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 م؛سال با

ایجاد  و پیاده سازی ، استقرار دپارتمان امورمالی  ، طراحی صخصو درئه ارا ردموزال پووپررساند  به استحضارمی اماحترا

 رهبادر ای مهمقد سیلهو بدین، دمیباش خلیدا حسابرسی تعملیا ایجراو  ر دپارتمان واحد حسابرسی داخلیاستقرا ،

 .ددمیگر ئهارا نتارحضو به یلذ بچورچا طیدات پیشنها برنامه و مفید سیستم و تحلیل شرکت
 
 
 

 شماره صفحه مطالب مورد بحث

 2 درباره شرکت تحلیل و سیستم مفید 

 3 آسیب شناسی و عارضه یابی برنامه راهبردی در خصوص

 5 خصوص طراحی ، پیاده سازی و استقرار دپارتمان امور حسابرسی داخلیبرنامه راهبردی در 
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 در نشدا یتقاار و یمشتر یضایتمندر کسب ، زنیا سساا بر باکیفیت تخدما ئهارا در آورینو فباهد مفید وهگر

 با ریهمکا و هارکا منجاا در لمللیتشکیل شده و در راستای رسیدن به هدف ، از تجربیات بین ا هانمازسا

 مالی ،حسابرسی مینهز در بخو تتجربیا و باال تخصصی تتحصیال دارای که باتجربه ادفرا از و ترکیهGUNCELموسسه

مدیریت حسابرسی و مالیاتی و گروه خود را به گروه مهندسی مجهز نمودیم تا بتوانیم تمام خدمات گرفته  هبهر مالیاتی و

 ارائه دهیم.

 سریع حلراه ئهارا ر،کا منجاا در مسئولیت ییفاا و شفافیت ، ایحرفه و علمی نشدا در دنبو روزبه ،مجموعه ینا رفتخاا 

 در و نماییم حفظ را دخو قابتیر یمزیتها میکنیم شتال ارههمو و میباشد ایحرفه قخالا و رکا کیفیت ن،بهمشتریا

 سریعترین و بهترین ئهارا و قانونی اتخطر از یجلوگیر و دقابل بهبو طنقا شناسایی ،قانونی تماالزا د،خویفعالیتها

 قلاحد به ستدر تخدما ئهارا با را نمشتریا ییسک پذیرر کهری به طو یمدار منظمی یبرنامهها،  تمشکال در روش

 رسانیم.می
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 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 

روشی آنها شناسایی می شود و سپس برای رفع این اشکاالت پروژه های تحلیل قرار می گیرند، اشکاالت سیستمی و 

بهبود پیشنهاد می گردد به گونه ای که کامال 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

 

 اف آسیب شناسی اهد
 

 :شناسی سازمان ممکن است یک یا چندین هدف از اهداف زیر را پیگیری نمایدآسیب

ها، تاخیرات، مزایا و معایب دربارۀ یک تغییر سازمانی که مورد شناسایی سیر تکامل سازمان، به همراه هزینه .1

 تصمیم واقع شده است؛

 شناسایی مزایا و معایب کنونی سازمان؛ .2

 هایی که باید انجام شود و ریسک آنهاعملیات و فعالیتشناسایی  .3

 شناسایی مسائل سازمانی که احتماال در آیندۀ نزدیک پدیدار خواهند شد؛ .4

 شناسایی مسیرهایی که سازمان دارای تمایل طبیعی برای رفتن به سمت آن و رشد کردن در آن است؛ .5

 میم؛های طراحی شده به منظور فراهم کردن یک تصتحلیل فعالیت .6

هایی که باید اجرا شود، و هم بر حسب متدهای های جایگزین، هم بر حسب طبیعت فعالیتپیشنهاد راه .7

 هاهای هماهنگی دربارۀ این فعالیتمدیریتی و مکانیزم

 

آسیب شناسی ، عارضه برنامه راهبردی در خصوص   
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 :است قرار این از شناسی آسیب ی چرخه در اصلی های گام

 توجیه؛ .8

 گذاری؛ هدف .9

 داده؛ آوری جمع .11

 تحلیل؛ و  تجزیه و تفسیر .11

 بازخورد؛ بررسی .12

 مختلف؛ اقدامات برای ریزی برنامه .13

 اجرا؛ .14

 سنجش؛ و نظارت .15

  ارزیابی؛ .16

 

 سازمان شناسی آسیب های شکل

 
 در سازمانی شاید مثال. بود خواهد متفاوت دارد، قرار آن در سازمان هر که موقعیتی بنابه شناسی آسیب های شکل

 .برآید ها ضعف و نقوص رفع درصدد دیگر سازمانی که درحالی باشد، داشته قرار توسعه مسیر

 ابزار. باشد هم مشابه سازمان شناسی آسیب در ها شناسی روش است ممکن موقعیت، در تفاوت رغم علی حال هر در

 .بود خواهد متفاوت ماحصل و نتایج است، هم مشابه اگرچه سازمان شناسی آسیب

 

 فعالیت تیم های آسیب شناسی از زمان استقرار

آسیب شناسی فرایند ها، خود فرایند، زیر فرایندها و کلیه فرایندهای مطالعه و بررسی شده و پس از شناسایی برای 

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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و بررسی کلیه مسایل سازمان در تمام فرایندها و واحدهای   از آنجایی که در سازمان ها  با تعدد مسایل روبرو هستیم

نیاز به زمان زیادی دارد  فعالیت به صورت موازی انجام میشود، به این وسیله خیلی زود سازمان، با اجرای درست 

دامه کار در پروژه های بهبود، از نتایج مطالعات انجام شده و اجرای پروژه های بهبود منتفع شده و انگیزه الزم برای ا

 بدنه و مدیریت محترم سازمان ایجاد می شود.

 

 

 

 

 

 

 حسابرسی داخلی

 ارشگز و دیقتصاا حدوا تعملیا دیقتصااصرفه و ییراکا ،ثربخشیا یابیارز شمندرو و منظم ینداخلیفرداحسابرسی

 ست.ا تعملیا دبهبو ایبر حیصالذ صشخاا به عملی یهادپیشنها با اههمر ،یابیارزنتایج 

به  ستیابید انمیز ،ثربخشیا. نددارخلیداحسابرسی  در دییاز همیتا دیقتصاا صرفه و ییراکا ،ثربخشیا مؤلفه سه

 ینا سساا بر. ستاه )داده( شدف منابع مصر به ه()ستاندت عملیا ه ازمدآستدنتایج به نسبت ییراکا. هاستفهد

 قلاحد فصر با ه( را)ستاندزده با کثراحد ،بهینه یهاروش از دهستفاا با که ستا عملیاتی را،کات عملیا ،تعریف

 حفظ با دیقتصاا حدوا منابع از دهستفاا و تحصیل هزینه دنکر قلاحد ایبر شتال دیقتصااصرفه . کند تأمینداده(منابع)

 ارقر تأکید و توجه ردمو را دیقتصاا یحدهاوا تعملیا دبعاا متما ،خلیداحسابرسی یست.مؤلفههاا مناسب کیفیت

 لتحو ،عملیاتی و مالی طنضباا یشافزا ،هارساختاح صالا ه وری،یشبهرافزا ،پاسخگویییتقاار موجب و هددمی

 رو،ینا د.ازمیشو دیقتصاا یحدهاوا دعملکر مستمر دبهبو و هزینه کاهشی،شگرارگز و طالعاتیا یسیستمها

ت عملیا ضعف و تقو طنقا شناسایی ایبر اریبزا و پاسخگویی مسئولیت دهگستر منظا صلیا نکاار ازخلیداحسابرسی

 ست.ا دممر معمو و نینفعاذ به بخشینطمیناا وهات آنعملیا دبهبو یستارا در دیقتصاا یحدهاوا

 

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

نند به امیتوح یصالذ صشخاا ینکهامیباشدمضافاً "خلییداهالنهاییکنتر یابیارز"یندافر منجاا سیدگیهابررتمرکز

 در فعالیتهاییکهرد مو درتکمیلیصرفاً سیربر و دعملکر نتایج یابیارز یندافر که بگیرند تصمیم دهبررا یکانعنو

د بای خلیدا حسابرسی مدیر ، خلیدا لمللیحسابرسیابینیهااردستاندا طبق د.شو منجاامیگیرندارقر لویتاو

 یفعالیتهایلویتهااو  که کند ینوتد ینحو بهرا یسکر بر مبتنییبرنامهها

 هداخو ارقر عمل كمال حسابرسی کمیتهتمصوبا همچنین. ددگر تعیین نمازسا افهدا یستارا در خلیدا حسابرسی

 گرفت.

 

 الیت حسابرس داخلی از زمان استقرارفع

 گام اول: بررسی مستندات موجود

 به صورت کتبی  از کلیه واحدهای سازمانی. اعالم درخواست مستندات -1

 بررسی مستندات. -2

 طبقه بندی مستندات. -3

 تشکیل پرونده دائم و جاری براساس کاربرگ سازمان بورس اوراق بهادار. -4

 تهیه گزارش خالصه مستندات سازمان و اخذ تاییدیه از مقامات مجاز. -5

 
 فرآیندهای پنج گانه واحدهای درگیر

 فروش
 حسابداری فروش

 انبار محصول
 حراست و نگهبانی

 حسابداری خزانه)دریافتها(

 فرآیند فروش، مشتریان و دریافتها

 خرید داخلی
 صادرات

 پیمانکاران
 حسابداری مالی

 انبار مواد به تفکیک
 حراست و نگهبانی

 حسابداری خزانه)پرداختها(

 فرآیند خرید، هزینه ها و پرداخت ها
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 گانهفرآیندهای پنج  واحدهای درگیر
 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

 فرآیند موجودی کاال و مواد

 کلیه واحدها
 جمعدار-حسابداری اموال

 آیند دارایی های ثابتفر

 

 شناسایی فرآیندها و ارزیابی اولیه:  دوم و سوم ام ـگ

 مصاحبه حضوری با مسئولین مربوط به فرآیند. -1

 اخذ تاییدیه پس از هر پروسه تغییرات. -2

 .پذیر می صورت " رعایت آزمون" عنوان تحت اولیه ارزیابی فرآیندها گردآوری با همزمان-3

 مورد شرکت حسابرسی کمیته جلسه در مفید سیستم و تحلیل شرکت نماینده توسط اتمام از پس فرآیندها تمامی 

 .گرفت خواهد قرار تصویب

 سه ماهه –ارزیابی دوره ای  : چهارمام ـگ

 تکمیل چک لیست کنترل های داخلی و برآورد خطاها و درصد انحرافات از فرآیندهای شناسایی شده.

 

 تخمین میزان ریسک براساس:

 قضاوت حرفه ای حسابرس -1-3

 لیست های استاندارد سازمان بورس اوراق بهادارچک -2-3

 تدوین و رتبه دهی چک لیست های ارزیابی ریسک با همکاری مسئولین براساس صنعت -3-3

  تمامی ارزیابی های دوره ای پس از اتمام، توسط نماینده شرکت تحلیل و سیستم مفید در جلسه کمیته حسابرسی

 هد گرفتمورد ارزیابی و اظهارنظر قرار خوا شرکت
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  بهبود مستعد نقاط گزارش ارائه :پنجم گـام

 

 ، ضعف نقاط و گردد می گردآوری( رعایت آزمون)فرآیندها کنترل و رسیدگی هربار از بعد بهبود مستعد نقاط گزارش

 رعایت آزمون نتایج و اجر مهلت ، ضعف نقاط رفع جهت حسابرسی و حسابداری های استاندارد طبق پیشنهادات

 .گردد می ثبت فوق گزارش در ذیل جدول همانند( قبلی دوره پیگیری)قبلی

 

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 اعالم فرمائید.

 با احترام

 شرکت تحلیل و سیستم مفید

 

 

 


