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 ودخ فعالیت محیط در ویژگیهائی به نیاز کارائی و اثربخشی جهت در سازمان یک قسمتهای از یک هر: چکیده

 عامل مدیران، سایر با سازمان، مهم قسمتهای از یکی عنوان به داخلی، حسابرسان ایحرفه روابط و تعامالت. دارد

 حسابرسان. است آن از سازمان شدن مند بهره بعد مرحله در و داخلی حسابرسی اهداف به نیل جهت در مهمی

 اشتهد همدیگرآگاهی متقابل منافع و کارکردها و وظائف از دقت به باید سازمان مختلف قسمتهای مدیران و داخلی

 و نسبی استقالل حفظ در همواره و کرده عمل حرفه استانداردهای با منطبق باید داخلی حسابرسان. باشند

 آن گزارشگری چگونگی و سازمان در داخلی حسابرسی وظایف و روشها ، فعالیتها محدوده. بکوشند خود طرفیبی

. هندد قرار ارزیابی مورد را داخلی حسابرسی عملکرد دائما ذیصالح گروههای و افراد و بوده مشخص روشنی به باید

 فادهاست عملکردها اصالح و سازمان بهبود جهت در داخلی حسابرسی فعالیتهای نتایج از باید نیز سازمان مدیران

  .کنند

 

 

 مقدمه

 یحسابرس کارکنان نیازهای و کارکردها متقابل شناخت و است امروزی سازمانهای ارکان از یکی داخلی حسابرسی

 از بسیاری. کند می یاری اهدافش به رسیدن در را سازمان یکدیگر از سازمان مختلف سطوح مدیران و داخلی

 مانساز در آن اهمیت و نقش به چندانی اطمینان و کرده نگاه سنتی صورت به داخلی حسابرسی به هنوز مدیران

 حسابرسی. است آمده وجود به داخلی حسابرسی سازمانی نقش و کارکردها در زیادی تحوالت که حالی در ندارند



 افزوده ارزش ایجاد به و کرده عمل مؤثر بطور سازمان اهداف جهت در باید سازمان بخشهای سایر مانند نیز داخلی

 قسمتهای سایر با آن تماس نقاط و داخلی حسابرسی کارکردهای شده سعی مقاله این در. کند کمک سازمان در

 .شود داده توضیح سازمان

 سازمان در داخلی حسابرسی

 حسابرسی مورد در حسابداری و مالی امور صاحبنظران و مراجع توسط گوناگونی و فراوان تعاریف اخیر های دهه در

 اتفاق به انجمن مدیره هیأت در 9111 ژوئن در آمریکا داخلی حسابرسان انجمن سرانجام و است شده ارائه داخلی

 :است کرده ارائه زیر شرح به داخلی حسابرسی از جدیدی تعریف آرا

 و ارزش افزودن منظور به که است طرفانه بی و مستقل ، آور اطمینان ، ایمشاوره فعالیتی داخلی حسابرسی››

 و ارزیابی طریق از خود اهداف به نیل برای سازمان به کمک آن هدف.  شودمی طراحی سازمان عملیات بهسازی

  ‹‹. است منضبط و منظم رویکردی با سازمانی، نظارت و کنترل خطر، مدیریت فرایندهای کارآیی بهسازی

 اتکای قابلیت و داخلی های کنترل کفایت بررسی را داخلی حسابرسی اصلی وظیفة سازمانها بیشتر متأسفانه

 فعالیتهای دامنة آیدبرمی تعریف این از که طور همان حاضر حال در اما. اند کرده تعیین مالی صورتهای اطالعات

 فناوری تکایا قابلیت عملیات، کارایی بررسی به آنها است یافته گسترش پیش از بیش مراتب به داخلی حسابرسی

 و شرکت عملیات و فرایندها بهبود به کمک کشور، از خارج و داخل تجاری معامالت کارایی و بخشی اثر اطالعات،

 فکش و جو جست یعنی قدیمی کارکرد همان کنار در جدید وظیفه این. پردازندمی مشتریان رضایت بر نظارت

 سنتی تیمباشر نقش و مالی کنترل فضای از مراتب به آنها فعالیت دامنة دیگر، عبارتی به. گیردمی صورت تقلب،

 ایتیحم نقش از گرفتند تصمیم و کرده درک را موجود موقعیت هم داخلی حسابرسان زمان این از. است رفته فراتر

. دهند ارائه را متنوعی خدمات و باشند داشته مدیریت ساختار در تریاساسی و پویاتر نقش و رفته فراتر خود

 همیتا و نقش داخلی حسابرسان و داد نشان خوبی واکنش آنها سوی از شده ارائه خدمات گسترش به نیز مدیریت

 زیرا ودب تر ارزشمند مراتب به مدیریت برای نیز نوین نقش این. کردند پیدا سازمان عملیات بهبود در بیشتری

 و ردیدگ می ارائه مستقل حسابرسان طرف از نوعاً که بود هاییتوصیه از مفیدتر غالباً داخلی حسابرسان توصیه

 .شودنمی منتشر و مانده باقی سازمان داخل در ها یافته آنکه مهمتر

 داخلی ترلکن سیستم یک. کندمی ارزیابی را کنترل سیستم بخشی اثر و طراحی داخلی حسابرسی کلی طور به

.  شد خواهد انجام معقولی های هزینه با سازمان اهداف که دهد، می اطمینان باشد برخوردار خوب طراحی از که

 . برساند انجام به بوده نظر مد طراحی مرحله هر در آنچه که است سیستمی کارا کنترلی سیستم از منظور



 اجرائی مدیران و مدیره هیئت ،شوند می مندبهره داخلی حسابرسی خدمات از که تجاری واحد کنندگان اداره

 حدوا عملکرد کیفیت و داخلی های کنترل نظام کارآیی و کفایت به مربوط اطالعات ارائه. هستند تجاری واحد

 یرانمد و مدیریت هایحوزه از یک هر به که اطالعاتی. است داخلی حسابرسان مسئولیتهای از ، مدیریت به تجاری

 یحسابرس. باشد متفاوت جزئیات و شکل لحاظ از آنان، هایخواسته و نیازها به توجه با است ممکن شود،می ارائه

 جهت در واحدها مدیران مناسب عملکرد به نسبت تابعه بخشهای و واحدها عملکرد ارزیابی و بررسی با داخلی

 انسازم ضمنی و ادواری بررسی داخلی، حسابرسی جامع  و وسیع فعالیتهای   دامنة. دهدمی اطمینان سازمان، منافع

 احبص و مناسب مرجعی را داخلی حسابرسی سازمان، داخل در داخلیحسابرسی استقرار و داخلیحسابرسی توسط

 داخلیحسابرسی سازی پیاده و برقراری. است ساخته مدیران گیریهای تصمیم ارزیابی و کنترل برای صالحیت

 برای مناسب نگرش یک برقراری آن تبع به و است پیشرفته مدیریت سیستم یک شروع برای اینقطه

 باالیی سطح باید نیز داخلی حسابرسی اهداف به دستیابی برای. است اقدامات مهمترین از یکی داخلیحسابرسی

 .باشد داشته وجود داخلی حسابرسی در اثربخشی و عملکرد از

 مدیریت حسابداری و داخلی حسابرسی

. تندهس فراوانی مشترک نقاط دارای مدیریت حسابداری و داخلی حسابرسی عملیاتی و کاری ویژگیهای دلیل به

 و اختیارات سازمان، هایجنبه همه برای پیشنهاد ارائه حسابرسانش، مهارت دلیل به نوین داخلی حسابرسی

. ستا گرفته قرار سازمان، قسمتهای سایر با سازنده مشارکتی ایجاد برای خوبی موقعیت در اشتاریخی استقالل

 اختیار و کرده آن بهبود امر در مشارکت و تولید و تجاری فرایندهای درک به قادر را حسابرسان آموزشها، وسعت

 یبرا فرصتی ایجاد موجب کنترلی محیط مستمر بهبود و نگهداری جهت در سازمان به کمک برای حسابرسی

 الئمع به نسبت دائماً داخلی حسابرسی. است شده سازمانها بهبود برای فعال نقش ایفای در داخلی حسابرسی

 قطری این از و دهدمی نشان حساسیت آنها به رسیدگی طریق از هزینه مراکز و یابی هزینه ساختار دهنده هشدار

 مراحل میتما بر بایست می داخلی حسابرسان. کندمی مشارکت سازمان کارایی و منابع از بهینه استفاده در آشکارا

 سازی پیاده ابتدائی مراحل همان از بایستمی آنها. کنند نظارت یابیهزینه های سیستم از استفاده و سازیپیاده

 تشرک تولید کنترل و ریزیبرنامه جلسات و تولید مهندسی جلسات محصول، طراحی جلسات در و ها سیستم

 عملیاتی یحسابرس کارایی، و اثربخشی ارزیابی ، ضایعات شاخصهای ردیابی با داخلی حسابرسان این، بر عالوه. کنند

 تدرخواس کنند، مشاهده توانندمی حسابرسان مستقل، ارزیاب یک عنوانبه کلی طور به و دهند می گسترش را

 .بشناسانند را عملیات سازی ساده و اتالف حذف فرصتهای و نمایند

 و یزآمموفقیت سازی پیاده در و بوده مدیران توسط جدید های سیستم پذیرش برای محرکی داخلی حسابرسان

 .دهندمی تشخیص را اطالعاتی های سیستم تغییرات به نیاز و دارند نقش اطالعاتی های سیستم مؤثر نگهداری



 های نهاده و مراجع استفاده مورد است ممکن داخلی حسابرسی طول در آمده دست به اطالعات برخی بنابراین،

 در هک گیرد قرار( وبالعکس) مدیریت حسابداران و مدیریت مشاوره خدمات کنندگان ارائه چون ای کننده بررسی

 .هستند سازمان عملکرد بهبود برای راهکارهایی جوی جست

 بحث کنترل مفهوم بارة در گذشته سال 03 در مدیریت مضامین به مربوط نوشتارهای از بسیاری دیگر، سوی از

 وظایف از یکی عنوان به را کنترل متفاوت تعاریف و شکلها به همگی مدیریت علم پردازان نظریه و بزرگان. اند کرده

 ماضاغ و جانبداری بدون کنترل که انددریافته موفق سازمان مدیران که است مدتها اندوکرده شناسایی مدیریت

 ها برنامه کامل انجام از و کند اصالح و ارزیابی سنجش، را عملکردها تواندمی و بوده هدایت و سازماندهی مکمل

 انمدیر اجرائی فعالیتهای در شده گم حلقه جانبداری بدون و مؤثر کنترل کشورمان سازمانهای در. دهد اطمینان

 در مهمی نقش داخلی حسابرسی که آنجا از و است ساخته رو روبه جدی چالش با را عملکردها اثربخشی و است

 برای وانیفرا مزایای داخلی حسابرسی قابلیتهای و توانائی از بهینه استفاده و توجه کند می ایفا کنترل فرایند

 .دارد مدیران

 بخش راث کلی شرط چهار داشتن با داخلی حسابرسی که است این باشند داشته آگاهی آن از باید مدیران که آنچه

 بهترین ظرفیتهای به دستیابی(2 ذینفعان، نیازهای کردن برطرف( 9: از عبارتند شروط این که بود خواهد

 کلی بسیار شروط این البته. نتایج گیریاندازه( 4 اجرا، قابل ایحرفه استانداردهای کارگیری به( 0 ،(کالس)سطح

 کار هایین بررسی و کنترل روشهای شامل و منطقی,  اصولی باید داخلی حسابرسی رویکرد. اند شده گرفته نظر در

 .آورد دست به خود قضاوتهای و گیریها نتیجه همه برای را کافی مدارک و شواهد باید داخلی حسابرس. باشد

 داخلی حسابرسی و مدیران سازمانی رابطه

 دیریتم پشتیبانی رو، این از. کند عمل بخش اثر بطور بتواند که باشد ایگونه به باید داخلی حسابرسی جایگاه

 تهایاولوی و ضرورتها مدیریت، با مشورت با باید داخلی حسابرسی. است ضرورت یک داخلی، حسابرسی از سازمان

 به و اشدب داشته دسترسی ارشد، مدیران به آزادانه باید داخلی حسابرسی رییس بنابراین،. کند تعیین را خود کار

 بستگی آن مستقل جایگاه به بیشتر داخلی حسابرسی عملکرد که دهدمی نشان تحقیق یک نتایج. کند گزارش آنها

 اللاستق ویژگی لحاظ از حسابرسی مورد واحدهای از مستقل و مناسب سازمانی جایگاه با داخلی حسابرسی و دارد

 ی،سازمان ساختار در داخلی حسابرسی مناسب جایگاه تامین با. است شده سپار برون داخلی  حسابرسی همانند

 حسابرسی سازمانی موقعیت. آورد دست به را الزم اطمینان داخلی حسابرسی واحد استقالل به نسبت توانمی

 زیر و یمال بخش در داخلی حسابرسی وظایف سازمانها بیشتر در. دارد بستگی آن بخشی اثر و توانایی به داخلی

 کسی هب باید داخلی حسابرسی زیرا ، است بخش رضایت و قبول قابل حدی تا موقعیت این. است اجرایی مدیر نظر

  .کند می بررسی را عملیاتی بخش کل که دهد گزارش



 شود رائها شکل بهترین به داخلی حسابرسی خدمات که شود می باعث طرفی بی و کافی سازمانی استقالل داشتن

 ویژگیهای لدلی به واقعی طرفیبی یک به دستیابی و است افسانه یک عمل در طرفیبی که معتقدند برخی چند هر

 وقعیتم بهترین در تا شود سعی باید که اینجاست موضوع ولی. است نیافتنیدست موجود فشارهای و اقتصادی

 .گرفت قرار ممکن

 وقعیتم دارد، بستگی مافوقش پذیرفتگی میزان به داخلی حسابرس فعالیتهای بخشی اثر دامنة که آنجایی از

. است ضروری و الزم داخلی حسابرسی برای مافوق مدیریت چرای و چون بی حمایت و باال نسبتاً سازمانی

 باید نهمچنی. نباشند آنها کارکنان جزو و باشند داشته اجرایی مدیران با تراز هم موقعیتی باید داخلی حسابرسان

 ریتمدی حمایت دلیل به دهند انجام مؤثری طور به را خود وظایف توانستند داخلی حسابرسان اگر که داشت توجه

 ازمانیس نمودار در باال نسبتاً و ممتاز انحصاری، موقعیت داشتن اما. هستند مشترکی هدف دارای آنها که زیرا است

. اردد نیاز عامل مدیر حمایت به داخلی حسابرس معموالً. کندنمی حل اثربخشی طرز به را مسائل خودکار، طور به

 نخست گام در. کندمی هدایت را آنها و است نیروهایش حامی قوی اجرایی مدیر یک معموالً پیشرو سازمانهای در

 حسابرسی خدمات از را توجهی قابل منافع تواند می مدیر نیز مقابل نقطة در. دارد نیاز او حمایت به حسابرس

 در ار خود فعالیت داخلی حسابرس است شایسته. دارند تخصصی زمینة یک معموالً مدیران. باشد داشته انتظار

  .دهد اننش را خود توانایی تواندمی که است فرصتی بهترین این و باشد آشنا آن با مدیر که کند شروع ای زمینه

 ارشد مدیریت نظر و مشورت با را داخلی حسابرسی طرح باید داخلی حسابرسی واحد رئیس نیز اجرا مرحله در

 مدیریت مشورت و هماهنگی با را داخلی حسابرسی اجرای بندی زمان باید داخلی حسابرس. کند تهیه سازمان

 یحسابرس ضروریات از,  قبلی اعالم بدون رسیدگی که نادری موارد در مگر, کند تنظیم رسیدگی، مورد واحدهای

 اصخ توجه مورد که کند روشن داخلی حسابرسان برای را هایی زمینه تواند می سازمان مدیریت با مشورت.  است

 مسئول هک شود گذاشته میان در مدیرانی با تنها و تلقی محرمانه باید داخلی حسابرسی های یافته. است مدیریت

 کرده تموافق روشنی به, موضوع تر گسترده کردن مطرح با آنان، اینکه مگر هستند، رسیدگی مورد واحد مستقیم

 رابطه برقراری برای مذاکرات گونه این.  شود تهیه مدیریت با مذاکره از پس باید حسابرس گزارش همچنین. باشند

 . است ضروری مدیریت، و داخلی حسابرس بین صمیمانه و خوب

 برسیحسا کارکنان نیازهای و کارکردها متقابل شناخت که است امروزی سازمانهای ارکان از یکی داخلی حسابرسی

 .کند می یاری اهدافش به رسیدن در را سازمان سطوح مدیران و داخلی

  

 متقابل تفاهم و مدیران کافی شناخت



 با نهاآ خدمات که شوند متقاعد آنکه مگر ندارند داخلی حسابرسان خدمات از استفاده به تمایلی مدیران متأسفانه

. رود می انتظار آنها از که دهند انجام را اموری قادرند که دهند نشان باید نیز حسابرسان بنابراین،. است ارزش

 می گیری اندازه آنها بخشی اثر که هستند هایی مقوله در خصوص به خوب نتایج کسب پی در موفق مدیران همة

 واستارخ عامل مدیر و تولید کردن حداکثر خواهان تولید مدیر فروش، عملکرد بهبود به مند عالقه فروش مدیر. شود

 فت،ر پیش بایستی چگونه که است مورد این دانستن خوب، مدیران ویژگیهای از یکی. است سود کردن حداکثر

 خواهندمی نیست مشکلی که هنگامی یا دارند، مسئولیت آن مورد در که هستند وظایفی منظم اجرای خواستار آنها

 وضوعم این درک. داشت نگه ثابت حداقل یا کرد حذف را آنها توان می چگونه و کجاست آفرین مشکل نقاط بدانند

 کمک است آنها های برنامه و هدفها به دستیابی در مدیریت به کمک ، داخلی حسابرسی هدفهای از یکی که

 افیک شناخت عدم. کند می داخلی حسابرسان و سازمان مختلف سطوح مدیران متقابل همکاری و تفاهم به بزرگی

 از یکی آنان مسئولیتهای و سازمان اهداف راستای در آن عملکرد و داخلی حسابرسی اهمیت و نقش از مدیران

 که بدانند باید نیز مدیران. سازمانهاست در داخلی حسابرسی کارگیری به توسعه عدم سازمانی عوامل مهمترین

 اخلید حسابرس و بوده سازمان فعالیتهای تمام محدودیتی، گونه هیچ بدون داخلی حسابرسی واحد فعالیت دامنه

 به ، حسابرسی تا است برخوردار سازمان کارکنان و داراییها ، مدارک و ناداس کلیه به دسترسی برای الزم اختیار از

. دهد انجام ، مناسب و درست ایگونه به را خود مسئولیتهای بتواند حسابرس و پذیرد انجام بخش اثر طور

 نیازهای دبای راه این در و بشناسد را خود ذینفعان نیازهای که باشد داشته را آن توانایی باید نیز داخلی حسابرسی

 .بشنود را خود ذینفعان

.  دشومی توجه داخلی حسابرسی گزارشهای به مناسب و کافی طور به که یابد اطمینان باید سازمان مدیریت

 یا ستا گرفته صورت الزم اقدامات ، داخلی حسابرسی پیشنهادهای درباره که یابد اطمینان باید داخلی حسابرس

 یاجرائ پشتوانه وجود عدم. است پذیرفته را آن و داشته آگاهی آنها نشدن اعمال از ناشی خطر میزان از ، مدیریت

 رد داخلی حسابرسی توسعه عدم سازمانی موانع مهمترین از یکی داخلی حسابرسی گزارشهای پیگیری برای

 تماداع به نیاز دهد انجام شایسته نحو به را خود وظایف کلیه بتواند اینکه برای داخلی حسابرس. سازمانهاست

 حسابرسی کار که آورد می وجود به را امکان این صمیمانه کاری روابط. دارند ارتباط وی با که دارد اشخاصی

 دنبای داخلی حسابرس اما شود، گرفته کار به نیز را آن از حاصل پیشنهادهای و گیرد قرار پذیرش مورد داخلی

 .شود دار خدشه ارتباط، این در او طرفی بی که دهد اجازه

 می بر در را سازمان بخشهای همه داخلی حسابرسی خدمات که آنجا از ؟ هستند کسانی چه کنندگان ارزیابی

 ابرسیحس رئیس جز به. هستند داخلی حسابرسی عملکرد ارزیابی به مجاز که دارند وجود مختلفی گروههای گیرد،

 انتظارات دارای گروهها این از یک هر دارد، سروکار داخلی حسابرسی عملکرد های جنبه همه با الزاماً که داخلی



 دهند می قرار توجه مورد مختلف های جنبه از را داخلی حسابرسی عملکرد,  این بنابر و هستند گوناگونی منافع و

  .کند می ارزیابی را داخلی حسابرسی عملکرد که است گروهی نفوذترین با, سازمان(  عامل یا)  مدیره هیئت. 

 بخش اثر داخلی حسابرسی واحد یک خواهدمی همواره دارد عهده به که کلی مسئولیتهای خاطر به مدیره هیئت

 از یبسیار. باشد نداشته وجود اهمیتی با ضعف نقاط نیز سازمان داخلی کنترل سیستم در و داشته اختیار در

 باشند هداشت اجرایی غیر کننده بررسی واحد از دیگری شکل یا حسابرسی کمیته موظفند, مقررات بنابر سازمانها

 داخلی یحسابرس عملکرد ارزیابی, واحد یا کمیته این اصلی وظایف از یکی. اند گرفته آن داشتن به تصمیم خود یا

(  لعام یا) مدیره هیئت که دارد توجه ای پشتوانه جزییات و نکات همان به اجرایی غیر کننده بررسی واحد. است

 برنامه با مقایسه در را سازمان کار پیشرفت خواهدمی مزبور واحد, مثال برای.  دهد می قرار توجه مورد سازمان،

  .بسنجد داخلی، حسابرسی اهمیت با و عمده های یافته و شده انجام های هزینه ها،

 عملکرد شوند مطمئن که کنند می ارزیابی دید این از را داخلی حسابرسی عملکرد نیز سازمان ارشد مدیران

 ار،ک این انجام برای ارشد مدیران.  دهد می افزایش را سازمان فعالیتهای بخشی اثر و کارایی داخلی، حسابرسی

 ویژه هب و کنند می ارزیابی حسابرسی، گزارشهای کیفیت و تعداد نوع، به توجه با را داخلی حسابرسی کار ارزش

 می بهبود بخش، اثر ای گونه به را سازمان عملکرد, داخلی حسابرسی پیشنهادهای که یابند اطمینان خواهندمی

 هک منابعی از درست استفاده از تا کنند می ارزیابی را داخلی حسابرسی وریبهره و ها هزینه صورت هر در. بخشد

  .یابند اطمینان اند، داده قرار داخلی حسابرسی اختیار در

 به مستقل حسابرسان. شود نمی منحصر سازمانی درون گروههای به داخلی، حسابرسی واحد عملکرد ارزیابی

 یستمس ضعف نقاط, همچنین و سنجند می را آن عملکرد داخلی، حسابرسی کار بر خود اتکای میزان تعیین منظور

 می قرار توجه مورد اند، کرده گزارش و کشف خود های حسابرسی طول در داخلی حسابرسان که را داخلی کنترل

 نیز ،عالی آموزش موسسات بر نظارت اداره مانند قانونی، ذیصالح مقامات دیگر مستقل، برحسابرسان عالوه.  دهند

 وسطت)  ای حرفه استانداردهای رعایت بر بیشتر گروهها این تاکید که دارند توجه داخلی حسابرسان عملکرد به

 اه جنبه همه از را داخلی حسابرسی عملکرد باید داخلی حسابرسی رئیس,  سرانجام.  است(  داخلی حسابرسان

 اقتصادی، داخلی، حسابرسی واحد عملکرد که دهد اطمینان باال در شده یاد گروههای همه به تا کند ارزیابی

 . است بخش اثر و کارآمد

 گیری نتیجه

 و اجرائی مختلف نیازهای و خواستها تا باشند داشته آگاهی سازمان مختلف قسمتهای کارکردهای از باید مدیران

 ره مهم ارکان از یکی داخلی حسابرسی. دهند قرار ارزیابی مورد را قسمتها و کرده مطالبه آنها از را خود اطالعاتی

. رودب پیش به موفقیت با امروزی گسترش به رو و رقابتی تجاری محیط در خواهدمی که است پیشروئی سازمان



 یک از برخورداری دیگر، بیان به و اهدافش به آن دستیابی و است زیادی کارکردهای دارای داخلی حسابرسی

 هب داخلی حسابرسی. خود اهداف به دستیابی راه در سازمان به است شایانی کمک اثربخش، داخلی حسابرسی

 هک است ویژگیهائی دارای بخشی اثر برای خود جدید شده تعریف چارچوب در و بوده سازمان ارکان از یکی عنوان

 دیگر، طرف از و کند می کمک سازنده تعامل یک ایجاد راه در مدیران به طرف یک از ویژگیها این شناخت

 سازمانی جایگاه از باید داخلی حسابرسی. سازدمی خود اختیارات و حدود و وظائف متوجه را داخلی حسابرسان

 بدون را ودخ عملیات و بوده برخوردار باشد، آن طرفی بی و استقالل کننده تامین که مدیریت انتظارات با متناسب

 ارشد مدیریت توسط باید داخلی حسابرسی عملیات محدوده و کاری شرح و اهداف. دهد انجام اغماض و جانبداری

 باید نهاآ. شود ارائه و معرفی سازمان قسمتهای کلیه به و تعیین سازمان قسمتهای سایر فعالیتهای نوع توجه با و

 ها ستمسی اصالح و شناخت و فرایندها درک در باالئی قابلیت که صورتی به بوده کافی دانش و تجربه با افرادی

 حاصل جنتای و پیشنهادها گزارشها، اجرائی ضمانت برای محکمی پشتوانه باید مدیران کافی حمایت. باشند داشته

 شناخت دایجا در یکدیگر وظائف متقابل درک با باید داخلی حسابرسان و مختلف سطوح مدیران. باشد رسیدگی از

 اشتهد اختیار در اثربخشی داخلی حسابرسی خواهند می که مدیرانی. کنند تالش صمیمانه کاری روابط و متقابل

 اختنس طرف بر و آن تقویت جهت در و بوده حساس داخلی حسابرسی قسمت ارزیابی به نسبت همواره باید باشند

 .کنند اقدام ضعفش نقاط
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