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  ارائه راهکارهاي اجراي حسابرسی عملیاتی 

  شرکت هاي تابعه آستان قدس رضوي تجربی:مطالعه 
  1محمد حسین ذوالفقار آرانی

  2 حمید رمضانی
   3سید علیرضا حسینی 

  چکیده: 
توجه بی بدیل مدیریت شرکت ها و موسسات به سه مولفه کارایی، اثر بخشی و صرفه اقتصادي در جامعه کنونی 

نیازهاي اطالعاتی مدیریت براي راهبري عملیات و تجزیه و تحلیل نتایج مربوطه تا حدي افزایش سبب شده تا احساس 
سی عملیاتی کسب دانش حسابرافشا می شود پاسخگوي این نیازها نباشد. صورتهاي مالی ی مشابه آنچه درکه اطالعات بدیا

ی به این نیازهاي و پاسخگویا براي تخصیص منابع اقتصاد ملی کشور و به کارگیري آن یکی از مهمترین و مؤثرترین راه ه
بیین ت در این تحقیق که به روش توصیفی صورت گرفته به. استهاي اقتصادي ي واحدوراطالعاتی در حوزه بهره

اجراي  به عملی ازهایی براي اجراي حسابرسی عملیاتی در موسسات و شرکت ها با توجه به آنجه در چندین تجرراهکار
هاي تابعه آستان قدس رضوي کسب گردیده است پرداخته ایم و چگونگی اجراي هر مرحله از این فن در شرکت

دست  اصلی در اجراي حسابرسی عملیاتی به آن شناسهآنچه به عنوان حسابرسی عملیاتی را به تفکیک بیان نموده ایم. 
به  زارشگارائه ی حسابرسی عملیاتی معموالً محصول نهاییافتیم وجود عنصر خالقیت در تمامی افراد تیم می باشد. 

مدیریت است که شامل پیشنهادهایی براي بهبود عملیات و دستیابی به حداکثر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي است 
   . در واقع گزارش رسمی حسابرس خالصه اي از نتایج عملیات حسابرسی استو 

عملیاتی،  حسابرسی نحوه اجراي اتی، اثر بخشی و کارایی، صرفه اقتصادي،حسابرسی عملیمراحل واژگان کلیدي: 
  گزارش حسابرسی عملیاتی. 

                                                             
تیم حسابرسی  ابداری دانشگاه فردوسی مشھد، عضوشد حسدانشجوی کارشناسی ار - نویسنده مسئول ١ 

 Email: ho.zo.mail@gmail.comی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی، سازمان بازرسی، حسابرس عملیاتی

 :ha.ramezani85@gmail.comEmail ، شد حسابداری دانشگاه فردوسی مشھددانشجوی کارشناسی ار ٢ 

ر، عضو تیم حسابرسی عملیاتی سازمان بازرسی، حسابداری دانشگاه پیام نور بھشھکارشناس ارشد  ٣ 
    Email: arinterest@yahoo.comحسابرسی و خدمات مدیریت آستان قدس رضوی،  
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  : مقدمه

تغییرات روز افزون و سریع رقابتی محیط اقتصادي امروز جهان باعث شده است تا مدیران توجه بیشتري را نسبت به 
صرفه ي اقتصادي، کارایی و اثربخشی واحدهاي اقتصادي معطوف نمایند لذا نیازهاي اطالعاتی مدیریت براي راهبري 

فته است که اطالعات مندرج در صورتهاي مالی در حال حاضر عملیات و تجزیه و تحلیل نتایج مربوطه تا حدي افزایش یا
  پاسخگوي این نیازها نیست. 

سیستم اقتصادي یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهاي مدیریت در واحدهاي اقتصادي بستگی دارد. 
تولیدي  استفاده بهینه از امکاناتاي در میزان درآمدهاي اقتصادي، دهکنن هاي نقش تعیینبدیهی است این تصمیم گیري

د که خواهند بداننو خدمات مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی دارند. لذا اصوالً صاحبان سهام یا نمایندگان آنها همواره می
اند یا خیر؟ آیا از امکانات موجود حداکثر استفاده را هاي خود صحیح عمل کردهآیا مدیران اجرایی در تصمیم گیري

  یا خیر؟ و آیا در مؤسسات افزایش کارایی و رعایت صرف اقتصادي  انجام شده است؟ کنندمی

هاي سازمانی از جمله چالشهایی است که سازمانها هاي عملیاتی، رشد اندازه و پیچیدگیکاهش منابع، افزایش هزینه
کی از اند. یثر بخشی سازمانها نمودههاي اخیر با آن روبرو شده و مدیران ناگزیر به ارزیابی و بهبود کارایی و ادر دهه

راههاي بهبود اثر بخشی و کارایی، پیاده سازي حسابرسی عملکرد است حسابرسی عملیاتی در دو دهه اخیر با افزایش 
قانون برنامه پنجم توسعه کشور  218ها به حسابرسی داخلی توسعه چشم گیري داشته است. در ایران نیز طبق ماده توجه

هاي شود نیز شرکتقانون مدیریت خدمات کشوري که فهرست آنها توسط دولت تعیین می 4دولتی ماده  کلیه شرکتهاي
پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یکبار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات 

 قتصادي، کارایی و اثر بخشی فعالیتهاي شرکتحسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در جهت افزایش صرف ا
  ) . 1975-1972، 4( دراکر و هنکسام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایندنسبت به انج

مدیریت سازمانها، اطالعاتی را دنبال می کنند که با آن بتوانند در مورد کیفیت عملیات انجام شده قضاوت کنند و 
موجب پیشرفت آن شوند. همچنین کانون توجه و دیدگاه بسیاري از حسابرسان در سالهاي اخیر نیز از گذشته نگري به 

ییر کرده است. از این رو ضرورت انجام تکنیکهاي حسابرسی ي خدماتی مفید براي آینده نگري مدیران تغسمت ارائه
  شود. ي اقتصادي عملیات بیش از پیش احساس میعملیاتی براي ارزیابی سه مولفه ي اصلی اثربخشی، کارایی و صرفه
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و  عملي آن اهداف حسابرسی عملیاتی تدوین دستورالاز سوي دیگر با توجه به تنوع فعالیتهاي اقتصادي و در نتیجه
کار  ي واحدهاي عملیاتیبرنامه هاي حسابرسی عملکرد براي انجام تمامی مراحل ممکن حسابرسی عملیاتی براي کلیه

دشواري خواهد بود چرا که برنامه هاي حسابرسی عملیاتی براي شرایط خاصی از سازمان یا بخش مورد بررسی تدوین و 
و  می توان از پرسشنامه هاهایی از مراحل حسابرسی عملیاتی بخشگیرد. با این حال به منظور انجام استفاده قرار می

هاي حسابرسی استاندارد به آسانی و به نحو اثر بخش استفاده کرد. مراحل حسابرسی عملیاتی که در این تحقیق به برنامه
ا بخشهایی از ي راهنمایی کلی و عملی براي کلیه ي واحدهاي مورد رسیدگی و یشود با هدف ارائهآنها اشاره می

واحدهاي مذکور با اندازه هاي متفاوت کاربرد دارد و در بر گیرنده ي مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی بوده و 
این نوشتار حاصل مطالعات انجام شده در خالل اجراي حسابرسی عملیاتی در مجموعه اداره به آسانی قابل فهم می باشد. 

 هاي تابعه آن می باشد.مرکزي آستان قدس رضوي و شرکت 

   تعریف حسابرسی عملیاتی 

سی ي اقتصادي، کارایی و اثربخشی است. این نوع حسابرحسابرسی عملیاتی فرایند سیستماتیک ارزیابی صرفه
ي اجراي عملیات است. این تکنیک اطالعات ضروري را در خصوص تعیین میزان تکنیکی است که هدفش ارزیابی نحوه

(از جمله میزان موفقیت در استفاده از منابع) براي مدیران و مالکان فراهم می آورد. حسابرسی عملیاتی دستیابی به اهداف
ا و ي تخصیص و بکارگیري منابع تاکید دارد و بر ارزیابی کنترلهبه جاي تجزیه و تحلیل معامالت مالی به بررسی نحوه

ه بر ت جنبه هاي مثبت مدیریت منجر به حل مسائل، غلبعملکرد مدیریت متمرکز می باشد. این نوع حسابرسی ضمن تقوی
  ي واحد اقتصادي می شود.مشکالت و بهبود کیفیت اداره

دارند که حسابرسی عملیاتی اغلب به عنوان در تعریف حسابرسی عملیاتی بیان می  )1997( 5اسچینر و کیگر
ن منظور ارزیابی کارایی و اثر بخشی عملیات آشود، بررسی کل یا بخشی از سازمان به حسابرسی مدیریت شناخته می

  است.

که از سوي کمیته حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسی ارائه شده است » آشنایی با حسابرسی عملیاتی«در مقاله 
کارایی عبارتست از نسبت نتایج بدست آمده از عملیات (ستانده) به منابع مصرف شده (داده) و عملیات کارا عملیاتی 

  ه با استفاده از روشهاي بهینه، حداکثر بازده (ستانده) را با صرف حداقل منابع (داده) تأمین کند. است ک
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صرف اقتصادي نیز فرآیند به حداقل رساندن هزینه منابع مورد استفاده جهت رسیدن به اهداف مورد نظر بدون 
ا به هاست یعنی میزانی که خروجی ها تعریف شده است. همچنین اثر بخشی میزان موفقیتکاهش در کیفیت خروجی

  ). 1388(مرادیان،  اند.اهداف مدنظر دست یافته

  ي حسابرسی مالی و عملیاتیمقایسه

  عمده ترین تفاوت هاي حسابرسی عملیاتی و مالی در جدول ذیل خالصه می گردد: 

  حسابرسی عملیاتی  حسابرسی مالی  ویژگی
  تحلیل و بهبود روش ها و عملکرد تجزیه و  اظهار نظر در مورد وضعیت مالی  هدف
  فعالیت هاي سازمان  مدارك و اسناد مالی  دامنه

  دانش هاي مختلف  حسابداري  مهارت ها
  آینده نگر  گذشته نگر  جهت گیري زمانی

  مدیریت داخلی سازمان  سهامداران  مخاطبین
  درخواست مدیریت  الزامات قانونی  ضرورت
  صرفه اقتصادي، کارایی و اثربخشی  استانداردهاي حسابداري  استاندارها

  پیشنهاد به مدیریت  اظهار نظر در مورد صورت هاي مالی  نتایج
  

  ي حسابرسی عملیاتیاهداف عمده 

 ي حسابرسی عملیاتی و مدیریت انجمن حسابداران امریکااهداف عمومی حسابرسی عملیاتی بر اساس گزارش کمیته
  به شرح زیر است: )1983(

  عملکردالف) ارزیابی 

  ب) شناخت فرصتهاي موجود براي بهبود عملیات

 ها ي بررسیج) ارایه پیشنهاد براي بهبود عملیات یا ادامه

  چگونگی اجراي حسابرسی عملیاتی 

راهکار هاي اجرایی حسابرسی عملیاتی که در این مقاله تشریح شده است با هدف ارائه راهنمایی کلی و عملی، نه 
هاي ی از واحدهاي مذکور با اندازهو تفصیلی، براي کلیه واحدهاي مورد رسیدگی و یا بخشهای به عنوان راهنماي جامع

در برگیرنده مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی است و به آسانی  راهنماي اجرایی کهمتفاوت کاربر دارد. این 
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ده سازي حسابرسی عملیاتی در مجموعه برگرفته از تجربه هاي عملی و مطالعات انجام شده جهت پیا قابل درك است
لمللی ابا رویکردهاي متداول در سطح بیننیز در عین حال آستان قدس رضوي و واحدهاي تابعه آن می باشد. اداره مرکزي 

  مطابقت دارد.  حسابرسی عملیاتی سازمان حسابرسیدر مورد انجام حسابرسی عملیاتی و مصوبات کمیته 

  مراحل حسابرسی عملیاتی

اجرایی حسابرسی عملیاتی از فهرست سرفصل هاي پرونده جاري حسابرسی عملیاتی که در براي تشریح مراحل 
پیوست هاي این نوشتار نیز موجود است نیز استفاده می گردد. الزم به توضیح است که این فهرست بر اساس مصوبات 

ست تدوین شده است. با توجه به این فهرکمیته حسابرسی عملیاتی سازمان بازرسی و حسابرسی آستان قدس رضوي 
   توان قدم هاي الزم براي اجراي حسابرسی عملیاتی را به شرح ذیل تبیین نمود:می

 برنامه ریزي  -1

ي برنامه ریزي مرحله اي است که طی آن حسابرس براي اولین بار از طریق روشهاي گوناگون چون مصاحبه، مرحله
مشاهده ي عینی، تجهیزات و روشهاي کاري، و... درباره ي عملیات سازمان  جمع آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات،

شناخت پیدا می کند. در پایان این مرحله حسابرس باید دانش کافی از اهداف عملیاتی و کنترلهاي محیط حسابرسی 
  کسب کرده باشد. 

 

  
  عملیاتیدر حسابرسی کلی : اجزاي تشکیل دهنده مرحله برنامه ریزي 1نمودار شماره 

برنامه ریزي کلی -1

شناخت مقدماتی -1-1

اهداف سازمان، حوزه هاي فعالیت، ساختار سازمانی، سبک 
مدیریت

نحوه ي تخصیص منابع مالی و فیزیکی و نیروي انسانی

سیستم هاي برنامه ریزي و اطالعاتی
فرایندهاي سازمانی و نمودگرهاي سیستمدرك و مستندسازي شرایط موجود -1-2

تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی
شناخت عملیاتی حوزه هاي مهم، مخاطره انگیز و مشکل  -1-3

آفرین
تهیه نقشه تعامالت فرایندي و اهداف و مخاطرات فرایندها
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  ** اطالعات مورد نیاز مرحله ي برنامه ریزي:

  مدارك گردآوري شده در مرحله ي برنامه ریزي شامل دو گروه است:

این مدارك و اطالعات شامل قوانین و مقررات مربوط به فعالیتهاي واحد  اسناد و مدارك تکمیل پرونده ي دائم:
ه ها و روشهاي عملیاتی، اطالعات و گزارشهاي مدیریت، نواحی مورد رسیدگی اطالعات سازمانی ، اطالعات مالی، روی

  مشکل آفرین و ... می باشد.

اسناد و مدارك اولیه ي پرونده ي جاري:این مدارك عمدتا شامل چرخه ها و فرایندهاي فعالیتهاي اصلی سازمان، 
ها  ون و برون سازمانی، اطالعات شرکتحوزه هاي داراي ریسک باال، شاخصهاي مرتبط با فعالیتهاي اصلی سازمان اعم از در

  نهادهاي با فعالیت مشابه و... میباشد.

  شناخت مقدماتی -1-1

ي محوله به حسابرسان عملیاتی در این مرحله از فرایند برنامه ریزي عملیاتی شناخت کامل واحد مورد وظیفه
فعالیت، ساختار سازمانی، سبک مدیریت رسیدگی می باشد. جمع آوري اطالعاتی چون اهداف سازمان، حوزه هاي 

مدیران ارشد اهداف هیات مدیره براي برنامه هاي آتی سازمان چگونگی تخصیص منابع بین حوزه هاي عملیاتی اعم از 
  منابع مالی، فیزیکی و نیروي انسانی و کسب شناخت از بابت سیستم اطالعاتی حاکم و روابط سازمانی شرکت.

شود و بررسیهاي اولیه انجام شده باید بتواند مبناي مناسبی را براي تدوین له گردآوري میاطالعاتی که در این مرح
طرح کلی حسابرسی فراهم کند. با استفاده از نتایج حاصل از گردآوري اطالعات و بررسیهاي اولیه، حسابرس باید قادر 

 هاي داراي ریسک باال. شناسایی نهایی حوزهآمیز و حساس را به طور مقدماتی شناسایی کندهاي مهم، مخاطرهشود حوزه
   یا مشکل آفرین و فراهم کردن شواهد کافی در این خصوص، در مراحل بعدي صورت خواهد گرفت.

  درك و مستند سازي شرایط موجود  -1-2

اتی اقدام ی، می شود. در حوزه هاي عملفعالیتهاي اداري و تشکیالتی نیز این مرحله عالوه بر فعالیتهاي عملیاتی شامل
به تهیه ي نمودگرهاي هر یک از فرایندهاي موجود در فعالیتهاي سازمان می گردد. و در بخشهاي اداري و تشکیالتی 

  نمودگرهاي چرخه هاي مالی و اداري تهیه و همچنین تجزیه و تحلیل اطالعات مالی انجام می پذیرد.
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  ترسیم نمودگرهاي فرایندهاي سازمان  -1-2-1

ها الزم است ابتدا به دقت و بصورت کامل جزء بجزء چرخه هاي فرایندهاي سازمان به این فلوچارتجهت تهیه ي 
صورت شرح نوشته و توسط تیم حسابرسی گردآوري شود که عموما از طریق مصاحبه با مدیران میانی و اجرایی صورت 

ویژه در حوزه هاي عملیاتی انجام پذیرد تا  می پذیرد. پس از آن الزم است تا ارتباط سنجی کامل میان این فرایندها به
عطف و ربط هاي مربوطه فی مابین این فرایندها به روشنی قابل درك گردد. سپس با استفاده از نرم افزارهاي ترسیم 

  ) اقدام به تهیه ي نمودگرها می شود. visioفلوچارت (مانند 

فرایندها این است  که اوال مراحل و اقدامات ضروري ي قابل توجه در تهیه ي این نمودگرها و نوشتن شرح نکته
جهت انجام هر فرایند بطور کامل تشریح و قابل رویت باشد ثانیا ارتباطات سطوح مختلف سازمان و نحوه ي گزارش 

ی بایگان هاي مربوط به هر فرایند و نحوه يدهی و گزارش گیري به وضوح قابل تشخیص باشد و ثالثا فرم ها و مستند سازي
  آنها دقیقا مشخص شود تا براي جمع آوري اطالعات بعدي به راحتی بتوان منابع اطالعاتی سازمان را تشخیص داد.

دد. تهیه ي شناسنامه گر پس از تکمیل نمودگرهاي فوق الزم است تا براي هر یک از فرایندهاي درج شده اقدام به
ي اصلی عملیاتی و ریسکهاي ناشی از عوامل درون هر فرایند پروسه ي هر فرایند شامل ورودي ها و خروجی هايشناسنامه

تراتژیک) (اسسازمانی و برون سازمانی آن فرایند و همچنین چگونگی همپوشانی بین هدف فرایند مربوطه و هدف کلی 
  باشد.می سازمان

  تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی  -1-2-2

زه هاي بحرانی، تجزیه و تحلیل صورت هاي مالی سازمان است. براي حسابرسان بهترین نقطه شروع در تشخیص حو
استفاده از ابزار تحلیل خاص می تواند در تشخیص چگونگی انجام فعالیت ها توسط سازمان و تعیین حوزه هاي بحرانی 

رت هاي دها، صوکه نیاز به توجه و بهسازي دارد به نحوي مؤثر باشد. این ابزارها عبارتند از: مقایسه اطالعات، درصد رون
  مالی همگن و نسبت هاي مالی. 

مقایسه اطالعات صورت هاي مالی یک روش تحلیل اولیه در تجزیه و تحلیل است. یکی دیگر از ابزارهاي تحلیل 
گیرد. یمورد استفاده قرار مصورت هاي مالی درصد روندها می باشد که براي ارائه ارقام سالهاي مختلف نسبت به سال پایه 

. درصد نیز نشان داده می شودصورت مالی همگن، سرفصل هاي اصلی نه تنها بر مبناي ریالی بلکه بر اساس در یک 
شود. صلی تحلیل صورتهاي مالی محسوب میدهد ابزار اهاي مالی یک رابطه ریاضی را بین دو حالت کمی نشان مینسبت
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رسم  توان استفاده کرد. عالوه بر ابزار هاي فوق الذکر از این نسبت ها براي شناسایی نقاط مشکل آفرین عملیاتی نیز می
  نمودارها و نمایش ترسیمی اطالعات مالی ابزار مناسبی جهت تجزیه و تحلیل و درك اطالعات صورت هاي مالی است.

  شناخت حوزه هاي مهم و مخاطره انگیز و مشکل آفرین  -1-3

کیک سازمان به حوزه هاي عملیاتی اصلی، حوزه هاي ي شناخت یکی از مهمترین مسائل قابل توجه تفدر مرحله
عملیاتی اصلی به فعالیتهاي عمده ي هر حوزه، شکستن این فعالیتها به فرایندهاي عملیاتی آن و ارتباط فی مابین این فرایندها 

 و نتیجتاً کسب شناخت در مورد اقدامات انجام شده در هر فرایند است.

زم است تا براي هر فعالیت سازمان در حوزه مورد رسیدگی اقدام به تهیه پرسشنامه انجام این تقسیم بندي البعد از 
آیتم عمده حسابرسی عملیاتی یعنی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادي تهیه  3ریسک گردد. این پرسشنامه که بر اساس 

جهت  آیندهاي آن فعالیتمی شود شامل سواالتی با مضمون فعالیت مورد رسیدگی در خصوص میزان انعطاف پذیري فر
ت شماره باشد ( نمونه پرسشنامه در پیوس نیل اهداف سازمان می باشد و به صورت رتبه بندي از بسیار زیاد تا خیلی کم می

   ارائه گردیده است).  2

پرسشنامه مذکور الزم است تا توسط مدیر، سرپرست، مشاور تیم، حسابرسان ارشد تیم و همچنین مدیران ارشد و 
مدیران میانی سازمان که در حوزه مورد رسیدگی اشتغال دارند تکمیل شود. پس از تکمیل این پرسشنامه می بایست جمع 
رتبه هاي اختصاص داده شده براي هر رده تعیین و با توجه به ضریب تعدیل هر یک از تکمیل کنندگان اقدام به محاسبه 

ت به راحتی می توان حوزه هاي مهم و مخاطره انگیز سازمان را مشخص رتبه هر فعالیت گردد. با توجه به رتبه هر فعالی
  نمود.

  تدوین برنامه هاي حسابرسی  -2

 
  ه تدوین برنامه هاي حسابرسی عملیاتی: اجزاي تشکیل دهنده مرحل 2نمودار شماره 

تدوین برنامه هاي  -2
حسابرسی

ارزیابی سیستم کنترلهاي داخلی -2-1

نواحی مستعد بهبود و گزارش تعیین اولویت از طریق ارزیابی ریسک فعالیتها -2-2

تدوین شاخصهاي مناسب براي فعالیت هاي عملیاتی داراي اولویت -2-3

تدوین برنامه هاي اجرایی رسیدگی ها -2-4
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  بررسی ساختار کنترلهاي داخلی -2-1

مورد رسیدگی به دست آورد. هر گاه کنترلهاي مدیریت حسابرس باید شناخت کافی از کنترلهاي مدیریت واحد 
از لحاظ هدف حسابرسی با اهمیت باشد، حسابرسان باید به منظور پشتیبانی از قضاوت خود نسبت به آن کنترلها، شواهد 
کافی گردآوري کنند. شواهد ممکن است به صورت عینی، مستند، استشهادي و تحلیلی طبقه بندي شود. شواهد عینی 

ن شود. چنین شواهدي ممکط حسابرسان و از طریق بازرسی یا مشاهده مستقیم افراد، اموال یا رویدادها تحصیل میتوس
هاي عینی مستند شود. شواهد مستند شامل اطالعات است به صورت یادداشت، عکس، رسم کروکی، نمودار، نقشه یا نمونه

ري، صورتحسابها و اطالعات مدیریت درباره عملکرد است. شواهد ها، قراردادها، ثبتهاي حسابداایجاد شده از قبیل نامه
  شود.ها گردآوري میها یا پرسشنامهاستشهادي از طریق پرس و جوها، مصاحبه

رسیدگی ها به کنترلهاي داخلی اداري و عملیاتی توسط حسابرس عملیاتی در مرحله ي برنامه ریزي انجام می پذیرد. 
  گانه ي کنترلهاي داخلی است. 5 اجزايدر این مرحله عمده ي فعالیت مورد انجام تکمیل چک لیستهاي 

ي کنترلهاي داخلی را با توجه با گانه 5مربوط به هر یک از اجزاي  جهت تکمیل این پرسشنامه ها ابتدا سواالت
هدفهاي هر چک لیست متناسب با حوزه ي فعالیت مورد رسیدگی بازنویسی می گردد. و سپس جهت پاسخگویی به 

ا توجه به گیرد. الزم به ذکر است بپرسشها برنامه هاي رسیدگی مربوطه تدوین و توسط تیم حسابرسی مورد اجرا قرار می
ایان رسیدگی الزم است تا نقاط قوت و ضعف مربوط به آن بخش از کنترلهاي داخلی سازمان درج هدف هر سوال در پ
 و نتیجه گیري شود.

   نواحی مستعد بهبود و گزارش تعیین اولویت از طریق ارزیابی ریسک فعالیتها -2-2

ار به اما معموالً دامنه کتواند در برگیرنده عملیات کامل یک سازمان باشد، اگر چه موضوع حسابرسی عملیاتی می
شود. زیرا معموالً رسیدگی به تمام فعالیتهاي یک سازمان در قالب یک قرارداد فعالیتهاي بخشی از یک سازمان محدود می

با اعمال کلیه روشهاي رسیدگی ممکن در یک حسابرسی عملیاتی، میسر نیست. براساس رویکرد مصوب هیئت اجرایی 
زمان حسابرسی، بخشی از عملیات (حوزه/ فعالیت) واحد مورد رسیدگی که در باالترین مؤسسه حسابرسی عملیاتی سا

سطح اولویت (از لحاظ باال بودن سطح ریسک دستیابی به هدفهاي  فعالیت مربوط و میزان وزن یا اهمیت ریسک آن 
حالت فرض بر این است که  شود. در اینگیرد، اقدامات مندرج در مراحل بعدي در مورد آن اجرا میفعالیت) قرار می

  انجام حسابرسی عملیاتی در مورد بخش مذکور بیشترین بازده را دارد.
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ز این هاي اقتصادي، کارایی یا اثر بخشی و یا ترکیبی امنظور از بهبود عملیات، به طور کلی عبارت از افزایش صرفه
ده با افراد هاي انجام شزیه و تحلیل مصاحبهعوامل است. حسابرس عملیاتی فرصتهاي مشخص براي بهبود را از طریق تج

(اعم از درون و برون سازمانی)، مشاهده عملیات، بررسی گزارشهاي جاري و گذشته، بررسی معامالت، مقایسه با 
  ند.کاي بر اساس تجربه یا سایر ابزارهاي مناسب شناسایی میاستانداردهاي صنعت، به کارگیري قضاوت حرفه

جه به پرسشنامه هاي تکمیل شده در مرحله شناخت حوزه هاي مهم و مخاطره انگیز و مشکل با تودر این مرحله 
ین برنامه هاي وآفرین و رتبه بندي به دست آمده براي فعالیت ها می توان در این مرحله از حسابرسی عملیاتی اقدام به تد

ش در ه گزارش تعیین اولویت می باشد. این گزاراین کار تهی اراي اولویت باالتر نمود که الزمههاي درسیدگی به فعالیت
  حقیقت جدولی است که فعالیت هاي داراي ریسک را به ترتیب اهمیت در خود جاي داده است. 

  هاي مناسب براي فعالیت هاي عملیاتی داراي اولویتتدوین شاخص -2-3

 از فعالیت هاي عملیاتی سازمان با توجه به فعالیت هاي مندرج در گزارش تعیین اولویت الزم است براي هر یک
شاخص هاي استاندارد و مناسب با حوزه مربوطه را تعیین نمود که تا برنامه هاي حسابرسی بر مبناي جمع آوري اطالعات 

  مربوط به آن ها و همچنین تجزیه و تحلیل اطالعات فوق الذکر طراحی شود. 

شاخص هاي مذکور باید عالوه بر پوشش کامل تمامی نکته شایان توجه در تدوین این شاخص ها این است که 
  ارکان اساسی فعالیت در داخل سازمان قابلیت مقایسه عملکرد سازمان را با سایر سازمان هاي مشابه را فراهم نماید.

  تدوین برنامه هاي حسابرسی -2-4

ده اند. این مه ریزي انتخاب شبرنامه حسابرسی عملیاتی براي بررسی فعالیت هایی نوشته می شود که در مرحله برنا
ها، برنامه اجراي حسابرسی مرحله حلقه اتصال مرحله برنامه ریزي و مرحله اجراي عملیات محسوب می شود. این برنامه

عملیاتی می باشند. براي انجام یک حسابرسی عملیاتی کارا و اثر بخش وجود یک برنامه حسابرسی عملیاتی مناسب 
رسی عملیاتی براي شرایط خاصی از سازمان یا بخش مورد بررسی تدوین می گردد و بر خالف ضروري است. برنامه حساب

  حسابرسی مالی براي سال قبل کاربرگ هاي قابل مراجعه و استانداردي ندارد. 

در این مرحله برنامه ها باید استاندارد هاي ویژه اي از جمله تناسب با موضوع و سازمان مورد رسیدگی، مشخص 
انعطاف پذیري و هدفمند بودن لحاظ شود. برنامه حسابرسی تنها بوسیله مدیر حسابرسی تدوین نمی شود بلکه عالوه بودن، 
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بر اعضاي گروه حسابرسی، کارکنان شاغل در حوزه مورد بررسی و مشاورین و متخصصان برون سازمانی و کارکنان 
  سازمان هاي مشابه نیز در تهیه این برنامه مشارکت دارند. 

  مراحل تدوین برنامه هاي حسابرسی -2-4-1
پس از تصمیم گیري براي تشکیل گروه مناسب تدوین برنامه حسابرسی عملیاتی با توجه به بند فوق گام بعدي تعیین 

  کارهاي حسابرسی براي هر یک از حوزه هاي شناسایی شده در مرحله برنامه ریزي است. 

  در تدوین برنامه ها گروه حسابرسی باید اقدامات زیر مدنظر قرار دهد: 
شناسایی حوزه هاي بحرانی عملیاتی و کنترل هاي مربوطه و حوزه هاي مستعد بهبود فرآیند هاي مورد  .1

 انجام در هر فعالیت عملیاتی. 

 ن سطوح مخاطرهطرح سواالت عمده و اصلی و تعیین عملیات الزم براي بررسی اعتبار و کمی ساخت .2
 مشاهده شده در فعالیت ها به گونه اي که پرسش هاي برنامه تعیین کننده هدف رسیدگی باشد.

 شناسایی اقدامات الزم براي پاسخ گویی به پرسش هاي عمده و مربوط به حوزه هاي مستعد بهبود. .3

 تدوین طرح هاي عملیات حسابرسی حوزه هاي مورد بررسی.  .4

  اجراي عملیات  -3
انجام شده در مرحله برنامه ریزي حسابرسی عملیاتی باید نقاط ضعف احتمالی مدیریت یا حوزه هاي  اتاقدام

عملیاتی مستعد بهبود را آشکار سازد. در همین راستا برنامه حسابرسی طرحی براي هدایت اقدامات حسابرسی عملیاتی در 
ه تیبی که در مرحله تدوین برنامه حسابرسی تعیین شدمرحله اجراي عملیات است. در این مرحله اقدامات حسابرسی به تر

ضعف و قوت با اهمیت شناسایی می شود. وظایف عمومی که در جهت نقاط است انجام می شود. در پایان این مرحله 
حصول نتایج صحیح به کار می روند عبارتند از تحقیق یا بررسی، ارزیابی، بررسی یافته ها و ارائه پیشنهادات در مورد 

  وزه هاي با اهمیت.ح

  
  ه اجراي عملیات حسابرسی عملیاتی : اجزاي تشکیل دهنده مرحل 3نمودار شماره 

اجراي عملیات -3

گردآوري اطالعات -3-1
تعیین مبانی و رویه هاي ارزیابی عملکرد -3-2

بررسی نتایج عملکرد -3-3
شناسایی معیارها و مقیاس استاندارد اندازه گیري شاخصها -3-4

تطبیق معیارها با نتایج عملکرد حوزه هاي مورد ارزیابی -3-5
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ابزارها و روشهاي زیادي وجود دارد که می توان در مرحله اجراي عملیات به کاربرد که تعدادي از آنها عبارتند از 
 رسیدگی، تجزیه و تحلیل تغییرات و روندهاي شاخصمصاحبه، نمودگر سیستم ها، نمودگر ساختار واحد عملیاتی مورد 

  ها و مقایسه آنها با معیارهاي مطلوب صنعت.

  . تکمیل یافته ها ارزیابی نتایج4

  
  ه تکمیل یافته ها و ارزیابی نتایج  : اجزاي تشکیل دهنده مرحل 4نمودار شماره 

با استفاده از برنامه هاي حسابرسی مربوط به مرحله اجراي عملیات ، گروه حسابرسی عملیاتی یافته هاي با اهمیت را 
شناسایی می کنندو براي هر یک از این یافته ها، تیم حسابرسی عناصر الزم را بکار می گیرند تا مدیریت را در مورد وجود 

اد ها نباید ایجاد بحران باشد بلکه ایجزمینه متقاعد سازندو هدف این یافته یک نارسایی و لزوم انجام اصالحاتی در این
یک جو سازنده و کمک کننده به مدیریت براي بهبود عملیاتی است. حسابرس براي تکمیل یافته هاي خاص حسابرسی 

، معیار ها ،وضعیت واقعیز و ارائه پیشنهادات باید به حد کافی عملیات تحلیل انجام بدهد. در این مرحله حسابرس باید ا
  آگاهی کامل داشته باشد.  آثار مربوطهو  علت نارسایی ها

حسابرسی  یک تحلیل ها بسیار ضروري است در واقعوضعیت واقعی: در نظر گرفتن شرایط واقعی براي براي انجام  .1
ضعیت شود. ازآنجا که وبه کار گرفته ه چه چیز؟ چه موقع؟ و چطور؟ کشف حقایق در مورد این باشد کعملیاتی باید

 واقعی با معیار هاي مورد نظر مرتبط است مرجع خوبی براي ارزیابی یافته ها فراهم می آورد.

معیار: در تجزیه و تحلیل وضعیت موجود حسابرس عملیاتی باید از شاریطی اطالع داشته باشد که انتظار دارد به آن  .2
واند از طریق شناسایی معیارهاي استاندارد فعالیت مورد بررسی مقاصد و اهداف عملیاتی دست یابد. این شرایط می ت

کسب گردد و می توانن الزامات مکتوب، مقاصد و اهداف عملیاتی سازمان یا واحد عملیاتی، دستورالعمل هاي شفاهی، 
 نظرات متخصصان، شاخص هاي صنعت و... باشد.

تکمیل یافته ها و ارزیابی نتایج حسابرسی  -4
عملیاتی

شناسایی نارسایی ها -4-1
شناسایی عامل نارسایی ها -4-2

شناسایی آثار نارسایی ها بر عملیات -4-3
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 دست رفتن کارایی و صرفه اقتصادي عملیات میعلت: حسابرس باید در شناسایی علل خاص نارسایی که موجب از  .3
شود دقت الزم را به خرج دهد. عللی چون عدم توجیه و آموزش کارکنان، عدم وجود دستورالعمل اجرایی مناسب و 

 ... مهمترین این عوامل هستند.

ید میزان اثر اآثار نارسایی ها: حسابرس براي کمک به مدیریت در تعیین میزان تاثیر وضعیت موجود بر عملیات ب .4
بخشی را تا حد امکان به صورت کمی ارائه دهد که این مهم از طریق شاخص هاي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 
در مرحله اجراي عملیات محقق می شود . نتیجه این آثار باید در قالب واژه هاي کمی چون ریال، زمان، تعداد و ... 

  ). 62001(ایمان زارع، بیان شود.

  نهاداتپیش -5
عامل اصلی تکمیل موفقیت آمیز بودن یافته هاي حسابرسی عملیاتی، ارائه ي پیشنهاداتی براي انجام اقدامات اصالحی 
جهت بهبود وضعیت نامساعد جاري است. هر پیشنهاد مستقیم باید به یک مدیر خاص ارجاع شود تا روشن شود که چه 

  جام دهد.کسی باید اقدام الزم براي اجراي پیشنهاد را ان

  
  ه تدوین پیشنهادات : اجزاي تشکیل دهنده مرحل 5نمودار شماره 

، معموالً تکمیل موفقیت آمیز عملیات حسابرسی بستگی به ارائه پیشنهادهایی عملیاتی با توجه به هدف حسابرسی
ود منطقی به شرح علت وجبراي انجام اقدامات اصالحی جهت بهبود وضعیت نامساعد جاري دارد. پیشنهادها باید به طور 

وضعیت نامساعد کنونی، علل مهم و اقداماتی که براي جلوگیري از تکرار آن باید صورت گیرد، بپردازد. پیشنهادهاي 
حسابرس باید قابل اجرا و منطقی باشد تا مدیریت به آسانی مزایاي به کارگیري آنها را دریابد. حسابرس در ارائه پیشنهادها 

  الت پاسخ دهد:باید به این سئوا
  توان ارائه کرد؟براي اصالح وضعیت موجود چه پیشنهادهایی می 
 آیا این پیشنهادها داراي رابطه منطقی با وضعیت کنونی، معیارها و علل است؟ 

 آیا پیشنهادها قابل اجرا و منطقی است؟ 

                                                             
6 Iman Zare 

تدوین پیشنهادات -5

تعیین راهکارهاي برطرف نمودن نارسایی ها -5-1

امکان سنجی و آزمون هزینه منفعت راهکارها و تجزیه و تحلیل آنها -5-2

تدوین پیشنهادهاي اصالح وضعیت فعلی -5-3
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یاز به بهبود راحتی بگوید: عملیات نپیشنهادهاي حسابرس تا حد امکان باید خاص و مفید باشد، نه اینکه حسابرس به 
دارد، کنترلها نیاز به تقویت دارد و سیستمهاي برنامه ریزي باید اجرا شود. حسابرسان باید در جهت حصول اطمینان از 

  عملی بودن و مقبولیت پیشنهادها، حداکثر تالش خود را به کار برند.

یاز مورد عمل قرار گیرد کافی نیست، مدیریت به دالیلی ن بیان اینکه یک کنترل باید اضافه شود و یا اینکه مجدداً
دارد که چرا کنترل مورد نظر باید مستقر شود. حسابرسان باید دید مدیریتی داشته باشند و ارزیابی خود را بر پایه هزینه/ 

ع حاصل از آن نافمنفعت کنترل مورد نظر استوار کنند. ممکن است هزینه اضافه کردن یک کنترل به مراتب زیادتر از م
کنترل باشد. در صورتی که حسابرسان بتوانند پیشنهادهاي مشخص، با در نظر گرفتن هزینه آن و محیط کنترلی مربوط، 
جهت بهبود عملیات داشته باشند، به هدف حسابرسی دست یافته و باعث کارآیی و سود آوري واحد مورد رسیدگی 

ساس اصل هزینه/ منفعت ارائه شود. ممکن است براي بعضی از نارسائیها به شوند. در هر صورت پیشنهادها باید بر امی
دلیل با اهمیت نبودن، پیشنهادي ارائه نشود. در چنین مواردي (به تشخیص حسابرس) صرفاً نارسائیهاي مربوط به مدیریت 

  شود.گزارش می

  گزارش دهی -6
یج کار حسابرسی را به کارکنان عملیاتی و در مرحله ي گزارش دهی حسابرسی عملیاتی، گروه حسابرسی نتا

مدیریت سازمان ارائه می دهند. اهداف این گزارش ارائه ي اطالعات مفید و به موقع درباره ي نارسایی هاي با اهمیت 
عملیاتی و ارائه ي پیشنهادهایی براي اصالح آن است. این گزارش شامل خالصه اي از اقدامات انجام شده، یافته هاي 

ی عملیاتی، نارسایی هاي عملیاتی، و اقدامات کارکنان براي اصالح وضعیت موجود است. یک گزارش خوب حسابرس
ویژگیهایی چون اهمیت، سودمندي و به موقع بودن، صحت و کفایت مدارك و مستندات، قابلیت متقاعد ساختن، عینیت 

  و قابل مشاهده بودن، سادگی لحن ساختار مناسب و مثبت نگري را دارد.

  
  ه گزارش دهی : اجزاي تشکیل دهنده مرحل 6نمودار شماره 

تهیه گزارش حسابرسی به عنوان نتیجه نهایی کار حسابرس، از حساسیت و اهمیت باالیی برخوردار است. چنانچه 
گزارش حسابرسی به نحو مناسب تهیه نشود، یقیناً هدف حسابرسی تأمین نخواهد شد. حسابرسان باید هدف حسابرسی، 

گزارش دهی  -6
تهیه پیش نویس اولیه گزارش -6-1

تبادل نظر مدیر حسابرسی با مدیران واحد مورد رسیدگی در مورد پیش نویس -6-2

گزارش نهایی -6-3
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هاي با اهمیت و پیشنهادهاي عملی خود را به طور کتبی و بموقع گزارش کنند. نه رسیدگی، روش اجراي عملیات، یافتهدام
حسابرسان باید در مورد شرکتهاي دولتی و طرحهاي عمرانی، کلیه موارد با اهمیت رعایت نشدن قوانین و مقررات و نیز 

ملیات و همچنین دامنه عملیات خود درباره کنترلهاي مدیریت و کلیه موارد سوء استفاده کشف شده در حین اجراي ع
هرگونه نقاط ضعف در خور توجه کشف شده در جریان حسابرسی را گزارش کنند. افزون بر این، موارد زیر باید در 

  گزارش حسابرسی درج شود:

الحات نهادهاي حسابرسان و نیز اصها، نتیجه گیري و پیشدیدگاه مقامات مسئول واحد مورد رسیدگی در باره یافته -الف
  انجام شده،

  دستاوردهاي ارزشمند، به ویژه در مواردي که نتایج پیشرفتهاي مدیریت در جاي دیگر نیز کاربرد دارد، -ب
ماهیت اطالعات حذف شده و نیز الزامات توجیه کننده این موارد (در صورتی که افشاي اطالعات معینی ممنوع  -پ

هد، دگزارش حسابرسی باید کامل، صحیح، بیطرفانه، قانع کننده و تا آنجا که موضوع اجازه میباشد). در هر صورت 
  روشن و خالصه باشد.

  پیگیري  -7
آخرین مرحله حسابرسی عملیاتی پیگیري است. هدف از پیگیري، شناسایی واکنش هاي مدیریت در مقابل 

منظور استفاده از بازخورد حاصل از آن است. این مرحله معموال  پیشنهادهاي ارائه شده و ارزیابی نتایج این واکنش ها به
  بینی شده باشد. هنگامی توسط حسابرس انجام می شود که موضوع در قرارداد ها پیش

  
  ه پیگیري : اجزاي تشکیل دهنده مرحل 7نمودار شماره 

چگونگی انجام پیگیري بر اساس خط مشی کلی حسابرسی مالی می باشد. به این نحو که براي هر یک از پیشنهادات 
کاربرگی تهیه و فهرست اقدامات انجام شده از سوي مدیران میانی و ارشد سازمان براي رفع نقطه مستعد بهبود مربوطه 

به نتایج حاصل از اقدامات انجام شده بر شاخص هاي  مشخص می گردد. سپس نسبت به رفع یا عدم رفع آن با توجه
  گردد. فعالیت مربوطه قضاوت می

پیگیري -7

اقدامات انجام شده توسط مدیریت با بکارگیري راهکارهاي پیشنهادي -7-1

ارزیابی نتایج اقدامات و مقایسه با نتایج فبلی -7-2

ارائه و بیان پیشرفتها یا عدم بهبود ناشی از پیشنهادها -7-3
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  : فهرست پرونده جاري حسابرسی عملیاتی 1پیوست شماره 

  ادامه -تدوین برنامه ها و اجراي عملیات   ه  برنامه ریزي  الف
 نواحی مستعد بهبود و گزارش تعیین اولویت 3000 شناخت مقدماتی 500

 نحوه ارزیابی ریسک دستیابی به اهداف فعالیتها 3010 دریافت نظرات مدیریت در خصوص اشکاالت و نارساییها 510

 نتایج حاصل از ارزیابی ریسک دستیابی به اهداف فعالیتها 3050 هدف مدیریت از حسابرسی عملیاتی  520

(ازنظر ارجاع کار، پشتیبانی و تصمیم بررسی اختیارات مدیریت  540
 گیري در مورد اعمال نتایج حسابرسی)

 بررسی نتایج  حوزه هاي مزبور با مدیریت واحد مورد رسیدگی 3100

 پیشنهادهاي ارائه شده و میزان کاربرد و اثرات آن بر فعالیتهاي مربوط  3150

 حوزه هاي مورد رسیدگی  560
تعیین باالترین سطح اولویت (با در نظر گرفتن ریسک دستیابی به اهداف فعالیتها  3200

 بررسی صالحیت حرفه اي و استقالل حسابرس 580 و سطح اهمیت)
 گزارش تعیین اولویت حسابرسی عملیاتی  3250 قبول یا رد پیشنهادتصمیم گیري در مورد  590

  ادامه -تدوین برنامه ها و اجراي عملیات   و  ادامه  -برنامه ریزي  ب 
 شناسایی نتایج عملکرد حوزه هاي مورد ارزیابی  4000 شناخت کلی وضعیت واحد مورد رسیدگی 700

شناخت کلی هدفهاي واحد مورد رسیدگی(از طریق مطالعه  710
اساسنامه، برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت و مذاکره و 

 شناسایی معیارها (مقیاس اندازه گیري یا استاندارد) 4150

 ارزیابی نتایج عملکرد 3300

شناخت کلی ساختار سازمانی و روشهاي کار و سبک  750
 مدیریت(کنترلهاي مدیریت از طریق مصاحبه و مشاهده فرآیندها)

تعیین حوزه هاي مورد ارزیابی با توجه به نتایج ارزیابی سیستم کنترل داخلی و  3400
 نتایج گزارش تعیین اولویت

یافته ها و پیشنهادهاي بااهمیت ناشی از حسابرسی هاي قبلی و سایر  800
 3700 گزارشهاي مرتبط

تعیین مبانی و رویه هاي ارزیابی عملکرد (فرآیندها، تدوین شاخص ها ، تجزیه و 
و غیر تحلیل سیستم ها و روندها ، بودجه ها، بررسی معامالت از لحاظ عادي 

 شناخت کلی فرایند تجهیز و تخصیص منابع مالی و فیزیکی  820 )عادي بودن و ... 

حوزه هاي مهم ، مخاطره آمیز (باریسک شناسایی اولیه و مقدماتی  850
 باال) و حساس یا مشکل آفرین

 تطبیق معیارها با نتایج عملکرد حوزه هاي مورد ارزیابی 4300

  ارزیابی نتایج حسابرسی عملیاتی  ز

880 
شناخت کلی نقاط ضعف اساسی سیستم برنامه ریزي و کنترل واحد 

 مورد رسیدگی
 شناسایی نارساییها 4600

شناسایی علل نارسائیها ( با استفاده از نتایج ارزیابی مراحل قبلی و در صورت  4900
 الزامات قانونی و مقررات موثر در حسابرسی 900 لزوم تدوین برنامه آزمون کنترلها و اجراي آن)

920 
شناخت محدودیتها و مزیتها سیاسی و اجتماعی و سایر عوامل 

مدیریت که عملیات را تحت تاثیر قرار محیطی موثر در طرز تفکر 
 تعیین آثار ( آثار بالفعل و بالقوه بر روي عملیات مورد رسیدگی) 5200

 تبادل نظر با مدیران واحد مورد رسیدگی در مورد علل و آثار نارسائیها 5500

  تدوین پیشنهادها  ح بررسی ضرورت استفاده از کارشناس و گزارشهاي مربوط 970
 تعیین راهکارهاي مختلف براي برطرف کردن نارساییها 5600 شناسایی قوانین و مقررات حاکم و ناظر بر عملیات  1000

 تبادل نظر با مدیران واحد مورد رسیدگی درباره راهکارهاي پیشنهادي 5900شناخت عمومی از بازار ، صنعت ، فناوري ، رقابت و وضعیت  1050

 تجزیه و تحلیل راهکارها و انتخاب مناسبترین آنها 6050  برنامه ها و اجراي عملیاتتدوین   ج

  گزارش حسابرسی  ط درك و مستند سازي کنترلها و شرایط موجود 1100
 تهیه پیش نویس گزارش توسط سرپرست کار 6200 نمودار سازمانی ،شرح وظایف و شرایط احراز 1110

کنترلهاي مدیریت ( فرآیندهاي برنامه شواهد مربوط به شناسایی  1200
 ریزي،سازماندهی،هدایت و کنترل عملیات)

 بررسی و نهایی کردن پیش نویس گزارش توسط مدیر 6250

تبادل نظر مدیر حسابرسی با مدیران واحد مورد رسیدگی در مورد پیش نویس  6300
 )سیستمپرسشنامه کنترل داخلی تکمیل شده  (آزمون شناخت  1500 گزارش

 گزارش حسابرسی نهایی  6450 نمودگر سیستم ها  1600

  پی گیري  ي  ادامه  -تدوین برنامه ها و اجراي عملیات   د
 اقدامات انجام شده توسط مدیریت در رابطه با بکارگیري راهکارها 6500 ارزیابی سیستم کنترل داخلی 2000

محیط کنترلی ،  پرسشنامه ارزیابی اجزاء کنترلهاي داخلی(شامل 2100
 ارزیابی ریسک ، فعالیتهاي کنترلی ، ارتباطات و اطالعات   و نظارت)

 نظر حسابرس در رابطه با کفایت اقدامات مدیریت  6650

 ارزیابی نتایج اقدامات (مقایسه نتایج مالی واقعی با پیشنهادات) 6800

وجود بررسی فرآیندهاي عملیات از لحاظ کامل بودن کنترلها و  2600
 کنترلهاي مناسب

 ارائه و بیان پیشرفتها 6850

  سایر مدارك  ك
 سایر مدارك 6900 تجزیه و تحلیل فرمها  2800
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  نمونه پرسشنامه ارزیابی ریسک فعالیت ها:  2پیوست شماره 

ارزیابی ریسک دستیابی به اهداف 
 فعالیت ها

    نام و نام خانوادگی :
   سمت :

     نام فعالیت :
     اهداف فعالیت :

  سواالت جهت دست یابی به سطح ریسک با اهمیت ردیف
  پاسخ

  مهم  اساسی
غیر 
  مهم

  
       

       انجام فعالیت بر مخارج تولید چه میزان است. 1
       اثر انجام فعالیت بر تولید درآمد سازمان جه میزان است. 2
       با تجهیزات و تکنولوژي تا چه میزان است.امکان عدم جایگزینی نیروي انسانی  3
       تاثیر فعالیت در کیفیت محصول تولیدي چه میزان است. 4
       منابع سرمایه اي مورد نیاز انجام فعالیت چه میزان است.  5
       نظارت مورد نیاز جهت انجام فعالیت چه میزان است. 6
       میزان است.امکان عدم برون سپاري فعالیت چه  7
       امکان کنترل هزینه ها و افزایش کارایی در فعالیت چه میزان است. 8
       تعداد فعالیت هاي که انجام آنها به نتایج این فعالیت وابسته است چه میزان است. 9
       تاثیر قوانین و مقررات درون سازمانی بر انجام فعالیت تا چه میزان است. 10
       تاثیر قوانین و مقررات برون سازمانی بر انجام فعالیت تا چه میزان است. 11
       سهم فعالیت از هزینه هاي سربار سازمان(هزینه هاي مشترك)چه میزان است. 12
       اثر تاخیر احتمالی در انجام فعالیت بعدي تا چه میزان است. 13
       میزان است.نقش تحقیقات در انجام فعالیت تا چه  14
       نقش تکنولوژي در فعالیت به چه میزان است. 15
       تجربه مدیران و کارکنان به چه میزان در فعالیت تاثیر دارد. 16
       نقش تحصیالت مدیران و کارکنان در انجام فعالیت تا چه میزان است. 17

       جمع کل  
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Mohammad Hossein Zolfaghar Arani 

Hamid Ramezani 

Seyed Alireza Hosseini 

 

 

Abstract:  

The regarding the management of companies and enterprises to three components of efficiency, 
effectiveness and economy in today's society has resulted impression management information 
requirements for conducting operations and analyze the results somewhat similar to those Drsvrthay 
increase the financial information disclosed may not be responsive to the need. Operational Audit of 
knowledge and its application one of the most effective ways to allocate resources to the national 
economy of the country and productivity to meet the needs of firms. In this research, a method has been 
explain strategies for performing operational audits of institutions and companies have what's the 
multiple practical experience of implementing this technology in business Astan Ghods Razavi and How 
to implement each step of the separation of audit functions have. What is the main identifier of the 
operational audit that found existence an element of creativity in all of the team. The final product is 
usually reporting to the Operational Audit to the manager that includes recommendations to improve 
operations and achieve maximum efficiency, effectiveness and economy and in fact, the official auditor's 
report is a summary of the results of the audit procedures.  

 

 

Keywords: Operational auditing procedures, Effectiveness and efficiency, Economy, 
Implementation of the operational audit, operational audit report. 
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