بایستی در قالب فرم برنامه حسابرسی مستندسازی گردد

اهداف حسابرسی -1-5-2
بدیهی است . بدنبال یافتن پاسخ آن است     حسابرسیاست که    اصلی   تیل انجام حسابرسی و سواال    اهداف حسابرسی دال  

مسائلی که باید مورد حسابرسی قرار گیرد یا   اتموضوع. استای دیگر متفاوت    حسابرسی با حسابرسیه  پروژه  اهداف هر   
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 ذکر این نکته ضروری اسـت کـه عمومـاً اهـداف             . در ابتدای فرآیند حسابرسی بصورت دقیق و شفاف بیان شود          بایستی
  .ته ضروری استحسابرسی ارتباط تنگاتنگ با معیارهای حسابرسی دارند و در تعیین اهداف حسابرسی توجه به این نک

و تعـدادی   ) یک تـا سـه سـوال      معموالً  (و در قالب چند سوال اصلی       حسابرسی بر اساس نتیجه بررسی مقدماتی       اهداف  
. تعداد سواالت فرعی و میزان تخصصی بودن آنها بـستگی بـه موضـوع حـسابرسی دارد              . سواالت فرعی طرح می گردد    

بایـد   سواالت اصلی. از مولفه های سه گانه حسابرسی عملکرد باشدهریک از سواالت فرعی باید صرفاً در رابطه با یکی      
سواالت اصلی تفصیل بیشتری یافتـه و بـا          باشد سپس مشخصاً بر موضوع حسابرسی متمرکز      واضح و قابل فهم بوده و       

 سواالت فرعی نیز می تواند خـود بـه سـواالت           .در نظر گرفتن جوانب مختلف در قالب سواالت فرعی مرتبط طرح شود           
در هر حال مجموع این سواالت باید پاسـخ سـوال اصـلی را تـامین نمایـد امـا بایـد از                       . فرعی تر تقسیم بندی می شود     

  .یکدیگر متمایز بوده و هر یک تنها جنبه خاصی از موضوع سوال اصلی را در بر بگیرد
 باشـد و   یـا قابـل تـدوین        اشتهشدن داشته باشد، معیارهای آنها وجود د      ارزش پرسیدن و قابلیت حسابرسی      باید  سواالت  
موضـوع از طریـق مطالعـه         مقـدماتی  انجام بررسی  مستلزم   امرین  ا. باشدو یا قابل گردآوری     داشته  وجود  مربوط  شواهد  

ادبیات، مدارک و آمارهای مربوط، انجام مصاحبه با ذینفعان عمده و کارشناسان و سایر افراد، و تحلیل مشکالت بـالقوه                     
  .مذاکره در خصوص اهداف حسابرسی با دستگاه می تواند مفید واقع شود. است از دیدگاه های مختلف

عبارات مورد استفاده برای طرح سوال اساسی حسابرسی یکی از جوانب بسیار مهم فراینـد رسـیدگی و یکـی از عوامـل                       
 ماموریـت کلـی     وبوده  ات هدفمند   ظسوال اساسی حسابرسی بایستی مبتنی بر مالح      . تعیین کننده نتایج حسابرسی است    
اثـر   بهبود صرفه اقتصادی، کـارآیی و  بایدعالوه بر کنترل مالی حسابرسی  اهداف  لذا  . حسابرسی عملکرد را محقق سازد    

قـانونی دیـوان     جایگـاه    ،در تعیـین اهـداف    بایـد    حـسابرسی    واحـد  . مدنظر قرار دهـد    نیزرا  ارتقای پاسخگوئی   بخشی و   
  .مد نظر داشته باشدرا ) ارزش افزوده حسابرسی (حسابرسیاز اجرای  نتظارمورد ا و مسئولیتهای آن و تاثیر محاسبات

  
   دامنه حسابرسی-2-5-2
موضـوعاتی کـه    ،  در هدف تعیین گردیده    سواالتی که    گستره و به     را تعریف می نماید     حسابرسی حدود،  حسابرسی امنهد

. نوع بررسی که باید اجرا شود می پردازد       د و   باید مورد حسابرسی قرار گیرد، دوره زمانی که باید حسابرسی و گزارش شو            
دامنـه حـسابرسی     .دشو می   که باید انجام گیرد نیز    ی  هائگردآوری اطالعات و تحلیل   دامنه حسابرسی شامل     عالوه بر آن  

فرضیه هائی باید بررسی شود؟ چه نوع بررسی مناسب است؟ آیا محدودیتی            چه  مشخص می سازد چه سواالت خاص یا        
واحـد حـسابرسی     ه باید پوشش داده شود وجـود دارد؟       هائی که باید پوشش داده شود یا در گستره زمانی ک          در تعداد مکان  

دامنـه رسـیدگی بایـد بـصورت صـریح و واضـح در       . باید در تعیین دامنه رسیدگی قضاوت حرفه ای خود را اعمال نماید       
  .برنامه حسابرسی درج شود
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 معیارهای حسابرسی-3-5-2

ه معنای قاعده یا استاندارد یا آزمونی است که بوسیله آن موضوعات یا افـراد مـورد قـضاوت قـرار مـیمعیار یا ضابطه ب   
معیارهـا،بطـور کلـی   . گیرند به عبارت دیگر معیار وضعیتی است که باید وجود داشته یا می توانست وجود داشـته باشـد          

. یا خیرنموده استف مورد نظر را تامین  اهدافعالیت مورد رسیدگی تعیین اینکه آیا رای باستاستانداردهایی 
و اظهارنظر در خصوص عملکرد دسـتگاه تحـت برای ارزیابی    مجموعه استانداردها یا ضوابطی است که      معیار حسابرسی 

. یافتـه هـای حـسابرسی حاصـل مـی شـود            از مقایسه معیارها با آنچه که واقعاً اتفاق افتاده،        .  استفاده می شود   رسیدگی
به بهترین روش انجام گرفتـه از معیارها باشد اجرای کار    ) بهتر(داشته باشد یا فراتر      ها با معیارها انطباق   چنانچه واقعیت   

انجـام اقـدامات و   ی بـوده   اشـکاالت   دارای  عملکرد مشخص می گردد    لکن در صورت عدم انطباق عملکرد با معیار        است
ستدل و قابل دستیابی عملکردی است که با آنهـامعیارهای حسابرسی عملکرد، استانداردهای م .ضروری است اصالحی

مطلـوب  این معیارها، یک الگوی کنترلی      . تحت رسیدگی ارزیابی می شود     کارایی و اثربخشی فعالیتهای     صرفه اقتصادی، 
برای موضوع مورد بازبینی بوده و روش صحیح کار را ارائه می نماید، به عبارت دیگر انتظارات یک فرد منطقی و مطلـع

. را نشان می دهد"آنچه که باید باشد"از 
ی کـه صـورت مـی گیـرد نیـز معیارهای هر حسابرس   با توجه به تنوع موضوعات تحت رسیدگی در حسابرسی عملکرد،         

از آنجائی که معیارهای پذیرفته شده ای برای تمامی رشته ها و موضوعات مختلف وجـود نـدارد، در. متفاوت خواهد بود 
.توسط حسابرس صورت گیردبایستی  رهابرخی موارد تعیین معیا

  : در پاسـخ دادن بـه سـواالتی از قبیـل    کمک به حسابرس  ( استمعیارهای حسابرسی جهت دهی به ارزیابی ها هدف از   
 چه زمینه ای امکان پذیر است؟ انتظـارات از واحـد مـورد رسـیدگی و تکـالیف آن چیـست؟ چـهدرارزیابی رفتار واقعی    
به عبارت. )می باشد ... و   حاصل گردد و به چه نحوی این نتایج باید حاصل شوند؟             ع یا فعالیت  موضونتایجی باید توسط    

 اهداف مورد نظر را تامین می نماید یا خیر مـوردفعالیت تعیین اینکه آیا یک    رای که ب  استدیگر معیارها، استانداردهایی    
 باید توجه داشت کـه بـه،منابع ذیل اقتباس نمود ان از را بعنوان مثال می تو    حسابرسیمعیارهای   .گیرد استفاده قرار می  

   :هر حال قضاوت حسابرس نقش مهمی در انتخاب منابع مربوط و مناسب برای استخراج معیارها دارد
،عملیات واحد مورد رسیدگی قوانین و مقررات حاکم بر•
،مراجع تصمیم گیری ذیصالحتصمیمات متخذه توسط •
، و رویه ها هاخط مشی•
،مقایسه با بهترین روشیا ) عملکرد دوره های قبل (به مقایسه تاریخیرجوع  •
استانداردهای حرفه ای، تجارب و ارزش ها، •
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شاخصهای کلیدی عملکرد که توسط دولت یا دستگاه تحت رسیدگی تعیین شده است،•
فرمول ها و فناوریهای تولید، کارشناسان مستقل و توصیه•
،سایر اطالعات قابل اتکادانش تخصصی اثبات شده یا نوین و •
،انتظارات استفاده کنندگان•
، سایر موسسات عالی حسابرسیمورد استفاده توسطیا قبلی مشابه  استفاده در حسابرسیهاید معیارهای مور•
دارای برنامه های مشابه که فعالیت های مشابه انجام می دهند یا  )درداخل یا خارج از کشور ( سازمانهاییعملکرد  •

  ،هستند
،صورت گرفته استعالمهای  اعالم شده در پاسخ یامراجع ذیصالحتوسط تعیین شده های عملکرد داستاندار •
.موضوع مورد بررسیادبیات مدیریت عمومی و •

خصوصیات معیارهای حسابرسی عملکرد -4-5-2

ل دقت فوق العـادهاعما منجمله چالش برانگیز بودن اهداف حسابرسی،      با توجه به ویژگیهای خاص حسابرسی عملکرد،      
ات حـسابرسی کـامالً ضـروری استقالل و بی طرفی گزارشـ      ، حصول اطمینان از کیفیت    در تعیین معیارهای آن بمنظور    

لذا معیارهائی که برای حسابرسی انتخاب می شود بایستی دارای ویژگیهای خاصی باشد که این موارد را تـضمین .است
:شامل موارد ذیل استبرخی از خصوصیات معیارهای مناسب . نماید
.معیارها باید بصورت واضح بیان شده و در معرض تفسیرهای مختلف قرار نگیرد: قابل فهم بودن•
.کامل بودن، اشاره به تدوین کلیه معیارهای با اهمیت برای ارزیابی عملکرد در شرایط مختلف دارد: کامل بودن•
.رس یا مدیریت باشدمعیارها باید عاری از هرنوع پیش داوری حساب: بی طرفی•
معیارهائی است که منتج به نتیجه گیریهای مشابه توسط حسابرسان منظور از معیارهای قابل اتکا،    : قابل اتکا بودن   •

.دیگر که در همان شرایط از معیارهای مذکور استفاده کرده اند می گردد
نیازهـای اطالعـاتی اسـتفاده کننـدگان رامعیارها بایستی منتج به یافته ها و نتیجه گیریهایی شود که            : مفید بودن  •

.تامین نماید و با هدف ارتقاء صرفه اقتصادی، کارائی و اثربخشی تدوین شده باشد
معیارهای قابل قبول، معیارهایی است که واحد تحت رسیدگی، قوه مقننه، رسانه ها و عامه مردم: قابل قبول بودن   •

.ش معیار بیشتر باشد، حسابرسی عملکرد موثرتر خواهد بودهرچه میزان پذیر. حسب مورد با آن موافق باشند
معیارها بایستی با معیارهـای حـسابرسی عملکـرد سـازمانهای مـشابه یـا فعالیتهـای مـشابه و: قابل مقایسه بودن  •

.معیارهای مورد استفاده در حسابرسیهای قبلی واحد تحت رسیدگی، قابل مقایسه باشد
.ایستیدر ارتباط نزدیک با اهداف حسابرسی باشندمعیارهای حسابرسی ب: مرتبط بودن•
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 تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد-5-5-2

 و قابل حصول بودنمناسباز  معیارهای حسابرسی، بایستی رهنمودهای الزم از کلیه منابع موجود اخذ شده و              در تعیین 
 سـنجشآن هـدف     کـه   شـود  مطرحوال  ها به شکل یک س    معیارهریک از    بهتر است    نهایتاً. ئیمنما آن اطمینان حاصل  

. استمورد رسیدگی عملکردوضعیت 
معیارهای عمومی حسابرسی عموماً در حین بررسی مقدماتی تعیین می شود و با پیشرفت بررسیها، تفصیلی تـر شـده و
معیارهای خاص تدوین می شود به نحوی که رهنمودهای مشخصی را برای مرحله اجرایی حسابرسی و به ویژه تـدوین             

توان بـه شـکل معیـار اصـلی و معیارهـای  معیارها را می  . برنامه های خاص حسابرسی برای آزمودن معیارها ارائه نماید        
معیار اصلی اصول کلی را تعیین می نماید، در حالیکه معیارهای فرعی فعالیتهای تفصیلی مورد انتظار. فرعی تعیین نمود  

.مدیریت است
:ارد ذیل توجه شودها بایستی به مودر تعیین معیار

 مناسب بودن-1-5-5-2

 تنظـیم معیارهای حسابرسی باید با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی دستگاه تحت رسیدگی و بصورت واقـع بینانـه                   
باید در نظر داشت که همواره معیار مناسب معیاری است که متناسب با خصوصیات ویژه سازمان تحـت رسـیدگی. شود
استانداردهای مورد استفاده سایر کشورها بایستی تعدیالت الزم را در راسـتای بـومی سـازی آن اعمـالدر اتخاذ   . باشد
حسابرس باید یک شناخت کلی از حوزه تحت رسیدگی و دانش تخصـصی موضـوع تحـت رسـیدگی داشـته و از. نمود

داف تعیین شده توسـط مراجـع ذیـصالح،انگیزه ها و مبانی قانونی برنامه دولتی یا فعالیت مورد رسیدگی، و آرمانها و اه              
همچنین با استنادات قانونی و انتظارات ذینفعان اصلی و حسابرسیها و بررسیهائی که اخیـراً در. اطالع کافی داشته باشد   

شناخت روشها و تجارب موجود در سـایر برنامـه هـا و فعالیتهـای. حوزه تحت رسیدگی انجام گرفته آشنائی داشته باشد       
.رتبط دولت می تواند در این زمینه راهگشا باشدمشابه یا م

هماهنگی با مدیریت -2-5-5-2

ضرورت دارد معیارهای حسابرسی در هنگام شروع حسابرسی عملکرد به واحد تحت رسیدگی اعالم شود، سپس هر نوع
ورت امکـان درباید مورد بحث قـرار گرفتـه و در صـ          ) درخصوص معیارها (اختالف نظر با مدیریت واحد تحت رسیدگی        

در صورتی که حسابرس با نقطه نظرات دستگاه تحـت رسـیدگی در خـصوص معیارهـا. مراحل اولیه حل و فصل گردد     
موافق نباشد و یا موضوع با انجام مذاکره در سطوح مختلف قابل حل نباشد، در چنین مواردی حـسابرس بایـد اخـتالف
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عدم انجام هماهنگی با مدیریت دستگاه تحت رسـیدگی در. مایدنظر خود با دستگاه تحت رسیدگی را در گزارش بیان ن          
هنگام تدوین معیارها، ممکن است بر دیدگاه مدیریت نسبت به یافته های حسابرسی اثـر منفـی داشـته و از اثربخـشی

تفادهالبته این امر بدان معنا نیست که حسابرس باید تنها از معیارهای تعیین شده توسـط مـدیریت اسـ                   . گزارشات بکاهد 
.نماید

 قوانین و مقررات-3-5-5-2

در دستگاههای دولتی قوانین و مقررات است که مقـرر مـی. برنامه های دولت معموالً منبعث از قوانین و مقررات است         
) کدام جامعه هدف  (نماید چه کاری باید انجام شود، چه کسی آنرا انجام دهد، چه هدفی باید حاصل شود، و چه جمعیتی                    

از طرفی اجرای برنامه های دولت بایستی تابع شرایط و ضوابط مندرج در موافقتنامه های مربوط.  منتفع شوند  از خدمات 
در مواردی که اهداف تعیین شده در قوانین و مقررات مربوط بصورت دقیق و واضح مشخص گردیده اسـتفاده. نیز باشد 

 برخی موارد قوانین و مقررات مبهم، کلی، و تفسیر پذیر بودهاما در . از آن بعنوان معیار حسابرسی بĤسانی امکانپذیر است       
در چنین مواردی در نظرگرفتن قوانین و مقررات بعنـوان معیـار ممکـن. و امکان برداشتهای متفاوت را فراهم می سازد       

.است از نظر اشخاص ثالث قابل قبول نبوده و اعتبار یافته ها را مخدوش سازد

 اهداف-4-5-5-2

ممکن اسـت مقامـات. قانونگذار در هنگام اعطای اختیار برای اجرای هر برنامه اهداف آن را نیز تعیین می نماید      معموالً  
دستگاه مجری بمنظور تکمیل مجوزهای قانونی، جزئیات تفصیلی تری در خصوص اهداف برنامه را مقرر نمایند و بعضاً

حسابرس  می تواند این اهداف را بعنوان معیار.  آن تعیین نمایند   اهدافی برای عملیات برنامه، از جمله ستانده ها و نتایج         
در) فوایـد مـورد انتظـار از اجـرای آن        (هدفهای یک خط مشی یا برنامـه        . ارزیابی عملکرد برنامه مورد استفاده قرار دهد      

 ممکـن اسـتحتی تدوین کنندگان اصلی خط مـشی یـا برنامـه نیـز            . اغلب موارد به نحو آشکار و دقیق بیان نمی شود         
از طرفی ممکن است هدفها عمداً بصورت دو پهلو و کلی بیـان شـده. برداشت روشنی از فواید مورد انتظار نداشته باشند    

در واقع بندرت برنامه دولتی پیدا می شـود کـه هـدف بیـان. باشد تا اتفاق نظر و هماهنگی در عملیات را تسهیل نماید          
از طرفـی اغلـب برنامـه هـای دولتـی. زان تحقق هدف مذکور داشته باشد     شده یا استاندارد مشخصی برای سنجش می      

حاوی فعالیتهای جدیدی است لذا هدفهای قابل قبول و استانداردهای الزم برای دستیابی به آن از قبل تعیین و تعریـف
ر سـنجش تـشخیصنشده، یا برای مدت کافی مورد آزمون قرار نگرفته است تا بتوان مناسب بودن آن را به عنوان معیا                

بسیاری از مدیران نیز برنامه یا هدف بیان شده ای ندارند که متضمن استانداردهای مناسب باشد و بتـوان از آن بـه. داد
بایـد. با گذشت زمان، هدفها نیز می تواند دستخوش تغییر شود         . عنوان معیار اندازه گیری نتایج مورد انتظار استفاده کرد        
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بطور کلی تعیین هدفهای معتبر، وظیفه ای پیچیـده. های مورد استفاده، کماکان معتبر باشد     اطمینان حاصل کرد که هدف    
.و دشوار است

 استانداردها-5-5-5-2

در حقیقـت در بیـشتر. تعیین استانداردهای از قبل تعیین شده برای ستانده ها نیز در همـه مـوارد امکـان پـذیر نیـست                    
ا با دشواری مواجه است چرا که در اغلب موارد ستانده سازمانهای دولتـی قابـلفعالیتهای بخش دولتی تعیین استاندارده    

راه حل این مشکل الزام دولت به تنظیم بودجه عملیاتی یـا اتخـاذ. اندازه گیری نبوده و نسبت مستقیم با هزینه ها ندارد      
.روش بودجه بر مبنای صفر است

 انجام مقایسه-6-5-5-2

بعنوان مثـال در صـورتیکه قیمـت تمـام. قبل نیز در تمام موارد استاندارد قابل دفاعی نیست        مقایسه با عملکرد سالهای     
شده در مقایسه با سال قبل کاهش یافته باشد ضرورتاً به معنای کارایی باالتر نیست، مگر اینکه بتوانیم آن را به ستانده

بـه هـر حـال در برخـی مـوارد چنـین. ی نیـست  ها مرتبط ساخته یا اطمینان یابیم که ارقام سال قبل حاوی ناکارآمـد            
در این موارد حسابرس بایـد سـعی نمایـد کـه آنهـا را بـا. گردد  هایی در فقدان معیارهای بهتر اجتناب ناپذیر می         مقایسه

مقایسه با سازمانهای مـشابه نیـز. سالهای نزدیکتر مقایسه نماید چرا که مقایسه با سنوات دورتر چندان قابل اتکا نیست             
در این رابطـه، مـسئله قابـل. اولین و بیشترین مشکل، فقدان واحدهای قابل مقایسه است        . الت خاص خود را دارد    مشک

.ها در هر دو واحد مورد مقایسه نیز حائز اهمیت است اتکا بودن داده
:معیارهای حسابرسی عملکرد را میتوان به دو دسته عمومی و خاص بشرح ذیل تقسیم بندی نمود

یارهای عمومی مع-6-5-2

 معیارهای عمومی مواردی اسـت کـه از.معیارهای عمومی بیان عملکرد قابل قبول و رضایت بخش بصورت کلی است           
بعنوان مثال عملیات سازمانی که پیچیده، طوالنی و طاقت فرسـا اسـت نمـی. منطق یا عرف عمومی استنباط می شود      

مذکور مورد بررسی قرار گیرد ممکن است مواردی برای ساده سازیدر این رابطه چنانچه عملیات      . تواند موثر واقع شود   
یک مثال دیگر حیطه نظارت غیر موثر برخی از سرپرستان است که با بـازنگری. روشها و تسهیل عملیات پیشنهاد شود     

.آن ضرورت تقسیم مجدد کار مشخص شده و توصیه می گردد
بعنوان مثال در رابطه بـا تـدارک.  شده مدیریت استخراج می شود     در اغلب موارد معیارهای عمومی از روشهای پذیرفته       

یا تقسیم وظایف تهیه سفارش، خرید، و انجـام پرداخـت. کاالها، خریدهای عمده، اقتصادی تر از خریدهای جزئی است        
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کـههمچنین مجامع حرفه ای اصول و ضوابطی برای اعضای خود تعیین می کننـد            . منجر به افزایش کارائی خواهد شد     
برخی استانداردهای عملیـاتی نیـز توسـط متخصـصان رشـته هـای. میتواند بعنوان معیارهای عمومی مدنظر قرار گیرد      

بعنوان مثال در حوزه آموزش، یکی از استانداردها حداقل سـالهای تجربـه در تـدریس و تحقیـق. مختلف تعیین میشود  
ی پذیرفته شده مدیریت در حوزه های مختلـف آشـنائیبنابر این الزم است حسابرس با روشها. برای تصدی شغل است  

.داشته، در کاربرد معیارها احتیاط الزم را اعمال نموده و آن را برای هر یک از موقعیت های خاص تعدیل نماید

 معیارهای خاص-7-5-2

معیارهـای خـاص. نـد معیارهای خاص ارتباط نزدیک با اهداف تعیین شده، سیستمها و کنترلهای هر برنامه یا پروژه دار               
بعنوان مثـال در برنامـه ریـشه کنـی .عمدتاً از اهداف هر برنامه و استانداردها و اصول مربوط به آن استخراج می شوند              

یـا در برنامـه سـوادآموزی، هـدف. ماالریا، ممکن است هدف، ریشه کنی بیماری طی یک دوره زمانی مـشخص باشـد              
این اهداف میتواند بعنوان معیار برنامه یـا پـروژه تعریـف. ره برنامه باشد  دستیابی به درصد مشخص باسوادی در طی دو       

در چنین مواردی حسابرس باید دقیقاً وظایف و فعالیتهایی را که مدیریت برای دستیابی به این اهداف برنامه ریزی. شود
 این کار باید کفایـت و مناسـبتنموده است، مشخص ساخته و این وظایف را بعنوان معیار در نظر گیرد اما قبل از انجام              

با توجه به اینکه در بیشتر موارد اهداف بصورت کمی بیـان. این وظایف در دستیابی به اهداف مورد نظر را ارزیابی نماید          
.نشده است و آنقدر کلی است که بعنوان معیار قابل استفاده نمی باشد این کار با دشواریهایی مواجه است

زیادی به عملیات یک حوزه خـاص مـرتبط اسـت لـذا ضـرورت دارد حـسابرس در خـصوصمعیارهای خاص تا حدود     
بعنوان مثال در حسابرسی یک پروژه انرژی، تعیـین معیارهـای خـاص. جزئیات این عملیات اطالعات کافی داشته باشد      

ود قیمـت تمـامحسابرسی مستلزم اطالع حسابرس از استانداردهائی مانند میزان مصرف سوخت برای تولید انرژی، حـد              
شده تولید هر واحد انرژی، زمان توقف برای تعمیر و نگهداری نیروگاه، نسبت متوسط هزینه نگهـداری بـه کـل هزینـه

حسابرس باید بطور کامـل بـرای. باشد ای تاسسیات، میزان مورد انتظار خروجی انرژی و مواردی از این قبیل می             سرمایه
زمانی که با مفاهیم کلیـدی عملیـات آشـنا نـشده نخواهـد توانـست معیارهـایچنین موقعیتهایی مجهز شده باشد و تا       

. این موضوع تاکیدی بر ضرورت استفاده از دانش متخصصان فنی در حسابرسی عملکرد است             . حسابرسی را تعیین نماید   
. رار داده است  استانداردهای حسابرسی عملکرد نیز وجود صالحیتهای الزم در مجموعه هیات حسابرسی را مورد تاکید ق              

تـوان از طریـق هیـاتی از حـسابرسان کـه مـشتمل بـر هـای الزم را مـی    برای پروژه های بسیار پیچیده فنی صالحیت      
نحوه بکـارگیری ایـن کارشناسـان میتوانـد بـصورت. ای و همچنین کارشناسان فنی است تامین نمود         حسابرسان حرفه 

.باشد) تمام وقت یا پاره وقت (استخدام ثابت یا بکارگیری از طریق انعقاد قرارداد
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معیارهای سنجش نتایج محصوالت نهـائی را مـورد. معیارها می تواند با دیدگاه سنجش نتایج یا فرایند اجرا تعیین شوند   
ارزیابی قرار می دهد معیارهای سنجش فرایند میزان کار انجام شده یا حجم محصوالت میانی تولیـد شـده و کیفیـت و

در هر صورت معیارها باید بعنوان متغیرهای کمی تنظیم شده و طی یـک. ا مورد ارزیابی قرار می دهد     نحوه تولید آنها ر   
.دوره زمانی ارزیابی شوند تا امکان مقایسه تاریخی را فراهم سازند

 ستانده های فعالیت شاخصی برای تاثیرات اجتماعی برنامه مورد رسیدگی هـستند بعنـوان مثـال مـی:شاخصهای نتایج 
. با فناوری باال بعنـوان شاخـصی بـرای رشـد فناوریهـای نـوین اسـتفاده نمـود                   التأسیس ن از تعداد شرکتهای جدید    توا

شاخصهای ستانده مستقیم می تواند شاخصی برای نتایج نهائی در جامعـه باشـد مـثالً تعـداد تلفـات جـاده ای بعنـوان
.شاخص امنیت حمل و نقل جاده ای

ال میزان استفاده جمعیت هدف از نتایج فعالیت می تواند بعنوان شـاخص غیـر مـستقیم بعنوان مث  :شاخصهای اثربخشی 
.مورد استفاده قرار گیرد

بدیهی است در تعیین معیارهای حسابرسی باید مولفه های سه گانه حسابرسی عملکرد و اهداف حـسابرسی بـدقت مـد
ی مذکور می تواند امر تعیین معیارهـا را تـسهیلمشخص ساختن معیارها به تفکیک هریک از مولفه ها        . نظر قرار گیرد  

.نماید
معموالً دامنه در ابتدا وسیع انتخاب شده و با محدود سـاختن آن بـه چنـد موضـوع حـائز اهمیـت و مـرتبط بـا اهـداف
حسابرسی دامنه دقیق که با منابع موجود امکان حسابرسی آن وجـود دارد و بـرای تحقـق اهـداف موضـوع یـا فعالیـت

.یاتی دارند تعیین می شوداهمیت ح
واحـد  ضـرورت دارد     انجام رسیدگی است لذا   برای   اتمناسبت موضوع   عملیاتی  مهم فرآیند برنامه ریزی    الزاماتیکی از   

مـوردرا انجام داد یـا خیـر،        درج شده در دامنه رسیدگی       اتحسابرسی این موضوع را که آیا می توان حسابرسی موضوع         
ارزش نکه موضوعی را در دامنه حسابرسی درج نمائیم بایـد هـم قابـل رسـیدگی باشـد و هـم          برای ای  .قرار دهد ارزیابی  

.برسی کردن را داشته باشداحس

 معیارهای صرفه اقتصادی-1-7-5-2

 رساندن هزینه منابع مورد استفاده برای اجرای یک فعالیت با لحاظ کیفیتبه حداقل  (صرفه اقتصادی با توجه به تعریف     
رس باید موضوع صرفه اقتصادی در ارتباط با کسب همه انواع منابع از جمله منابع فیزیکی، مالی و انسانیحساب )مناسب

آیا منابع از نوع مناسب، به میزان مناسب، بـا هزینـه مناسـب و در زمـان و مکـان. و اطالعات را مورد بررسی قرار دهد      
 اقتصادی را با در نظر گرفتن اهـداف سـازمان و بـا حسابرس باید معیار سنجش صرفه    . مناسب کسب شده است یا خیر     

.مشورت دستگاه تحت رسیدگی تعیین کند
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لکـنرسد  به نظر میدر خصوص صرفه اقتصادی در کسب منابع، آسان     استانداردهایی برای قضاوت    در وهله اول تعیین     
رین قیمت پیشنهادی برای خریـد یـکهای این استانداردها، قبول کمت      یکی از نمونه  . عمالً در اغلب موارد چنین نیست     

با این وجود، موضوع تبانی مناقصه گران تقریباً در تمام کشورها متداول است و پیـشنهاد دهنـدگان بـرای. دارایی است 
لذا صـرفاً قبـول کمتـرین قیمـت بـه. دهند تا سیستم مناقصه را فریب دهند      فرار از رقابت اصلی دست به دست هم می        

برخی از مواردی که حسابرس می تواند در بررسی منابع مورد اسـتفاده بعنـوان معیـار صـرفه. مودندرت کفایت خواهد ن   
:اقتصادی در نظر بگیرد عبارتند از

بـا. میزان نیازهای سازمان باید بصورت دقیق و واضح بیـان شـده باشـد              : میزان مناسب  -1-1-7-5-2
ترین روش تأمین نیازهـا را مـشخص قتصادیتوان ا ها، می   مشخص شدن میزان نیاز و تحلیل کلیه گزینه       

.ساخت
 منابع باید در هنگام نیاز در دسترس بوده و نباید باعث وقفـه در دسترسـی: زمان مناسب  -2-1-7-5-2

دهـد، و زمـان های برآورد تقاضا را مـورد بـازبینی قـرار            از این رو حسابرس باید رویه     . به منابع دیگر شود   
هـای  ردازش در مراحل مختلف و زمان قابل دسترس بودن منابع طـی دوره            تأخیر تدارکات، زمان عادی پ    

این مشاهدات به حسابرس در تعیـین اینکـه. مختلف سال را بر اساس مستندات استخراج و تحلیل نماید         
.نماید  رسیدگی منابع را در زمان مناسب کسب نموده یا خیر، کمک میآیا مدیریت دستگاه تحت

محل صحیح استقرار منابع محلی است که بیـشترین نقـش را در تحقـق: مکان مناسب  -3-1-7-5-2
محل نامناسب منابع ممکن است مستلزم تحمل تـأخیر و پرداخـت. اهداف سازمان یا فعالیت داشته باشد     

بعنوان مثال ممکن است در یک قسمت، سمت هـای. هزینه انتقال، و عدم صرفه اقتصادی عملیات باشد       
.  داشته باشد و در قسمت دیگری افرادی نیز باشند که هیچ سمتی نداشته باشند              سازمانی بالتصدی وجود  

.نماید حسابرس بایستی قابلیت دسترسی به منابع در محلهای مختلف را بررسی 
ترین قیمـت در فرآینـد منظور از قیمت تمام شده مناسب، پائین  : قیمت تمام شده مناسب    -4-1-7-5-2

مـشتمل(ترین قیمت، حسابرس می بایستی هزینه چرخه زندگی منـابع            پایین  در تعیین . تأمین منابع است  
را مـورد) بر عناصری مانند هزینه اولیه، هزینه نصب و راه اندازی، هزینه نگهداری و ارزش اسقاط دارایی               

.دهد توجه قرار می
ی بررسـیحسابرس باید خصوصیات منابع مورد نیاز را از لحاظ کمی و کیفـ          : نوع مناسب  -5-1-7-5-2

تواند منشاء عـدم  هر انحراف قابل توجهی می    . نماید  نموده و آن را با مشخصات منابع تأمین شده مقایسه           
.صرفه اقتصادی باشد
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معیارهای کارآیی -2-7-5-2

اهـ  کارائی اشاره به رابطه داده. شود و اغلب یک موضوع داخلی سازمان است کارایی به نحوه استفاده از منابع مربوط می   
هائی از معیارهای کارائی عبارتند از نسبت تخت به بیمار در یک بیمارستان و نسبت ساعات کـار  نمونه. ها دارد   ه  و ستاند 

.ماشین به محصول تولیدی در یک کارخانه
 ازها، حـاکی    ها، یا کسب همان میزان بازده یا بیشتر با کاهش داده            در واقع افزایش بازده بدون افزایش متناسب در داده        

کارایی به تأثیری کـه فعالیتهـای مـورد رسـیدگی بـر جامعـه یـا محـیط خـارجی سـازمان دارد،. افزایش کارایی است  
هـای بیمارسـتان، اطاقهـای عمـل یـا  بعنوان مثال در مورد یک بیمارستان، کارایی به میزان اشـغال تخـت            . پردازد  نمی

کنـد  ای که بیمارسـتان درآن کـار مـی           سالمت در جامعه   مصرف دارو و غیره مربوط می شود، اما به وضعیت بیماری یا           
.پردازد نمی

از. سنجش کارآیی مستلزم وجود استانداردهای قابل قبول است، لیکن در بیشتر موارد چنین استانداردهایی وجود نـدارد                
انداردهااین رو حسابرس برای چنین مواردی باید با هماهنگی مدیریت دستگاه تحت رسیدگی و سایر متخصـصان اسـت                  

حتی در صورتیکه استانداردها از قبل وجود داشته باشد، استفاده از این استانداردها منوط به اقناع مربـوط. را تعیین نماید  
زیرا با توجه به تحوالت ایجاد شده ممکـن اسـت علیـرغم منـسوخ شـدن اسـتانداردهای. و مناسب بودن آن می باشد     

بعنوان مثال در یک اداره حسابداری از زمانی. د دیگر کماکان مورد استفاده باشند     کارایی به دلیل فقدان هر نوع استاندار      
گرفته، استانداردهائی برای زمان پردازش درخواست پرداخـت هـای مختلـف برقـرار  که کارها بصورت دستی انجام می     

اشـد لـیکن همچنـان است، با ورود کامپیوتر ممکن است زمان الزم برای پرداخت یک درخواست کاهش یافتـه ب                 شده
بنابراین الزم است حسابرس قبل از پذیرش استانداردهای موجود، بررسـی نمایـد. استانداردهای قبلی مدنظر قرار گیرد    

.آیا استانداردهای قبلی در وضعیت فعلی نیز کماکان مناسب هستند
تـر بـوده و  کمی است، نـسبتاً آسـان  ها دارای ماهیت مشابه، تکرارپذیر و ها و ستانده سنجش کارایی در مواردی که داده 

در مقایسه بـا ایـن مـوارد، سـنجش. توان برای چنین مواردی استانداردهای سنجش کارایی را تعیین تمود          راحت تر می  
بعنوان مثال تعیین کارایی یک نیروگاه تولید برق، در مقایـسه بـا. کارایی در مورد دیگر با دشواری بیشتری مواجه است        

بطـورکلی. تـر اسـت     آسـان ) که بیماران مورد معاینه وی هرکدام منحصر به فـرد هـستند           ( پزشک   سنجش کارایی یک  
.تر، دشوارتر است پیچیده سنجش کارایی برای فعالیتهای انسانی

 بـودن اول اینکه غیرجانبدارانه. های مشابه، حداقل دو اقدام باید انجام گیرد     ها و ستانده    در ارتباط با سنجش کارایی داده     
بعنـوان مثـال در مـورد. ای برسـد    منطقی بودن استانداردهای کارایی این نوع فعالیت ها باید به تأئید مجـامع حرفـه              و  

ای، طول ساعتهای آموزش، تعداد کارآموزان در هر کـالس، سـاعات کـاری هفتـه و  مربیان یک موسسه آموزش حرفه    

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



٢٥

 اینکه این استانداردها باید از دیدگاه افراد ذیـربط نیـزدوم. غیره، استانداردهای پذیرفته شده ای درحرفه آموزش هستند       
.مورد قبول باشند

هـر یـک از.  نماید تبیینحسابرس برای سنجش کارایی باید اجزای مختلف برنامه را در قالب پروژه ها یا وظایف مجزا                 
 اجرا، عملیات و ارزیـابی را دربـرفعالیتها یا وظایف معموالً مراحلی مانند بررسی امکانپذیری، برنامه ریزی، تأمین مالی،           

بعنـوان مثـال چنانچـه در. های سـازمان توجـه نمایـد    ها و خط مشی حسابرس باید در تعیین معیارها به رویه    . می گیرد 
دستگاه تحت رسیدگی ارائه یک خدمت مشخص با مواعد زمـانی مختلـف و بـا نرخهـای متفـاوت انجـام مـی گیـرد،

.واعد زمانی را بعنوان معیار حسابرسی برای سنجش کارآیی در نظر بگیردتواند این نرخها و م حسابرس می
هـا هـا و سـتانده    مـشخص سـاختن داده  -الـف  : تعیین استانداردهای سنجش کارایی مستلزم انجام سـه مرحلـه اسـت     

 تعیین استانداردهای کارایی-ها  ج  های مختلف به ستانده  مرتبط ساختن داده-ب 
ها ها و ستانده ختن داده مشخص سا-الف

 یا سازمان مشخص های هر برنامه، پروژه     ها و ستانده    برای تعیین استانداردهای سنجش می بایست کارایی ماهیت داده        
ها ممکن است شامل پرداخت وجه، زمان کار دستگاهها، روزهای کاری کارکنان، انرژی مصرفی و مواد اولیـه  داده. شود

این کار مـستلزم اشـراف. های مختلف باشد ا مواردی مانند کاالها یا خدمات تولیدی، یا فرآورده   ه  مورد استفاده و ستانده   
. باشد ها و نحوه شناسائی آن می ها و ستانده نسبتاً کاملی به این داده

ها ها به ستانده رتبط ساختن دادهم -ب
بعنـوان مثـال در یـک. ا اسـت  هـ   دهن سـتا  بـه  هـا   مرتبط ساختن داده  های کارایی عملکرد،      مرحله بعد در تعیین شاخص    

ها، غذا و غیره است و  ها، تجهیزات، دارو    های بیمارستان شامل تعداد تخت      بیمارستان، پس از آنکه مشخص شد که داده       
های صادره، تعداد تصویر برداریهای اشـعه ایکـس و غیـره اسـت، بایـد از  ها شامل تعداد بیماران یا تعداد نسخه        ستانده
هـای مختلـف  شاخص ها معموالً بصورت نـسبت     . ا به سنجش کارایی بپردازیم    ه  دهنبه ستا  ها   ساختن داده  مرتبططریق  

 به بعنوان مثال نسبت هزینه های پشتیبانی به تعداد بیماران بستری، نسبت ساعات کار مسئول داروخانه              . بیان می شود  
.احی به زمان بال استفاده ماندن اطاقهای عملهای پیچیده شده، نسبت تعداد بیماران منتظر نوبت جر تعداد نسخه

 تعیین استانداردهای کارایی-ج
بـه خـودی خـود، تـا زمـانی کـه بـا کند اما بـازدهی     های مذکور به سنجش بازدهی کمک می        مشخص ساختن نسبت  

ـ    . استاندارد مورد قبولی مقایسه نشده باشد معنایی ندارد       تـر از آن ا پـائین از این رو باید سطح عـادی بـازدهی و بـاالتر ی
بعنوان مثال در رابطه با بیمارستان مورد اشاره، بازدهی نسبت اشغال تخت یا اطاق عمل یـا هزینـه دارو. مشخص شود 

بـرای. ها به تنهائی کارائی یا عدم کارائی عملیات را نـشان نمـی دهـد                دهد اما این نسبت     به تعداد بیماران را نشان می     
تعیـین ایـن. ت دارد که یک نقطه معین را بعنوان استاندارد کارایی مشخص نمائیم           مشخص شدن میزان کارائی، ضرور    
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مشکل اینجاست که بازدهی اغلـب کمیـت. ای را می طلبد     ای دشوار بوده و اغلب قضاوت فنی افراد حرفه          نقطه وظیفه 
بر اساس بازدهی ارزیـابی مـیوقتی افراد بدانند    . ها را اندازه گیری می کند و کیفیت در بازدهی نادیده گرفته می شود             

از این رو اعمال قـضاوت حرفـه ای در. شوند، سعی می کنند حتی به قیمت کاهش کیفیت، ستانده ها را افزایش دهند             
.خصوص قابل پذیرش بودن ستانده ها ضرورت دارد

 مد نظـر قـرار گرفتـهحسابرس باید بداند که معیار کارائی چگونه تعیین شده است و آیا در تعیین آن مالحظات کیفیتی                
البتـه. است یا خیر؟ این بدان معناست که حسابرس باید قبل از پذیرش معیار کـارائی، آن را مـورد بررسـی قـرار دهـد                        

دلیل آن هم ممکن است کمبود وقـت، فقـدان دانـش فنـی، عـدم. پذیر نیست  امکانهمواره   معیارهای کارائی  بررسی
در چنین مواردی حـسابرس بایـد از معیارهـای. زینه انجام این کار باشد    همکاری مدیریت دستگاه تحت رسیدگی، یا ه      

:عبارت است از برخی از منابع پذیرفته شده تعیین معیارهای کارائی. پذیرفته شده استفاده نماید کارائی
در صورتیکه هیچ معیار کـارائی بـرای سـازمان تحـت رسـیدگی: مقایسه برون سازمانی   -1-2-7-5-2

هـا هـای آن  های مشابه را جستجو نموده و سعی نماید رویه       سازمان  شد، حسابرس باید رویه   تعیین نشده با  
ای، چنانچـه  بعنوان مثال در حسابرسی یک موسسه حمل و نقل جـاده          . را با وضعیت موجود مقایسه نماید     

نقلتوان رویه های مورد عمل موسسات حمل و           ای برای جایگزینی قطعات مصرفی وجود ندارد، می         رویه
.ای مشابه را بعنوان معیار استفاده نمود جاده

بطور کلی در حسابرسی عملکرد یک سازمان، می توان معیارهای کارائی مـورد عمـل در سـازمان قابـل
اما نکته مهم اینکه مقایـسه بایـد بـین مـوارد مـشابه. مقایسه با آن را بعنوان معیار کارائی در نظر گرفت         

ینه های عملیاتی یک سازمان را می توان با هزینـه هـای عملیـاتی سـازمانبعنوان مثال هز  . انجام گیرد 
میـزان خـدمات ارائـه شـده. مقایسه نمـود  ) که به جمعیتی با اندازه مشابه خدمت ارائه می دهد         (دیگری  

قیمـت تمـام شـده. توسط یک دستگاه محلی را می توان با سایر دستگاههای محلی مشابه مقایسه نمود          
انجـام چنـین مقایـسه هـائی در مـوارد دیگـر نیـز. را در دو اداره دولتی مقایسه نمـود       یک واحد خدمات    

.در حالیکه همواره تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد که از نظر افراد عادی پنهان می ماند. امکانپذیر است
ن یـکیک معیار واقع بینانه تر کارائی، مقایسه دو واحـد در درو           : مقایسه درون سازمانی   -2-2-7-5-2

شاخصهای عملکرد در این موارد مـی توانـد نـسبت هزینـه هـای اداری بـه هزینـه هـای. سازمان است 
حق الزحمه های پرداختی، میزان ضایعات در دو واحد تولیـدی، عملیاتی، نسبت پرداختهای اضافه کار به     

مشابه در واحدهایزمان بیکاری کارگران و ماشین آالت در دو واحد مختلف، میزان استفاده از تجهیزات               
مختلف، هزینه تعمیر وسائط نقلیه مختلف در دو اداره، میزان مصرف انرژی یا نسبت معلم بـه شـاگرد در
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مدیریت دستگاه تحت رسیدگی همواره تمایل بیشتری بـرای. دو مدرسه ابتدائی واقع در یک منطقه باشد       
.پذیرش مقایسه هائی از این دست را خواهد داشت

در برخـی حـوزه هـای خـاص کـه بخـش: ایسه بین بخش های خصوصی و دولتـی       مق -3-2-7-5-2
. می تواند مفید واقع شـود   هابخشاین مقایسه  خصوصی به ارائه خدمات مشابه بخش دولتی می پردازد،     

بخـشدر حسابرسی موسسه حمل و نقل دولتی می توان از استانداردهای تعیین شده توسط                بعنوان مثال 
تعویض قطعات مختلف خـودرو اسـتفاده نمـود، یـا زمـان نقدشـدن یـک چـک در در رابطه با     خصوصی

چنین مقایسه هـائی بایـد بـا احتیـاط کامـل.  مقایسه نمود  بخش خصوصی بانکهای دولتی را با بانکهای      
متفاوت بـودن شـرایط کـاری، مقـررات عملیـاتی و عوامـل مختلـف داخلـی و خـارجی در. صورت گیرد 

بعنوان مثـال ممکـن اسـت.  است به اعتبار مقایسه خدشه وارد نماید       بخشهای خصوصی و دولتی ممکن    
دستگاه دولتی مورد مقایسه از امتیازات خاصی مانند معافیتهای مالیاتی برخوردار باشـد یـا قانونـاً مکلـف
باشد نیازهای خود را از شرکتهای دولتـی تـأمین نمایـد در حالیکـه چنـین امتیـازات و محـدودیتهائی در

لذا مقایسه قیمت تمام شده هـر واحـد تولیـد در ایـن دو. بخش خصوصی وجود نداشته باشد    سازمانهای  
بـه(از طرفی انحصاری بودن بخش زیادی از خدمات مورد ارائه توسط دولـت              . سازمان معتبر نخواهد بود   

.عمالً انجام چنین مقایسه هائی را غیرممکن می سازد) ویژه در کشورهای در حال توسعه
یکی از مبانی سنجش کارائی کـه اعتبـار بیـشتری       : مقایسه با عملکرد دوره های گذشته      -4-2-7-5-2

البتـه. ، مقایسه عملکرد دوره جاری یـک واحـد بـا عملکـرد گذشـته آن اسـت               دارد نسبت به مبانی دیگر   
مقایسه به تنهایی کافی نبوده و ضرورت دارد در این خصوص وقایع غیرعـادی رخ داده در دوره جـاری و

بعنوان مثال ممکن است در دوره به دلیل کـاهش بارنـدگی و در .ه مورد مقایسه نیز مدنظر قرار گیرد      دور
نتیجه کاهش سهم تولید برق آبی و افزایش سهم تولید حرارتی، هزینه تولید یک کیلووات برق بیـشتر از

.دوره قبل شده باشد

اثربخشی معیارهای -3-7-5-2
 را بصورتهایاثربخشی. سازمان، برنامه یا پروژه به اهداف تعیین شده تعریف نموده اند           را میزان دستیابی یک      اثربخشی

در.  مدیریت و غیره تـشریح مـی نماینـد         اثربخشی برنامه،   اثربخشی عملیات،   اثربخشی سازمانی،   اثربخشیمرکب مانند   
) هـداف کـارگران کارگـاه     ماننـد ا  (ممکن است اهداف مربوط به یک سطح        . حقیقت اهداف دارای سطوح مختلفی است     

اهداف سرپرست نیـز ورودی مـدیریت و(را تشکیل می دهد     ) مانند سرپرست کارگاه  (بخشی از اهداف یک سطح دیگر       
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 از نظـراثربخـشی مفهـوم   . ، توجه به دیدگاههای افراد نیز حائز اهمیت اسـت         اثربخشیاز اینرو در بررسی     ). میانی باشد 
.شهروندان، قانونگذاران، و دستگاههای اجرایی دارای معانی متفاوتی استگروههای مختلف مانند مدیریت ارشد، 

اثربخشی، بدلیل نسبی بودن آنها بایستی توجه نمود کـه ایـن معیارهـا در خصوص معیارهای کمی به ویژه در رابطه با        
اوطلـب بـه مـدتمثالً در صورتی که معیار یک برنامـه کـارآفرینی، اشـتغال د            . بیش از حد دقیق و خشک تعیین نشود       

یکسال، پس از اتمام آموزش است نباید داوطلبی که تنها یک روز کمتر از یک سال شاغل شـده اسـت مـد نظـر قـرار
.نگیرد

بعنـوان مثـال. در اینگونه موارد بهتر است به جای یک کمیت مشخص دامنه ای از نتایج مختلف مورد توجه قرار گیرد                  
ی مدتهای مختلف پس از اتمام آموزش، شاغل بوده انـد، تـصویر بهتـری ازاطالعات مربوط به درصد اشخاصی که برا      

.نتایج ممکن ارائه می دهد و برای قضاوت در باره میزان موفقیت برنامه کارآفرینی سودمندتر خواهد بود
یکی از مبانی سنجش اثربخشی، مقایسه عملکرد با اهداف از پیش تعیین شده توسط مدیریت دستگاه تحـت رسـیدگی

در. نتیجه ارزیابی در اینگونه موارد به راحتی توسط مدیریت دستگاه تحت رسیدگی مورد پذیرش قرار مـی گیـرد                  . است
که برخی از آنها خـارج از آنهـا خـارج از(این مورد نیز مقایسه سطحی و عدم بررسی و تحلیل دالیل انحراف از اهداف               

  .می تواند گمراه کننده باشد) کنترل مدیریت است
:این جوانب شامل. ارهای اثربخشی باید کلیه جوانب یک هدف مشخص را در بر بگیردمعی
 .میزان دستیابی به هدفها را تا حد امکان بصورت کمی بیان نماید •

.جنبه های کیفی نتایج برنامه را ملحوظ نماید•
.آثار ناخواسته را بصورت کمی بیان نماید•

البته هیچیک از مشخصه های مورد اشاره به تنهائی.  زیر توجه نمود   در بررسی اثربخشی باید به مشخصه های مختلف       
نمی تواند تمام جوانب اثربخشی را پوشش دهد، لیکن ممکن است یکی از این مشخـصه هـا در یـک موضـوع خـاص

:این مشخصه ها عبارت است از. اهمیت بیشتری داشته باشد
ین معنا است که اهداف سـازمان، برنامـه به ا   مدیریت رهنمودهای: رهنمودهای مدیریت  -1-3-7-5-2

ها، و وظایف کارکنان بصورت منسجم و شفاف طراحی شده و بنحو مناسبی در طرحها، ساختار سـازمانی
 متـضمن مـدیریت رهنمودهای و فرآیندهای تفویض اختیار و تصمیم گیریهای سازمان انعکاس می یابد؟     

نای شفافیت اقدامات کارکنان سازمان و واحدهای تشکیلتوانائی سازمان در انطباق با شرایط متغیر و بمع        
.برنامه های عملیاتی استهدایت دهنده آن در 

یکی دیگر از ویژگیهـای اثربخـشی ارتبـاط بـین برنامـه بـا مـشکالت یـا :مربوط بودن  -2-3-7-5-2
را از ابتداتمامی برنامه ها و پروژه های برای اج       . شرایطی است که برای واکنش به آن طراحی شده است         
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اما ممکن است دالیل مـذکور در حـال حاضـر ضـرورت. براساس دالیل منطقی خاص خود توجیه دارند      
بعنوان مثال برنامه واکسیناسیون اطفال برای مبارزه بـا بیماریهـای خـاص. اجرای برنامه را توجیه ننماید    

بارزه با بیماریهای مذکور وجـوداطفال شروع می شود، اما اجرای این برنامه صرفاً تا زمانی که ضرورت م             
.داشته باشد توجیه دارد و در صورت ریشه کنی بیماریها، ادامه اجرای برنامه توجیه پذیر نخواهد بود

، و تناسب سـطح فعالیتهـاء آن منظور منطقی بودن طراحی برنامه و اجزا      : تناسبت داشتن  -3-3-7-5-2
 یک برنامه تنظیم خانواده برای کاهش نرخ زاد و ولـدبعنوان مثال  در طراحی    . با اهداف تعیین شده است    

استراتژی خاصی اتخاذ، کارکنانی استخدام، و میزان معینی منابع برای دست یابی به نرخ زاد و ولد مـورد
، به معنای ظرفیتهای طراحیناسبت داشتن در اینجا ت   .مشخص اختصاص می یابد    نظر در یک بازه زمانی    

.هدف مذکور استبرنامه برای محقق ساختن 
تحقـق اهـداف.  اسـت   میزان تحقق اهداف و آرمانها     منظور: دستیابی به نتایج مورد نظر     -4-3-7-5-2

اول اینکه ستانده ها چیست؟ و دوم اینکه تاثیر این ستانده ها بـر حـل. می بایستی از دو بعد بررسی شود      
ه بر تعداد منازل سـاخته شـده ومشکالت موجود چیست؟ بعنوان مثال در یک برنامه تامین مسکن عالو          

تعداد خانواده های اسکان داده شده، میزان کاهش مشکالت افراد فاقد مسکن در رابطه با تامین مـسکن
.مناسب نیز باید مورد توجه قرار گیرد

پذیرش به این معنی است که هر برنامه باید طـوری طراحـی شـود کـه مـورد: پذیرش -5-3-7-5-2
بعنوان مثال در یک برنامـه تـأمین آب شـرب، پـذیرش عبـارت اسـت از. ار گیرد رضایت جامعه هدف قر   

،)سـاعات برقـراری جریـان آب در روز        (، کیفیت، مـدت     )فشار آب (رضایت جمعیت هدف برنامه از کمیت       
).رفع اختالالت شبکه(هزینه ها و مدیریت انشعاب 

بعنـوان. ا ناخواسته و مثبت یـا منفـی دارد        خواسته ی اشاره به میزان وقوع آثار      : آثار ثانویه  -6-3-7-5-2
یا یکـی.  می تواند جابجائی ساکنین محدوده سد باشد       منفی ناخواستهآثار   مثال در یک پروژه احداث سد،     

.یک پروژه حمل و نقل جاده ای توسعه صنایع در نواحی دسترسی جاده است از پیامدهای مثبت
ازمان در انطباق با تغییرات محیطی، تأمین مـالی، و فـنمنظور توانائی س  : توانائی انطباق  -7-3-7-5-2

آوری و هماهنگی سازمان با نیازهای جامعه هدف است که چشم انداز مفیدی بـرای توانـائی سـازمان در
.فائق آمدن بر ضعف ها، مقابله با تهدیدهای خارجی و سود بردن از فرصتهای آتی ایجاد می نماید

 فضای کاری مناسب برای کارکنـان و فـراهم سـاختن فرصـتهایتأمین:  محیط کاری  -8-3-7-5-2
سازمان باید دارای یـک اسـتراتژی مـشخص. توسعه و ارتقاء ابتکار و ایمنی آنها از وظایف سازمان است          

.برای توسعه منابع انسانی خود باشد

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



٣٠

یریتشامل برنامه ها، خط مشی ها، روشها، و رویه هـائی اسـت کـه مـد                : کنترل داخلی  -9-3-7-5-2
وظیفـه کنتـرل داخلـی حفاظـت از. برای تضمین دستیابی به اهداف و مأموریتهای خود به کار می گیرد           

دارائیهای مهم مانند منابع اولیه، دارائیهای با ارزش، کارکنان کلیدی، مدارک و سوابق و اطالعـات مهـم
 تهدید مواجـه سـازد، دراست به نحوی که سازمان را در مقابل خطراتی که ممکن است موفقیت آن را با               

برقراری کنترلهای داخلی موثر به پیشگیری و کشف اشتباهات، تقلبات، سوء استفاده هـا،. امان نگاه دارد  
تخلف از قوانین و مقررات و مفاد قراردادها و موافقتنامه های اعتبارات کمک نموده و دستیابی به اهـداف

.را تسهیل می سازد
 و تصمیم گیری در خصوص موارد مذکور را می توان از طریق منابع دروناطالعات الزم بمنظور بررسی   
 بیانیـهمنابع درون سازمانی اخذ اطالعات شامل قوانین و مقـررات مربـوط،           . و برون سازمانی تأمین نمود    

، گزارشـات حـسابرسی    ، گزارشـات سـمینارها و صورتجلـسات هیـأت مـدیره           ، گزارشات ساالنه  ،مأموریت
 کارکنان و، مذاکره با مدیریت   ، برآوردهای بودجه  ، و استعالمات قبلی در خصوص موضوع       ارزیابی ،ازبینیب

. پرونده های دستگاه و نشریات داخلی منتشره می باشد،ذینفعان
فـه ایر افراد ح  ، دولت ط توس تهمل مطالعات و بررسیهای انجام گرف     امنابع برون سازمانی اخذ اطالعات ش     

ی ون تحقیقـات دانـشگاهی و سـازما       ،ای  پوشـش رسـانه    ،مانهای مشابه زسات  ا اطالع ، ذینفع یو گروهها 
. می باشدته استف دولتی و غیره دولتی انجام گریتوسط دستگاههاکه  مشابهی یکارها

 روش شناختی-8-5-2

با توجه به اینکه رویکردهای مختلفی برای اجرای حسابرسی عملکرد وجود دارد ضروری است رویکرد مناسب با توجـه
به عنـوان مثـال در سـنجش مـستقیم عملکـرد از.  موضوع و اهداف و دامنه حسابرسی برای اجرای آن انتخاب شود           به

طریق بررسی داده ها، ستانده ها، نتایج و آثار می توان به این نتیجه رسید که عملکرد رضایت بخـش بـوده و احتمـال
در این رویکرد نحـوه مناسـب اجـرای. دک خواهد بودوجود اشکال در طراحی و اجرای  فعالیت و سیستمهای کنترلی ان  

خط مشی ها، تأمین اهداف مورد نظر و پیامدهای نامطلوب مالی و اقتصادی، تصمیمات اتخاذ شده مـورد ارزیـابی قـرار
این رویکرد برای مواردی مناسب است که معیارهای مناسب برای سنجش کمیت و کبفیت داده هـا، سـتانده. می گیرد 
. و آثار وجود داشته باشدها، نتایج

سیستمهای کنترلی طراحی و اجرای سیـستمهای پـایش و مـدیریات در رابطـه بـا ارتقـاء صـرفهسابرسی  در رویکرد ح  
در این رویکرد اجزای کلیدی سیستمهای مذکور مورد تحلیل،. اقتصادی، کارایی و اثربخشی مورد بررسی قرار می گیرد        

.بازبینی و آزمون قرار می گیرد
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معموالً این نوع حسابرسی بـا محـور قـرار. در رویکرد مبتنی بر مسئله، تأکید اصلی بر نحوه تشریح صحیح مسئله است            
مانند نقص در ارائه خدمات، شکایت در رابطه با نحوه ارائه خدمات، افزایش. (دادن نشانه های مشکالت شروع می شود      

ت مختلف را به یکدیگر ارتباط دهد و برای تشریح هر چه دقیـقلذا حسابرس باید تالش کند مشکال     ) هزینه ها و غیره   
.تر مسئله مورد حسابرسی اقدام نماید

ماننـد ممیـزی، مـصاحبه، مـشاهده و بررسـی داده هـا  گردآوری  متنوعی از فنون    مجموعه   عملکرددر حسابرسی های    
 به تفصیل مـورد بحـث قـرار خواهـداین روشها در بخشهای بعدی راهنمای حاضر      (مدارک مکتوب قابل استفاده است      

گرچه هدف، اتخاذ بهترین روش است، لکن بدالیل اجرائی از قبیل دسترسی به داده ها ممکـن اسـت انتخـاب). گرفت
بدین دلیل ممکن است برخی مواقع به. مواجه گردد ) خصوصاً از نظر زمان و هزینه ها      (برخی روشها با محدودیت هائی      

در انتخاب روش گردآوری داده ها بایستی با واقع بینـی و انعطـاف پـذیری عمـل نمـود و. ددگزینه های دیگر اکتفا گر    
بـه عنـوان. مناسبترین روش که متناسب با اهداف حسابرسی و دامنه آن و زمان و هزینه انجام آن است انتخـاب شـود                

بـرایمطالعـات مـوردی،     لیکـه   در حا سازد   میخراج نتیجه گیریهای کلی را فراهم       روش نمونه گیری، امکان است    مثال  
. مناسب تر است بررسیهای عمقیانجام

:حسابرس باید به اعتبار و قابلیت اتکای روشهای مورد استفاده در گردآوری و تحلیل داده ها توجه نماید
منظـور از قابلیـت    . منظور از اعتبار این است که روشها باید آنچه را که هدف سنجش آنهاست مورد سنجش قرار دهنـد                  

اتکا این است که در صورتی که گروهی از داده ها مورد سنجشهای مکرر قرار گیرد، یافته های حسابرسی بایـد همـان
.باشد

 حسابرسیزمانبندی -9-5-2

در تعیین برنامه زمانی بایـستی تمـام زمانهـای. آخرین مرحله برنامه ریزی عملیاتی مشخص ساختن برنامه زمانی است         
برسی و تهیه، بازبینی و نهایی ساختن گزارش لحاظ شده و میزان پیشرفت کار در مقاطع مختلفالزم برای اجرای حسا   

وه بر محدودیتهای امکانات موجود، ضرب االجلهای زمانیدر این رابطه بایستی برنامه زمانبندی عال      . زمانی تعیین شود  
مدیر حسابرسی مـسئولیت مـدیریت روزمـره .دتعیین شده مانند مواعد نهایی ارائه گزارشات حسابرسی مد نظر قرار گیر           

وجـود یـک .حسابرسی، سرپرستی کارکنان، گزارشگری به دیوان و نظارت بر تهیه گزارش حسابرسی را بر عهـده دارد                
بایـستی اعـضا و.  در این برنامه بایستی تمام جزئیات کار لحاظ شود         برنامه فعالیت برای اجرای حسابرسی ضرورت دارد      

.ابرسی با توجه به موضوع حسابرسی و تخصصهای مورد نیاز انتخاب شوندسرپرست گروه حس

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



٣٢

 فرایند شناخت موضوع و دستگاه اجرایی توسط واحد حسابرسی-6-2

: کسب اطالعات الزم در رابطه با موضوع از طریق اخذ و بررسی موارد ذیل حسب مورد-1-6-2
 مربوطمقررات و قوانین -1-1-6-2
تیرشنامه های وزابخو تصمیمات دولت وایح و ل -2-1-6-2
 مربوطی علمی و تحقیقات یافته های-3-1-6-2
 ماموریت و گزارشات ساالنهبیانیه هایراهبردی، برنامه های  -4-1-6-2
، شوراهای عالیصورتجلسات هیات مدیره یا کمیته مدیریت -5-1-6-2
اجرائی دستورالعملهاینمودار سازمانی، رهنمودهای داخلی و  -6-1-6-2
ی برگزار شده در ارتباط با موضوع گزارشات همایش ها وصورتجلسات -7-1-6-2
نظرات کارشناسان و متخصصین حوزه ذیربط -8-1-6-2
آمارهای رسمی -9-1-6-2

سیستمهای اطالعات مدیریت -10-1-6-2
 حرفه ای مربوطهمجامعبررسیهای صورت گرفته توسط دست اندرکاران صنعت یا  -11-1-6-2
مراجع ذیصالحقبلی صورت گرفته توسط  یا بازبینی هایها استعالم  -12-1-6-2
، نشریات و سایتها مطبوعات اخبار و اطالعات مندرج در-13-1-6-2

: در خصوص موضوعاتی از قبیل کلیدیذینفعان و تحت رسیدگی واحد تمدیریکارکنان و  با صاحبهم -2-6-2
سازمانی و فعالیتهای دستگاهتغییرات مدیریت، ساختار  -1-2-6-2
آثار تغییرات قوانین و مقررات و بخشنامه های جاری -2-2-6-2
تحوالت کاری تاثیرگذار بر دستگاه یا فعالیت -3-2-6-2
 نیازها و انتظارات ذینفعان-4-2-6-2
 تحوالت فناوری و آثار آن بر عملکرد-5-2-6-2
 توزیع یا ارائه خدمات نوع محصول یا خدمت یا روشهای تولید،-6-2-6-2
 جایگاه فعلی دستگاه در بخش مربوط-7-2-6-2
 نحوه سنجش و پایش عملکرد توسط مدیریت-8-2-6-2
 وضعیت رقبا-9-2-6-2

 شناخت سایر گزینه های ممکن-10-2-6-2
:رسیدگی های قبلی  حاصل از موارد ذیل بمنظور استفاده از تجارباخذ و بررسی -3-6-2
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٣٣

موضوع یا فعالیت یا دستگاه توسط دیوان محاسـبات یا عملکرد مالی  ات حسابرسی    گزارش -1-3-6-2
و سازمان حسابرسی

 گزارشات بازرسی موضوع یا فعالیت یا دستگاه توسط سازمان بازرسی-2-3-6-2
ارزیابی ها و بررسیهای انجام شده توسط مراجع نظارتی دیگرگزارشات  -3-3-6-2

 عمل آمده و مشخص ساختن موارد ذیل با دیـدگاه تـاثیر آنهـا بـر مولفـه هـای جمع بندی بررسیهای به    -4-6-2
:عملکرد فعالیت مورد رسیدگی و درج آن در گزارش بررسی مقدماتی

نقـش و وظـایف، فعالیتهـا و فراینـدهای کلـی، رونـد(رسـیدگی    مورد   مشخصات فعالیت  -1-4-6-2
) و غیرهعملیاتو   هامشیخط  پیچیدگی ، میزانپیشرفت

شفافیت اهدافمربوط و میزان شاخصهای عملکرد ،  ماموریتها و نتایج مورد انتظار،اهداف -2-4-6-2
)اختیارات و تکالیف ( مهم قانونی موارد-3-4-6-2
و شفافیت مسئولیتهاروابط پاسخگویی ساختار سازمانی و  -4-4-6-2
و محیط اجرای فعالیتمحیط داخلی و بیرونی دستگاه  -5-4-6-2
 فعالیت و اهمیت فعالیت برای آنهاافراد ذینفع -6-4-6-2
فعالیتتکمیل  اثر گذار بر محدودیت های بیرونی -7-4-6-2
تحقیقات قبلی انجام گرفته در این حوزه نتایج -8-4-6-2
  و میزان در دسترس بودن آنهافعالیتمنابع در نظر گرفته شده برای  -9-4-6-2

تهای هر یک از آنان در فعالیت و مسئولیکارکنان کلیدی -10-4-6-2
ITاز جمله فرایندهای و اطالعاتی فعالیت فرایندهای مدیریتی  -11-4-6-2

کلیدی کنترلهای داخلی و کیفیت آنهافرایندهای  وجود -12-4-6-2

توسط واحد حسابرسی تعیین اهداف حسابرسی  فرایند-7-2
بطه با صرفه اقتصادی، کارائی و اثربخشی فعالیـتهائی که در را     مشخص ساختن و فهرست نمودن حوزه      -1-7-2

.مورد رسیدگی دارای بیشترین ریسک هستند
بندی آنها با  شناسائی نقاط ضعف و گلوگاههای عدم صرفه اقتصادی، کارائی و اثربخشی فعالیت و اولویت              -2-7-2

.در نظر گرفتن احتمال وقوع و عواقب آن
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٣٤

هـای  الب یک یا چند سوال واضح و شفاف بـا در نظـر گـرفتن حـوزه                تعیین اهداف اصلی حسابرسی در ق      -3-7-2
:کلیدی فوق و قابلیت حسابرسی آنها بشرح ذیل

مـوارددر صورتی که هدف از انجام حسابرسی، بررسی صرفه اقتصادی است طرح سـوال در خـصوص                   -1-3-7-2
):به عنوان مثال(ذیل 

ستگاه در ارتباط با تأمین کاالها و خدمات فرایندها و تصمیمات داخلی د بودنمناسب -1-1-3-7-2
تأمین منابع با کیفیت مناسب، از نوع مناسب، به میزان مناسب و با کمترین قیمت -2-1-3-7-2
کفایت منابع برای تحقق اهداف -3-1-3-7-2
های دیگر با هزینه کمتر امکان اجرا یا طراحی فعالیت به روش -3-1-3-7-2
عالیت یا موضوع از نظر نیاز اجتماعیضرورت اجرای ف -4-1-3-7-2
رعایت صرفه اقتصادی و مبانی صحیح انجام تأمین مالی -5-1-3-7-2

بـه(طرح سوال در خـصوص مـوارد ذیـل          در صورتی که هدف از انجام حسابرسی، بررسی کارائی است            -2-3-7-2
):عنوان مثال
ها ارتباط با تبدیل منابع به ستاده فرایندها و تصمیمات داخلی دستگاه در  مناسب بودن-1-2-3-7-2
ها یا نتایج حاصله از نظر نوع، کیفیت و کمیت تناسب بین منابع استفاده شده و ستانده -2-2-3-7-2
ها یا نتایج بر حسب کمیت و کیفیت یا زمان نسبت به منابع در دسترس حداکثر بودن ستانده -3-2-3-7-2
های غیر ضرور قابل اجتناب یا همپوشانیوجود یا عدم وجود گلوگاههای  -4-2-3-7-2
تأخیر در اجرا و عدم رعایت زمانبندی -5-2-3-7-2
اتالف منابع -6-2-3-7-2
هزینه واحد محصوالت یا خدمات تولیدی -7-2-3-7-2
استفاده موثر و توسعه مناسب نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات -8-2-3-7-2
زیع وظایفها و تو شفافیت مسئولیت -9-2-3-7-2

کارائی سازماندهی فعالیتها در تحقق اهداف -10-2-3-7-2
 در تحقق اهداففناوری اطالعات  وکارکرد وظایف پشتیبانی مانند تدارکات -11-2-3-7-2
مناسب بودن کیفیت فرآیندهای عملیاتی و نحوه بهبود آن -12-2-3-7-2
برقراری و سرپرستی مناسب کنترلهای داخلی -13-2-3-7-2
کفایت سیستمهای ارزیابی، نظارت، گزارشگری و پایش فعالیتها -14-2-3-7-2
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مـوارد ذیـلصورتیکه هدف از انجام حسابرسی، بررسی اثربخشی اسـت طـرح سـوال در خـصوص                  در -3-3-7-2
):بعنوان مثال(

 آن در تحقق اهداف ازلصکفایت کارکرد دستگاه و نتایج حا -1-3-3-7-2
ای هداف از قبل تعیین شده منجمله اهداف بودجهمیزان تحقق ا -2-3-3-7-2
نحوه پایش عملکرد دستگاه -3-3-3-7-2
آثار اجتماعی و تأثیرات مورد نظر فعالیت بر مخاطبین و جمعیت هدف -4-3-3-7-2
تعیین اهداف موضوع یا فعالیت مطابق با تصمیمات مجلس -5-3-3-7-2
 اجرای موضوع یا فعالیتریزی و کفایت اطالعات برای برنامه -6-3-3-7-2
ریزی و هدایت فعالیتها در راستای اهداف برنامه -7-3-3-7-2
ها با اهداف تعیین شده انطباق ستانده -8-3-3-7-2
آثار ناخواسته موضوع یا فعالیت و میزان اهمیت مالی آن -9-3-3-7-2

ها و اهداف قق ستاندهصحت و شفافیت اطالعات ارائه شده در رابطه با فعالیتها، تح -10-3-3-7-2
میزان رضایت ذینفعان از نتایج اجرای موضوع یا فعالیت -11-3-3-7-2

تعیین سواالت فرعی حسابرسی برای هر یک از سواالت اصلی به نحوی که پاسخ مجموع سواالت فرعی -4-7-2
)با در نظر گرفتن قابلیت حسابرسی آنها(پاسخ سوال اصلی ذیربط را تأمین نماید 

 تعیین دامنه حسابرسی توسط واحد حسابرسیفرایند -8-2
تعیین موضوعات مورد بررسی با در نظـر داشـتن اهـداف حـسابرسی، اختیـارات قـانونی دیـوان، اهمیـت -1-8-2

)منجمله وجود معیارهای مناسب و امکان دسترسی به اطالعات و گردآوری شواهد(موضوعات و قابلیت حسابرسی آنها 
و میزان نمونه) رسی گیری یا تمام نمونه(ن جامعیت و حدود رسیدگی تعیین میزا -2-8-2

تعیین گستره و دوره زمانی رسیدگی با توجه به اهداف حسابرسی -3-8-2

عالیـت در مکانهـای مختلـف اجـرادر مواردی که موضوع یـا ف      (مشخص ساختن گستره مکانی رسیدگیها       -4-8-2
)ودش می

باشد و دالیل آن ول انجام رسیدگی نمیمشخص ساختن مواردی که مشم -5-8-2
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:تعیین معیارهای حسابرسی توسط واحد حسابرسی فرایند -9-2
:استخراج و تعیین معیارهای عمومی حسابرسی -1-9-2

تحلیل نتایج بررسی مقدماتی در خصوص سیستمها و کنترلهای مدیریت بـا دیـدگاه تعیـین معیارهـای -1-1-9-2
سابرسیعمومی با توجه به اهداف ح

:تعیین معیارهای عمومی از میان اصول پذیرفته شده مدیریت به عنوان مثال موارد ذیل -2-1-9-2
قابلیت دستیابی اهداف مدیریت -1-2-1-9-2
قابلیت کمی کردن اهداف مدیریت -2-2-1-9-2
تناسب اهداف مدیریت با ساختار کلی سازمان -3-2-1-9-2
دیریت توسط تمامی افراد ذیربطقابل درک بودن اهداف م -4-2-1-9-2
دقیق بودن اهداف مدیریت از نظر کیفیت، زمان و هزینه -5-2-1-9-2
ها و فعالیتهای مدیریت برای دستیابی به اهداف شفاف بودن برنامه -6-2-1-9-2
ها و فعالیتها و منابع مربوط مشخص بودن مراحل و روشهای اجرای برنامه -7-2-1-9-2
های ممکن برای دستیابی به اهداف در بررسیهای مدیریت مودن تمامی گزینهلحاظ ن -8-2-1-9-2
وجود سیستمهای پایش فرایند کار و بازبینی پیشرفت آن در دستگاه تحت رسیدگی -9-2-1-9-2

وجود سیستم قابل اتکای کنترل داخلی مدیریت -10-2-1-9-2
تهای فنی و اختیارات قانونیاتخاذ تصمیمات مدیریت توسط افراد واجد صالحی -11-2-1-9-2
های منطقی اساس تحلیل اتخاذ تصمیمات مدیریت بر -12-2-1-9-2
االجرای مختلف توسط مدیریت های الزم رعایت قوانین و رویه -13-2-1-9-2
ها و فعالیتها و تعیین دقیق آن توسط مدیریت مشخص بودن محصوالت هر یک از پروژه -14-2-1-9-2
به صرفه بودن سیستمهای مدیریت در استفاده از منابع و پیشگیری از اتالف و مـوازیمقرون   -15-2-1-9-2
کاری
ریزی و کنترل استفاده از منابع توسط مدیریت برنامه -16-2-1-9-2

هـای مدنظر قرار دادن قیمت تمام شـده عملیـات و تمـامی عوامـل مـرتبط در تعیـین شـاخص                     -17-2-1-9-2
تیعملکردی توسط مدیر

های عملکرد براساس عملکرد واقعی توسط مدیریت بازبینی شاخص -18-2-1-9-2
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هـای مـورد انتظـار  انجام اقدامات اصالحی توسط مدیریت در مواردی که انحراف از شـاخص            -19-2-1-9-2
شود مشاهده می

وجود شواهد تالشهای مدیریت برای بهبود کارایی و صرفه اقتصادی در کسب منابع -20-2-1-9-2
:تعیین استانداردهایی برای موارد ذیل در رابطه با عملکرد مدیریت -21-2-1-9-2

به عنوان مثال تعداد انشعابات برق واگذار شده: عملیات-1-21-2-1-9-2
به عنوان مثال زمان پاسخگویی به درخواست یک خدمات: کیفیت-2-21-2-1-9-2
ی صـادره در یـک دوره زمـانی مـشخصبه عنوان مثال تعداد اسناد حـسابدار      : بازدهی-3-21-2-1-9-2

توسط هر فرد
به عنوان مثال میزان اشغال تخت در یک بیمارستان: میزان به کارگیری منابع-4-21-2-1-9-2
به عنوان مثال محدوده مجاز توقف کار کارکنان: میزان زمان بالاستفاده ماندن منابع-5-21-2-1-9-2

:سابرسیاستخراج و تعیین معیارهای خاص ح -2-9-2

: در مواردی که دستگاه دارای استانداردهای مشخص برای سنجش عملکرد است-1-2-9-2
استخراج معیارهای سنجش عملکرد دستگاه یا فعالیت و فهرست نمودن آن -1-1-2-9-2
انتخاب معیارهای حسابرسی از میان فهرست مذکور با توجه به اهداف حسابرسی -2-1-2-9-2
، کامـل بـودن و معیارهای سنجش عملکرد تعیین شده از نظر به روز بودن          اسب بودن بررسی من  -3-1-2-9-2

 آن معیـار دلیـل مناسـب بـودن        استفاده قبلی از  (لی دستگاه یا فعالیت و اهداف حسابرسی        مطابقت با وضعیت فع   
) آن اطمینان حاصل نماید بودنمناسباز شود و حسابرس باید مجدداً بررسی نموده و نمی تلقی 

در مواردی که دستگاه دارای استانداردهای مشخص بـرای قـضاوت در خـصوص عملکـرد در راسـتای -2-2-9-2
:اهداف حسابرسی نیست

تفکیک فعالیت مورد رسیدگی به فعالیتها و وظایف خردتر و مراحل مختلف اجرای کار -1-2-2-9-2
 و اثربخشی از نظر سـنجشهای صرفه اقتصادی، کارائی     مشخص ساختن نحوه سنجش مولفه     -2-2-2-9-2

نتایج اجرا یا بررسی فرایند اجرا با توجه به اهداف حسابرسی
:نماید در صورتی که اهداف حسابرسی سنجش نتایج عملکرد را ایجاب می -3-2-2-9-2

تعیـین شـده) کیفـی کمی و   (اهداف، نتایج و تعهدات، شاخصها      تعیین معیار از میان      -1-3-2-2-9-2
ای، اسـتانداردهای مـورد انونگذار برای خدمات و محـصوالت، اسـتانداردهای حرفـه   توسط مدیریت یا ق  

استفاده فعالیتهای مشابه
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اساس روند نتایج عملیـات از طریـق تحلیـل اطالعـات تـاریخی بـا تعیین معیار بر   -2-3-2-2-9-2
استفاده از فنون حسابداری یا آماری

 عملیات فعالیت یـا دسـتگاه تحـت رسـیدگی بـاتعیین معیار براساس مقایسه نتایج     -3-3-2-2-9-2
های قبلی آن دوره

تعیین معیار براساس مقایسه نتایج عملیات فعالیت یـا دسـتگاه تحـت رسـیدگی بـا -4-3-2-2-9-2
فعالیتهای مشابه در سایر دستگاهها

تعیین معیار براساس مقایسه نتایج عملیات فعالیت یـا دسـتگاه تحـت رسـیدگی بـا -5-3-2-2-9-2
های مشابه در بخش خصوصی عالیتف

تعیین معیار براساس نتایج عملیات از طریق ترازسنجی -6-3-2-2-9-2
عیین معیار براسـاس انتظـارات اسـتفاده کننـدگان از طریـق مـصاحبه یـا تکمیـل ت -7-3-2-2-9-2

پرسشنامه در خصوص سطح عملکرد
:نماید  نحوه اجرای عملیات را ایجاب میدر صورتی که اهداف حسابرسی سنجش -4-2-2-9-2

تعیین معیار براساس بهترین روشهای اجرا -1-4-2-2-9-2
مانند روشهای ایزو، کارت(تعیین معیار براساس استانداردهای کیفی اجرای عملیات         -2-4-2-2-9-2

  ...)متوازن، مدیریت کیفیت جامع و 
های مذکور با توجه نـوع، دامنـه و اهـداف حـسابرسی و ماهیـت موضـوع مـوردبدیهی است روش مناسب از میان روش      

.گیرد بررسی براساس قضاوت حسابرسی انتخاب و مورد استفاده قرار می
:ارزیابی میزان مناسب بودن معیارهای استخراج و تعیین شده -3-9-2

:بررسی معیارهای تدوین شده از نظر وجود شرایط ذیل -1-3-9-2
رک آسان معیار و صراحت و شفافیت معنای آند -2-3-9-2
 قابلیت عملی آزمودن معیار -3-3-9-2
داوری در خصوص عملکرد گیری و پیش  عاری بودن معنا و لحن معیار از هرگونه نتیجه -4-3-9-2
های مهم در بر گرفتن عملکرد فعالیت یا دستگاه تحت رسیدگی از تمامی جنبه -5-3-9-2
های عملکرد فعالیت یا دستگاه تحت رسیدگی در نتیجه کاربرد معیار تقاء مولفهاحتمال ار -6-3-9-2
 میزان پذیرش معیار با توجه به قابل دفاع بودن و مقبولیت آن در کاربردهای قبلی -7-3-9-2
قابلیت مقایسه با عملکرد فعالیتهای مشابه در دستگاه تحت رسیدگی و سایر دستگاهها -8-3-9-2
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توسـط واحـد روش شناختی و زمانبندی حـسابرسی      تعیین    فرایند -10-2
:حسابرسی
 تعیین رویکرد مناسب برای اجرای حسابرسی عملکرد بـا توجـه بـه موضـوع و اهـداف و-1-10-2

دامنه حسابرسی
ها با توجه به موضوع و اهداف و دامنه حسابرسی  تعیین روش مناسب گردآوری داده-2-10-2
رهائی که باید انجام گیرد براساس دامنه حسابرسی مشخص ساختن حجم کا-3-10-2
 مشخص ساختتن تعداد اعضای واحد حسابرسی با توجه به نفر ساعت الزم-4-10-2
 مشخص ساختن تخصصها و تجارب الزم با توجه به موضـوع مـورد رسـیدگی و اهـداف-5-10-2

حسابرسی
قـاطع مختلـف پیـشرفت کـار و تعیین برنامه زمانی مراحل مختلف اجرای حسابرسی و م         -6-10-2

موعد تهیه و ارائه گزارش
 در صورت نیاز به افراد متخصص خارج از واحد حسابرسی، انجام اقدامات الزم به منظـور-7-10-2

تأمین آن قبل از شروع حسابرسی
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فرم برنامه حسابرسی

  ........................................................................: ............................................موضوع حسابرسی
  : .....................................................................................دستگاه یا دستگاههای تحت رسیدگی

  ....................................................................: ..................................................اهداف حسابرسی
:سئواالت حسابرسی

1-...............................................................................................................................................  
2-...............................................................................................................................................  
3-...............................................................................................................................................  

:معیارهای حسابرسی و منابع مربوط
1-................................................................................................................................................  
2-................................................................................................................................................  
3-................................................................................................................................................  

  ....................................................................................: .............روش های گرد آوری اطالعات

:تیم حسابرسی
:.................................................سمت....................................................  نام ونام خانوادگی -1
:...................................................سمت....................................................نام ونام خانوادگی  -2
:...................................................سمت....................................................نام ونام خانوادگی  -3

:برنامه زمانبندی حسابرسی
:...............................................تاریخرد آوری داده ها تا گ

:...........................تحلیل یافته ها و نتیجه گیری تا تاریخ
:............................................تهیه و ارائه گزارش تا تاریخ

  ..................................: ...............................دامنه رسیدگی
  : ........................................میزان نمونه: .......................روش نمونه گیری: در صورت استفاده از نمونه گیری

......................: ............زمینه تخصصی:........................در صورت نیاز به استفاده از متخصصان بیرونی تعداد
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گردآوری شواهد و داده های حسابرسی – بخش سوم -3

 حسابرسیشواهد -1-3

نتیجه گیریهـا و توصـیه پشتیبانی اظهار نظرها،به منظور  که گفته می شودضروری اطالعات شواهد حسابرسی به   
توصیه های مندرج در گزارش حسابرسی بر چنـین شـواهدینتیجه گیریها و     و   شودهای حسابرسی گردآوری می     

خـصوص ماهیـت و میـزان شـواهد       دردقـت الزم را     حسابرسان عملکرد باید     ،شواهد گردآوری   لذا در . استاستوار  
ایی درج جهت پشتیبانی یافته هایی که در گزارش نه        الزم کسب شواهد    دیدگاه کارهای میدانی باید با      . کنند اعمال

.مه ریزی گرددمی شود برنا
، فعالیت یا وظیفه تحتارتباط با سازمان، برنامه، طرح رو نتیجه گیری حسابرس د پشتیبانی از قضاوتبرای 

،پذیر استقضاوت که حسابرسی عملکرد  از آنجائی . ، مربوط و کافی تهیه شودباید شواهد قابل قبولرسیدگی، 
.سازی اهمیت حیاتی دارد داده ها و مستند ،شواهددر مسئله گردآوری  کیفیت
 شواهد.در جستجو برای شواهد، خالقیت و انعطاف پذیری داشته و دقت حرفه ای را اعمال نمایند باید انحسابرس

این امر  و تاکید آنها بر نتایج کمی است )غلط ـ خیر یا درست ـ یبل ( دارند ت قطعیمعموالًدر حسابرسی مالی 
کیفی بوده و نحوه اجرای فرایند اغلب شواهد حسابرسی عملکرد نوعاًو  ارددحسابرسی عملکرد مصداق  ردبندرت 

و نحوه تحلیل  در خصوص ماهیت شواهدتحت رسیدگی دستگاهمذاکره قبلی با بدین لحاظ . را منعکس می سازند
فرایند و پیشگیری نموده بروز سوء تفاهم ازاین رویکرد .  حسابرس می تواند مفید واقع گرددو تفسیر آن توسط

بمنظور افزایش قابلیت اتکای اطالعات، حسابرسان بایستی اطالعات را از منابع. نمایدمی گزارشگری را تسریع 
.جستجو نمایند

شواهد خصوصیات -1-1-3

 توضیح و قابل قابل، مربوط بودن و منطقی بودندن قابل اتکا بو ،انواع داده ها باید از نظر کفایت، معتبر بودن
رشواهد د .مناسب و کافی باشد هد باید مربوط،شوا.  این مفاهیم تا حدود زیادی با هم مرتبط هستند.دشتوجیه با

شواهد به سطح اهمیت یافته ها وکفایت .  یافته های حسابرسی کفایت نماید که برای تائیداستصورتی کافی 
بستگی) رسی در مراجع عالی کشوربه عنوان مثال طرح شدن نتایج حساب(میزان ریسک ارائه اظهارنظر اشتباه 

ه ارتباط منطقی و مشهودی بااست کصورتی مربوط  در شواهد مورد استفاده جهت تائید یک یافته. خواهد داشت
متعبر و قابل شواهدی  . که مطابق با حقیقت باشد است)و معتبر (شواهد در صورتی مناسب . ه باشدآن یافته داشت

مربوط بودن شواهد مستلزم داشتن. شاندهنده مضمون و مفهوم خود باشدل ناتکا محسوب می گردد که در عم
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باید توجه داشت که در حسابرسی عملکرد. یک رابطه مشخص و منطقی با اهداف حسابرسی و معیارهای آن است
برسحسا. معموالً یافته های مهم بتنهائی مطرح نیستند و از مجموعه ای از حقایق مرتبط با هم تشکیل شده اند

باید شواهد حسابرسی مناسب و کافی را تهیه نماید به نحوی که بتواند نتیجه گیریهای منطقی را از آن استخراج
کفایت، به میزان کمیت شواهد حسابرسی، و مناسب بودن. نموده و بر اساس آن گزارش حسابرسی را تهیه نماید

.ر خاص و قابل اتکا بودن آن ارتباط می یابدبه میزان کیفیت شواهد حسابرسی، مربوط بودن آن به یک معیا
شواهد وقتی کافی است که به میزان کافی شواهد مربوط و قابل اتکا برای متقاعد ساختن استفاده کنندگان
گزارش در خصوص اینکه توصیه ها، نتیجه گیریها، و یافته های حسابرسی عملکرد تضمین شده و دارای پشتوانه

عواملی که استحکام شواهد الزم برای پشتیبانی مشاهدات در حسابرسی عملکرد را. هستند، وجود داشته باشد
:تعیین می نماید عبارت است از

میزان اهمیت و قابل توجه بودن مشاهدات،•
میزان ریسک ناشی از نتیجه گیریهای اشتباه،•
،د تحت رسیدگیخصوص قابلیت اتکای مدارک ارائه شده توسط واح  از رسیدگیهای قبلی درتجارب حاصل•
 و،حساسیت مشخص واحد تحت رسیدگی به یک موضوع خاص•
.هزینه تامین شواهد نسبت به منافع آن در رابطه با پشتیبانی مشاهدات•

 حسابرسان نباید در این رابطه سختگیریبا این وجود.  شوداطالعات ممکن گرد آوری  بهترینستیبایدر هر حال 
نیز ممکن است کافی وگزینه های دیگر  است پر هزینه و غیر ضرور باشد، یعنی این امر ممکن. بیش از حد نمایند

.مناسب باشد
. داردحیاتیاتخاذ یک رویکرد نقادانه و حفظ بی طرفی نسبت به اطالعات ارائه شده اهمیت در گردآوری اطالعات 

.باشندنیز عین حال حسابرسان باید پذیرای نقطه نظرات و استداللهای مختلف  در
در باید را تشکیل می دهد یافته های حسابرسیبخش مهمی از  رایانه توسطردیکه داده های پردازش شده امو در

 بررسی،در صورتیکه هدف اولیه حسابرسی . داده ها معتبر و قابل اتکا باشدتابیشتر احتیاط نمود گردآوری شواهد 
.بازبینی نمایندنیز های عمومی و کاربردی سیستم را  حسابرسان باید کنترلاطالعاتی است،قابل اتکا بودن سیستم 

. مستند و تحلیلی دسته بندی نمود،ان برحسب نوع آن به شواهد عینی، شفاهیشواهد را می تو

 شواهد عینی-2-1-3

در. افراد و وقایع یا رسیدگی دارائیها تامین می شود) بازرسی یا مشاهده مستقیم(این شواهد از طریق مشاهده 
، چنین شواهدی بایدیکه مشاهده شرایط فیزیکی در دستیابی به اهداف حسابرسی دارای اهمیت حیاتی استصورت
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یا چند حسابرس و در صورت امکان با طریق انجام مشاهدات توسط دو انجام این کار می تواند از. مستند شود
.صورت گیرد) و صورتجلسه نمودن آن(رسیدگی  نمایندگان واحد تحت یهمراه

   شواهد شفاهی-3-1-3

این بیانات .دم ها یا مصاحبه ها اظهار می گرد که معموالً در پاسخ به استعالاستشواهد شفاهی به شکل بیاناتی 
این بیانات می تواند. نیست حسابرسی از طرق دیگر قابل تامین درمی تواند مدارک مهمی را تامین نماید که 

 کارشناسان و مشاورانیرسیدگی، و ارباب رجوع برنامه های تحت ،ذینفع، افراد رسیدگیتوسط کارکنان واحد تحت 
.هار شده باشداظ، و یا توسط اعضاء جامعه که برای تأئید شواهد مربوطه به حسابرسی به آنها مراجعه شده است

له سایر انواع بوسی بعنوان خود شواهد مورد استفاده قرار می گیرد تائید آنها ،چنانچه شواهد شفاهی به جای سابقه
:این تأئیدات می تواند. رورت داردضشواهد 

 ،تأئید کتبی توسط مصاحبه شونده •

، یاگر که همان حقایق را نشان میدهدمنابع متعدد و مستقل دی•
.مطابقت دادن سوابق در فرصت های بعدی باشد•

 مـصاحبه شـونده توجـه داشـته الزم است حسابرس به اعتبار     ،در ارزیابی قابلیت اتکا و مربوط بودن شواهد شفاهی        
.شونده شخص مصاحبه صداقت و ،، تخصص یعنی سمت، دانش،باشد

شواهد مستند -4-1-3

شـواهد مـستند شـامل.  شواهد حـسابرسی اسـت      یا فیزیکی متداول ترین شکل     یشواهد مستند به شکل الکترونیک    
و اطالعـات عملکـرد  )فـاکتور فـروش   (ها  صورتحساب ، حسابداریاسناد،  مانند نامه ها، قراردادها   مکتوب  اطالعات  

 یـا درونـی واحـد تحـتاین شواهد ممکـن اسـت شـواهد بیرونـی         . است... ، تصاویر، نمودارها، تقشه ها و       تیریمد
یـا یادداشـتهای دریافـت شـده توسـط واحـد تحـت شواهد مستند بیرونی می تواند شامل نامه هـا        . رسیدگی باشد 

ـ    ن کاال، اجاره نامه ها، قراردادهـا      رسیدگی، صورتحسابهای تامین کنندگا    ی و مـستقل و، گزارشـات حـسابرسی داخل
این.  می گیرد  ریشه رسیدگیتحت   شواهد مستند داخلی از خود واحد     . سایر گزارشات، و تائیدات اشخاص ثالث باشد      

 و رویه ها و،، آمارهای خالصه عملکرد   امل اقالمی مانند سوابق حسابداری، گزارشها و مکاتبات داخلی        نوع شواهد ش  
.استخط مشی داخلی 
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بعنـوان مثـال. قابلیت اتکا و مربوط بودن شواهد مستند باید در رابطه با اهداف حسابرسی مورد ارزیابی قـرار گیـرد                  
این شواهد نیز مانند شـواهد شـفاهیدر  . ای آن دستورالعمل محسوب نمی گردد      شواهد اجر  ،وجود یک دستورالعمل  

.یسنده یا تائید کننده مدارک مورد ارزیابی قرار گیرد، دانش و تخصص نوباید سمت
الزم است که با توجـه بـه) بعنوان مثال سیستم حسابداری   (ستم های کنترل مدیریت است      مدارکی که خروجی سی   

حسابرسانی کـه قـصد دارنـد بـه چنـین. دمی نماید مورد ارزیابی قرار گیر     کنترلهای داخلی که در آن سیستم عمل        
.نمایند باید کنترلهای داخلی سیستم را مورد ارزیابی قرار دهندشواهدی اتکا 

 شواهد تحلیلی-5-1-3

تحلیل.استمختلف و استداللهای منطقی       تفکیک اطالعات به اجزاء      مقایسه ها و     ،شواهد تحلیلی شامل محاسبات   
رسـیدگی یـاه از واحد تحت ی داده های به دست آمدها می تواند شامل محاسبات، تحلیل نسبت ها، روندها و الگو 

،ده یا الگوهای نمونه صنعت مربوط     همچنین می توان با استفاده از استانداردهای پذیرفته ش        . سایر منابع ذیربط باشد   
درصـد یا ، بعنوان مثال می توان نسبت های بازده به منابعاستتحلیل ها معموالً عددی . مقایسه هایی را انجام داد    

 بعنوان مثال اشاره،داین نوع شواهد می تواند ماهیت غیر عددی نیز داشته باش          .  نظر گرفت  بودجه مصرف شده را در    
. مطرح می گرددرسیدگیخصوص یک واحد تحت  به روند مداوم ماهیت شکایت هایی که در

شواهد فرایند تهیه -6-1-3

همچنین کارهایی که در. رد حسابرسی انجام می گی     تفصیلی حل بررسی مقدماتی و رسیدگی    اگردآوری شواهد در مر   
  : حسابرسان باید .دواهد را تشکیل میدهد بخشی از کل شرسی مقدماتی حسابرسی انجام می شومرحله بر

ه های مورد نیاز را بررسی نمایند،خصوصیات داد•
مشخص حسابرسی را گردآوری نمایند،داده های مرتبط با دستیابی به اهداف •
 نمایند، در برنامه کاری حسابرسی گردآوریین شدهداده ها را براساس معیارهای تعی•
وصیه ها کـافی، نتیجه گیریها و ت    که برای پشتیبانی منطقی تحلیل ها، اظهارات      داده هایی را گردآوری نمایند      •

.و مجاب کننده باشد

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



٤٥

 مستند سازی-2-3

 حسابرسی شـواهد حـسابرسی راحسابرسان باید در کاربرگهای   ": استانداردهای حسابرسی اینتوسای بیان می نماید       
سـازی بـه انـدازه کـافی مـستند          ار اجرا شده و یافته های حـسابرسی را        ، ک له مبانی برنامه ریزی و توسعه آن      از جم 
".نمایند

 این کـار منجـر بـه مـوارد ذیـل.استمستند سازی کافی به چندین دلیل حائز اهمیت         "همچنین بیان نموده است     
:خواهد شد

یبانی گزارشات و اظهارنظرهای حسابرس، تأئید و پشت-الف
،افزایش کارایی و اثربخشی حسابرسی -ب
 یا هر شـخصرسیدگی منبع اصلی اطالعات برای تهیه گزارشات یا پاسخگویی به استعالم های از واحد تحت                -ج

.استدیگر 
. بعنوان شواهد رعایت استانداردهای حسابرسی توسط حسابرس عمل می نماید-د
. ریزی و نظارت را تسهیل می نماید برنامه-هـ
. به پیشرفت حرفه ای حسابرس کمک می نماید-و
، ویت بخش انجام گرفته کمک می نماید به حصول اطمینان از اینکه کار واگذار شده به نحو رضا-ز
"برای مراجعات بعدی فراهم می سازد شواهد کار انجام شده را -ح

 .ر طی حسابرسی عملکـرد گـردآوری و ایجـاد شـده اسـت گفتـه مـی شـود                   کاربرگ به کلیه مدارک مرتبطی که د      
گستره رویه های حسابرسی اجـرا، زمانبندی و    سابرسی، ماهیت کاربرگها باید شامل مدارکی باشد که برنامه ریزی ح        

.یدرسی را ثبت نما از شواهد حساببعمل آمده، نتایج آن و نتیجه گیریهای شده
ن دستگاه تحت رسیدگی، موضوع رسیدگی، شماره و تاریخ کاربرگ، نام تهیه کننده وکاربرگ بایستی مشتملبر عنوا   

کاربرگهـا. تائید کننده و امضا، مشخصات شواهد مورد رسیدگی، شماره عطف و نتایج رسیدگی انجـام گرفتـه باشـد                
زه کافی کامل و مفصل به اندا  و گزارش حسابرسی عمل نموده و باید      ) میدانی(بین کار اجرایی    بعنوان حلقه ارتباطی    

نتیجه ،باید حاوی شواهدی باشد که اظهارنظرها     کاربرگها  اینرو  از  . تا شناخت کافی را از حسابرسی ایجاد نماید       د  باش
. و تحلیل های منتج به توصیه های گزارش را پشتیبانی نماید،گیریها

:د از اینرواینمکاربرگ مستند سازی مدارک را سازماندهی و دسترسی به آن را تسهیل می 
ی و اجرای حسابرسی کمک می نماید،به برنامه ریز•
ظیفه حسابرسی را تسهیل می نماید،مدیریت موثر هر یک از حسابرسیها و کل و•
، ونی کارهای حسابرسی کمک می نمایدبه نظارت و سرپرستی و بازبی•
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.دحسابرسی را ثبت مینمایاظهارنظر شواهد حاصل از کارهای حسابرسی اجرا شده به منظور پشتیبانی و •
 کاربرگ اتخاذ نموده و کاربرگ هـا را بـرایامنیتحسابرس باید رویه های مناسب را برای حفظ محرمانه بودن و            

".نمایدنگهداری   ،خصوص نگهداری سوابق مدت زمان کافی جهت تامین نیازهای قانونی و الزامات حرفه ای در

 انجام می شود پرونده دائمی به روزسازی شده و پرونده جاری خاصیضرورت دارد برای هر حسابرسی عملکرد که      
:مشتمل بر موارد ذیل تهیه شود

فهرست کاربرگ ها•
فرم برنامه حسابرسی•
یادداشتهای حسابرس کل•
یادداشت نحوه تعیین معیارها و منابع آن•
مکاتبات صادره و وارده•
صورتجلسات برگزار شده•
کاربرگهای بازدید عینی•
های بررسی اسناد و مدارککاربرگ•
کاربرگهای مصاحبه•
کاربرگ گزارش نکات عمده•
یادداشت محاسبات و تجزیه تحلیل نتایج•
)شامل راهکارهای مختلف قابل طرح و راهکارهای پیشنهادی نهائی(پیشنهادات  •
)پیش نویس و نهائی(گزارش  •
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ده ها فرایند اجرای کار در مرحله گردآوری دا-2 شماره نمودار

گردآوری داده ها

تحلیل داده ها

حقایق

معیارهای تعیین شده
)در مرحله برنامه ریزی(

یافته ها

آیا شواهد حسابرسی کافی،
 مربوط و قابل اتکا است

 یافته هاپیش نویستهیه 

ارزیابی حقایق
اساس بر

معیارها

ت
مثب

منفی

اظهار نظر و نتیجه گیری
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 روشهای گردآوری داده ها-3-3

شـامل  (، مـدارک    عینیاساس شواهد    رب و   گردآوری داده ها میتواند برمبنای تک نوبتی یا از طریق سنجش مستمر             
داده هـایری   اغلـب گـردآو    .باشـد   )یبسته به اهداف حـسابرس       (یا از طرق دیگر      )مصاحبه( ، تائید شفاهی     )مکاتبات

، اتکـا بـودن   قابـل  ، نیاز باید از نظر کفایت، معتبر بـودن       دانواع داده های مور   . ضرورت می یابد    )تواماً(کیفی و کمی    
.د توضیح و قابل توجیه باش قابلو منطقی بودن مربوط بودن

ممیـزی یـا مـشاهدهرا با کمک پرسشنامه، انجام      ) ت خود منابع موضوعا (میتواند داده های اولیه      عملکرد   یحسابرس
نیـز مـورد اسـتفاده) منابع تهیه شده توسط دیگران    (ال قسمت اعظم داده های ثانویه        با این ح   .تولید نماید  مستقیم

 آمارهـای دسـتگاههایود   رسمی که استخراج و پردازش می شـو         آمارهای منجملهداده های ثانویه    . قرار می گیرد  
.ط تشخیص داده شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفتقابل اتکا و مربومورد حسابرسی نیز چنانچه 

داده های کمی قابل سـنجش یـا       .  و ترکیبی از آنها مورد استفاده قرار میگیرد         )تواماً(کیفی و کمی    معموالً اطالعات   
. مورد استفاده قرار گیـرد    ) در گزارش (عالم شده    و ممکن است برای توضیح یا پشتیبانی موارد ا         بودهعددی  بصورت  

 یـا،ات کلی داشته باشد   ره به نظرات یا دیدگاهها یا مالحظ      طالعات و داده های کیفی ممکن است بعنوان مثال اشا         ا
استفاده ، همواره برای وسعت و عمق دادن به تحلیل ها         بطور کلی .  اشاره داشته باشد   استبه معلوماتی که عمیق تر      

: در گردآوری داده  ها عبارت است از مورد استفاده از روشهای برخی.ضرورت دارد از اطالعات کیفی یانواعاز 

 بررسی اسناد و مدارک پرونده ها-1-3-3

.  شواهد محکمی را برای پشتیبانی توصیه های حسابرسی تـامین مـی نمایـد              ،اطالعات به دست آمده از پرونده ها      
 عالوه بـر آن اطالعـات پرونـده.بایگانی واحد تحت رسیدگی اخذ شود     فهرستی از پرونده ها باید از سیستم ثبت و          

 همچنین مصاحبه هـای.های مرتبط با یک زمینه کاری خاص را می توان در آن زمینه کاری خاص به دست آورد                 
حسابرسی نیز می تواند سرنخ هایی درخصوص اینکه کدام پرونده ها را جستجو نموده و بازبینی نمـائیم بـه دسـت

: زیر استشامل پرونده هایواقع شود اند مفید پرونده هایی که بررسی آنها می تو .دهد
،برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی•
،کنترل مدیریت•
مدیریتی،صورتجلسه جلسات •
، وشکایات و دعاوی•
بینیهاحسابرسیها و باز•
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بررسی پرونده ها زمان بـر بـوده و معمـوالً          .  قوی برای یافته ها تامین نماید       ای شواهد پرونده ها می تواند پشتوانه     
 انتخـاب هـای بایـد  باید در این خصوص بررسی و قضاوت نمود که آیـا          . نیستم پرونده ها امکان پذیر      بررسی تما 

معموالً مـورد اخیـر. است یا انتخابهایی که براساس هدف تحقیقات انجام گرفته          ،درسیدگی قرار گیر  تصادفی مورد   
ه ها نیز مورد بررسی قـرار مـیفی از سایر پروند    لکن چنانچه فرصت اجازه دهد نمونه های تصاد        ،ترجیح داده شده  

.دگیر

 مصاحبه-2-3-3

مـصاحبه یکـی از روشـهای. است سخ بمنظور استخراج اطالعات بخصوص    مصاحبه اساساً یک جلسه پرسش و پا      
 مقـدار زیـادی از کـارو  مجموعه متنـوعی از اسـتداللها اسـت        گردآوری حقایق و اطالعات و کسب پشتوانه برای       

لف فرایند حسابرسی انجـام و انواع مختلف مصاحبه ها در مراحل مخت        بوده عملکرد براساس مصاحبه ها      حسابرسی
.اتکا نمودمصاحبه صرفاً به نمی توان تجربی با این حال بعنوان یک مبنای  .می گیرد

ـ  ، نظـرات و عقایـدی کـه       ه ریزی و رسیدگی، برای تهیه مدارک       برنام احلمصاحبه ها را می توان در مر       ه اهـداف ب
برای تائید حقایق و داده های اثبات کننده از منابع دیگر یا جستجوی توصـیههمچنین  ،  حسابرسی مربوط می شود   

.های بالقوه مورد استفاده قرار داد
عات شفاهی ارائه شده بطرقانتخاب شده و اطال   ) مصاحبه( اشخاص مناسب جهت تهیه اطالعات       ضرورت دارد که  
یک فهرست از قبـلتهیه  آمادگی و اشراف کامل به موضوع بحث ضرورت داشته و           . ید قرار گیرد  دیگر نیز مورد تأئ   

قبـل از انجـام(در برخی موارد ارائه ایـن فهرسـت بـه مـصاحبه شـونده               .  شده از سؤاالت مفید واقع می شود       آماده
. می تواند موثر باشد)مصاحبه

 مـصاحبه.وجـود دارد  صاحبه بصورت همزمان با یک چند نفـر         مانجام  انواع مختلف مصاحبه ها و      امکان استفاده از    
.عنوان یک نوع مطابقت انجام گیرد بصورت عمقی یا ماهیتاً بت تلفنی یا مالقات حضوری،می تواند بصور

 دیـدگاهها وبه با افراد دارای سمت های مختلـف و        مصاحانجام   ،برای تامین وسیع ترین دیدگاه ممکن از واقعیات       
، کارکنـانان سـطوح مرکـزی و هـم کارکنـان محلـی           بعنوان مثال هم کارکن   (است  اوت حائز اهمیت    معلومات متف 

)دستگاههای ذینفع یا گروههای مختلف و کارشناسان رشته مورد بررسی
لکن در بـسیاری از زمینـه هـامطابقت داده شود،    گرچه بسیاری از جزئیات و اظهارات مصاحبه قبل از استفاده باید            

 باید به نحوی تلفیـق ونتایج مصاحبه .حبه بعنوان یکی از روشهای مفید گردآوری حقایق کاربرد دارد      هنوز هم مصا  
سـته بنـدی مطالـب بعنوان مثال از طریـق د      ، که انجام تحلیل و تضمین کیفیت را تسهیل نماید         شودمستندسازی  
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توصـیه هـای عیارها، علتهـا، آثـار و       شرایط، م (پیشنهادات ارائه شده     و پیامدها و   واقعی، علتها  مربوط به مشکالت  
.)بالقوه

تا گوها و بحث های با هدف کشف حقایق گرفته         گفت  شامل ،طیف کاملی از مصاحبه ها    بسته به ماهیت حسابرسی     
از سواالت بـسته را دنبـال مـی مصاحبه های ساختاری که فهرستی       و) با سواالت باز  (مصاحبه های بدون ساختار     

  :می توان به انواع اصلی ذیل دسته بندی نمود از نظر هدف  مصاحبه را .دار می گیرمورد استفاده قر ،دنمای
مصاحبه مقدماتی•
مصاحبه بمنظور گردآوری موضوعات و اطالعات•
،الل هااخذ استدمصاحبه بمنظور ترسیم دیدگاهها و •
لید و ارزیابی عقاید و پیشنهاداتمصاحبه بمنظور تو•

بازدید عینی -3-3-3

 و درک نحـوه اجـرایشـناخت کـسب    این روش عمـدتاً بـه منظـور       . هده مستقیم را نباید فراموش کرد     اارزش مش 
اضـافه نمـودن یـا مقابلـه        ، و اخذ نظرات کارکنان در قسمتهای اجرایی و بحث و آزمودن عقاید و نظریات             ،عملیات

نـد اطالعـاتی درخـصوص مـی توا   مشاهده وضعیت کلی کارکنـان    .  کاربرد دارد  تا با سایر اطالع   اطالعات حاصله 
ایـن  بـا .پیگیری نمـود آنرا  بتوان اقتضا در صورت   عداًکارکنان در اختیار ما بگذارد که ب      ، یا بیکاری    ، فشار کار  روحیه

شـدهد بـه دقـت انتخـاب        امکاناتی که باید بازرسی عینی شو     حال مشاهده دقیق مستلزم آن است که فعالیت ها یا           
 همچنین حسابرسان باید به این امـر واقـف.دحوزه مورد رسیدگی باش   باید نماینده    امکاناتاین فعالیت ها یا     . باشد

این نوع شواهد تا زمانیکه .باشند که افراد در زمانی که تحت نظر هستند رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند               
 مشاهداتارزشاویر،  بط تص عکس و ض  گرفتن  . دظر قرار گیر  ن مورد تأئید قرار نگرفته اند باید بعنوان غیر قطعی مد         

.تفصیلی نتایج مشاهدات نیز توصیه می گرددتوضیح مکتوب و . مستقیم را افزایش می دهد

 پرسشنامه-4-3-3

موضوع یا مبحث در خصوص یک     ،از افراد ین کیفیت اطالعات از تعداد زیادی       که نیاز به تعی    پرسشنامه در مواردی  
به طرق دیگر قابلد که   مورد استفاده قرار می گیر    رای گردآوری حقایقی    پرسشنامه عمدتاً ب  . خاص باشد مفید است   

 از اینرو پرسشنامه در مواردیکـه.استحائز اهمیت   خاص  بعنوان مرجع برای اثبات یک نقطه نظر        دسترسی نبوده و    
لب بعنوانبررسیهای موردی و سایر روشهای عمقی اغ     .  باشد مورد استفاده قرار می گیرد      نیاز به شناخت جامعی می    
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اینترنـت،، متداول تـرین آنهـا پـست   . تحقیق وجود دارد گستره وسیعی از فنون .داستفاده می شو مکمل پرسشنامه   
 همچنـینو پـردازش رایانـه ای        پرسشنامه اغلـب مـستلزم    تهیه  . ن و مصاحبه های حضوری با اشخاص است       تلف

از خواهـد بـود   مـوثر  ، نحو مناسب استفاده شودپرسشنامه چنانچه به  فنون   .حوزه مورد سوال است   شناخت کافی از    
اغلب نیاز بـهبرای انجام موارد مذکور      است دشوار و زمان بر      عموماً طراحی پرسشنامه و پردازش پاسخ ها        آنجا که 

.می باشدافراد متخصص 

 تحلیل های ثانویه و تحقیق در ادبیات موضوع-5-3-3

 یـا،برنامـه  ، کتابها و مقاالت در رابطه با موضـوع          حقیق عمومی تتحلیل ثانویه ممکن است به بازنگری گزارشات        
بررسـی انـواع مختلـف.  تاریخی و انتشارات مربوط گرددمطالببررسیهای خاص تر و آمارهای مربوطه مشتمل بر         

دیـوان محاسـبات   توسـط  انجام گرفتهمدارک موضوع مورد حسابرسی و همچنین حسابرسیها و ارزیابی های قبلی          
توسـعه این امر می تواند معلومات کاری حـسابرس از یـک موضـوع خـاص را                 . استاهمیت  ر مراجع، حائز    ا  سای  ی

فراهم مـی سـازد،    بررسی مستندات امکان دسترسی حسابرس عملکرد به موارد مفیدی را            .بخشیده و روزآمد سازد   
هنی یا عینـیی آنها یک تصویر ذ    ایا اطالعات محتو  لیت اتکای محتویات اسناد و مدارک، و اینکه آ        لکن ارزیابی قاب  

.استارائه می نماید یا خیر نیز حائز اهمیت یا تصویر همه جانبه از موضوع 

 همایش های تخصصی و استماع نظرات-6-3-3

 اغلب در مراحل مختلف حسابرسی عملکـرد بـه ویـژه هنگـامی کـه مالحظـات و نتیجـهی تخصصی همایش ها 
مـورد مـوارد ذیـل      برای ممکن است    ی تخصصی همایش ها . گیرد کاربرد دارد  ای اولیه باید مورد بحث قرار       گیریه

:استفاده قرار گیرد
کسب دانش در یک زمینه تخصصی•
، وبحث درخصوص مشکالت، مشاهدات و اقدامات احتمالی•
. ساختن استداللهای مخالف و موافق و نقطه نظرات و دیدگاههای مختلفمشخص•

 زیادی از افـرادی را کـه نماینـده گـستره وسـیعی از معلومـات و دیـدگاههاید که تعداد  همایش این مزیت را دار    
با این حـال ترتیـب.  مورد بررسی فراهم می سازد     حوزه  این امر شناخت بهتری از     .ند گردهم می آورد   هستمختلف  

ن حـال با ایاستجلسات استماع نظرات مشابه همایش ها     . استدادن و برگزاری همایش ها با دشواریهایی همراه         
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هدف از آنها بیشتر بصورت مشخص دعوت یا احـضار کارشناسـان و گروههـای ذیـربط بمنظـور ارائـه نظـرات در
.است رسیدگی تحت حوزهخصوص 

 گروههای تخصصی، گروههای مرجع و کارشناسان-7-3-3

. ده اند عات و مباحث خاصی گردهم آم     گروههای تخصصی افراد منتخبی هستند که برای مذاکره درخصوص موضو         
 مـذکور یعنی اطالعاتی که می تواند ارزش ها و عقاید افراد          ، برای گردآوری داده های کیفی     معموالًاز این گروهها    

فنون گروههای کانونی برای تـامین اطالعـات در.  استفاده می شود   را بشناساند،  در فرایند یا فعالیت مورد رسیدگی     
قـرار مـیاسـتفاده  ر دیدگاههای افراد ذیربط یا سایر ذینفعان مـورد   خصوص اجرا و آثار برنامه های دولت، مبتنی ب        

.گیرد
بررسی افراد ذینفع را می توان در برنامـه ریـزی. طراحی دیدگاهها میتواند در قالب الگوی افراد ذینفع صورت گیرد         

قـراراستفاده  د  مور حسابرسی بمنظور شناسائی گروههای اصلی ذینفع در یکی از اقدامات انجام گرفته توسط دولت             
.داد

 از کارشناسـان ودیوان محاسـبات یـا خـارج از آن باشـد و معمـوالً      مرجع ممکن است متشکل از افراد داخل  گروه
عنـوان منبـع ب حین اجـرای آن      حسابرسی و هم در      شروعاز این گروهها هم در      . می شود متخصصین فن تشکیل    
گروههای مرجع ممکن است. پاره وقت هستند  ور یا کارکنان    کارشناسان مشا برخی از این    . نظرات استفاده می شود   

، مشاوران اسـتخدام شـده توسـطشده اند  به کار گرفته     دیوان محاسبات متشکل از کارشناسانی که مستقیماً توسط       
.باشد) بعنوان مثال محققین دانشگاهی   (د   یا متخصصینی که بصورت مستقل فعالیت می نماین        رسیدگیواحد تحت   
 دستیابی بـه اهـدافبمنظور حسابرسی   واحد  برای  تامین دانش و مهارتهای فنی الزم      ،ه از کارشناسان  هدف استفاد 
این نوع پشتیبانی تخصصی این مزیت را دارد که امکان کسب سریع اطالعـات مـرتبط را فـراهم. استحسابرسی  

 دشـواری در، کارشـناس  نیز هست ازجمله دشوار بودن تشخیص صـالحیت        با این حال دارای اشکاالتی       .می سازد 
. کار و ارزیابی نتایج کار کارشناس، کنترلتامین تخصص های الزم

گزارشات و بازبینی های مدیریت -8-3-3

 این گزارشات موضوعات را بـصورت.سازمانها معموالً تعدادی از گزارشات و بازبینی های داخلی را تهیه می نمایند            
 حسابرسان باید محل چنین گزارشاتی را یافته.داقداماتی را پیشنهاد می نمای     یا   خالصه به اطالع مدیریت رسانده و     

.استمصاحبه و بررسی صورتجلسات مدیریت شناسائی این گزارشات،  روشهای .و آنها را تحلیل نمایند
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 پایگاه داده ها-9-3-3

رای عملیات را گردآوری میاکثر سازمانها دارای نوعی سیستم اطالعات مدیریت هستند که اطالعات مربوط به اج            
در صورت صحت اطالعات و پایگاه داده این سیستم ها به ویژه در رابطه با کمی نمودن موضوعات مختلف           . نماید

.د برای شواهد باش مهمیها می تواند منبع

Case study)(مطالعه موردی  -10-3-3

حاشیه ض عمالً وجود داشته و صرفاً مسائل موضوع که مشکالت مفرو موردی را می توان برای اثبات اینمطالعه
 مقایسه و تحلیلهـای عمقـی اسـتفاده موردی را می توان برای     مطالعه  همچنین . مورد استفاده قرار دارد    ای نیست، 

مـوردی دشـوار براسـاس مطالعـه    اظهار نظر و نتیجه گیری      توجه به گستره و تکرار مشکالت،      به هر حال با   . نمود
بـا ایـن.  کلی انتخاب شده و نماینده آن باشد        موارد بررسی شده بمنظور توضیح مشکالت      حتی در صورتیکه  است،  
از آنجا. نتیجه گیریهای کلی را فراهم سازد      موردی در ترکیب با سایر روشها می تواند امکان استخراج            مطالعهحال  

. رد استفاده قـرار مـی گیـرد       عملکرد مو  اغلب در حسابرسیهای     ،دها بر تحقیقات گسترده ارجحیت دار     که این بررسی  
:موردی به منظورهای ذیل نیز استفاده می شود مطالعهعالوه بر این 

، های عمقی جامع از مشکالت پیچیده انجام تحلیلبمنظور•
،برای تامین نمونه های روشنگر بمنظور بحث در مورد آنها و مطابقت دادن با سایر اطالعات•
.یح و تأئید نتایج بررسیهای گسترده تر توضبرای ترکیب با آمارهای عمومی در•

مطالعـه انتخـاب  .  برقرار گردد، بایستی توازن بین وسعت و عمق رسیدگی    در انتخاب تعداد نمونه های مورد بررسی      
اصـلی راتا بتوان آنها را با هم مقایسه نمـوده و عوامـل             را شامل گردد،     ناکامیها هم موارد موفق و هم       بایدموردی  

کلی تـر حاصـل از رسـیدگیهایو   تکمیل اطالعات فراگیر     بمنظور موردی   مطالعه یک نوع دیگر از   . شناسائی نمود 
.مقی یک مورد بخصوص انجام می گیردع

 حسابرسان می توانند یافته ها را بمنظور اخذ نظرات دسـتگاههای تحـت، موردی مطالعاتپس از انجام تعدادی از      
نتایج. آنها اعالم نمایند   به   ، ارائه می نماید   حقایق  تصویری کلی از   رسیها تا چه میزان   خصوص اینکه بر   دررسیدگی  
رها یـا فرصـتهای دیگـر در، متخصصین و افراد خبره در سـمینا        را همچنین می توان با دانشمندان       موردی مطالعه

نـدنحسابرسان می توا  ) و بازبینی آن  (موردی عمقی    یک مطالعه از طریق ترکیب آمارهای عمومی با       . میان گذاشت 
. تعمیم دادن آن را فراهم سازند و امکانوده کسب نمپذیرش کافی در خصوص اعتبار آن
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 روشهای تجربی- شبیه سازی تجارب میدانی -11-3-3

است  بین گروههای تحت نظر و غیر تحت نظر        موضوعات توزیع تصادفی    ، اساسی تجارب عملی   هایویژگییکی از   
است که) موضوعات(یک گروه کنترل دسته ای از اقالم        . تشکیل می دهد  ون و کنترل را     که بترتیب گروههای آزم   

. گیـرد  با گروههای آزمون مورد مقایسه قـرار مـی    ،تحت نظر نبوده و از طریق اندازه گیری نتایج و ارزیابی تاثیرات           
آن بـااعمال گردیده و نتایج است که یک عامل خارجی درخصوص آن ) موضوعات(گروه آزمون دسته ای از اقالم  

. کنترل مورد مقایسه قرار می گیردنتایج گروه
 طرح تحقیقی است که در آن گروههای آزمون و کنتـرل بـصورت غیرتـصادفی شـکل یافتـه،شبیه سازی تجربی  

ی شبه تجربی شـدهمشکالت عملی و سیاسی منجر به افزایش استفاده از روشها         در   تجربی   استفاده از روش  . است
تفکیک) داثرات را با دشواری مواجه می ساز      که ارزیابی   (را  ی االمکان آثار غیر مرتبط      است، که تالش می شود حت     

 نمـیتـامین  ) به نحـو مناسـب وجـود دارد        آزمایشاتکه در   ( را   کامل هرچند این روشها دقت علمی     نماید، مجزاو  
.نماید

نظور نزدیک تـرمقایسه بم ی  یا گروهها دو نوع متداول طرحهای شبه تجربی عبارتند از ساخت گروههای کنترل و             
و دخیـل  آماری اقالم هدف     تعدیلاین کار از طریق مطابقت دادن اقالم هدف و یا از طریق             . کردن توزیع تصادفی  

. انجام می گیرد)که حتی االمکان در رابطه با مشخصه های مورد نظر هم ارز باشند( دخیلغیر 

)قیاسی( تحقیق مقایسه ای -12-3-3

 مقایـسه. توسعه و شرایط جایگزین مورد استفاده قرار می گیـرد          هایه ای عمدتاً برای بررسی روند     مقایستحقیقات  
 مـی توانـدمقایسه. ممکن است شامل مقایسه زمانی و مکانی بوده و بین نتایج یا گزینه های متفاوت صورت گیرد             

ضـوع و یـکبین یک یا چند مو    ،  ی که عملکرد آنها چندان مناسب نیست       و آنهای  مناسب عملکرد   با بین موضوعات 
.انجام گیردکشورهای مختلف در مشابه حوزه های، یا بین تصویر کلی

 تحقیق قبل و بعد از اجرا-13-3-3

. در یک تحقیق قبل و بعد از اجرا وضعیت قبل از شروع برنامه با وضعیت پس از اجرای برنامه مقایـسه مـی شـود                        
گروههـای هـدف درقبـل از مـشارکت      موعه ای از سنجش هـا       یک نمونه ساده آن، بررسی است که طی آن مج         

. برنامه و مجموعه دوم پس از اینکه گروههای هدف به اندازه کافی در برنامه مشارکت نمودند صـورت مـی گیـرد                     
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اشکال این روش آن است که تفاوتهای. شوداین دو مجموعه سنجش ها برآورد می      تاثیرات برنامه از طریق مقایسه      
. بصورت قطعی به برنامه نسبت داد قبل و بعد از اجرا را نمیتوانبین سنجش های

 نمونه گیری-14-3-3

امکـاناز آنجائیکه حسابرسان بنـدرت      .  شواهد باشد  اساس یافته ها، نتیجه گیریها و توصیه های حسابرسی باید بر         
تخاب دقیق فنون نمونـه گیـری ان دارند، را   ات موجود درباره واحد تحت رسیدگی     اطالعمد نظر   قرار دادن تمامی        

.ه ها حائز اهمیت فوق العاده استاد دوگردآوری
.حسابرس باید قضاوت نماید که آیا نمونه گیری برای تامین شواهد مورد نیاز حسابرسی روش مناسبی است یا خیر

:در این ارتباط مورد توجه قرار گیرد عبارتند ازخی از عواملی که باید رب
،نسبی اقالم در کل جمعیتتعداد و اندازه •
پیچیدگی سواالتی که باید در نمونه پاسخ داده شود، و•
و هزینه و اوقات مصروفه جهت هـر  ، شده در نتیجه روشها و آزمونهامربوط بودن و قابلیت اتکای شواهد تهیه •

.یک
باره کـل جمعیـت را یج در قصد استخراج نتا،از طریق آزمایش نمونه ای از اقالم انتخاب شده     از آنجا که حسابرس   

ی تواند آماری یـانمونه م . اشد که از آن استخراج گردیده است      نماینده جمعیتی ب  دقیقاً  دارد ضروری است که نمونه      
.استقضاوت حرفه ای انجام هر دو اینها مستلزم لکن  غیر آماری باشد،

 یکدست بـودن و،ای نمونه های آماری   بر. اولین مرحله برنامه ریزی برای نمونه گیری، تعریف دقیق جمعیت است          
 را  اهداف مـشخص حـسابرسی     اً صراحت همچنین ضرورت دارد حسابرس   . هم سنخ بودن جمعیت حائز اهمیت است      

. طراحی گردیده تعریف نمایدبمنظور دستیابی به آن اهدافکه آزمودن نمونه ها 
انتخاب، حسابرس باید مرتباً این نکته را مورد بـازبینیدر طی فرایند    . عالوه بر این، باید اندازه نمونه را تعیین نمود        

حتی االمکـان آزمونهـا بایـد از. قرار دهد که آیا نمونه های انتخاب شده بمیزان کافی نماینده جمعیت است یا خیر              
 ضرورت دارد ماهیت،در صورت رسیدن به اشتباهات یا  استثنائات       . های از قبل تعیین شده پیروی نماید      پرسشنامه  

.دیج باید ارزیابی شده و مستند گردنتا. و دالیل آنها مورد توجه قرار گیرد
 هـردر حالیکـه اهـداف انجـام        .  برای تهیه شواهد استفاده می شود      اغلب در حسابرسیهای عملکرد از نمونه گیری      

در. اسـت  نمونـه گیـری یکـسان         مربـوط بـه       اصـول  اساسـی     ،دنمونه گیری خاص، ممکن اسـت متفـاوت باشـ         
د که حقایق  اساسی را نتوان ازهنگامی مورد استفاده قرار می گیر      فنون نمونه گیری عمدتاً      ، عملکرد هایابرسیحس

بـه لحـاظ محـدودیت. تاری و یا تعمیم دادن موضوع باشد       نیاز به مقایسه ساخ    وطریق روشهای دیگر بدست آورد      
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.  باید پاسخ داده شود محدود سـازیم       واالتی را که   و معموالً ضرورت دارد س     بوده نمونه ها بندرت خیلی بزرگ       منابع،
برای کسب شناخت عمیق تر می توان روشهای انتخاب را با سایر فنون گردآوری اطالعات مانند بررسـی مـوردی

:مزایا و معایب هریک از روشهای گردآوری داده ها در جدول زیر آمده است. تکمیل نمود

چالشهامزایاهدف کلیروش

پرســشنامه،
ــق، تحقیــ
چک لیست

زمانی که هدف اخذ سریع
یا راحـت حجـم زیـادی از
اطالعات از افراد، بطریـق

غیر تهدید کننده باشد

 منبع میتواند ناشناس بماند-
 اجرای آن پرهزینه نیست-
 مقایسه و تحلیل آسان است-
 حجم زیادی از داده ها تامین میشود-
 نمونه های پرسشنامه بصورت آماده-

ردوجود دا

 ممکن است بازخورد دقیق نداشته باشد-
 عبارات مورد استفاده در پاسخ ها ممکن است-

جانبدارانه باشد
 اطالعات غیر شخصی است-
 نیاز به متخصص نمونه گیری دارد-
 جریان کامل موضوع ارائه نمی شود-

مصاحبه
وقتی بخواهیم بطور کامل
تجارب یا نظرات کـسی را

در بارهدرک کنیم یا بیشتر     
پاسخ پرسشنامه ها بدانیم

 گستره کامل اطالعات عمقی-
 ایجاد روابط با مراجعین-
 انعطاف پذیری مراجعین-

 میتواند وقت گیر باشد-
 تحلیل و مقایسه ممکن است دشوار باشد-
 میتواند هزینه بر باشد-
 میتواند موجب القاء جانبداری در پاسخ شود-

بــــازنگری
مستندات

از بـه نظــرات دروقتـی نیــ 
ــرای ــوه اج ــصوص نح خ
برنامــه، از طریــق بــازبینی
ــتها، ــتها، یادداشـ درخواسـ
ــد و در ــسات باش صورتجل
اجرای برنامه وقفـه ایجـاد

نشود

 ارائه اطالعات جامع و تاریخی-
 برنامه یا کـار  مـراجعین را بـا وقفـه-

مواجه نمی سازد
 اطالعــات در حــال حاضــر  موجــود-

است
ر اطالعات عدم جانبداری د-

 اغلب وقت گیر است-
 ممکن است اطالعات کامل نباشد-
 بایستی شفافیت کامل در باره آنچه بدنبال آن-

هستیم داشته باشیم
 روش انعطاف پـذیری بـرای تـامین داده هـا-

و محدود به داده های موجود است است

مشاهده
گردآوری اطالعات دقیـق
در بــاره نحــوه عملیــات

 فرایندهابرنامه، خصوصاً

 عملیات برنامه آنطور که اتفـاق مـی-
افتد دیده می شود

ــایع- ــادن وق ــاق افت ــا اتف ــان ب  همزم
آن را بررسی نمود میتوان

 تفسیر رفتار ممکن است دشوار باشد-
 دسته بندی مشاهدات میتواند مشکل باشد-
 میتواند در رفتار مراجعین تاثیر گذار باشد-
 میتواند هزینه بر باشد-

ــای گروهه
تخصصی

بازکردن عمقی موضوع در
مباحــث گروهــی، مــثالً
واکنش به یک تجربـه یـا
پیشنهاد، درک شـکایتهای
ــد در ــره مفی متــداول و غی

ارزیابی و بازاریابی

 بصورت سریع و قابـل اتکـا نظـرات-
متداول را تامین می نماید

 اخذ کارآمد گـستره وسـیع و عمقـی-
اطالعات در زمان کوتاه

 اطالعات کلیدی در باره برنامه ارائه-

 تحلیل پاسخها  میتواند دشوار باشد-
 نیاز به یـک نفـر رابـط بـرای امنیـت و امـور-

حفاظتی
 نفـر دشـوار8 تـا   6تنظیم برنامه و هماهنگی      -

است
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تحلیل و تفسیر داده هاگردآوری،  موارد حائز اهمیت در -4-3

:ردبا اهداف ذیل صورت می گیگردآوری شواهد 
رسیدگی تفصیلی حقایق مشاهده شده به منظور تعیین اینکه آیا شـواهد فرضـیه را رد یـا تأییـد مـی -1-4-3

بعنوان مثال ممکن است شواهد گردآوری شـده در مرحلـه برنامـه ریـزی حـاکی از عـدم انعکـاس صـحیح. نماید
ها و تحلیل هـای متعاقـب آنحسابرس در گردآوری داده . وضعیت واقعی توسط سیستم گزارشگری مدیریت باشد    

.باید تالش کند که در خصوص کفایت شواهد برای تأیید این فرضیه قضاوت نماید
قضاوت درخصوص نتایج آزمون انجام گرفته در رابطه با سیستم ها و کنترل های کلیدی برای تعیین -2-4-3

و ضـعفهای مـشاهده شـده ارزش گزارشـگریاینکه آیا انحراف از معیارها یا استانداردها در حدود قابل قبول بوده             
.دارند یا خیر

مرتبط ساختن داده های منابع مختلف یا داده هایی با ماهیت متفاوت برای آزمودن اینکه آیـا نتیجـه -3-4-3
گیریهای استخراج شده از مشاهدات کامالً مرتبط با اطالعات هستند یا بصورت غیـر مـستقیم بـا آن ارتبـاط مـی

مثال حسابرسی که برنامه واکسیناسیون اطفال را بررسی می کند و تعداد باالی واکـسیناسیون هـایبعنوان  . یابند
انجام گرفته را مشاهده می کند باید این نتایج را با میزان کلی مصرف واکسن در یک منطقه و آمـار مـرگ و میـر

.نوزادان پس از انجام واکسیناسیون مطابقت دهد
ای مختلف مشاهدات حسابرسی در یک توالی منطقی و روابط آن برای دسـتیابیارتباط دادن جنبه ه    -4-4-3

بعنوان مثال حسابرسی که تأخیر کار را در تکمیل یک پروژه مـشاهده نمـوده. به یافته ها و استخراج نتیجه گیری      
ی کلـی پـروژه راسـپس سـود آور    . است عالوه بر سایر موارد باید تأثیر تأخیر بر هزینه ها و منافع را بررسی نماید               

.برحسب برآوردهای واقعی در مقایسه با برآورد اولیه مورد ارزیابی قرار دهد
در فرآیند بررسی تفصیلی حسابرس با وضعیتهای مختلفی برخورد می نماید: شناسایی روندهای مهم   -5-4-3

. مهمی باشدکه اگر با هم در نظر گرفته شوند و به هم ارتباط داده شوند می تواند حاکی از روند
مقایسه می تواند انـواع مختلفـی. مقایسه برای تأمین یک دیدگاه با معنی از یافته ها و نتیجه گیریها             -6-4-3

مقایسه اقالم واقعی با اقالم برآوردی یا برنامه ریزی شده، مقایسه عملکرد مدیریت یا هزینه هـای آن. داشته باشد 
. دیگر، و مقایسه با استانداردهای پذیرفته شدهبا تکالیف مشابه یا قابل مقایسه در جاهای

در مـواردی کـه. بررسی دالیل آثار مهم برای کمک به مـدیریت جهـت اتخـاذ اقـدامات اصـالحی                 -7-4-3
حسابرس با وضعیت غیرمطلوبی برخورد می کند نه تنها باید دلیل ایجاد وضعیت را شناسایی کند بلکه تالش کنـد

این امر با توجـه بـه اصـل اهمیـت و.  انجام اقدامات اصالحی را نیز ارزیابی نمایدکه پیامدهای آن در صورت عدم    
.ضرورت اقدامات پیگیری انجام می گیرد
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:در تحلیل شواهد بایستی به موارد ذیل توجه نمود
ها بایستی با بازنگری اهداف حسابرسی انجام گیرد هـر چـه هـدف و سـؤال حـسابرسی  تحلیل داده  -8-4-3

.ها بهتر جهت داده می شود شود و به تحلیل شد اطالعات مورد نیاز دقیقتر مشخص میتر با واضح
های با معنی باشد که بتواند توسط افراد ذیربط مـورد اسـتفاده  هدف تحلیل باید دست یافتن به یافته       -9-4-3

.قرار گیرد
.سی مجدد قرار گیردشود باید حتماً مورد برر در صورتی که به آمارهای دستگاه استناد می -10-4-3
) ماننـد حـسابداری   (های داخلی دسـتگاه       برای ارزیابی قابلیت اتکای مدارک تولیدی توسط سیستم        -11-4-3

.باید حسابرس درخصوص میزان اتکای سیستمهای مذکور شناخت کافی داشته باشد
س باشـد نـه مرجـعها بایستی مبتنی بر نظر حسابر       اظهار نظر نهایی در خصوص اطالعات و یافته        -12-4-3

.اخذ شواهد

 روشهای تحلیل داده ها-5-3
 گستره وسیعی.شود استفاده می     شده  تحلیل بمنظور درک یا توضیح موارد مشاهده       ی از عانو، ا ی ها ساکثر حسابر در  

تحلیلهای آماری تفصیلی، تحلیل ها ممکن است به شکل        .دگیر استفاده قرار می  د  از الگوها یا روشهای تحلیل مور     
ممکن است تحلیلهـا.  مستندات و کاربرگها و غیره انجام گیرد       بررسیه بحث گذاشتن یافته در هیات حسابرسی،          ب

کننـد ومـی    کـار    یخـوب ب که   بعضاً مستلزم مقایسه بین یافته های مختلف باشد، بعنوان مثال مقایسه بین مواردی            
 در مـشابه  حـوزه  بـا  رسـیدگی  مـورد    ، و حوزه  بازبینی یک   بایک یا چند موضوع     ،  کنند می   موضوعاتی که بهتر کار   

. دیگرهایکشور
در هنگام تحلیـل داده هـا. است عملکرد   هایحسابرسیتحلیل اطالعات کمی و کیفی یکی از مراحل مهم در تمام            

، حسابرسان بایـد کـار را بـا بـازنگری)استخراج شده   ها، مصاحبه ها، گروههای تخصصی و غیره       پرسشنامهکه از   (
این امر به حسابرس کمک مینماید تا داده های خود را سازماندهی نمـوده. االت حسابرسی آغاز نمایند   اهداف و سو  

در تفسیر اطالعات، حسابرسان باید تالش کننـد از طریـق مقایـسه نتـایج بـا. و تاکید خود را متوجه تحلیلها سازد      
.معیارهای حسابرسی یا انتظارات پذیرفته شده، اطالعات را مشخص نمایند

تحلیـل حـسابرسی. شایان اهمیت است که بررسی اطالعات هم بصورت عمقی و هم بصورت گسترده انجام گیرد              
به هر حـال هـیچ. عملکرد همواره باید مبتنی بر درک مناسب از فعالیتهای تحت رسیدگی و شرایط کاری آن باشد            

س عرف معمول و دید واقع بینانه از اینکه چـهتحلیلها باید بر اسا   . تحلیلی نمیتواند همه جوانب را مد نظر قرار دهد        
.میتواند، ممکن است یا باید مطرح شود پایه ریزی گردد
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 مسئله اصلی دسته بندی اظهارات انجام شده و تفکیک آنها،در تحلیل اطالعات یا داده های حاصل از مصاحبه ها         
های مشترک اطالعات، مواردیکه با هـمحلقه  بدنبال   حسابرس در مصاحبه ها   . استبه مقوله ها و مباحث مختلف       

ن لحاظ می توان تحلیل هـای کیفـیاز ای . است، مفهوم یا موضوع اساسی      ر شوند، یا نمونه هایی از یک شکل       جو
 حسابرسان از طریـق مطالعـه.کاربردرسیدگی ب را برای ارزیابی و نیز توضیح عملکرد یک واحد تحت           ) غیر عددی (

تحلیل نموده و بهفی را گردآوری نموده و بصورت نظام مند متون مورد مطالعه را             مدارک می توانند اطالعات توصی    
.بگردند مربوط دنبال موارد

غیـر مـستدل و همچنـین اجـزاء       منطقی و    اجزاء، خالق و مکرر است که شامل        تحلیل اطالعات یک فرایند ذهنی    
ماننـد و عمـدتاً فنـون غیـر کمـی     کری، طوفان فاین فرایند همواره مستلزم بحث و انعکاس مطالب . مستدل است 

.تحلیل محتوا، تحلیلهای قیاسی، تحلیلهای با کمک هیاتهای کارشناسی و غیره است
:برخی از روشهای متداول تحلیل داده ها بشرح ذیل است

 بررسی روابط علت و معلول-1-5-3

ز معیارهایی که باید قبل از تبیین روابطها است برخی ا     ترین فنون مورد استفاده در تحلیل داده        این روش از متداول   
:علت و معلول به کار گرفته شود عبارتند از

.وجود داشته باشد) 1مثالً تحلیل رگرسیون(باید بین علت و معلول مورد نظر همبستگی •
.علت مورد نظر باید قبل از معلول اتفاق افتاده باشد•
. قبالً تعیین تکلیف شودچنانچه روابط علت و معلول جایگزینی وجود دارد باید•
:معموالً استفاده از این روش در مواردی که بشرح زیر باشد ارجحیت دارد•
.ها بصورت کمی باشد نتایج و سنجش•
، نـسبت هزینـه بـه منـافع        ، خالص ارزش فعلـی    ، زیان ، منافع ،ها   مانند جمع کل هزینه    ،ارقام بصورت جمع کل    •

.هزینه هر واحد باشد
، بازده نسبت به هر نفـر سـاعت        ، هزینه هر واحد   ، نسبت بازده داخلی   ، با خالص ارزش فعلی    نتایج قابل مقایسه  •

.درصدها و غیره باشد
.درک آن توسط استفاده کننده گزارش نسبتاً به راحتی انجام گیرد•

 توضیح داده شده است3-5-5تحلیل رگرسیون در قسمت 1
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الگوی منطقی برنامه -2-5-3

د نظر برای تحقق اهـداف قانونگـذاراین روش جریان منطقی طراحی برنامه را از زمان تصویب تا تعیین نتایج مور             
ریزی تبـدیل اهـداف قانونگـذار بـه اجـراء و سـاختاربندی نتـایج  الگوی منطقی برنامه فرایند برنامه    . دهد  نشان می 

.مصرف منابع را بصورت نموداری نشان می دهد
تحت رسـیدگی ارائـهیکی از مزایای الگوی منطقی برنامه این است که رهنمودهایی برای ایجاد شناخت از برنامه                

.می دهد
، ارتبـاط آنهـا بـا)آثـار (کند زیرا توجـه آن بـه نتـایج            الگوی منطقی برنامه به حسابرسی مبتنی بر نتیجه کمک می         

ایـن روش توجـه را بـه تمـام اجـزای. یکدیگر و اهداف قانونگذار که در اهداف برنامه لحاظ شده است مـی باشـد     
سازد اطالعات موجود را تلفیق نمـوده و اطالعـاتی کـه در دسـترس  عطوف می کلیدی برنامه از دیدگاه قانونگذار م     

.سازد نیست مشخص می
کنند در رابطه بـا برنامـه و فراینـدهای آن اسـت و  ها بیشترین اطالعاتی که تهیه می       تجربه نشان داده که دستگاه    

کننـد لـذا ایـن روش کمتـر در  هیـه مـی   اطالعات کمتری درباره نتایج مورد انتظار برنامه یا آثار بالقوه منفـی آن ت             
با توجه به اینکه در حسابرسی عملکرد تأکید بـر نتـایج برنامـه اسـت و در. حسابرسی مبتنی بر سیستم کاربرد دارد   

ای برای ثبت عناصر کلیدی برنامه هدف ارائه می  این روش درک برنامه به خوبی انجام می شود چارچوب خالصه          
های ارتباط اختیـارات برنامـه بـا کند و با توجه به اینکه منطق     وعات مهم کمک می   شود و به جستجوی نتایج موض     

اثـر بخـشی شـامل. سازد  های علت و معلولی اثر بخشی فراهم می         نتایج را مشخص می سازد مبنایی برای تحلیل       
،برنامـه که به مربوط بودن     (ای    و سنجش مقطعی یا دوره    ) که بر کارایی عملکرد جهت دهی شده      (سنجش مستمر   

هـا انجـام  از طریق الگوی منطقی برنامه هر دوی این سنجش        . است) موفقیت آن و اثربخشی هزینه متمرکز است      
شـوند تأکیـد  ها برای تولید کاالها و خدما ت استفاده می          ها و نسبتی که داده       ستانده -می گیرد و کارائی بر داده ها      

سازد که آیا آثار و نتایج برنامـه موفقیـت   و این سؤال را مطرح می      اثر بخشی تإکید بر نتایج نهایی الگو داشته       . دارد
آمیز، و  در راستای اهداف قانونگذار بوده یا خیر و آیا برنامه تحت رسیدگی کارآمـدترین روش دسـتیابی بـه نتـایج

.بوده است یا خیر
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 الگوی منطقی برنامه-3نمودار شماره 

ها  مقایسه بین روندها و نسبت-3-5-3

این مقایسه  می توانـد  شـامل مقایـسه یـک. هدف استفاده از نسبت ها  مقایسه یک کمیت با کمیت دیگر است            
. مقایسه دو قلم با یکدیگر یا تغییرات یک قلم در مقایسه با یک وضعیت اصلی باشد،زیرمجموعه با کل مجموعه

:ارندروندها برای موارد ذیل کاربرد د
های مورد انتظار های واقعی با ارزش مقایسه ارزش•
مشاهده تغییر در طی زمان•
توجه به درجه رعایت یک معیار•

نیازها

ستانده ها فرایندها هاداده  اهداف

محصوالت

نتایج

آثار

عوامل بیرونی
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ها بعنوان یک ابزار تحلیلی و ارتبـاطی، یـک نسبت. های عددی در تمام مراحل کار حسابرسی متداول است  مقایسه
ها معموالً به عنوان اولین  نسبت. باشند  می  نتظار بوده   روش ساده و قوی برای مقایسه وضعیت واقعی با آنچه مورد ا           

تواند این باشد  گیرد به عنوان مثال معیار اصلی حسابرسی می           سازی در حسابرسی مورد استفاده قرار می        مرحله کمی 
زم اسـتهای کاربردی پرداخت را ارزیابی نماید برای به کار بردن این معیار ال              که دستگاه باید به نحو دقیق برنامه      

توانـد یـک  حسابرس برای ارزیابی عدم دقت برنامه درصدی را برای اشتباهات قابل قبول تعیین کنـد سـپس مـی                  
. ها برای اطمینان از دقـت آنهـا باشـد           گیری درصدی از برنامه     آزمون حسابرسی انجام دهد که احتماالً شامل نمونه       

به عنوان مثال در صورتی کـه تنهـا. د اعالم شود  ها باید بر اساس جمعیت اقالمی که در معرض خطر هستن            نسبت
ها توسط چک انجام گرفته و بقیه از طریق انتقال الکترونیکی بوده است و مشاهده حسابرس ایـن  از پرداخت % 10

ها اشتباه بوده است نتیجه گیری حرفه ای این است کـه تـاریخ  ها تاریخ چک     درصد از تمام پرداخت    5باشد که در    
.های صادر شده اشتباه بوده است ام چک درصد از تم50

در مقایسه دو واحد با یکدیگر باید بـه. گیرند از هر نظر با هم قابل قیاس باشند باید دو موردی که مقایسه قرار می    
ها باید تغییرات جمعیت آماری در طی زمان  در نسبت . میزان استاندارد توجه نمود نه میزان بررسی شده در دو واحد          

شود یا مبنا ثابت است یا تغییرات آن نیـز در محاسـبات لحـاظ رفته شود معموالً وقتی نسبتی محاسبه می    در نظر گ  
کنـد چنانچـه  هـا را بررسـی مـی        برنامـه % 20شود به عنوان مثال اگر واحد کنترل داخلی یک دستگاه هر سال               می

.ها بررسی شوند تمام برنامه سال طول خواهد کشید که 5دستگاه هر سال یک برنامه اضافه کند بیشتر از 
هـا طـی سـه  شود که هزینه    واحد مقایسه در نسبت با واحد جمعیت باید یکسان باشد به عنوان مثال اگر اعالم می               

ایـم  افزایش هزینه نداشـته   % 50 دالر افزایش یافته است چنانچه نرخ تورم را لحاظ کنیم            200 دالر به    100سال از   
همچنـین. استفاده شده و سال مبنای آن نیز مشخص مـی شـود           ) پایه( نرخ دالر ثابت     معموالً در این موارد باید از     

.باید مشخص شود که تغییرات دوره ای است یا تجمعی
ها به حـسابرس در مقایـسه ارزشـهای واقعـی بـا نسبت. ها مربوط بودن و شفافیت آن است   مهمترین مزیت نسبت  

هـا  عیب اصلی نسبت  .  قابل درک و به راحتی قابل مقایسه هستند        ،آنها واضح . کنند  ارزشهای مورد انتظار کمک می    
ها است نسبتها در صورتیکه هیچ نکتـه حـسابرسی نداشـته باشـند نـامربوط  امکان استفاده نادرست یا نامربوط آن     

حـسابرسان عمومـاً. محسوب می شوند چون خواننده انتظار دارد که نسبت موضوع حـائز اهمیتـی را مطـرح کنـد                  
یک نسبت داده خام نیـست بلکـه اطالعـات تفـسیر شـده. کنند    را صرفاً برای مقاصد توصیفی استفاده نمی      نسبتها  
.همچنین علیرغم سادگی و آسانی، ممکن است در محاسبه و تفسیر نسبتها اشتباهاتی اتفاق افتد. است
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ها تفسیر توزیع داده -4-5-3

های یک متغیر را نـشان  شود که تمام ارزش     بیان می ) ای   میله منحنی یا (یک توزیع داده معموالً توسط یک نمودار        
هـا و گزارشـگری توانـد ابـزار قدرتمنـدی بـرای تحلیـل      دهد مـی    ها را توضیح می     آمارهایی که توزیع داده   . دهد  می

در مواردی که بیش از یک رقم مطرح است حسابرس می تواند توزیع داده ها را برای درک برخی. حسابرسی باشد 
به عنـوان مثـال در. یات دستگاه تحت رسیدگی یا مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر مورد انتظار بررسی نماید             خصوص

صورتیکه یک برنامه دولتی وظیفه کمک به اقشار کم درآمد را دارد حسابرس عملکرد می توانـد توزیـع درآمـد در
بررسـی. ا با معیار مربوط مطابقـت دارد یـا خیـر          میان دریافت کنندگان کمک را بررسی نماید تا ببیند آیا درآمد آنه           

).به عنوان مثال بیشتر بصورت میانگین است(توزیع داده ها معموالً روی یک عدد خاص تأکید ندارد 
:بطور کلی بررسی توزیع داده ها در موارد ذیل مفید است

عنوان مثال در صورتیکه تغییراتـیبه  (حسابرس بخواهد ارزیابی نماید آیا عملکرد با معیار مطابقت دارد یا خیر              •
بین ماههای مختلف در روند اشتباهات پردازش چکها وجود دارد الزم است حسابرس در خـصوص اینکـه آیـا

.)یک مورد خاص در حدود تغییرات نرمال بوده است یا خیر قضاوت نماید
 .حسابرس بخواهد توزیع احتماالت را برای ارزیابی ریسک تفسیر نماید •

ا داده های نمونه گیری شده کار می کند و بخواهد ارزیابی نماید آیا نمونـه انتخـاب شـده نماینـدهحسابرس ب •
.واقعی جامعه است یا خیر

در مواردی که حسابرس با نمونه داده ها ارتباط دارد محاسبه این مقادیر پیچیده تـر اسـت و بـه علـت اشـتباهات
.ا اتکا زیادی نمودنمونه گیری و پیامدهای آن نمی توان به برآورده

تحلیل رگرسیون -5-5-3

این روش یک تکنیک مهم تحلیلـی اسـت. تحلیل رگرسیون تکنیکی برای ارزیابی میزان همبستگی داده ها است         
ساده ترین نـوع آن تحلیـل. که در مالیه و مدیریت و خط مشی گذاری دولتی چندین نوع تحلیل را در بر می گیرد           

یعنی میزان تغییر یکی نسبت به تغییـرات متغیـر. بین دو متغیر را بررسی می نماید      همبستگی است که همبستگی     
حسابرس می توانـد اطالعـات ایـن دو متغیـر را از سـی. بعنوان مثال طول خدمت و درجه نیروهای نظامی       . دیگر

زمودن بایستی یکبرای آ . نیروی نظامی اخذ نموده و سی دسته داده تشکیل دهد و رابطه بین آنها را بررسی نماید                
به عنوان مثال وزارت کشاورزی به نسبت محصول برداشت شده سـال قبـل. رابطه بین دو متغیر وجود داشته باشد    

کشاورزان در سال جاری به آنها کمک اعطا می کند در چنین حـالتی حـسابرس نمونـه ای از کـشاورزان دریافـت
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می نماید تا ببیند آیا معیار اعطای کمک رعایت شده اسـت یـاکننده کمک را انتخاب نموده و از مزارع آنها بازدید           
حسابرس می تواند از تحلیل رگرسیون برای اطمینان از اینکه میزان محصول بر اساس منطقه با کـل کمـک. خیر

.های پرداختی به کشاورزان منطقه همبستگی دارد یا خیر استفاده نماید
گیرد حسابرس باید این مورد نقـص را شناسـایی نمـوده و آزمونهـایچنانچه موردی خارج از محدوده مقادیر قرار        

.دقیقتری برای مشخص نمودن دالیل آن انجام دهد
همچنین برای پیش بینی آینده روابط مشاهده شده ای کـه در گذشـته وجـود داشـته اسـت از تحلیـل رگرسـیون

 نرخ رشد در اقتـصاد را بـه عنـوان یکـی ازبه عنوان مثال حسابرس رابطه بین تقاضا برای وام و         . استفاده می شود  
.جوانب اعطای وام بررسی می نماید

تحلیل رگرسیون در صورتی که با دقت انجام گیرد ابزار قدرتمندی برای تحلیل داده ها بوده و می تواند اطالعـات
اسـتفاده. میت اسـت  اما انتخاب متغیرها خیلی حائز اه     . خوبی را در مورد موضوعات مهم در اختیار حسابرس بگذارد         

.غلط از این روش به راحتی مشخص نشده و کشف آن نیاز به تحلیل های تفصیلی مجدد دارد
. حتی در مواردی که تحلیل رگرسیون به درستی انجام گرفته باشد ممکن اسـت بـه صـورت اشـتباه تفـسیر شـود                       

به عنـوان مثـال. ت و معلولی نیست   همچنین در مواردی که همبستگی زیاد باشد ضرورتاً به معنای وجود رابطه عل            
یـک تفـسیر غلـط متـداول دیگـر، اشـتباه در. هر دو متغیر ممکن است توسط یک متغیر ثالث ایجاد شـده باشـند             

بعنوان مثال حسابرس ممکن است مشکالت کاری و غیبت را بررسی و. تشخیص جهت رابطه علت و معلول است      
 باعث مشکالت کاری می شود در حالی کـه امکـان دارد اسـترسنتیجه گیری کند که آنها همبسته بوده و غیبت        

.تحلیل رگرسیون در مواردی بهتر جواب می دهد که متغیرها عددی هستند. کاری علت افزایش غیبت ها باشد

 تحلیل هزینه منفعت-6-5-3

از هزینـه هـای آنهدف از این تحلیل تعیین این موضوع است که آیا منافع یک دستگاه، پروژه یا فعالیـت بیـشتر          
.است یا کمتر

. این موضوع معموالً برای مدیران در تصمیم گیریها در خصوص ارزیابی سرمایه گذاریها بسیار حائز اهمیـت اسـت                  
:برای استفاده از این روش باید موارد ذیل مد نظر قرار گیرد

.اطمینان از اینکه تحلیلها مطابق با استانداردهای حرفه ای انجام شده است•
.زینه ها و منافع بایستی شناخته شده بوده و قابل برآورد باشنده•
.در مواردی که منافع ثابت فرض می شود هزینه سایر گزینه ها نیز باید مقایسه شود•
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در این تحلیلهـا بـه لحـاظ وجـود تـورم و. ساختار تحلیل هزینه منفعت تا حدود زیادی شبیه تحلیلهای مالی است          
ل در قالب واحد استاندارد با در نظر گرفتن ریسک و ارزیابی نتایج بر اساس خالص ارزشارزش زمان باید ارزش پو    

معموالً برآورد آثار واقعی اقدامات دولت و سنجش آن دشوار اسـت و بـدلیل. فعلی یا نرخ بازده داخلی تعدیل گردد      
ـ                   بـه. (ه تخصـصهای ویـژه دارد     کیفی بودن، بیان ارزش هزینه ها و منافع بر حسب واحد پول دشوار بوده و نیـاز ب

عنوان مثال منافع حوادث جاده ای منجر به جرح یا فوت که در نتیجه یک برنامـه اصـالح جـاده از آن پیـشگیری
همچنین در اغلب موارد ادارات دولتی سوابق مربوط به هزینه ها و منافعی را که بر حسب واحـد پـول). شده است 

.نباشد نگهداری نمی نمایند

لگو سازی و شبیه سازی ا-7-5-3

شبیه سازی با استفاده از الگوی ریاضی و داده های وارد شده امکان پیش بینی واکنش یک سیستم در حـال اجـرا
شـبیه سـازی و. تقریباً همه انواع وضعیتهای واقعی را می توان شـبیه سـازی نمـود      . به تغییرات را فراهم می سازد     

به عنوان مثال اگر دولـت مـی خواهـد. ها و منافع یک پروژه یا برنامه باشد       الگوسازی می تواند کلید برآورد هزینه       
یک برنامه واکسیناسیون بر علیه آنفالنزای خوکی را اجرا کند بر اساس شبیه سازی می تواند بررسی کند کـه اگـر

تولید مـی کنـدالگوی ریاضی داده های خروجی را       . آنفالنزای خوکی در کشور اپیدمی شود چه اتفاقی خواهد افتاد         
معموالً داده های خروجی شبیه سازی مانند داده هایی که از روشهای. که می توان آن را با نتایج واقعی تطبیق داد         

این داده ها به تنهایی حرفی برای گفتن ندارد و. دیگر گردآوری داده ها بدست می آید مورد استفاده قرار می گیرد           
شبیه سازی و الگوسازی برای ارزیابی کفایت الگوهایی که بـرای. رار گیرد باید پس از خالصه شدن مورد تحلیل ق       

اتخاذ تصمیم استفاده می شود و پاسخ به این سؤال که آثار موضوعات، مشاهدات وتوصـیه هـای حـسابرسی چـه
.خواهد بود مورد استفاده قرار می گیرد

فتار کل اقتصاد یا برخی از بخشهای اقتـصادیک نوع متداول از شبیه سازی الگوی اقتصاد کالن است که در آن ر             
:در شبیه سازی باید به موارد ذیل توجه نمود. شبیه سازی می شود

داده های ورودی معتبر و قابل اتکا بوده و هدف سنجش را تأمین نماید•
داده های ورودی مورد تحلیل قرار گرفته و اشتباهات احتمالی آن مشخص شده باشد•
گو مورد غفلت قرار نگرفته باشدهیچ جنبه مهمی از ال•
تغییراتی که ممکن است در محیط واقعی اتفاق بیافتد و الگو را از اعتبار بیاندازد مشخص شود•
داده های خروجی، به تفصیل مورد تحلیل قرار گیرد•
نتایج بدست آمده منطقی باشد•
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و الگو بر اساس آن تنظیم شوداگر در برنامه ریزی تغییر ایجاد شد، این موضوع در الگو نیز بررسی شده •
شبیه سازی بصورت بالقوه بعنوان یک وسیله گردآوری اطالعات حسابرسی، مزایای زیادی از جملـه هزینـه نـسبتاً

بـا ایـن. کم آن در مقایسه با تحقیقات میدانی، سرعت در نتیجه گیری و امکان بررسی سناریوهای جـایگزین دارد                 
یکی از این مشکالت عدم کنترل ارقام تصادفی اسـت. مشکالت فنی شود  حال ممکن است که شبیه سازی دچار        

یک مشکل دیگر این است که متغیرهای وابسته ورودی در صـورتی. که نرم افزارهای شبیه سازی ایجاد می کنند       
که بدرستی تحلیل نشود می تواند منجر به نتایجی شود که نمایان گر وضعیت واقعی نباشد از طرفـی هـم ممکـن

از اینرو شبیه سازی نتایج و یافته های قطعی حسابرسی را تأمین نکرده.  داده های ورودی دارای مشکل باشد      است
با اینحال شبیه سازی بعنوان یک ابزار رسیدگی قـوی خـصوصاً. و برای گزارشگری به تنهایی قابل استفاده نیست       

.استدر ترکیب با سایر روشهای گردآوری و تحلیل داده ها بسیار مفید 

 تحلیل محتوای داده های کیفی-8-5-3

. تحلیل محتوا یکی از رویکردهای نظام مند گردآوری و سازماندهی اطالعات در یک چارچوب استاندارد شده است                
کـه بـصورت(این رویکرد به تحلیلگر امکان انجام نتیجه گیریها و مشاهدات کلی بر اساس داده های تفـصیلی را                   

تحلیل محتوا می تواند در مراحل برنامه ریـزی و رسـیدگی بـرای خالصـه. می دهد ) هستندمکتوب یا انواع دیگر     
این روش. کردن، تأمین شواهد حسابرسی و حتی تبدیل این شواهد به یافته های مهم حسابرسی بسیار مفید باشد                

ابی مستقل یا دانشگاهیدر تعیین نتایج مثبت و منفی برنامه ها کاربرد دارد و برای هماهنگ ساختن گزارشات ارزی               
خالصه ساختن نتایج حاصله در مطالعات مختلف، می تواند یک ارزیابی قوی از آثار و. از عملکرد برنامه مفید است    

:تحلیل محتوا در مرحله برنامه ریزی برای موارد ذیل استفاده می شود. تبعات برنامه ارائه دهد
ابرس باید اطالعات مربـوط بـه سـابقه تـصویب برنامـه رابدین منظور حس  : کمک به شناسایی اهداف برنامه      •

.گردآوری نماید
تحلیل محتوا می تواند برای تأمین شرحی از فعالیتهای برنامه از طریق تحلیل اسناد: تشریح فعالیتهای برنامه    •

.و مدارک دستگاه مورد استفاده قرار گیرد
زارشات ارزیابی می تواند برای تعیین نتایج مثبـت ودر مرحله رسیدگی، تحلیل محتوا از طریق هماهنگ ساختن گ         

.منفی برنامه مورد استفاده قرار گیرد
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 تحلیلهای گردش کار و گردش ارتباطات-9-5-3

یکی از روشهای تحلیل فعالیتهای یک سازمان، تهیه نمودار در خصوص نحوه، زمان و مکان تصمیمات اتخاذ شده
این موضـوع در مـواردی کـه فرآینـدها و روشـهای.  دیگر ارسال می شود است     یا منابعی که از یک واحد به واحد       

پیچیده مورد استفاده قرار می گیرند بیشتر کاربرد داشته و این فرآیند بصورت نموداری الگوسازی شـده بـه نحـوی
.که می تواند به تحلیل چرائی و چگونگی انجام کار کمک کند

. ه هدف و سطح نیاز می توانند به شکلها و اندازه هـای مختلـف تهیـه شـوند                  فلوچارتها مانند الگو هستند و بسته ب      
معموالً حسابرس اطالعات را از طریق مصاحبه، مشاهده عینی یا مدارک موجود اخذ و با استفاده از الگوهـایی کـه

ا طراحـی مـینمـودار ر  ) مانند ایجاد، مقایسه یا بایگانی مـدارک      (نشان دهنده فعالیتها و تصمیمات مختلف هستند        
.نماید

استفاده از نمودار گردش کار به خواننده کمک می کند که نحوه اجرای فعالیـت در سـازمان را بهتـر درک کـرده و
.مشکالت و فرصتهای بهبود را مشخص کند

دبعنوان مثال نمودار کنترل داخلی می توان      . انواع مختلف نمودارها برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد          
نشان دهد که کنترلها چگونه در یک سیستم تعبیه شده و به شناسایی نقاط ضعف در زنجیره فعالیتهـا کمـک مـی

نمودار فرآیند می تواند مراحل پردازش، حمل و انبار کردن یک محصول یا ارائه یک خـدمت را نـشان داده و. کند
ودار گردش ارتباطات مـی توانـد حجـم و نـوعنم. شکافها، موازی کاری ها، گلوگاهها و تأخیرات را مشخص سازد         

تماس یک واحد، اداره یا سازمان با سایر واحدها را نشان دهد و به تحلیل اصـالح روابـط گزارشـگری و ارتبـاطی
.کمک نماید

حسابرسان می توانند از نمودارهای گردش کار و تحلیل آن برای درک نحوه کار سیستم یـا سـازمان، خـصوصاً در
وضوع تحت رسیدگی واحدهای سازمانی زیادی را در بـر مـی گیـرد و یـا مراحـل آن پیچیـده اسـتمواردی که م  
مهمترین مزیت این روش این است که یک درک عمقی از موضوع ایجاد نموده و تصویر واضـحی. استفاده نمایند 

.از فرآیند کار ارائه می دهد
.کاربرد این روش بیشتر در حسابرسیهای مبتنی بر سیستم است

 ارزیابی کنترلهای داخلی-6-3
 بـا اجـرای ایـن بررسـی نقـاط.باشد  بررسی کنترلهای داخلی از بخشهای مهم رسیدگی در حسابرسی عملکرد می          

 و شـده   جهت رفع آن کنترلهای داخلـی تقویـت         ها ضعف کنترلهای داخلی دستگاه مشخص شده و با ارائه توصیه         
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شایان ذکر است منظور از بررسی کنترل داخلی. یابد   دستگاه بهبود می   اقتصادی و اثربخشی عملیات     کارایی، صرفه 
صرفاً کنترلهای مدیریت در ارتباط با موضوع یا فعالیت تحت رسیدگی بوده و برای بررسی آن نیاز به بازبینی کلیـه

کنترلـی،هـای محـیط       مشتمل بر ارزیابی کنتـرل داخلـی در زمینـه         ها   بررسی   .نمی باشد کنترلهای داخلی سازمان    
بهای کنترلی است که اهداف کنترل و مـواردی کـه حـس              اطالعات و ارتباطات، ارزیابی ریسک، نظارت و فعالیت       

:بررسی شود به شرح ذیل استهای مذکور بایستی  در هر یک از زمینهمورد 

 ارزیابی محیط کنترلی-1-6-3

 رعایت درستکاری و ارزشهای اخالقی توسط کارکنان -1-1-6-3

نامه رفتاری رعایت آیینو  وجود -1-1-1-6-3
 رهنمودهای شفاف اخالقی برای تـشخیص فعالیتهـای درسـت ازوجود -2-1-1-6-3

ابالغ آن به کارکناننادرست و 
ها مشی اقدامات تنبیهی مربوط به انحراف کارکنان از خطپیش بینی  -3-1-1-6-3
 مدیریت نسبت به کنترلهای مقررپایبندی -4-1-1-6-3

تعیین سطح صالحیت مـورد نیـاز بـرای انجـام مـشاغل خـاص توسـط -2-1-6-3

مدیریت و رعایت آن

 تهیه شرح وظایف مکتوب برای مشاغل مختلف-1-2-1-6-3
های الزم برای انجامدانش و مهارت    برخورداری کارکنان از سطح مناسب     -2-2-1-6-3

صحیح مشاغل
ام و انتصاب و ارتقاء کارکنان درنظر گرفتن صالحیتهای شغلی در استخد-3-2-1-6-3

نقش مدیریت در تضمین اثربخشی کنترلهای داخلی -3-1-6-3

مدیریتاستقالل  -1-3-1-6-3
کنـد مـسائل  در مواقعی کـه ایجـاب مـی       مدیریتیهای    بکارگیری کمیته  -2-3-1-6-3
ص مورد توجه بیشتر واقع شودخا
کافی برای اجرای وظایفو وقت دانش و تجربه  برخورداری مدیریت از -3-3-1-6-3
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حـسابرسان داخلـی و حـسابرسان با مدیران مـالی،       نحوه تعامل مدیریت   -4-3-1-6-3
مستقل

مدیریتکفایت و بموقع بودن اطالعات تهیه شده برای  -5-3-1-6-3
ها طالعات حساس، بازرسیها و تخلف از امدیریتآگاهی کافی و بموقع  -6-3-1-6-3
ر تعیین حقوق و مزایا و نصب و عزل مدیران اجرایی بمدیریت نظارت -7-3-1-6-3
مدیریت در برقراری فضای سازمانی سالمنقش  -8-3-1-6-3

تأثیر فلسفه و سبک عملیاتی مدیریت بر فعالیت واحد اقتصادی -4-1-6-3

در اتخاذ تصمیمات نقش ریسک  میزان توجه مدیریت به-1-4-1-6-3
سمتهای کلیدیر  کارکنان د میزان جابجائی-2-4-1-6-3
اش دربـاره اعتمادپـذیری نگرش مدیریت نسبت به حسابداری و نگرانـی        -3-4-1-6-3

گزارشدهی مالی و حفاظت داراییها
میزان تعامل مدیریت ارشد و مدیریت عملیاتی، به ویژه در شرایطی کـه -4-4-1-6-3

گیرد ای جغرافیایی دیگری صورت میعملیات در مکانه
رش نسبت به گزارشدهی مالی و اقداماتی که دربـاره آن انجـامشیوه نگ  -5-4-1-6-3

شود می

مناسب بودن ساختار سازمانی -5-1-6-3

مناسب بودن ساختار سازمانی و توانایی آن بـرای فـراهم آوردن جریـان -1-5-1-6-3
اطالعات ضروری، به منظور اداره کردن فعالیتهای سازمان

مدیران کلیدی و برداشت آنها از مسئولیتهایکفایت تعریف مسئولیتهای     -2-5-1-6-3
خود

کفایت دانش و تجربه مدیران کلیدی با توجه به مسئولیتهای آنان -3-5-1-6-3
مناسب بودن روابط گزارشدهی -4-5-1-6-3
 سازمانی با توجه به تغییر شرایط محیطی ساختار اصالح-5-5-1-6-3

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



٧٠

ارای ظرفیتهـای مـدیریتی وکنـان د  کفایت تعداد کارکنان، به ویـژه کار       -6-5-1-6-3
سرپرستی

مناسب بودن  نحوه تفویض اختیار و تعیین مسئولیت برای پاسـخگوئی و -6-1-6-3

کنترل

تعیین مـسئولیت و تفـویض اختیـار بـرای بـرآوردن هـدفهای سـازمان، -1-6-1-6-3
طالعـاتی و اختیـار    وظایف عملیاتی و رعایت مقررات، از جملـه مـسئولیت سیـستمهای ا            

انجام تغییرات
های کنترلی، از جمله شرح وظـایف مناسب بودن معیارهای شغلی و رویه     -2-6-1-6-3

کارکنان
پـردازی، و  کفایت تعداد کارکنان به ویژه در بخشهای حـسابداری و داده           -3-6-1-6-3

ت و پیچیـدگیبرخورداری آنها از مهارتهای الزم متناسب با اندازه واحد اقتصادی و ماهی           
تها و سیستمهافعالی

های محول شده با مسئولیتاتتناسب اختیار -4-6-1-6-3

ها و روشهای منابع انسانی مشی کارا ئی و اثربخشی خط -7-1-6-3

امهای استخدام، آمـوزش، ارتقـاء و نظـ          ها و رویه    مشی  اصولی بودن خط   -1-7-1-6-3
پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان

مسئولیتهایشان و توقعاتی که از آنها وجود داردآگاه کردن کارکنان به  -2-7-1-6-3
های مصوب  ها و رویه    مشی  مناسب بودن اقداماتی که به دنبال نقض خط        -3-7-1-6-3

شود انجام می
های کارکنان بر معیارهای اخالقی و رفتاری مشی تأکید خط -4-7-1-6-3
ر سوابقی کـهکفایت بررسی سوابق متقاضیان استخدام، با تأکید خاص ب         -5-7-1-6-3

داند واحد اقتصادی پذیرفتنی نمی
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کفایت معیارهای ابقا و ارتقای کارکنـان و فنـون گـردآوری اطالعـات و -6-7-1-6-3
نامه یا دیگر رهنمودهای رفتاری رابطه آنها با آیین

 ارزیابی اطالعات و ارتباطات-2-6-3

ــردآوری -1-2-6-3 ــردازش و گزارشــ،شناســایی، گ ــه وگری پ ــات ب ســیله اطالع

سیستمهای اطالعاتی

گردآوری اطالعات درون و برون سـازمانی و گـزارش اطالعـات امکان   -1-1-2-6-3
مورد نیاز مدیریت در زمینه مقایسه عملکرد واحد اقتصادی با هدفهای مقرر

خاص ذیربط به منظورفراهم آوردن اطالعات تفصیلی و بهنگام برای اش        -2-1-2-6-3
ای کارآمد و اثربخش یفای مسئولیتهایشان به گونه آنها در اتوانمند ساختن

پشتیبانی مدیریت از ایجاد سیستمهای اطالعاتی الزم که کفایـت منـابع -3-1-2-6-3
رساند انسانی و مالی تخصیص یافته، آن را به ظهور می

اشـخاص بـرونبـا   ارتباطات اثربخش در سراسـر سـازمان و         برقراری   -2-2-6-3

سازمانی

ای  گاه ساختن کارکنان به وظایف و مسئولیتهای کنترلی آنان بـه گونـه            آ -1-2-2-6-3
اثربخش

ایجاد کانالهای ارتباطی جهت گزارش تخلفهای احتمالی -2-2-2-6-3
استقبال مدیریت از پیـشنهادهای کارکنـان در مـورد راههـا و روشـهای -3-2-2-6-3

 یا سایر موارد مشابهکیفیتوری،  افزایش بهره
فایت ارتباطات در عرض سـازمان و تهیـه اطالعـات کامـل و بهنگـامک -4-2-2-6-3

برای توانمند ساختن کارکنان در ایفای اثربخش مسئولیتهایشان
 بـرون سـازمانی بـرای گـزارشذینفعـان اثربخشی کانالهای ارتباطی با      -5-2-2-6-3

ذینفعاناطالعات مربوط به تغییر نیازهای 
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 تحـت سازمانی از معیارهـای اخالقـی واحـد        آگاه ساختن اشخاص برون    -6-2-2-6-3
رسیدگی

برون سازمانی ذینفعانپیگیری به هنگام و مناسب اطالعات دریافتی از  -7-2-2-6-3

ارزیابی ریسک -3-6-3

تحت رسیدگی و راهبردهای کلیدی واحد کلیاهداف  بیان -1-3-6-3

کلی در چـارچوباهداف   از راه تدوین      تحت رسیدگی  تبیین مقاصد واحد   -1-1-3-6-3
کلیرهنمودهای 

تحت رسیدگی  واحدکلی از هدفهای مدیریت آگاهی کامل کارکنان و -2-1-3-6-3
اهداف کلیپیوند و سازگاری راهبردها با  -3-1-3-6-3
، طرحهای راهبردی و شـرایطاهداف کلی ها با      سازگاری طرحها و بودجه    -4-1-3-6-3

تحت رسیدگی واحد جاری

اطمینان از سازگاری اهداف با یکدیگرو  اصلیدف فعالیتهای ه تعیین -2-3-6-3

 و طرحهـای راهبـردی واحـد       اهداف کلی فعالیتها با   اهداف   پیوند متقابل    -1-2-3-6-3
تحت رسیدگی

فعالیتها با یکدیگراهداف سازگاری  -2-2-3-6-3
کاریفعالیتها با فرآیندهای مهم اهداف مرتبط بودن  -3-2-3-6-3
فعالیتهااهداف خص بودن مش -4-2-3-6-3
اهدافحقق  کفایت منابع برای ت-5-2-3-6-3

نقـش تحـت رسـیدگی    واحد   اهداف کلی  تحقق   درکه  اهدافی  شناسایی   -6-2-3-6-3
ی دارندمهم

 و میزان پایبندی آنها بـهاهدافمشارکت تمام سطوح مدیریت در تعیین        -7-2-3-6-3
 تعیین شدهاهداف
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اهـداف هـر رابطه با اهداف کلی و      یامد ریسکها، در     شناسایی و بررسی پ    -3-3-6-3

در فرآیند ارزیابی ریسک  فعالیتهایک از

کفایت سازوکارهای شناسایی ریسکهای برخاسته از منابع برون سازمانی -1-3-3-6-3
کفایت سازوکارهای شناسایی ریسکهای برخاسته از منابع درون سازمانی -2-3-3-6-3
های عمده مرتبط با هدف هر یک از فعالیتهای مهمشناسایی ریسک -3-3-3-6-3
عمقی و مربوط بودن فرآیند تجزیه و تحلیـل ریـسک، از جملـه بـرآورد -4-3-3-6-3

ها، ارزیابی احتمال رویداد آنها و تعیین اقدامهای الزم اهمیت ریسک
 و نـشان دادن واکـنشتغییرات سازوکارهایی برای شناسایی     گیری  بکار -4-3-6-3

به آنهامناسب 

بینی و شناسـایی رویـدادها یـا فعالیتهـای  ی برای پیش  ئ وجود سازوکارها  -1-4-3-6-3
 و نـشانتحت رسـیدگی   فعالیتهای واحد    اهداف هر یک از      یا   اهداف کلی عادی مؤثر بر    

دادن واکنش مناسب به آنها
وجود سازوکارهایی برای شناسایی و واکنش در مقابل تغییراتی که اثری           -2-4-3-6-3

ارشدتوجه مدیریت   مستلزم   دارد، تغییراتی که     تحت رسیدگی شدیدتر و فراگیرتر بر واحد      
تجدید ساختار،  فنĤوری جدید ،  رشد سریع ،  کارکنان جدید ،  تغییر محیط فعالیت  است مانند   
عملیات برون مرزیسازمانی و 

 نظارت-4-6-3
 عملیاتبر فرایند اجراینظارت مستمر  اعمال -1-4-6-3

گردآوری شواهد در مورد تـداوم کـارکرد سیـستم کنترلهـای داخلـی در -1-1-4-6-3
جریان فعالیتهای منظم و روزمره

استفاده مطلوب از اطالعات دریافتی از اشخاص برون سازمانی -2-1-4-6-3
مقایسه داراییهای ثبت شده با داراییهای عینی -3-1-4-6-3
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داخلی ارائه شـده توسـط حـسابرسانتوجه به پیشنهادهای بهبود کنترل       -4-1-4-6-3
داخلی و مستقل

 مدیریت از برگزاری جلسات مربوط به اجرای کنترلها بررسی بازخورد-5-1-4-6-3
حرفه ای نامه رفتار  وجود آیین-6-1-4-6-3
اثربخشی فعالیتهای حسابرسی داخلی -7-1-4-6-3

آن اثربخشی بمنظور ارتقاءبازنگری سیستم کنترل داخلی  -2-4-6-3

های موردی سیستم کنترلهای داخلی  دامنه و دفعات ارزیابی-1-2-4-6-3
 مناسب بودن فرآیند ارزیابی -2-2-4-6-3
معقول بودن روش ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی -3-2-4-6-3
کافی و مناسب بودن مستندات -4-2-4-6-3

های باالتر  نارساییهای کنترل داخلی به ردهگریگزارش -3-4-6-3

های کنترل داخلی  وجود سازوکارهای گردآوری و گزارشدهی نارسایی-1-3-4-6-3
های گزارشدهی مناسب بودن دستورالعمل -2-3-4-6-3
مناسب بودن پیگیریها -3-3-4-6-3

 فعالیتهای کنترلی-5-6-3

یـدهـای تهد    ر، برای رویارویی با ریسک    بشرح زی حصول اطمینان از اینکه اقدامهای الزم        -1-5-6-3

:شود  انجام میتحت رسیدگی واحد اهدافکننده 
مـرتبط بـاهای    های مناسب با توجه به ضرورت       ها و رویه    مشی  وجود خط  -1-1-5-6-3

فعالیتهای واحد مورد رسیدگیهر یک از 
نجیده و معقـول فعالیتهـای کنترلـی در ارتبـاط بـا مـدیریت واجرای س  -2-1-5-6-3

 کیفیتزمانبندی و اجرای عملیات و تضمین
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یافته های حسابرسی -7-3

ن اهـدافبـرای تـامی  کـه توسـط حـسابرس     شواهد حسابرسی با معیارهاسـت  نتیجه مقایسه  ی حسابرسی یافته ها 
مطـرح فرضیه  و  ند به سواالت حسابرسی پاسخ دهد       بتواحسابرس  برای اینکه   یعنی  . ستشده ا  استخراجحسابرسی  

باط مـین که توسط حسابرس از یافته های حسابرسی است        است نظرهائیاظهار   ،نتیجه گیریها  .شده را بررسی نماید   
.د توسط حسابرس پیشنهاد می شویهداف حسابرسا که در ارتباط با استد و توصیه ها مجموعه اقداماتی شو

ها و ارائه توصیه ،تکمیل یافته ها  ، تحلیل شواهدفرایند -4نمودار شماره 

)چه باید باشد(معیار حسابرسی 

)چه هستآن(شواهد حسابرسی 

)مقایسه آنچه هست با آنچه باید باشد(یافته های حسابرسی 

مشخص ساختن دالیل و آثار یافته ها

ی حسابرسیتوصیه هاارائه تکمیل نتیجه گیریها و 

که امکان پذیر باشد  در مواردی،برآورد آثار احتمالی توصیه ها
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 ارزیابی اهمیت یافته هـا و:یعنیخصوص آنها انجام می گیرد    ر د تکمیلی  ارزیابی  نوع ته ها دو  با مشخص شدن یاف   
 پـایین تـر از عملکـرد مـورد واقعـی  مواردیکه عملکرد   در عملکرد فقدانیا  ،  بهتر بودن عملکرد  ( دالیل آن ارزیابی  
.)بوده استانتظار 

پیامـدهایدر بـسیاری از مـوارد        .مورد ارزیابی قرار دهند   حسابرسان ممکن است بخواهند پیامدهای یافته ها را نیز          
 تجهیـزات، داده های پرهزینه یا    ن مثال هزینه فرایند های پرهزینه      بعنوا استیافته ها بصورت کمی قابل سنجش       

ع بـالبعنوان مثال منـاب  فرآیندهای ناکارآمد،پیامدهای آن  الوه برع. را می توان برآورد نمود    ) استفاده بال  ( غیر مولد 
آثار کیفی کـه. قابل تقویم استبرحسب تاخیرات زمانی یا منابع فیزیکی اتالف شده    نیز  استفاده یا مدیریت ضعیف     

مهم و نیز بسیار  میشود هشاهدم خدمات   در ارائه  ی توجه بیضعیف یا   نادرست یا    تصمیمات   ، فقدان کنترل  بصورت
همچنین آثـار ممکـن اسـت در گذشـته. ی را اثبات نماید    اقدامات اصالح  آثار باید ضرورت انجام    .است توجه لقاب

تیکه آثار در گذشـته اتفـاقدر صور . بوقوع بپیوندد  یا احتماالً در آینده      افتد،اتفاق    یا در حال حاضر     باشد اتفاق افتاده 
ح قـرار برای جلوگیری از وقوع مجدد آن مورد اصال         وضعیت  باید اطمینان حاصل نمود    ، یافته ها  اثباتبرای  ،  افتاده

.اثرات بالقوه را اثبات نماید حسابرس نیست، ضرورت داردچنانچه اثرات به آسانی قابل شناسایی . استنگرفته 

 نتیجه گیری-8-3

، وجـود نـدارد    کلیروش  یک  انجام این کار     برای. استمختلف  یافته های   ترکیب نتایج      نتیجه گیری شامل     مرحله
 حائز اهمیت اساسـیتوسط حسابرس گردآوری شده   ) استداللهای( و مباحث    اه دقیق و نظام مند یافته     تفسیر   لکن
. اسـت  تحلیل هـا     وانجام مقایسه ها       و   ، ادعاها و استداللها، مشاوره با کارشناسان      بررسیاین مرحله مستلزم    . است

.به تدریج تکمیل تر می شود  پیش نویس گزارش،کار با ادامه
بیرونی پیش و    با پیشبرد مذاکرات داخلی    شده و  ساختاربندی بصورت مرتب    این فرایند یادداشت ها و مشاهدات      در

تبادل اطالعات مندرج در صورتجلسات،. میگیرد بحث قرار    دموربازنویسی شده و    و   ارزیابی ،تهیهاظهار نظر   نویس  
یچنین جلساتی مـ . برای بحث در خصوص موضوعات مهمی که در جریان حسابرسی رخ داده است، ضرورت دارد              

تواند به اخذ تائیدیه دستگاه تحت رسیدگی در رابطه با حقایق کشف شده و ارتقاء کیفیت یافته ها و توصـیه هـای
.حسابرسی کمک نماید

:گردآوری شواهد اضافی یا مذاکره با مدیریت دستگاه تحت رسیدگی در موارد ذیل الزم است
سیستمی استتعیین اینکه اشکاالت موردی بوده یا نشاندهنده یک اشکال •
تعیین دالیل ایجاد اشکاالت و نواقص•
تحت رسیدگی مربوط می شود یا خارج از کنترل آن است تعیین اینکه آیا مشکل به دستگاه•
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ارزیابی آثار بالقوه اشکاالت•
 جدیـد و به نحوی که هـیچ مـسئله کـامالً         ، مدنظر قرار داد   راتصور  قابل   بایستی تمام موضوعات     ،درصورت امکان 

یک حـسابرسی عملکـرد کـه بـه نحـو در. دودر مرحله نهایی حسابرسی طرح نش     ) یا حقایق جدیدی  (کننده  ین  یتع
 و نقطه نظـرات متـضاد وهموزن بوده مباحث مطرح شده با بهترین استداللهای متقابل آن ،مناسب اجرا شده باشد  

 منطقی و معیارهای خـاص پـروژهاصول ،نتیجه گیریها باید مبتنی بر اهداف     .  با یکدیگر سنجیده می شود     ضمتناق
.باشد

اظهار نظر حسابرس باید در قالب یک چارچوب منطقی و مشخص تنظیم شود بطوری کـه معیارهـای حـسابرسی،
.حقایق شناسایی شده و تحلیل های حسابرسی و دالیل مشکالت به راحتی برای خواننده قابل درک باشد

 مبانی توصـیه، ها  یافته علت.  گیرد ر بحث قرا  دناخت و مستدل مور   ش ، مبتنی بر  باید به شیوه ای منطقی    توصیه ها   
 توصـیه،این صورت  که در   باشد رسیدگی خارج از کنترل واحد تحت       ، علت  این ممکن است . ها را تشکیل می دهد    

و ارزش افـزوده   با توجه به اهداف حـسابرسی       . را مورد خطاب قرار دهد     رسیدگی خارج از واحد تحت       مراجع ها باید 
.است، ضروری استلی ما عهتوصیه حصول اطمینان از اینکه د د می نمایا ایج کهای

توسـط واحـداده ها تا نتیجـه گیـری         از گردآوری د   حلا مر فرایند -9-3

حسابرسی

 مرور برنامه حسابرسی، خصوصاً اهداف و سواالت و معیارهای حسابرسی بمنظور تعیین نوع-1-9-3
شواهدی که باید گردآوری شود

 تعیین منابع شواهد مورد نیاز بر اساس نتیجه بررسیهای مقدماتی-2-9-3
بر اساس برنامه حسابرسی  تعیین روش یا روشهای مناسب گردآوری شواهد-3-9-3
 گردآوری شواهد مرتبط با اهداف حسابرسی بمنظور پاسخگوئی به سواالت حسابرسی-4-9-3

:دارک پرونده ها برای گردآوری شواهد استفاده می شودبه عنوان مثال چنانچه از روش بررسی اسناد و م
 تعیین محل شواهد-1-4-9-3
 اخذ پرونده های مربوط بطریق مقتضی-2-4-9-3
 با توجه به برنامه حسابرسی و حجم پرونده ها تصمیم گیـری در خـصوص-3-4-9-3

اینکه بررسی بصورت نمونه گیری باشد یا خیر
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 از طریق نمونه گیری انجـام میـشود تعیـین میـزان در صورتی که بررسیها    -4-4-9-3
نمونه و انتخاب نمونه ها

 مرور و بازبینی پرونده ها و شناسائی مدارک و شواهد مربوط-5-4-9-3
 بررسی مدارک و تعیین نکات مهم-6-4-9-3
 بررسی خصوصیات شواهد از نظـر معتبـر و مناسـب بـودن و وجـود رابطـه-7-4-9-3

داف و معیارهای حسابرسیمشخص و منطقی با اه
 تکمیل کاربرگ مربوط و درج نکات الزم-8-4-9-3
 تهیه تصویر از شواهد گردآوری شده-9-4-9-3

 مستند سازی شواهد گرد آوری شده در کاربرگهای مربوط-5-9-3
 جمع بندی شواهد مرتبط با هر یک از اهداف اصلی و فرعی حسابرسی و استخراج یافته ها-6-9-3

ش نکات عمدهدر گزار
بررسی یافته های مرتبط با یکدیگر و دسته بندی آنها -7-9-3
ارزیابی یافته ها از نظر اهمیت، قابلیت اثبات و دالیل ایجاد آن -8-9-3
مقایسه یافته ها با معیارهای حسابرسی مربوط و استخراج نیتجه گیری -9-9-3

 توجیهات و استداللهای مربوطانعکاس یافته ها به دستگاه تحت رسیدگی و اخذ -10-9-3
بررسی توجیهات و استداللهای دستگاه تحت رسیدگی در خصوص موضوع -11-9-3
 نهائی نمودن نیتجه گیری حسابرسی-12-9-3
 فوق3-8-9 و 3-8-8 ارائه توصیه ها بر اساس بند های -13-9-3
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..................تاریخ.......................شماره کاربرگ بازدید عینیکاربرگ 

: ................................................... موضوع حسابرسی..................................................  :دستگاه تحت رسیدگی
  ..........................................................................................................: ......................................هدف حسابرسی

:سئواالت حسابرسی
1-.......................................................................................................................................................................  
2-.......................................................................................................................................................................  
3-.......................................................................................................................................................................  

:معیارهای حسابرسی
1-.......................................................................................................................................................................  
2-.......................................................................................................................................................................  
3-.......................................................................................................................................................................  

امضاء: ..................................سمت: ......................................... نام ونام خانوادگی-1:   بازدید کننده
امضاء: ..................................سمت: ......................................... نام ونام خانوادگی-2:   بازدید کننده
امضاء: ..................................سمت: ......................................... نام ونام خانوادگی-3:   بازدید کننده

امضاء: ..................................سمت:..........................................نام ونام خانوادگی:         ئید کنندهتا
  ............................: ......................................................................................................................موضوع بازدید
  : .......................................ساعات بازدید: ...................................تاریخ بازدید

  .........................: ...............................................................................................مکان یا مکانهای مورد بازدید
:.......................................................سمت ..........................................-1:     نام و نام خانوادگی افراد همراه

:........................................................سمت...........................................-2
:.........................................................سمت .........................................-3

:شرح بازدید

فعالیت  ردیف
مورد بازدید

ه با توجه به سواالتموارد بازدید شد
نیتجه  مشاهداتو معیارها

گیری
عطف
نکات
عمده
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...........................تاریخ..........................                   شماره کاربرگبررسی  اسناد و مدارککاربرگ 

: ................................................... موضوع حسابرسی............................ ...................... :دستگاه تحت رسیدگی
  : ................................................................................................................................................هدف حسابرسی

:ئواالت حسابرسیس
1-.......................................................................................................................................................................  
2-.......................................................................................................................................................................  
3-......................................................................................................................................................................  

:معیارهای حسابرسی
1-.......................................................................................................................................................................  
2-.......................................................................................................................................................................  
3-.......................................................................................................................................................................  

امضاء: ..................................سمت: ......................................... نام ونام خانوادگی:   بررسی کننده
امضاء.............: .....................سمت: .......................................... نام ونام خانوادگی:      تائید کننده

  : .............................................................................پرونده مورد بررسی

:نتیجه بررسی
شماره  ردیف

مدرک
تاریخ
مدرک

خالصه نتایج  موضوع
بررسی

عطف
تصویر
مدارک

عطف
نکات
عمده

.می باشد.... منظور از مدرک کلیه شواهد مستند مانند اسناد حسابداری، قراردادها، مکاتبات و •
تصویر مدارک بر اساس اهمیت حسب مورد تهیه شود•
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.......................تاریخ.....................شماره کاربرگکاربرگ مصاحبه
: ................................................... موضوع حسابرسی..................................................  :دستگاه تحت رسیدگی

  ............................................: .....................................................................................................هدف حسابرسی
:سئواالت حسابرسی

1-.......................................................................................................................................................................  
2-.......................................................................................................................................................................  
3-......................................................................................................................................................................  

:معیارهای حسابرسی
1-.......................................................................................................................................................................  
2-.......................................................................................................................................................................  
3-.......................................................................................................................................................................  

:...................................سمت: .........................................نام ونام خانوادگی:   مصاحبه شونده
امضاء: ...................................سمت............: .............................نام ونام خانوادگی:   مصاحبه کننده

امضاء: .....................................سمت:..........................................نام ونام خانوادگی:      تائید کننده

:نتیجه مصاحبه

سواالت  ردیف
مطروحه

نتیجه گیری با توجه به سواالت  پاسخ
یارهای حسابرسیومع

عطف
نکات
مهم

.چنانچه مدارکی در اجرای مصاحبه بدست می آید در کاربرگ بررسی اسناد و مدارک  مستندسازی شود•
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..........................تاریخ.....................  کاربرگ شمارهگزارش نکات عمده                                     
: ................................................... موضوع حسابرسی..................................................  :دستگاه تحت رسیدگی

..............................امضاء:...........................سمت: ............................تهیه کننده
.............................امضاء :............................سمت:............................تائید کننده

سوال  ردیف
حسابرسی

معیار
حسابرسی

روش
گردآوری

نتیجه
گیری

عطف
کاربرگ
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شگری حسابرسی عملکردگزار – بخش چهارم - 4

 اهمیت گزارش-1-4

گـزارش در. در پایان هر حسابرسی، حسابرس باید اظهارنظر یا گزارش خود را بصورت مکتوب تهیه و ارائـه نمایـد                 
گـزارش بایـد. ارائه می نماید  ر چارچوب آن یافته های خود را        واقع محصول نهایی فعالیتهای حسابرس است که د       

در اختیار عمـومی  بینباز نماید، امکان سوء برداشت از نتایج را برطرف سازد، نتایج را برای              را اعالم  حسابرسی   نتایج
محصولی است کـه دولـت،عملکرد  گزارش حسابرسی   . بگذارد، و پیگیری انجام اقدامات اصالحی را تسهیل نماید        

با توجـه.  اوت قرار میدهند   را بر اساس آن مورد قض      دیوان محاسبات عملکرد  قوه مقننه، و مردم کارکرد حسابرسی       
به اینکه استفاده کنندگان گزارش صرفا به متن گزارش دسترسی داشته و در جریان فرایند تهیـه گـزارش نیـستند
نتیجه بخش بودن تالشهای حسابرس در رابطه با برنامه ریزی و اجرای حسابرسی و تهیه گزارش، منوط بـه ارائـه

بدیهی است گزارش در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که توسـط. اشدگزارش مناسب و حاوی مطالب الزم می ب       
مطالعه شده، بخوبی درک شده و انگیزه ایجاد نماید و بهترین گزارشات حـسابرسی) تصمیم گیرنده (مقامات ذیربط   

.ودنیز در صورتیکه نتوانند توجه خواننده را به خود جلب نموده و بر او تاثیر گذار باشند بی فایده خواهند ب
 می تواند بـا اسـتفاده از فراینـد گـزارشی فرایند حسابرس  ی،  با توجه به میزان گزارشگری الزم طی یک حسابرس        

ه صورتجلـس   منـدرج در   رئوس مطالـب  ذکر  این فرایند می تواند در آغاز حسابرسی با         . نویسی مستمر تسهیل گردد   
پـاالیش ر گزارش نهایی حسابرسی بیشتر      جمع بندی شده و د      پیش نویس گزارش      سپس در   ،  مذاکرات شروع شده  

.شود

 خصوصیات گزارش حسابرسی عملکرد-2-4

 ارائه اطالعات با اهمیت و روز آمد-1-2-4

گزارشـی کـه در. اطالعات مندرج در گزارش حسابرسی عملکرد باید حائز اهمیت بوده و جدیدترین اطالعات باشد             
ضوعاتی که در گذشته های دور اتفـاق افتـاده، بحـث نمایـدارتباط با موضوعات کم اهمیت بوده و در خصوص مو         

اطالعـات. این امر اهمیت ارائه بموقع گـزارش را بیـشتر مـشخص میـسازد     .برای خواننده جذابیت نخواهد داشت
مراجع قانونی و سایر اشخاص ذیربط قرار گیرد لذا گزارشی که گزارش باید برای استفاده بموقع در اختیار مدیریت،

یر ارائه شود حتی اگر با دقت هم تهیه شده باشد ممکن است از نظر تصمیم گیرندگان ارزش چندانی نداشـتهبا تاخ 
.باشد
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 مستقل و بیطرفانه بودن-2-2-4

گزارش باید بیطرفانه بوده و بصورت منصفانه به دستاوردهای مثبت دستگاه اجرایی نیز اشاره نمایـد از اینـرو نبایـد
 ازرائه حقایق و داده ها بصورت مجزا      ا. ی تاکید داشته باشد بنحوی که جانبدارانه بنظر برسد        صرفا بر یافته های منف    

اظهار نظرها وتفاسیر آنها، ذکر نمودن موانع و مشکالت موجود بر سر راه دستیابی دسـتگاه بـه صـرفه اقتـصادی،
های ارائه شـدهات دستگاه و پاسخ   کارایی و اثربخشی در اجرای فعالیت ها و مدیریت امور، و درج نمودن نقطه نظر              

بـی طرفـی.  در گزارش تا حدود زیادی شبهه جانبدارانه بودن گزارش را برطرف خواهد سـاخت              در رابطه با نواقص   
شـواهد بـهدر صـورتیکه    .  و لحن آن متعادل باشد     اکل گزارش از نظر محتو      اطالعات در  همستلزم آن است که ارائ    

این به معنـای ارائـه.  می یابد  شبه میزان قابل مالحظه افزای    گزارش  ه باشد اعتبار     شد هگونه ای غیر جانبدارانه ارائ    
 عملکـردهایناکارآمـدی در انعکاس   ایی  من نتایج حسابرسی بصورت بیطرفانه و ممانعت از گرایش به اغراق و بزرگ           

از اظهارات یک طرفه  و  و درک حقایق و شرایط باشد      ،بصیرتدانش و   بر  مبتنی   ستیبایانجام گرفته   تفاسیر  . است
.اجتناب شودبایستی 

گرچه حسابرسی عملکرد ماهیتا به مشکالت بیشتر توجه نموده و تاکید آن بر نواقص است لکن یکی از فواید ایـن
نوع حسابرسی امکان درج یافته ها و ارزیابی های مثبت و منفی بـصورت تـوام در گـزارش حـسابرسی مـی باشـد

رد باید برای بهبود صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخـشی فعالیتهـا قابـل اسـتفادهاطالعات گزارش حسابرسی عملک   
باشد از اینرو گزارش بایستی اقدامات الزمی را که دستگاه باید انجام دهد پیشنهاد نمایـد، در گزارشـی کـه صـرفا

خواننده ایجـاد میـشود کـهاشتباهات را مورد اشاره قرار داده و اقدامات اصالحی را پیشنهاد ننماید این سوال برای                
آیا امکان اصالح امور وجود دارد؟ الزم است اقدامات قابل توجه، خصوصاً در صورتیکه اصالحات انجام شده توسط

ارائـه .مدیریت در یک برنامه یا فعالیت، در سایر برنامه ها و فعالیتها نیز قابل اجرا بوده اند در گـزارش ذکـر گـردد                       
   :استموارد ذیل رعایت  غیر جانبدارانه مستلزم  منصفانه وبصورت یافته ها

،ارائه جداگانه یافته ها و نتیجه گیریها•
،بیطرفیرعایت ارائه حقایق و تفسیر آنها با •
،ائه نقطه نظرات و دیدگاههای مختلفار•
،درج کلیه شواهد و استداللها و یافته های مربوط•
ازنده بودن گزارش و درج نتیجه گیریهای مثبتس•
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 کامل بودن-3-2-4

استفاده و همچنـین یافتـه هـا ورد   روش شناختی و منابع مو     رسیدگی،دامنه  ،  اهدافحاوی  گزارش حسابرسی باید    
لمـ کا. هر نوع محدودیت رسیدگی و دالیل آن بایـد در گـزارش شـرح داده شـود                 .باشدنتیجه گیریها و توصیه ها      

  الزم برای تامین اهـداف حـسابرسی، ارتقـاء   استداللهایمستلزم آن است که گزارش شامل کلیه اطالعات و       بودن
ضرورت دارد که دالیل انجام حـسابرسی .از موضوعات و وضعیتهای گزارش شده باشد       یک شناخت صحیح وکافی   
 منابع موضوعات حائز اهمیت، و نتیجـه گیریهـا در گـزارش نهـائی شـرح دادههمچنینو روشهای مورد استفاده و      

اف، معیارها، یافته ها و نتیجه گیریهای حسابرسی نیز باید بـصورت قابـل تـشخیص، کامـل، ورابطه بین اهد  . شود
 وخصی بین تحلیلها یا نتیجـه گیریهـا    درصورتیکه توصیه هائی ارائه می شود، بایستی ارتباط مش        . واضح بیان گردد  

رعایت قوانین و مقررات که طیحسابرسان باید تمامی موارد مهم سوء استفاده و عدم          . توصیه ها وجود داشته باشد    
گزارشی که جامعیت بیشتری دارد، امکـان درک بهتـر. حسابرسی یا در ارتباط با آن مشاهده شده را گزارش نمایند          

مبانی نتیجه گیریهای بعمل آمده را برای خواننده گزارش فراهم ساخته و از اینرو به ارزش و اعتبـار گـزارش مـی
 را برای خدمت به منافع شـهرونداندیوان محاسبات جامعیت بیشتری دارد، ظرفیت     گزارشات حسابرسی که    . افزاید

.در رابطه با شفافیت و سهولت دسترسی به اطالعات افزایش می دهد

 دقیق بودن-4-2-4

. و جامع بوده و کلیه یافته ها به نحو صحیح تصویر شـده باشـد             دقت مستلزم آن است که شواهد ارائه شده صحیح        
. ات ضرورت اعمال دقت را ایجـاب مـی نمایـد          ینان خوانندگان از معتبر بودن و قابل اتکا بودن گزارش          اطم ضرورت

همواره این نکته راعالوه برآن . ددهگزارش می تواند اعتبار کل گزارش را مورد تردید قرار  یک مورد بی دقتی در
 بوده و وجود اشتباهات با اهمیت درمحاسباتدیوان  باید مد نظر داشت که مسئولیت نهائی عبارات مورد استفاده با            

عـالوه بـر)  اخـتالف نظـر وجـود دارد       یحسابرسهیات  خصوصا در مواردی که بین واحد رسیدگی شده و          (گزارش  
هیـاتاینکه اعتبار کل گزارش را زیر سوال برده و نتیجه گیری آن را مورد تردید قرار میدهد می تواند بـه اعتبـار                        

 نیز خدشه وارد ساخته، توجه خواننده را از محتوای گزارش منحـرف سـاخته و نهایتـاًسباتدیوان محا  و   یحسابرس
.درا کاهش ده دیوان محاسبات اثربخشی گزارشات

 بودن موضوعاتمنطقیشواهد باید صحت و      .استاستاندارد باالی دقت مستلزم یک سیستم موثر تضمین کیفیت          
 ارائـه یافتـهو معنای تشریح دقیق دامنه و روش شناختی حسابرسی          نمایش صحیح به  . اثبات نماید  گزارش شده را  

.استحسابرسی رسیدگی  دامنه در چارچوبها و نتیجه گیریها 
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در تهیه گـزارش بایـد. برای قابل اتکا نمودن یافته ها در مواردی نیز که الزم است باید منابع موضوعات ذکر شود                
تشریح و توصیف نحوه اجـرای فعالیتهـا نباشـد و تاکیـد بیـشتر بـربه این نکته توجه داشت که گزارش محدود به       

عناوین مورد اسـتفاده بایـد دقیـق باشـند تـا مطالـب. دالیل اجرای فعالیتها، نحوه نظارت بر آنها و نتایج آنها باشد          
.گزارش آسانتر درک شود

کان ارزیابی اثرات وقـایع یـاگزارش باید بنحو مناسب با درج تاریخ امضا شود تا ضمن مشخص شدن مسئولیتها ام              
یا مواردی که قبل از تهیه گزارش اتفاق افتـاده لکـن حـسابرس در مبادالتی که پس از تهیه گزارش اتفاق افتاده 

.جریان آن نبوده است فراهم گردد

 عدم استفاده از اصطالحات فنی-5-2-4

 دارند و تبدیل اصطالحات فنـی وتکنیکـیگرچه اکثر گزارشهای حسابرسی عملکرد با مطالب فنی ارتباط تنگاتنگ  
عامیانه بĤسانی امکان پذیر نمیباشد لکن زبان گزارش باید زبان قابـل درک و غیـر فنـی باشـد به کلمات متداول و

چرا که استفاده کنندگان گزارش که اغلب افرادی غیرفنی و دارای مشغله کـاری هـستند در صـورت دشـواری در
در صورت ضرورت اسـتفاده از. طالحات فنی ممکن است از آن برداشت اشتباه نمایند        درک گزارش یا برخورد با اص     

اند بایـد آنهـا را   ناآشنا و کلماتی که از حروف اول کلمات دیگر تشکیل شده           عبارتهای اختصاری اصطالحات فنی و    
در هـر بـوده و عدم استفاده از اصطالحات  فنی بمنزله تهیه یک گـزارش غیـر فنـی ن    .بصورت واضح تعریف نمود

در صورت لزوم می تـوان .فنی بوده و در ظاهر نیز این موضوع را نشان دهد صورت ساختار و رویکرد گزارش باید
.فهرست اصطالحات فنی و معانی آنها را بصورت یک پیوست جداگانه ضمیمه گزارش نمود

 ارائه آسان مطالب-6-2-4

 و محتوای گزارش بایـد روان و عـاری از هرگونـه ابهـام و تردیـدنتایج باید بصورت ساده و قابل درک ارائه شوند        
تا حد امکان نتیجه گیریهای اصلی گزارش در هریک از بخشهای آن و حتی بـرای هـر پـاراگراف در قالـب. باشد

بطور کلی گزارش باید بصورتی تهیه شود که گرفتن اطالعات بسرعت امکان پذیر باشد. اولین جمله آن بیان شود    
خالصـه این منظور میتوان از ابزارهای تصویری انتقال پیام مانند نمودارها، عناوین اصلی و فرعی، جـداول و                برای  

د که خواننده برایمطلب را رسانده و چنان گویا باش       د که مستقالً  نمودارها باید به نحوی تهیه شو     . ها استفاده نمود  
ئه شـده در گـزارش بایـد امکـان انجـام مقایـسه بـیناطالعات ارا  . مجبور به مطالعه متن گزارش نباشد      آندرک  

.عملکرد یک واحد در زمانهای مختلف یا بین عملکرد واحدهای مشابه در یک زمان خاص را فراهم سازد

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



٨٧

برای ارائه اطالعات عددی و مقایسه ارقام میتوان از جداول، برای نشان دادن روندها طی یک دوره از نمودار یـک
یا چند متغیر از نمودار چند خطی، برای مقایسه سرجمع یک متغیر طی یک دوره زمـانی ازخطی، برای مقایسه دو     

نمودار ستونی، برای مقایسه یک کل با اجزاء آن از نمودار دایره ای و برای نـشان دادن روشـها یـا ترتیـب اجـرای
.استفاده نمود) فلوچارت(دستورات از نمودار گردش کار 

 اختصار-7-2-4

نیاز باشد و نبایـد طـوالنی تـر از آنچـه بـرای  تا حد امکان خالصه بوده و صرفا حاوی اطالعات موردگزارش باید
یافته های کـم اهمیـت را مـی تـوان در گـزارش درج ننمـوده و طـی. رساندن پیام و تائید آن ضرورت دارد، باشد      

 یک یافته خاص از تکـرار اطالعـاتتوان با ارجاع موضوع به    می.  نواقص به دستگاه اعالم نمود     یادداشتی برای رفع  
تجربه ثابت نموده گزارشـات کامـل و در عـین حـال. مشابه در قسمتهای مختلف بصورت جداگانه جلوگیری نمود       

با این وجود اختـصار نبایـد بـه کامـل و جـامع .در بوده و نتایج بهتری بدنبال دارمختصر در جذب خواننده موفق ت
 هر صورت گزارش باید دارای ساختار قوی و واضـح باشـد بنحـوی کـه تمـامبودن گزارش خدشه وارد سازد و در      

النی تـر از آنچـهو مستلزم آن است که گـزارش طـ        ،مختصر بودن  .موضوعات اصلی را در بر گرفته و پوشش دهد        
 قـضاوتامکـان  ،ای گزارشـات  وتعیین محتـ   هرچند باید در  .  نباشد ،دربرای رساندن پیام و پشتیبانی آن ضرورت دا       

و بـه نتـایج بهتـر        اسـت، عین حال مختـصر      درو   که کامل    یگزارشمعموالً   باشد، لکن    وجود داشته بل مالحظه   قا
 با این حال باید خاطر نشان نمود که بررسیهای جامع اغلب مستلزم گزارشـات مفـصل تـر. می یابد   دست یبیشتر
.است

 سازنده بودن-8-2-4

 گـزارش بایـدنباشد، برای دستگاههای اجرایی خوشایند      عملکرد گزارشات حسابرسی ممکن است نتایج    از آنجا که    
حتی حقایق تلـخ نیـز در صـورتیکه بـه شـیوه. بتواند به نحوی خواننده را تشویق به پذیرش مالحظات خود نماید          

و چه بسا در برخـی مـوارد نحـوه ارائـه گـزارش نقـش د بود د بیشتر  قابل قبول و پذیرش خواه       مناسب انتقال یابن  
.ی نسبت به محتوا و ماهیت آن ایفا نمایدبیشتر

در مواردی دیده شده که گزارشات کامال صحیح و دقیق نیز به دلیل مناسب نبودن شیوه ارائـه آن و سـبک مـورد
سازنده بجـای کلمـات دارای در گزارش باید از اصطالحات مثبت و      . ثر بخشی الزم را ایجاد ننموده است      استفاده، ا 

. آنها نگرددمقاومتود تا موجب تخریب شان افراد و بار منفی استفاده نم
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 باید برای افراد ذینفع ارزش افزوده ایجاد نموده و اهداف تعیین شده عملکرد یحسابرسیک گزارش مناسب و مفید      
چنین گزارشی باید اطالعات قابل دسـترس، مختـصر و روزآمـد ارائـه نمایـد تـا دولـت، مجلـس،. را محقق سازد  

رسیدگی و سایر ذینفعان بتوانند بمنظور بهبود کارائی، اثربخشی و صرفه اقتصادی بخش دولتیدستگاههای تحت   
.از آن استفاده نمایند، یعنی گزارش باید در شناخت بهتر و اصالحات الزم مشارکت نماید

 محرمانه بودن-9-2-4

ه تلقی شده و محرمانه نگهـداریننتایج بررسیهای حاصله باید محرما     اطالعات گزارش و  با توجه به اصل رازداری      
ومـذکور   در صورت حذف اطالعات خاصی به دلیل محرمانه بودن آن، گـزارش بایـد بـه ماهیـت اطالعـات                      .دشو

 افشای مکتوب داده هـای ذیـربط ممنـوعدر صورتیکه . الزامات قانونی که حذف آن را ضروری ساخته اشاره نماید         
در هر صورت گیرنده گزارش باید ایـن. فاهی به مدیریت انتقال داد    است می توان در صورت لزوم آن را بصورت ش         

محتویات آن در اختیار افراد غیر مسئول و غیر مجاز قرار نگرفتـه اطمینان را داشته باشد که پیش نویس گزارش و        
ـ        وجود کنترلهای کیفی حسابرسی و رعایت آئین رفتار حرفه ای و          . است دموازین اخالقـی حرفـه حـسابرسی میتوان

 موجـب شناسـاییبهتر است در گزارش مستقیماً به احوال شخصیه و اطالعـاتی کـه         . موجب چنین اطمینانی گردد   
اشـاره نـشود و در صـورتیکه در)  ، نشانی، شماره تلفـن، شـماره ملـی و غیـره           مانند نام  (داشخاص حقیقی می شو   

این اطالعاترد اشاره قرار گرفته باید  پاسخهای ارائه شده توسط واحد رسیدگی شده نیز اطالعات شخصی افراد مو           
میتوان با حروف الفبا مورد اشاره قرار نام شرکتها و سازمانهای خصوصی را      .حذف شده سپس در گزارش درج گردد      

.داد

 رعایت قوائد نگارشی-10-2-4

در گـزارش .ازدرعایت قوائد نگارشی نقش مهمی در تاثیر گذاری گزارش دارد و ارتباط با خواننده را تـسهیل میـس                  
 مرتبط به دنبـال یکـدیگر آوردهنویسی باید از پاراگرافهای کوتاه استفاده شده و جمالت هر پاراگراف بایستی بطور            

نکته اصلی پاراگراف بـه انـدازه کـافی آشـکار د، جمالت به تنهائی به بیان مفهوم اصلی پاراگراف کمک نماید،          شو
ظر پاراگراف به گونه ای ذکر شود که سایر جمالت پـاراگراف بـر محـورباشد و جمله اصلی برای بیان نکته مورد ن        

بجـای. الزم است از مطرح ساختن دو مفهوم یا دو نظر جداگانه در یک جمله واحد خودداری شـود                 . آن نکته باشد  
بکارگیری جمالت مجهول از جمالت معلوم استفاده شود تا فاعل جمله به روشنی بـرای خواننـده گـزارش اشـکار

 مطالعه کننده را از دنبال کـردن و درک مطالـب مـورداستفاده از جمالت طوالنی و با شکل مجهول معموالً         .ودش
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مطابقت داشته و این دو با هم هماهنگی و  بهتر است فاعل جمله نزدیک به فعل آن استفاده شده و          . نظر باز میدارد  
 .توان با تفکیک آن به چنـد جملـه کوتـاه تبـدیل نمـود              جمالت طوالنی را می     . در ابتدا یا انتهای جمله قرار گیرند      

جمالت بسیار کوتاه معموال مفهوم تاکیدی بیشتری دارند لکن در صورت استفاده مکرر موجـب خـستگی خواننـده
در زمان ویرایش گزارش کلماتی کـه .همچنین از تکرار بیش از حد جمالت و کلمات اجتناب شود          . گزارش میشود 

.زی و یا فعالیت یا فرایندی ندارند یا موجب بیان و توصیف امری نمیشوند حذف گرددداللت بر شخص یا چی
. استفاده از ضمائر بنحوی باشد که تعیین شخص یا شیئی که ضمیر برای آن بکار رفته باسĤنی امکـان پـذیر باشـد                      

 کلمـات صـریح وعالئم جداکننده کلمات، عبارات و جمالت بنحو مناسب استفاده شده و بجـای کلمـات مـبهم از            
.روشن استفاده شود

پیگیری فرایند -3-4

 اثر بخـشی حـسابرسی عملکـرد    ارتباط با  در ه و های حسابرسی را تسهیل نمود     فرایند پیگیری، اجرای موثر توصیه    
 ودر پیگیری گزارشات، حسابرس باید اسـتقالل  .د و دولت بازخورد فراهم می ساز، قوه مقننهدیوان محاسباتبرای  
 باید بر اینکـهنماید،اجرا یا عدم اجرای توصیه خاصی تاکید         ی خود را حفظ نموده و از اینرو به جای اینکه بر           بیطرف

 بایـد در راهبـرد،اولویت وظایف پیگیری  . تاکید داشته باشد  ،  خیر  یا استآیا ضعف های کشف شده اصالح گردیده        
. مدنظر قرار گیرد،شودمیکه توسط فرایند برنامه ریزی راهبردی تعیین  کلی حسابرسی

   : چهار هدف اصلی را تامین می نماینددیوان محاسباتپیگیری توصیه های 
پیگیری گزارشات حـسابرسی افـزایش احتمـال اجـرا  اولین دلیل برای   :افزایش اثربخشی گزارشات حسابرسی   •

،شدن توصیه هاست
داشـته وه مقننـه نقـش ارزشـمندی       اقدامات ق  دایت ه  پیگیری ها ممکن است در     : به دولت و قوه مقننه     کمک•

د،باش
 فراهم میدیوان محاسبات ی را برای ارزیابی عملکرد      یاقدامات پیگیری مبنا  : دیوان محاسبات رزیابی عملکرد   ا•

،سازد
نقش در شناخت بهتر و بهبود روشهای اجرایی        فعالیتهای پیگیری می تواند    :ایجاد انگیزه یادگیری و پیشرفت    •

،داشته باشد
جریاندر احراز شده  پیشرفتهای و یانواقص  و پیگیری توصیه های حسابرسی باید ثبت شودصل از حانتایج 

.نه گزارش شودنباید به دولت یا قوه مق در صورت لزوم، پیگیری حسابرسیها
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حسابرسی عملکرد اتگزارشساختار  -4-4

معموال در. ی داشته باشددر صورتیکه بخواهیم گزارش بخوبی درک شود باید یک ترتیب و ساختار منطق
گزارشهای حسابرسی عملکرد ابتدا حقایق موجود شامل شناخت واحد تحت رسیدگی، برنامه یا موضوع مورد
رسیدگی، نحوه تامین مالی آن، نحوه اجرا و نتایج عملیات ذکر می شود سپس به یافته های حسابرسی پرداخته

داف، موارد و میزان اتالف منابع، ناکارآمدیها، ضعف مدیریت ومی شود این یافته ها شامل میزان دستیابی به اه
در پایان گزارش نیز توصیه ها شامل پیشنهادات حسابرسی برای. و عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد اجرا،

.برطرف ساختن نواقص و بهبود امور و میزان صرفه جویی ها یا سایر منافع ناشی از آن مطرح می گردند
که(ه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات مورد اشاره جهت گزارشات حسابرسی عملکرد با توج

ساختار و چارچوب) باید در تمام بخشهای آن حتی پیوست ها نیز دقیقا مورد توجه قرار گرفته و رعایت شوند
.می باشدبشرح ذیل گزاشات حسابرسی عملکرد 

عنوان گزارش -1-4-4

ارش باید شامل عنوان برنامه، طرح یا موضوع یا فعالیت مورد رسیدگی، نام دستگاه اجرایی، دورهعنوان گز
. باشدهیات حسابرسی کنندهرسیدگی شده و نام 

 فهرست مندرجات-2-4-4

گزارش باید در ابتدا بصورت کامل محتوا و مطالب مندرج در گزارش و ساختار آن را مشخص سازد فصول گزارش
ق خاصی را دنبال نموده عناوین اصلی و فرعی مرتبط برای هر فصل مورد استفاده قرار گیرد وباید منط

.پاراگرافهای هر فصل باید از نظر منطقی و محتوا مرتبط با آن فصل باشند

 گزارش مقدمه-3-4-4

 عملیات موردبا توجه به اینکه خواننده گزارش در اغلب موارد آگاهی و درک کافی از فعالیتهای مدیریت یا
حسابرسی ندارد باید ابتدا از موضوع گزارش و نحوه رسیدگی آن و فعالیت مورد حسابرسی شناخت کلی حاصل

:نماید این سرفصل شامل موارد ذیل میباشد
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 حسابرسیو اجرایبرنامه ریزی  نحوه -1-3-4-4

 این اطالعات شامل.رائه می نمایداین بخش در خصوص نحوه برنامه ریزی و اجرای حسابرسی اطالعات الزم را ا
، عنوان هیات یا گروهریزی کننده حسابرسیمبانی قانونی اجرای حسابرسی، مقامات ارجاع کننده و برنامه 

دالیل انتخاب موضوع یا فعالیت جهت ها، رسیدگی کننده و تعداد نفرات دخیل در حسابرسی، محل انجام رسیدگی
مدت انجام حسابرسی و موانع و، رد عمل، معیارهای مورد استفاده و منابع آناستانداردهای موحسابرسی عملکرد، 

.ها می باشد احتمالی بوجود آمده در رسیدگیو محدودیت های مشکالت 

دامنه واهداف رسیدگی-2-3-4-4

در این قسمت باید دامنه واهداف حسابرسی بیان شده ومقصد ومرزهای آن و موضوعات مورد حسابرسی مشخص
این قسمت باید بصورت شفاف دامنه .در صورت وجود فرضیات برای گزارش باید در این قسمت ذکر گردد د،گرد

رسیدگیها ونوع آن، روش شناختی مورد استفاده، نحوه انتخاب اقالم رسیدگی شده و روشهای مورد استفاده در
.استانداردهای مورد عمل را تعریف نماید، و )بعنوان مثال نمونه گیری آماری یا انتخاب قضاوتی( انتخاب نمونه ها

در صورتیکه نحوه انتخاب اقالم رسیدگی شده انتخاب قضاوتی بوده است معیارهای قضاوت در این خصوص بیان
.گردد

دامنه و محدوده رسیدگیها باید آنچنان دقیق مشخص شده باشد که دامنه حسابرسی توسط خواننده گزارش فراتر
در بیان اهداف حسابرسی باید تمام اهداف مشخصا مورد اشاره قرار گرفته و از. تصور نشوداز آنچه که بوده است 

همچنین کلیه موارد ارزیابی شده در اجرای اهداف حسابرسی باید بصورت. بیان اهداف بصورت کلی پرهیز شود
.ه آنها اشاره شوددر صورتیکه هر یک از هدفهای حسابرسی پیگیری نشده اند باید مشخصا ب. شفاف ذکر گردد

چنانچه حسابرسی در حین اجرا با تاخیرات قابل مالحظه ای مواجه شده است باید دالیل آن توضیح داده شود،
اطالعاتی که بعنوان شواهد ارائه میشوند باید اصالت داشته و از تکرار شنیده ها یا اطالعات غیر قابل اتکا اجتناب

نحوه( ستفاده باید تکنیکهای مورد استفاده برای گردآوری داده ها وشواهددر رابطه با روش شناختی مورد ا .شود
.آزمونهای حسابرسی اجرا شده ونوع شواهدی که به آن اتکا شده توضیح داده شود ،)اجرای حسابرسی

 خالصه نتایج-3-3-4-4

ز ذکر جزییات خوددارینتایج عملیات پرداخته شده و ا لی و موارد اساسیدر این بخش صرفا به نتیجه گیری اص
مختصر بیان شده و سپس ضعفها، نواقص دستاوردهای اجرای طرح یا برنامه باید بصورت کامال بیطرفانه و گردد،

نتایج مثبت حاصل از اجرای ، شامل شرح مختصر عملیات اجرا شدهاین بخش.و اشکاالت اساسی ذکر گردد
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نواقص و اشکاالت کلی و نتیجه گیری حسابرسی در خصوصطرح و ضعفها و  اثربخشی اجرای برنامه یا ،تعملیا
.عملیات میباشد

 شناخت موضوع و واحد تحت رسیدگی-4-4-4

 شناخت واحد اجرایی-1-4-4-4

مسئولیتها ، اهداف، شناخت وظایف،ی کلیدی حاکم بر واحد رسیدگی شدهاین قسمت شامل قوانین و الزامات قانون
،تشکیالت تخصصی واحد) به صورت مختصر (جرای طرحها و برنامه های مشابه سوابق آن در ا و اختیارات آن،

و خط مشی ها و رهنمودهای کلی و حجم کل اعتبارات و عملیات آن، حسابرسی شده، تعداد طرحها و برنامه ها
 نمیشایان ذکر است منظور از واحد اجرائی کل دستگاه تحت رسیدگی. مدیریت برای دستیابی به اهداف می باشد

.باشد بلکه صرفاً واحدی که مستقیماً مجری فعالیتها یا موضوع مورد رسیدگی بوده، مدنظر می باشد

 شناخت موضوع تحت رسیدگی-2-4-4-4

در این قسمت باید اطالعات الزم در خصوص موضوع حسابرسی شده بصورت مختصر ارائه شود تا افرادی که با
نتایج ادر به درک مطالب ارائه شده بعدی باشند عملیات حسابرسی شده وموضوع مورد حسابرسی آشنائی ندارند ق

همچنین هر مانع یا وضعیت غیر عادی یا واقعه. حاصل از آن و آثار اجرای عملیات باید بصورت مختصر ارائه شود
ملشاحسب مورد این سرفصل . ای که بر عملیات حسابرسی شده تاثیر گذار بوده است باید توضیح داده شود

:موارد ذیل میباشد
پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت.... دالیل و توجیهات فنی اقتصادی ، اجتماعی و  -4-4-4- 2- 1
مقایسه حجم عملیات و اعتبارات پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت با حجم کل اعتبارات -4-4-4- 2- 2
عملیات و
 مختصری در رابطه با هر یک از آنهاتعداد زیر پروژه ها و فعالیت ها و شرح -4-4-4- 2- 3
قوانین ومقررات مرتبط با اجرای عملیات پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت -4-4-4- 2- 4
اهداف اصلی و جانبی و وظایف پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت و میزان انطباق آن با -4-4-4- 2- 5

وظایف دستگاه و خط مشی و اهداف کلی دولت
نابع اعتباری مختلف به تفکیک هر سال و شرح مختصر آنم -4-4-4- 2- 6
عملکرد اعتبارات پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت به تفکیک سالهای اجرا -4-4-4- 2- 7
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و تاخیرات انجام مراحل اجرای پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت از شروع آن تا پایان، -4-4-4- 2- 8
گرفته و دالیل و آثار آن

نحوه اجرای پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت ونحوه واگذاری کار باتوجه به قوانین-4-4-4- 2- 9
مقررات مربوطه

وضعیت فعلی پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت و نحوه استفاده فعلی از آن -4- 4- 10-2-4
میزان دستیابی به اهداف سازمان و پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت -4- 4- 11-2-4
موانع و مشکالت اجرای پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت -4- 4- 12-2-4
 کنترلهای مدیریت در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی-4- 4- 13-2-4
سایر موضوعات حائز اهمیت -4- 4- 14-2-4

 نتایج حسابرسی–5-4-4

یافته ها. بهبود دارد یک یافته وضعیت یا شرایطی است که نیاز به اصالح و. را مطرح میسازد این بخش یافته ها
بایستی بصورت خالصه بیان شده و صرفا شامل اطالعات و مثالهای الزم برای روشن ساختن وضعیت یا شرایط
.مورد نظر بوده و نتیجه گیریهای حسابرس را پشتیبانی نموده و یا ضرورت انجام اقدامات اصالحی را اثبات نمایند

یافته ها باید. سپس یافته های دارای اهمیت کمتر مطرح شوند اهمیت تر و با جه داشت که ابتدا یافته هایباید تو
در ابتدای هر یافته شرح مختصری از وضعیت یا شرایط،دالیل ایجاد. به زبان ساده بوده و براحتی قابل درک باشند

وآثار مربوط به خودعلل   هر یافته ای دارای شرایط،معموالً. یا ادامه وضعیت یا شرایط، و آثار آن ارائه میگردد
صرفه جوئیهای غیرمالی و بهینه سازی کیفی ، شناخت اتالف منابعاست این آثار شامل صرفه جوئیهای مالی،

باید توجه داشت که در ارزیابی. که باید به مقادیر کمی و پولی تبدیل شده و در گزارش درج شوند عملیات میباشد
رات و دیدگاههای مختلف حتی االمکان لحاظ گردد، به دالیلوتفسیر داده ها بیطرفی رعایت شده،نقطه نظ

وضعیت ایجاد شده وکارهائی که مدیریت میتوانست برای اجتناب از آثار منفی وتقویت آثار مثبت عملیات بانجام
رساند و شرایط ومحیط اجرای عملیات اشاره شده، و در خصوص تاثیر  شرایط بر اجرای عملیات بحث شود، بطور

گذاشته از جمله مواردی که خارج از کنترل )مثبت یا منفی(مشکلی که بر عملکرد دستگاه تاثیر  ر مانع وکلی ه
.تمامی یافته های حسابرسی باید در کاربرگها مستند سازی شوند. مدیریت بوده است ذکر گردد
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شرح فعالیت مورد حسابرسی -1-5-4-4

از جمله دستاوردهای حاصل از اجرای پروژه یا برنامه یادر این قسمت در خصوص فعالیت مورد حسابرسی، 
:شامل موارد ذیل میباشدحسب مورد این سرفصل . موضوع فعالیت توضیح داده میشود

در این قسمت نتایج بررسیها در خصوص:  نیاز سنجی، امکان سنجی و اولویت سنجی-5-4-4- 1- 1
 که در صورت عدم اجرای آن تحمیل میشد،)یا هزینه فرصت(هزینه های مالی ضرورت اجرای عملیات، 

وضعیت و شرایط منطقه یا جمعیت هدف در صورت عدم اجرای عملیات، و اینکه آیا اجرای عملیات
.بهترین گزینه ممکن و در اختیار مدیریت و در اولویت اول بوده است یا خیر درج شود

یا فعالیت و مکانیابی آن مورد بررسی و فرایندها و نحوه اجرای عملیات پروژه یا برنامه -5-4-4- 1- 2
در خصوص اینکه آیا محل انتخاب شده جهت اجرای عملیات وجمعیت هدف بهترین .تحلیل قرارگیرد

.گزینه های ممکن برای اجرا بوده اند یا خیر استدالل شود
.دشرح داده شو) بصورت مستند(است معیارهای برنامه که توسط مدیریت تعیین شده  -5-4-4- 1- 3

برای(ده باشد و معیارها توسط حسابرس در صورتیکه معیارهای خاصی توسط مدیریت تعیین نش
تعیین شده باشند، الزم است توضیحات کافی در خصوص مبانی معیارها با اشاره به) پشتیبانی یافته ها

.ها مشخص شودمنابع و مراجع معتبر، داده شود تا دالیل قابل قبول بودن و مناسب و منطقی بودن معیار
دامنه و روش شناختی مورد. حسابرس انجام گرفته است بیان شود کارهایی که توسط -5-4-4- 1- 4

.هر فعالیت خاص باید شرح داده شوداستفاده برای ارزیابی 
 نتیجه مقایسه کارهای اجرا شده با معیارهای تعیین شده و حقایق مشخص شده در ایـن-5-1-5-4-4

قایق با توجه به شرایط ، وضعیت و مبادالت انجام شده، مـورد اشـاره قـرار گرفتـه وح. ارتباط بیان شوند  
معموالً وضعیت یـا شـرایط گـزارش شـده. نتیجه گیری حسابرس در خصوص عدم کفایت آنها ذکر شود         

ریک از یافتهه. ناشی از ضعف های موجود در الزامات تجویز شده و یا عدم رعایت این الزامات می باشد                  
و حـاوی شـواهد کـافی و) دارای تاثیر کافی به منظور الزام به انجام اقدامات اصالحی         (اید با اهمیت    ها ب 

نتیجه گیریهـا بایـد بـصورت کامـل شـرح داده. مربوط برای پشتیبانی نتیجه گیریهای انجام شده باشند         
موضـوع ذیـربط ازرسی شـده و     در صورت لزوم نمونه انتخاب یا حساب      . شوند تا جای تفسیر نداشته باشند     

.اه مناسبی از یافته ها ارائه شود، عملیات یا فعالیت حسابرسی شده ارائه گردد تا دیدگبرنامه
 تعیین میزان آثار مثبت دسـتیابی بـه اهـداف، یـا زیـان هـای حـادث از عـدم دسـتیابی-6-1-5-4-4
)درصورت امکان برآورد میزان پولی این آثار مثبت و زیانها(
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موضوعمدیریت مالی در رابطه با عملکرد  کفایتسایی عدم  شنا-7-1-5-4-4

صرفه اقتصادی اثربخشی و ارزیابی کارائی، -2-5-4-4

اثربخشی وصرفه اقتصادی و تعیین علل یا موانع موجود از طریق بررسی ارزیابی حسابرس از میزان کارائی،
انجام مصاحبه با کارکنان مسئول  روشها،بررسی خط مشی ها و گزارشهای حسابرسی و مطالعات انجام شده قبلی،

ارزیابی کفایت منابع تخصیص یافته، و مشاهده عملیات و تجزیه تحلیل روندها، و افراد ذینفع و نیز اشخاص مطلع،
:این سرفصل شامل موارد ذیل میباشد .بررسی محیط یا عوامل خارجی موثر بر عملکرد صورت میگیرد

سایر  میزان دستیابی مجری به اهداف تعیین شده و بررسی تاثیرارزیابی حسابرس از -5-4-4- 2- 1
.عوامل در دستیابی و عدم دستیابی به اهداف

ابتدا بایـد. فعالیت ارزیابی حسابرس از میزان اثر بخشی اجرای پروژه یا برنامه یا موضوع              -2-2-5-4-4
روشن ساختن میزان اهمیـت ودر موارد ممکن باید برای      . ایجاد شده مشخص شود   ) وضعیت(آثار شرایط   

توجـه. قابل توجه بودن وضعیت یا شرایط ایجاد شده ، مبالغ ریالی یا سایر داده های کمی را عنوان نمود                  
به این نکته ضرورت دارد که داده های ارائه شده صحیح بوده و گمـراه کننـده نباشـند تـا یـک دیـدگاه

 در صورتی می توان بعنوان نماینده موضوع فعالیت تلقینتایج بررسی را تنها   . متوازن و متعادل ارائه شود      
.نمود که اقالم مورد بررسی بصورت آماری نمونه گیری و انتخاب شده باشند

.ارزیابی حسابرس از میزان کارایی دستگاه اجرایی پروژه یا برنامه یا موضوع فعالیت -5-4-4- 2- 3
ات وسایر امکانات در اختیار با توجه به جنبه هایتجهیز کارائی و بهره وری کارکنان،کارائی دستگاهها،

.کیفی آن مورد بررسی قرار گیرد
 ارزیابی حسابرس از صرفه اقتصادی منابع بکار گرفته شده در اجرای پروژه یا برنامه یا-5-4-4- 2- 4

.موضوع فعالیت
ارزیابی حسابرس از نحوه مدیریت پروژه، برنامه یا موضوع فعالیت -5-4-4- 2- 5

 مشخص شدهضعف های و ، انحرافات اشکاالت-3-5-4-4

در .اشکاالت به همراه آثار آنها بصورت شفاف بیان شده و دقت شود نواقص جزئی با اغراق انعکاس داده نشود
 الزامی است بهقانونی ذیربطمقررات گزارش نمودن اعمال غیر قانونی به مراجع  صورتیکه بر اساس قوانین و

:شامل موارد ذیل میباشدحسب مورد این سرفصل . ته در این رابطه اشاره شوداقدامات انجام یاف
 مشاهده شده ضعف هایو، انحرافات  اشکاالت بیان-5-4-4- 3- 1

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



٩٦

دالیل بایستی مورد تجزیه و : ارزیابی حسابرس از دالیل ایجاد اشکاالت و نواقص-5-4-4- 3- 2
چرا شرایط مورد نظر اتفاق افتاده است مشخصتحلیل قرار گیرند تا اطالعات واقعی در خصوص اینکه 

.شود
در ایـن قـسمت مـوارد خـاص:  شناسایی موارد با اهمیت عدم رعایت قوانین و مقررات           -3-3-5-4-4

مربوط به سوء استفاده یا اقدامات غیرقانونی ذکر می شود در صورتیکه این موارد در دست بررسـی اسـت
.به پیشرفت کار آن اشاره شود

پاسخ ها و توجیهات ارائه شده توسط مدیریت دستگاه در رابطه با بررسی -4-5-4-4
اشکاالت و نواقص

:شامل موارد ذیل میباشدحسب مورد این سرفصل 
بعنوان مثال: تجزیه تحلیل پاسخ ها و توجیهات ارائه شده توسط مدیریت دستگاه -5-4-4- 4- 1

نونی، بعنوان دلیل و توجیه عدم رعایت قوانین ومعموالً در سطح عملیاتی، عدم اطالع از الزامات قا
مقررات مطرح می شود لکن منطقی بودن این توجیهات باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود این
مشکل در سطح ملی و یا در سایر ادارات نیز وجود داشته یا خیر، یعنی دستورات ابالغ شده توسط

ص به موضوع مورد رسیدگی بودهه یا اینکه این امر صرفاً مختمدیریت برای سطوح عملیاتی واضح نبود
در صورتیکه دستورات مدیریت واضح بوده است کنترل داخلی مربوط به اداره مذکور زیر سوال. است

به هر حال چنین توجیهاتی نباید به خودی خود پذیرفته شده و در. میرود و باید دالیل آن مشخص گردد
همچنین نظر .باید پس از تجزیه تحلیل های موشکافانه در گزارش آورده شوندگزارش درج گردند بلکه 

مقامات مسئول به هیچ وجه نباید به عنوان توجیهی برای حذف یک یافته با اهمیت یا یک پیشنهاد
.اصالحی مورد قبول واقع شود

سط مدیریت حسابرسی در خصوص پاسخ ها و توجیهات ارائه شده تو          هیات نقطه نظرات    -2-4-5-4-4
دستگاه

 سایر نقطه نظرات دستگاه در خصوص اجرای عملیات-3-4-5-4-4

 ضعف های مهم در کنترلهای مدیریت مشخص ساختن-5-5-4-4

ضعفی وجود دارد باید در یافته ها مورد اشارهدر ارتباط با موضوع مورد رسیدگی چنانچه در کنترل داخلی سازمان 
ان در سنوات و دوره های قبل به این ضعف واقف بوده است یا خیر در صورتقرار گیرد و مشخص شود آیا سازم
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مثبت بودن پاسخ، الزم است در گزارش،محل و تاریخ اعالم آگاهی از موضوع و دالیل ادامه وضعیت مذکور
حی، اقدامات اصالحی در دست اجرا هستند، یا اقدامات اصالی برنامه ریزی شده اما اجرا نشدهاقدامات اصالح(

در صورت عدم دستیابی به اهداف، دالیل اثر بخش نبودن روشها و رویه .درج گردد) اجرا شده کافی نبوده است
.هایی که توسط مدیریت بمنظور هدایت کارکنان و دستیابی به اهداف تدوین گردیده، مورد تحلیل قرار گیرد

وضعیتی است که در آن« : ف نموده استانجمن حسابداران رسمی آمریکا ضعف با اهمیت را به شرح ذیل تعری
طراحی یا عملکرد یک یا چند عنصر از عناصر ساختار کنترل داخلی به گونه ای بوده که احتمال وقوع یا کشف به

»را کاهش نمی دهد) نسبت به کل برنامه، وظیفه یا فعالیت مورد حسابرسی ( موقع اشتباهات یا تخلفات مهم 
ا اهمیت است یا خیر باید ماهیت نواقص کنترلی و اهمیت پولی موضوع مورددر تعیین اینکه یک ضعف ب

حسابرسی را مورد توجه قرار داد  البته این امر در برخی موارد مانند موضوعات امنیتی و بهداشت و سالمتی استثناء
اگری تجویز نشده یا این نکته حائز اهمیت میباشد که بطور کلی در ضعف های مهم، یا اصوال کنترلهای داخل. دارد

.تجویز شده اند کافی نبوده است

 توصیه های حسابرسی-6-4-4

 عملیـات بـه در صـورتیکه   ، آمده و نتیجه گیریهای انجام شـده       با توجه به ارزیابیهای بعمل     -1-6-4-4
اهداف مورد نظر منتج شده است، خط مشیها وروشهای استفاده شده مورد تائید قرار گرفتـه و در صـورت

و پیـشنهادات دم دستیابی، لزوم تغییر آنها بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده مورد تاکید قرار گیـرد،               ع
توصـیه هـا .عملی بمنظور انجام تغییرات ضروری و اصالح نارسائیهای موجود و بهبود عملیات ارائه شود             

رای آنها مقرون به صـرفه باشـدواقع بینانه ودارای مبانی صحیح بوده و اج ،)عملی (قابل اجرا  باید روشن، 
همچنین توصیه ها باید در راستای یافته ها ونتایج حسابرسی پیشنهاد شده، و مشخصاً اشاره به اقـداماتی

توصیه نباید صـرفاً بیـان ایـن. داشته باشند که در وضعیت ایجاد شده وجود نداشته یا انجام نگرفته است            
یت گردد ، و یا الزامات موجود را مجدداً تکرار نمایـد بلکـهنکته باشد که یک مقررات یا قانون خاص رعا        

.اقداماتی را که برای پیشبرد رعایت مقررات الزم است اعالم نماید
بـرآورد صـرفه. الزم است هر توصیه ای حاوی راه حل پیشنهادی برای دالیل وضعیت ایجاد شده باشـد               

ز اجرای هر توصـیه ذکـر شـده و افـراد مـسئولجوئیهای مالی و سایر آثار مثبت مالی وغیر مالی ناشی ا          
نظـرات واحـد رسـیدگی شـده در.  مورد اشاره قرار گیرند    مشخصاً) با ذکر سمت  (اجرای هر توصیه خاص     

پیشنهادات کلیدی بصورت مختصر بیان شده ودرصـورتیکه نظـرات مـذکور بـرای خصوص توصیه ها و   
ه است این مسئله ذکر گردد، و در صورت قابلقانع کننده بود   حسابرس و موسسه حسابرسی قابل قبول و      
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توصیه باید اقدام نهـایی. قبول و قانع کننده نبودن نظرات مذکور در خصوص دالیل آن توضیح داده شود      
را تسهیل نموده و بصورت شفاف اقداماتی را کـه بـه منظـور اطمینـان از درک توصـیه توسـط سـازمان

سازمان روش قابل قبـولی از اجـرای اقـدامات اصـالحی رادر صورتیکه خود    . ضرورت دارد مطرح سازد     
این سرفصل شامل موارد ذیل.پیشنهاد داده باشد توصیه می تواند اجرای آن پیشنهاد توسط سازمان باشد           

:میباشد
پیشنهادات حسابرس برای اصالح و بهبود امور و ارتقاء کارایی و اثر بخشی -6-4-4- 1- 1
برای جلو گیری از بروز وتکرار نواقص و اشکاالتپیشنهادات حسابرس  -6-4-4- 1- 2
پیشنهادات حسابرس در خصوص روشهای بهتر اجرای عملیات -6-4-4- 1- 3
 در این قسمت به اقدامات اصالحی که در حین:توسط دستگاه میزان اجرای پیشنهادات، -6-4-4- 1- 4

صالحی کامل نبوده است یا صرفاًیا در نتیجه حسابرسی انجام گرفته است اشاره شودو چنانچه اقدامات ا
.برخی از ایرادات خاص را شامل گردیده به این موضوع اشاره شود

نتایج اجرای حسابرسی و پیشنهادات ارائه شده به دستگاه در صورت اجرای آن -2-6-4-4
اشـند ذکـردر این قسمت نتایج حاصل از حسابرسیها و پیشنهادات ارائه شده به دستگاه در صـورتیکه اجـرا شـده ب                    

.میگردد

پیوستها -7-4-4

مـواردی. جزئیات و اطالعات تفصیلی ضروری برای مطالعه کامل گزارش در پیوستها درج و ضمیمه گزارش گـردد        
که در گزارش بعنوان مرجع مورد اشاره قرار گرفته اند باید در پیوستها توضیح داده شوند تـا گـزارش جـامع بـوده و

در مواردی که نیاز آن احساس میـشود لغتنامـه اصـطالحات.راجعه به متون دیگر نباشد    برای مطالعه آن نیازی به م     
حـسباین سرفصل   . فنی مورد استفاده در متن گزارش را میتوان بعنوان یک پیوست جداگانه ضمیمه گزارش نمود              

:شامل موارد ذیل میباشدمورد 
تصویر مکاتبات مورد اشاره در گزارش -4-4- 7- 1
 حسابرسیشواهد -4-4- 7- 2
ات یافته های حسابرسی مفید میباشدسایر مواردی که به نظر حسابرس برای اثب -4-4- 7- 3
لغتنامه اصطالحات فنی -4-4- 7- 4
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