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مدیریتسیستم هایبرای ممیزی رهنمودهایی 

ارائهرزیمواردشاملمدیریتیسیستمهایممیزیدرموردرارهنمودهاییبینالمللیاستاندارداین

:میدهد

ممیزیاصول

ممیزیبرنامهمدیریت

مدیریتسیستمممیزی هایاجرای

ممیزیفرآینددردرگیرافرادصالحیتارزیابی
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مقدمه

شناساییبهمیتواندوکندکمککسبوکارطرحریزیتحلیلجنبههایبهمیتواندممیزینتایج

.کندکمکبهبودیهایفعالیتونیازها

جملهزاانجامشود،ترکیبییاجداگانهممیزی،معیارهایازوسیعیطیفبراساسمیتواندممیزی:

مدیریتسیستماستانداردچندیایکدرتعریفشدهالزامات-

مربوطهذینفعطرفهایتوسطتعیینشدهالزاماتوخطمشیها-

مقرراتیوقانونیالزامات-

تشدهاستعریفدیگرطرفهاییاسازمانتوسطکهمدیریتیسیستمفرآیندچندیایک-

مدیریتیسیستمیکخاصخروجیهایارائهبهمربوطمدیریتسیستم(های)طرح-
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انواع مختلف ممیزی
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شخص سومممیزی شخص دومممیزی شخص اولممیزی

ممیزی / گواهینامه 

اعتبارسنجی
خارجیممیزی ارائه دهنده ممیزی داخلی

مقرراتی و ممیزی قانونی،

مشابه

ممیزی سایر اشخاص

ذینفع خارجی



:داخلیممیزی

آنطرفازیاسازمانخودتوسط،میشودنامیدهاولشخصممیزیهایبعضاکهداخلی،ممیزیهای

.میشودانجام

:خارجیممیزی

.میشودنامیدهثالثشخصیادومشخصممیزیعموماکهاستمواردیشاملخارجیممیزیهای

بجانازیاومشتریانمانندهستندذینفعسازماندرموردکهطرفهاییتوسطدومشخصممیزی

.میگیردانجاماشخاصسایرتوسطآنها

هاییسازمانمانند.میشودانجامخارجیمستقلممیزیکنندهسازمانهایتوسطثالثشخصممیزی 

.دولتیآژانسهاییاومیدهندارائهخدماتانطباقکردنگواهییاکردنبتثبافتدرکه

6



دامنه کاربرد

ریتمدیممیزی،اصولممیزی،شاملمدیریتسیستمهایممیزیمورددرراهنماییهاییسنداین

ارزیابیمورددرراهنماییهمچنینومدیریتسیستمممیزیهایاجرایوممیزیبرنامهیک

.دهدمیارائهراممیزیفرآینددردرگیرافرادصالحیت

استممیزیهایتیموممیزان،ممیزیبرنامهمدیریت(افراد)فردشاملفعالیتهااین.

ارند،دخارجییاوداخلیممیزیهایانجاموبرنامهریزیبهنیازکهسازمانهاییکلیهبرایسنداین

.استاستفادهقابل

بهواردیمچنیندرآنکهبرمشروطاستامکانپذیرممیزیانواعدیگربرایسنداینبهکارگیری

.گردداعمالویژهتوجهنیازموردخاصصالحیتتعیین
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اصطالحات و تعاریف

ممیزی

عینیرتبهصوآنهاارزیابیوعینیشواهدبهدستآوردنمنظوربهمستندومستقلنظاممند،فرآیندی

.میشوندبرآوردهممیزیمعیارهایکهمیزانیتعیینجهت

تلفیقیممیزی

.میشودانجاممدیریتسیستمچندیادورویبرشوندهممیزییکبرایباهمکهممیزیای

مشترکممیزی

رانآمیکنند،همکاریممیزیشوندهیکممیزیانجامدرممیزیکنندهسازمانچندیادوکههنگامی

.مینامندمشترکممیزی

ممیزیبرنامه

بهدستیابیبرایومشخصزمانیمحدودهبرایبرنامهریزیشدهممیزیچندیایکازمجموعهای

.خاصهدفی
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اصطالحات و تعاریف

ممیزیدامنه

.ممیزیحدودوگستره

ممیزیطرح

.ممیزییکبهمربوطهماهنگیهایوفعالیتهاشرح

ممیزیمعیارهای

همقایسآنهاباعینیشواهدومیگیردقراراستفادهموردمرجعیعنوانبهکهالزاماتازمجموعهای

.میشود

عینیشواهد

.کنندمیپشتیبانیچیزیحقیقتیاوجودازکههاییداده
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اصطالحات و تعاریف

ممیزیشواهد

.تصدیققابلوممیزیمعیارهایبهمربوطاطالعاتسایریاواقعیاتبیانسوابق،

ممیزییافته های

.ممیزیمعیارهایبامقایسهدرشدهگردآوریممیزیشواهدازحاصلنتایج

ممیزینتیجه ی

.ممیزیهاییافتهتماموممیزیاهدافدرنظرگرفتنازپسممیزییکماحصل

ممیزیکارفرمای

.ممیزیدرخواستکنندهشخصیاسازمان

ممیزی شونده

.گیردمیقرارممیزیموردآنازبخشییاوکلکهسازمانی
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اصطالحات و تعاریف

ممیزیتیم

یبانیپشتفنیکارشناسانتوسطنیازصورتدرومیدهدانجامراممیزییککهشخصچندیایک

.میشود

ممیز

.میدهدانجامراممیزییککهشخصی

فنیکارشناس

.مینمایدارائهممیزیتیمبرایراویژهایتخصصیادانشکهشخصی

مشاهده گر

.نمیکندعملممیزعنوانبهامامیکندهمراهیراممیزیتیمکهفردی
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اصطالحات و تعاریف

مدیریتسیستم

ایبرفرآیندهاواهدافوخطمشیهاتعیینبرایسازمانیکمتقابلیامرتبطعناصرازمجموعهای

.اهدافآنبهدستیابی

انطباق

.الزامیکشدنبرآورده

انطباقعدم

.الزامیکنشدنبرآورده

صالحیت

.نظرموردنتایجبهرسیدنبرایمهارتهاودانشبردنکاربهتوانایی

الزام

.استالزامییامتداولیاعموما،میشودبیانکهانتظارییانیاز
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اصطالحات و تعاریف

فرآیند

.کنندمیاستفادهنظرموردنتیجهارائهبرایورودیهاازکهمتقابلیامرتبطفعالیتهایازمجموعهای

عملکرد

.اندازهگیریقابلنتیجه

اثربخشی

.طرحریزیشدهنتایجبهدستیابیوطرحریزیشدههایفعالیتتحققمیزان

ریسک

.عدمقطعیتاثر
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اصول ممیزی

وخشاثربابزاریبهراممیزیاصول،این.میشودتوصیفاصولتعدادیبهاتکاباممیزیمشخصههای

برتواندمیسازمانکهسازدمیمبدلمدیریتکنترلهایوخطمشیهاازپشتیبانیبرایاطمینانقابل

اصولاینازپیروی.نمایدعملخودعملکردبهبوددرجهتآن،ازشدهفراهماطالعاتمبنای

کهستاامکانایننمودنفراهموممیزیازمرتبطوکافینتیجهگیریارائهبرایضروریپیشنیازی

.ندیابدستمشابهنتایجیبهمشابهشرایطدر،میکنندکاریکدیگرازمستقلکهممیزانی

Principles of Audit
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هفت اصل ممیزی

.مبنایحرفهایبودن: صداقت ( 1

.صحیحوصادقانهگزارشدهیبهالزام:منصفانهارائه(2

.ممیزیدرقضاوتوپشتکاربهکارگیری:الزمحرفه ایمراقبت(3

.اطالعاتامنیت:رازداری(4

.ممیزینتیجه گیریعینیتوممیزیبی طرفیاساس(5

جدیدپذیرتواطمینانقابلنتایجبهدستیابیبرایمنطقیروش:شواهدبرمبتنیرویکرد(6

.ممیزینظاممندفرآیندطیدرممیزیبرای

.دمیگیرنظردررافرصتهاوریسکهاکهممیزیرویکرد:ریسکبرمبتنیرویکرد(7
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اقدامطرح ریزی                                       اجرا                                            بررسی                         

مدیریت کردن یک برنامه ممیزی
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بازنگری و توسعه 
برنامه ممیزی

ایجاد اهداف 
برنامه ممیزی

تعیین ریسک ها 
و فرصت های 
برنامه ممیزی

ایجاد برنامه 
ممیزی

اجرای برنامه 
ممیزی

پایش برنامه 
ممیزی



کلیات 

استاندارددچنیایکبهکهباشادممیزیهاییشاملمیتواندکهشودتدوینبایدممیزیبرنامهیک

ممیزی)بیترکیصورتبهیاجداگانهبهصورتیا،میشودپرداختهالزاماتسایریامدیریتسیستم

.(ترکیبی

اساسبرهمچنینوممیزیشوندهماهیتواندازهاساسبربایدممیزیبرنامهیکگستردگی

هتجمدیریت(های)سیستمبلوغسطحوفرصتهاوریسکهانوعپیچیدگی،عملکرد،ماهیت،

.باشدممیزی

خارجیوداخلیمسائلسازمانی،اهدافبایدممیزیبرنامه،ممیزیشوندهبافتدرکبهمنظور

درنظررارازداریواطالعاتامنیتالزاماتمربوطه،ذینفعطرفهایانتظاراتونیازهامربوطه،

.بگیرد

مدیریت کردن یک برنامه ممیزی
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ممیزی اهداف برنامه تدوین 

انجاموبرنامهریزیهدایتبرایممیزیبرنامهاهدافکهکندحاصلاطمینانبایدممیزیکارفرمای

.شودمیاجراموثربهطورممیزیبرنامهکهکندحاصلاطمینانبایدواستشدهتعیینممیزیها

تمسیساهدافوخطمشیوممیزیکارفرمایاستراتژیکجهتگیریبابایدممیزیبرنامهاهداف

.باشدسازگارپشتیبانیمدیریت

باشدزیرمواردمیتواندممیزیبرنامهاهدافازنمونههایی:

آنعملکردومدیریتیسیستمبهبودفرصتهایشناسایی←

آنبافتتعیینبرایممیزیشوندهتواناییارزیابی←

...مقرراتی،وقانونیالزاماتمثالعنوانبهمربوطه،الزاماتتمامباانطباق←

...و←

مدیریت کردن یک برنامه ممیزی
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ممیزیبرنامه فرصت های و ریسک ها تعیین و ارزیابی 

زیممیبرنامهیکبامیتواندکهداردوجودممیزیشوندهبافتبامرتبطفرصتهایوریسکها

بایدمیزیمبرنامهمدیریت(افراد)فرد.بگذاردتأثیرآناهدافبهدستیابیبرمیتواندوباشدهمراه

بهرامنابعنیازهایوممیزیبرنامهتوسعههنگامشدهنظرگرفتهدرفرصتهایوریسکها

.پرداختآنهابهمناسبطوربهبتوانتادهدارائهومعرفیممیزیکارفرمای

مدیریت کردن یک برنامه ممیزی
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برنامهیکازبخشیعنوانبهخاصممیزییکانجاموآمادهسازیمورددرراهنماییشاملبنداین

.داردبستگیویژهممیزیدامنهواهدافبهبنداینبافتاجرایگستره.استممیزی

:استزیرشکلبهزیربند7شاملهمچنین

کلیات∢

ممیزیشروع∢

ممیزیفعالیتهایآمادهسازی∢

ممیزیفعالیتهایانجام∢

ممیزیگزارشتوزیعوآمادهسازی∢

ممیزیتکمیل∢

ممیزیپیگیریانجام∢
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صالحیت و ارزیابی ممیزان

کلیات

میزیمانجامدرکهافرادیصالحیتبهآناهدافبهدستیابیتواناییوممیزیفرآیندبهاطمینان

ازممنظطوربهبایدصالحیت.داردبستگیممیزیتیمرهبرانوممیزانجملهاز،دارندشرکت

آموزش،طریقازبهدستآمدهمهارتهایودانشبهکارگیریتواناییوشخصیرفتارکهفرآیندیطریق

.شودارزیابیمیگیرد،نظردرراممیزیتجربهوممیزآموزشکاری،تجربه

یمتدرممیزهرکهنیستالزم.بگیردنظردرراآناهدافوممیزیبرنامهنیازهایبایدفرآینداین

اهدافبهابیدستیبرایممیزیتیمکلیصالحیت،حالاینبا.باشدداشتهیکسانیصالحیتممیزی

.استالزمممیزی
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صالحیت و ارزیابی ممیزان

:بردهشدهاستنام«ممیزانارزیابیوصالحیت»بندزیربندهایادامهدر

فردیرفتارممیزانصالحیتتعیین∻

مهارتهاودانشها

ممیزصالحیتبهدستیابی

ممیزیتیمرهبرصالحیتبهدستیابی

ممیزارزیابیمعیارهایتدوین∻

مناسبممیزارزیابیروشانتخاب∻

ممیزارزیابیانجام∻

ممیزصالحیتبهبودونگهداری∻
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