 1شرکت تحلیل و سیستم مفید[
Analysis & System Mofid

با ﺳﻼم؛
اﺣﺘﺮاما به اﺳﺘحضارمیرﺳاند ﭘﺮوﭘﻮزال مﻮرد اراﺋه در ﺧﺼﻮص طﺮاﺣی  ،ﭘیاده ﺳازی  ،اﺳﺘقﺮار دﭘارتمان امﻮرمالی و ایجاد
 ،اﺳﺘقﺮار دﭘارتمان واﺣد ﺣسابﺮﺳی داﺧلی و اﺟﺮای ﻋملیات ﺣسابﺮﺳی داﺧلی میباﺷد ،بدیﻦ وﺳیله مقدمهای درباره
ﺷﺮﮐﺖ تحلیﻞ و ﺳیسﺘﻢ مﻔید و بﺮنامه ﭘیﺸﻨﻬادات طی ﭼارﭼﻮب ذیﻞ به ﺣضﻮرتان اراﺋه میﮔﺮدد.

مطالب مورد بحث

شماره صفحه

درباره ﺷﺮﮐﺖ تحلیﻞ و ﺳیسﺘﻢ مﻔید

2

بﺮنامه راهبﺮدی در ﺧﺼﻮص آﺳیب ﺷﻨاﺳی و ﻋارضه یابی

3

بﺮنامه راهبﺮدی در ﺧﺼﻮص طﺮاﺣی  ،ﭘیاده ﺳازی و اﺳﺘقﺮار دﭘارتمان امﻮر ﺣسابﺮﺳی داﺧلی
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درباره شرکت تحلیل و سیستم مفید

ﮔﺮوه مﻔید باهدف نﻮآوری در اراﺋه ﺧدمات باﮐیﻔیﺖ بﺮ اﺳاس نیاز  ،ﮐسب رضایﺘمﻨدی مﺸﺘﺮی و ارتقای دانﺶ در
ﺳازمانها تﺸکیﻞ ﺷده و در راﺳﺘای رﺳیدن به هدف  ،از تجﺮبیات بیﻦ المللی در انجام ﮐارها و همکاری با
مﻮﺳسهGUNCELتﺮﮐیه و از اﻓﺮاد باتجﺮبه ﮐه دارای تحﺼیﻼت تﺨﺼﺼی باال و تجﺮبیات ﺧﻮب در زمیﻨه ﺣسابﺮﺳی ،مالی
و مالیاتی بﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘه و ﮔﺮوه ﺧﻮد را به ﮔﺮوه مﻬﻨدﺳی مجﻬز نمﻮدیﻢ تا بﺘﻮانیﻢ تمام ﺧدمات مدیﺮیﺖ ﺣسابﺮﺳی و مالیاتی
اراﺋه دهیﻢ.
اﻓﺘﺨار ایﻦ مجمﻮﻋه ،بهروز بﻮدن در دانﺶ ﻋلمی و ﺣﺮﻓهای  ،ﺷﻔاﻓیﺖ و ایﻔای مسﺌﻮلیﺖ در انجام ﮐار ،اراﺋه راهﺣﻞ ﺳﺮیﻊ
بهمﺸﺘﺮیان ،ﮐیﻔیﺖ ﮐار و اﺧﻼق ﺣﺮﻓهای میباﺷد و همﻮاره تﻼش میﮐﻨیﻢ مزیﺖهای رﻗابﺘی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ نماییﻢ و در
ﻓﻌالیﺖهایﺧﻮد ،الزامات ﻗانﻮنی ،ﺷﻨاﺳایی نقاط ﻗابﻞ بﻬبﻮد و ﺟلﻮﮔیﺮی از ﺧﻄﺮات ﻗانﻮنی و اراﺋه بﻬﺘﺮیﻦ و ﺳﺮیﻊتﺮیﻦ
روش در مﺸکﻼت  ،بﺮنامههای مﻨﻈمی داریﻢ به طﻮری ﮐه ریسﮏ ﭘﺬیﺮی مﺸﺘﺮیان را با اراﺋه ﺧدمات درﺳﺖ به ﺣداﻗﻞ
میرﺳانیﻢ.
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برنامه راهبردی در خصوص آسیب شناسی  ،عارضه

آسیب شناسی  ،عارضه یابی
در مدل های آﺳیب ﺷﻨاﺳی یا ﻋارضه یابی  ،ﮐلیه ﻓﻌالیﺖ ها و ﻓﺮایﻨدهای اصلی و ﭘﺸﺘیبانی ﺳازمان مﻮرد بﺮرﺳی و تجزیه و
تحلیﻞ ﻗﺮار می ﮔیﺮند ،اﺷکاالت ﺳیسﺘمی و روﺷی آنﻬا ﺷﻨاﺳایی می ﺷﻮد و ﺳپس بﺮای رﻓﻊ ایﻦ اﺷکاالت ﭘﺮوژه های
بﻬبﻮد ﭘیﺸﻨﻬاد می ﮔﺮدد به ﮔﻮنه ای ﮐه ﮐامﻼ مﺸﺨص اﺳﺖ ﮐه هﺮ ﭘﺮوژه بﻬبﻮد ،در صﻮرت اﺟﺮای درﺳﺖ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐه
ﮐدامیﮏ از اﺷکاالت و آﺳیب های مﺸاهده ﺷده در مﺮﺣله آﺳیب ﺷﻨاﺳی را از بیﻦ ببﺮد و رﻓﻊ نماید.

اهداف آسیب شناسی
آﺳیبﺷﻨاﺳی ﺳازمان ممکﻦ اﺳﺖ یﮏ یا ﭼﻨدیﻦ هدف از اهداف زیﺮ را ﭘیگیﺮی نماید:
.1

ﺷﻨاﺳایی ﺳیﺮ تکامﻞ ﺳازمان ،به همﺮاه هزیﻨهها ،تاﺧیﺮات ،مزایا و مﻌایب دربارۀ یﮏ تغییﺮ ﺳازمانی ﮐه مﻮرد
تﺼمیﻢ واﻗﻊ ﺷده اﺳﺖ؛

.2

ﺷﻨاﺳایی مزایا و مﻌایب ﮐﻨﻮنی ﺳازمان؛

.3

ﺷﻨاﺳایی ﻋملیات و ﻓﻌالیﺖهایی ﮐه باید انجام ﺷﻮد و ریسﮏ آنﻬا

.4

ﺷﻨاﺳایی مساﺋﻞ ﺳازمانی ﮐه اﺣﺘماال در آیﻨدۀ نزدیﮏ ﭘدیدار ﺧﻮاهﻨد ﺷد؛

.5

ﺷﻨاﺳایی مسیﺮهایی ﮐه ﺳازمان دارای تمایﻞ طبیﻌی بﺮای رﻓﺘﻦ به ﺳمﺖ آن و رﺷد ﮐﺮدن در آن اﺳﺖ؛

.6

تحلیﻞ ﻓﻌالیﺖهای طﺮاﺣی ﺷده به مﻨﻈﻮر ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن یﮏ تﺼمیﻢ؛

.7

ﭘیﺸﻨﻬاد راههای ﺟایگزیﻦ ،هﻢ بﺮ ﺣسب طبیﻌﺖ ﻓﻌالیﺖهایی ﮐه باید اﺟﺮا ﺷﻮد ،و هﻢ بﺮ ﺣسب مﺘدهای
مدیﺮیﺘی و مکانیزمهای هماهﻨگی دربارۀ ایﻦ ﻓﻌالیﺖها
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گامهای اصلی در چرخهی آسیب شناسی از این قرار است:
.8

تﻮﺟیه؛

.9

هدف ﮔﺬاری؛

.11

ﺟمﻊآوری داده؛

.11

تﻔسیﺮ و تجزیه و تحلیﻞ؛

.12

بﺮرﺳی بازﺧﻮرد؛

.13

بﺮنامهریزی بﺮای اﻗدامات مﺨﺘلف؛

.14

اﺟﺮا؛

.15

نﻈارت و ﺳﻨجﺶ؛

.16

ارزیابی؛

شکلهای آسیب شناسی سازمان
ﺷکﻞهای آﺳیب ﺷﻨاﺳی بﻨابه مﻮﻗﻌیﺘی ﮐه هﺮ ﺳازمان در آن ﻗﺮار دارد ،مﺘﻔاوت ﺧﻮاهد بﻮد .مثﻼ ﺷاید ﺳازمانی در
مسیﺮ تﻮﺳﻌه ﻗﺮار داﺷﺘه باﺷد ،درﺣالیﮐه ﺳازمانی دیگﺮ درصدد رﻓﻊ نقﻮص و ضﻌفها بﺮآید.
در هﺮ ﺣال ﻋلیرغﻢ تﻔاوت در مﻮﻗﻌیﺖ ،ممکﻦ اﺳﺖ روشﺷﻨاﺳیها در آﺳیب ﺷﻨاﺳی ﺳازمان مﺸابه هﻢ باﺷد .ابزار
آﺳیب ﺷﻨاﺳی ﺳازمان اﮔﺮﭼه مﺸابه هﻢ اﺳﺖ ،نﺘایج و ماﺣﺼﻞ مﺘﻔاوت ﺧﻮاهد بﻮد.

فعالیت تیم های آسیب شناسی از زمان استقرار
بﺮای آﺳیب ﺷﻨاﺳی ﻓﺮایﻨد ها ،ﺧﻮد ﻓﺮایﻨد ،زیﺮ ﻓﺮایﻨدها و ﮐلیه ﻓﺮایﻨدهای مﻄالﻌه و بﺮرﺳی ﺷده و ﭘس از ﺷﻨاﺳایی
اﺷکاالت و آﺳیب های آن ها ،ﭘﺮوژه های بﻬبﻮد مﺸﺨص و مﺮتبط با یﮏ یا ﭼﻨد آﺳیب مﻮﺟﻮد ،مﻌﺮﻓی و ﭘیﺸﻨﻬاد
می ﺷﻮند.
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از آنجایی ﮐه در ﺳازمان ها با تﻌدد مسایﻞ روبﺮو هسﺘیﻢ و بﺮرﺳی ﮐلیه مسایﻞ ﺳازمان در تمام ﻓﺮایﻨدها و واﺣدهای
نیاز به زمان زیادی دارد ﻓﻌالیﺖ به صﻮرت مﻮازی انجام میﺸﻮد ،به ایﻦ وﺳیله ﺧیلی زود ﺳازمان ،با اﺟﺮای درﺳﺖ
ﭘﺮوژه های بﻬبﻮد ،از نﺘایج مﻄالﻌات انجام ﺷده و اﺟﺮای ﭘﺮوژه های بﻬبﻮد مﻨﺘﻔﻊ ﺷده و انگیزه الزم بﺮای ادامه ﮐار در
بدنه و مدیﺮیﺖ محﺘﺮم ﺳازمان ایجاد می ﺷﻮد.

برنامه راهبردی در خصوص  ،پیاده سازی و استقرار دپارتمان امور حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی
ﺣسابﺮﺳیداﺧلیﻓﺮایﻨد مﻨﻈﻢ و روﺷمﻨد ارزیابی اﺛﺮبﺨﺸی ،ﮐارایی و صﺮﻓهاﻗﺘﺼادی ﻋملیات واﺣد اﻗﺘﺼادی و ﮔزارش
نﺘایج ارزیابی ،همﺮاه با ﭘیﺸﻨﻬادهای ﻋملی به اﺷﺨاص ذیﺼﻼح بﺮای بﻬبﻮد ﻋملیات اﺳﺖ.
ﺳه مﺆلﻔه اﺛﺮبﺨﺸی ،ﮐارایی و صﺮﻓه اﻗﺘﺼادی اهمیﺖ زیادی در ﺣسابﺮﺳی داﺧلیدارند .اﺛﺮبﺨﺸی ،میزان دﺳﺘیابی به
هدفهاﺳﺖ .ﮐارایی نسبﺖ نﺘایج بهدﺳﺖآمده از ﻋملیات (ﺳﺘانده) به مﻨابﻊ مﺼﺮف ﺷده (داده) اﺳﺖ .بﺮ اﺳاس ایﻦ
تﻌﺮیف ،ﻋملیات ﮐارا ،ﻋملیاتی اﺳﺖ ﮐه با اﺳﺘﻔاده از روشهای بﻬیﻨه ،ﺣداﮐثﺮ بازده (ﺳﺘانده) را با صﺮف ﺣداﻗﻞ
مﻨابﻊ(داده)تﺄمیﻦ ﮐﻨد .صﺮﻓه اﻗﺘﺼادی تﻼش بﺮای ﺣداﻗﻞ ﮐﺮدن هزیﻨه تحﺼیﻞ و اﺳﺘﻔاده از مﻨابﻊ واﺣد اﻗﺘﺼادی با ﺣﻔﻆ
ﮐیﻔیﺖ مﻨاﺳب اﺳﺖ.مﺆلﻔههای ﺣسابﺮﺳیداﺧلی ،تمام ابﻌاد ﻋملیات واﺣدهای اﻗﺘﺼادی را مﻮرد تﻮﺟه و تﺄﮐید ﻗﺮار
میدهد و مﻮﺟب ارتقایﭘاﺳﺨگﻮیی ،اﻓزایﺶبﻬﺮه وری ،اصﻼح ﺳاﺧﺘارها ،اﻓزایﺶ انضباط مالی و ﻋملیاتی ،تحﻮل
ﺳیسﺘﻢهای اطﻼﻋاتی و ﮔزارﺷگﺮی،ﮐاهﺶ هزیﻨه و بﻬبﻮد مسﺘمﺮ ﻋملکﺮد واﺣدهای اﻗﺘﺼادی میﺷﻮد.از ایﻦرو،
ﺣسابﺮﺳیداﺧلیاز ارﮐان اصلی نﻈام ﮔسﺘﺮده مسﺌﻮلیﺖ ﭘاﺳﺨگﻮیی و ابزاری بﺮای ﺷﻨاﺳایی نقاط ﻗﻮت و ضﻌف ﻋملیات
واﺣدهای اﻗﺘﺼادی در راﺳﺘای بﻬبﻮد ﻋملیات آنهاو اطمیﻨانبﺨﺸی به ذیﻨﻔﻌان و ﻋمﻮم مﺮدم اﺳﺖ.
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دامنه عملیات
تمﺮﮐزرﺳیدﮔیهابﺮ انجام ﻓﺮایﻨد"ارزیابی نﻬاییﮐﻨﺘﺮلهایداﺧلی" میباﺷدمضاﻓاًایﻨکه اﺷﺨاص ذیﺼﻼح میتﻮانﻨد به
ﻋﻨﻮانیﮏ راهبﺮد تﺼمیﻢ بگیﺮند ﮐه ﻓﺮایﻨد ارزیابی نﺘایج ﻋملکﺮد و بﺮرﺳی تکمیلیصﺮﻓاًدر مﻮرد ﻓﻌالیﺖهاییﮐه در
اولﻮیﺖ ﻗﺮارمیﮔیﺮندانجام ﺷﻮد .طبﻖ اﺳﺘانداردهایبیﻦالمللیﺣسابﺮﺳی داﺧلی  ،مدیﺮ ﺣسابﺮﺳی داﺧلی باید
بﺮنامههایمبﺘﻨی بﺮ ریسﮏ رابه نحﻮی تدویﻦ ﮐﻨد ﮐه اولﻮیﺖهایﻓﻌالیﺖهای
ﺣسابﺮﺳی داﺧلی در راﺳﺘای اهداف ﺳازمان تﻌییﻦ ﮔﺮدد .همﭽﻨیﻦ مﺼﻮباتﮐمیﺘه ﺣسابﺮﺳی مﻼك ﻋمﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاهد
ﮔﺮﻓﺖ.

فعالیت حسابرس داخلی از زمان استقرار
ﮔام اول :بﺮرﺳی مسﺘﻨدات مﻮﺟﻮد
 -1اﻋﻼم درﺧﻮاﺳﺖ مسﺘﻨدات به صﻮرت ﮐﺘبی از ﮐلیه واﺣدهای ﺳازمانی.
 -2بﺮرﺳی مسﺘﻨدات.
 -3طبقه بﻨدی مسﺘﻨدات.
 -4تﺸکیﻞ ﭘﺮونده داﺋﻢ و ﺟاری بﺮاﺳاس ﮐاربﺮگ ﺳازمان بﻮرس اوراق بﻬادار.
 -5تﻬیه ﮔزارش ﺧﻼصه مسﺘﻨدات ﺳازمان و اﺧﺬ تاییدیه از مقامات مجاز.
واحدهای درگیر

فرآیندهای پنج گانه

فروش
حسابداری فروش
انبار محصول
حراست و نگهبانی
حسابداری خزانه(دریافتها)
خرید داخلی
صادرات
پیمانکاران
حسابداری مالی
انبار مواد به تفکیک
حراست و نگهبانی
حسابداری خزانه(پرداختها)

فرآیند فروش ،مشتریان و دریافتها

فرآیند خرید ،هزینه ها و پرداخت ها
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واحدهای درگیر

فرآیندهای پنج گانه

منابع انسانی
حسابداری حقوق و دستمزد

فرآیند حقوق و دستمزد و پرداختها

برنامه ریزی
استراتژی و تعالی سازمان
تولید
تضمین کیفیت
تحقیق و توسعه
انبار نیمه ساخته
کلیه واحدها
حسابداری اموال-جمعدار

فرآیند موجودی کاال و مواد

فرآیند دارایی های ثابت

گـام دوم و سوم  :شناسایی فرآیندها و ارزیابی اولیه

 -1مﺼاﺣبه ﺣضﻮری با مسﺌﻮلیﻦ مﺮبﻮط به ﻓﺮآیﻨد.
 -2اﺧﺬ تاییدیه ﭘس از هﺮ ﭘﺮوﺳه تغییﺮات.
-3همزمان با ﮔﺮدآوری ﻓﺮآیﻨدها ارزیابی اولیه تحﺖ ﻋﻨﻮان "آزمﻮن رﻋایﺖ " صﻮرت می ﭘﺬیﺮ.
 تمامی ﻓﺮآیﻨدها ﭘس از اتمام تﻮﺳط نمایﻨده ﺷﺮﮐﺖ تحلیﻞ و ﺳیسﺘﻢ مﻔید در ﺟلسه ﮐمیﺘه ﺣسابﺮﺳی ﺷﺮﮐﺖ مﻮرد
تﺼﻮیب ﻗﺮار ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ.
گـام چهارم :ارزیابی دوره ای – سه ماهه

تکمیﻞ ﭼﮏ لیسﺖ ﮐﻨﺘﺮل های داﺧلی و بﺮآورد ﺧﻄاها و درصد انحﺮاﻓات از ﻓﺮآیﻨدهای ﺷﻨاﺳایی ﺷده.
تﺨمیﻦ میزان ریسﮏ بﺮاﺳاس:
 -3-1ﻗضاوت ﺣﺮﻓه ای ﺣسابﺮس
-3-2ﭼﮏ لیسﺖ های اﺳﺘاندارد ﺳازمان بﻮرس اوراق بﻬادار
-3-3تدویﻦ و رتبه دهی ﭼﮏ لیسﺖ های ارزیابی ریسﮏ با همکاری مسﺌﻮلیﻦ بﺮاﺳاس صﻨﻌﺖ
 تمامی ارزیابی های دوره ای ﭘس از اتمام ،تﻮﺳط نمایﻨده ﺷﺮﮐﺖ تحلیﻞ و ﺳیسﺘﻢ مﻔید در ﺟلسه ﮐمیﺘه ﺣسابﺮﺳی
ﺷﺮﮐﺖ مﻮرد ارزیابی و اظﻬارنﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ
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گـام پنجم :ارائه گزارش نقاط مستعد بهبود

ﮔزارش نقاط مسﺘﻌد بﻬبﻮد بﻌد از هﺮبار رﺳیدﮔی و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآیﻨدها(آزمﻮن رﻋایﺖ) ﮔﺮدآوری می ﮔﺮدد و نقاط ضﻌف ،
ﭘیﺸﻨﻬادات طبﻖ اﺳﺘاندارد های ﺣسابداری و ﺣسابﺮﺳی ﺟﻬﺖ رﻓﻊ نقاط ضﻌف  ،مﻬلﺖ اﺟﺮ و نﺘایج آزمﻮن رﻋایﺖ
ﻗبلی(ﭘیگیﺮی دوره ﻗبلی) همانﻨد ﺟدول ذیﻞ در ﮔزارش ﻓﻮق ﺛبﺖ می ﮔﺮدد.

ضمﻦ تﺸکﺮ و آرزوی تﻮﻓیﻖ ،اراﺋه ﺧدماتی ﺷایسﺘه و با ﮐیﻔیﺖ به آن مجمﻮﻋه محﺘﺮم ،ﺧﻮاهﺸمﻨد اﺳﺖ در صﻮرت
مﻮاﻓقﺖ ،مﺮاتب را ﺟﻬﺖ اﻗدامات بﻌدی اﻋﻼم ﻓﺮماﺋید.
با احترام
شرکت تحلیل و سیستم مفید

