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 پیش گفتار 

آماده ایزو )ساازمان بین المللی اساتانداردساازی( یک فدراسایون جهانی از ساازمان های اساتاندارد ملی )نهادهای عضاو ایزو( اسات. کار  

ً  از طریق کمیته های فنی   ساازی  انجام می شاود. هر عضاو عالقه مند به موضاوعی که کمیته   ISOاساتانداردهای بین المللی معمو

کند. ساازمانهای بین المللی ، دولتی و ییر دولتی ، در ارتباط با  نمایندگی  ت حق دارد در آن کمیته  فنی برای آن تأسای  شاده اسا

ISO   .نیز در این کار شااارکت می کنند ،ISO ( با کمیسااایون بین المللی الکتروتکنیکIEC در کلیه موارد اساااتانداردساااازی )

 الکتروتکنیکی همکاری نزدیک دارد.

ده برای توساااعه این ساااند و آن هایی که برای نگهداری بیشاااتر در نشر گرفته شاااده اسااات ، در روش های اجرایی مورد اساااتفا

شارح داده شاده اسات. به ویمه معیارهای مختلف تصاویب مورد نیاز برای انوات مختلف اساناد   1، قسامت  ISO/IECدایرکتیوهای 

ISO  باید ذکر شاود. این ساند مطابق با قوانین سارمقاله دایرکتیوهایISO/IEC   شاده اسات )به   آماده ساازی  2، قسامتwww 

.iso .org/.)دایرکتیوها مراجعه کنید 
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هیچ مسائولیتی در   ISOبه این نکته توجه می شاود که برخی از عناصار این ساند ممکن اسات موضاوت حقو  خبت اخترات باشاند.  

ترات که در حین تدوین ساند شاناساایی  قبال شاناساایی هر یک یا همه حقو  خبت شاده نخواهد داشات. جز یات هرگونه حق خبت اخ

خبت اخترات مراجعه /www .iso .orgاعالمیه های خبت اخترات دریافت شاده وجود دارد )به  ISOمی شاود در مقدمه و/یا لیسات  

 کنید(.

 نیست.یل تشکهر نام تجاری مورد استفاده در این سند اطالعاتی است که برای راحتی کاربران ارا ه شده است و تأیید کننده یک 

مربوط به ارزیابی انطبا  ، و همچنین    ISOبرای توضای  در مورد ماهیت داوطلبانه اساتانداردها ، معنی اصاطالحات و عبارات خاص 

( را در آدرس زیر ببینید : TBT( در موانع فنی تجارت )WTOبه اصاول ساازمان تجارت جهانی ) ISOاطالعات مربوط به پایبندی  

www .iso .org/iso/foreword .html. 

شاده   آماده ساازی   ISO/PC 302  ،Guidelines for auditing systems managementاین ساند توساک کمیته پرو ه 

 است.

 ( می شود که از نشر فنی مورد بازبینی قرار گرفته است.ISO 19011: 2011چاپ سوم جایگزین ویرایش دوم )

 ای اصلی نسبت به چاپ دوم به شرح زیر است :تفاوت ه

 افزودن رویکرد مبتنی بر ریسک به اصول ممیزی -

 گسترش راهنمای مدیریت برنامه ممیزی ، از جمله ریسک برنامه ممیزی  -

 گسترش راهنمای انجام ممیزی ، به ویمه بخش طرح ریزی ممیزی  -

 گسترش الزامات صالحیت عمومی برای ممیزان  -

 ( ؛"چیز"تنشیم اصطالحات به منشور نشان دادن روند و نه موضوت ) -

های سایساتم مدیریت خاص )به دلیل تعداد زیادی از اساتانداردهای  قسامتحذف پیوسات حاوی الزامات صاالحیت برای ممیزی  -

 ها عملی نخواهد بود(  قسمتسیستم مدیریت فردی ، شامل الزامات صالحیت برای همه 

ساازمان ، رهبری و تعهد ، ممیزی مجازی ،   بافتبرای ارا ه راهنمایی در مورد مفاهیم ممیزی )جدید( مانند   Aگساترش ضامیمه  -

 انطبا  و زنجیره تامین.

 مقدمه 

  آنها  از بسایاری   که اسات  شاده منتشار جدید مدیریت  سایساتم اساتانداردهای   از  تعدادی  ،  2011  ساال در ساند این دوم  چاپ زمان از

  گرفتن  نشر  در  به  نیاز ،  نتیجه  در.  هساتند اصالی  تعاریف و مشاتر   اصاطالحات و  یکساان اصالی  الزامات ، مشاتر   سااختار  دارای 
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  می ممیزی   نتایج.  دارد  بیشاتری   عمومیت که  اسات  هایی  راهنمایی ارا ه  همچنین و مدیریت  سایساتم ممیزی  برای   تری   وسایع  رویکرد

 .کند کمک بهبودی  های  فعالیت و نیازها شناسایی به تواند می و کند کمک کار و کسب ریزی  طرح تحلیل های  جنبه به تواند

 : جمله از ، شود انجام ترکیبی یا جداگانه ، ممیزی  معیارهای  از وسیعی طیف اساس بر تواند می ممیزی 

  مدیریت سیستم استاندارد چند یا یک در شده  تعریف  الزامات -

  مربوطه ذینفع های  طرف توسک شده تعیین الزامات و مشی هاخک  -

  مقرراتی و قانونی  الزامات -

 .است شده تعریف دیگر های  طرف یا سازمان توسک که مدیریتی سیستم یندآفر چند  یا یک -

 (.پرو ه  طرح  ،  کیفیت  طرح  مثال عنوان  به)  مدیریتی  سیستم یک خاص های  خروجی ارا ه  به  مربوط  مدیریت  سیستم(  های )  طرح  -

  کاه  مواردی   جملاه  از  ،  مختلف  هاای  مقیااس  و هاا  حوزه  در هاا  ممیزی   و هاا ساااازماان  انوات  و هاا انادازه  هماه  برای   راهنماایی ساااناد  ینا

ً  ، ممیزی   بزرگ های  تیم  توساک  چه و بزرگ های   ساازمان  در چه  ،  واحد ممیزان توساک  که هایی آن  و  ،  بزرگتر های  ساازمان معمو

 .شود داده تطبیق ممیزی  برنامه مقیاس و پیچیدگی ، دامنه با متناسب باید راهنما این. دهد می ارا ه ، شود می انجام کوچک

این ساند بر ممیزی داخلی )شاخص اول( و ممیزی هایی که توساک ساازمان ها بر روی ارا ه دهندگان خارجی و ساایر اشاخاص ذینفع 

خارجی )شااخص دوم( انجام می شااود ، متمرکز اساات. این سااند همچنین می تواند برای ممیزی های خارجی که به منشور ییر از 

الزاماتی را برای ممیزی سایساتم   ISO/IEC 17021-1جام می شاود مفید باشاد.  صادور گواهینامه سایساتم مدیریت شاخص خال  ان

های مدیریت برای صادور گواهینامه شاخص خال  فراهم می کند. این ساند می تواند راهنمایی های کاربردی مفید ارا ه دهد )جدول 

 را ببینید(. 1

 انوات مختلف ممیزی-1جدول 

 ممیزی شخص سوم  ممیزی شخص دوم  ممیزی شخص اول 

 اعتباربخشی ممیزی  یا/و واهینامه گ ممیزی ارا ه دهنده خارجی ممیزی داخلی 

 ممیزی قانونی ، مقرراتی و مشابه  خارجی ذینفع اشخاص سایر ممیزی  

 

 را راهنما اجرای  تواند می خواننده اما ،  شاود می داده ترجی  "مدیریت  سایساتم"  واحد  شاکل  ،  ساند این خوانایی  شادن  تر  سااده برای 

 .کند می صد  نیز "ممیزان" و "ممیز" ، "افراد" و "فرد" از استفاده مورد در امر این. کند سازگار خود موقعیت با

 که  هایی سازمان و مدیریت های   سایستم  کننده  پیاده های   ساازمان ، ممیزان  جمله از ،  بالقوه کاربران  از  وسایعی طیف برای   ساند این

 توانند  می  سند  این  کاربران ، حال این  با.  شود  می اعمال ، دارند مدیریت  سیستم ممیزی  انجام  به  نیاز مقرراتی یا  قراردادی   دًیل  به

 .کنند استفاده خود ممیزی  به مربوط  الزامات توسعه در راهنما  این از
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 یا ممیز آموزش در که هایی  سااازمان  برای   تواند می و  شااود  اسااتفاده خود اظهاری   منشور  به تواند  می  همچنین  سااند این  راهنمای 

 .باشد مفید دارند مشارکت پرسنل گواهینامه صدور

 اندازه  به بساته راهنما این  از  اساتفاده ،  اسات شاده داده نشاان  متن مختلف  نقاط  در  که همانطور.  اسات  پذیر  انعطاف  ساند این  راهنمای 

 دامنه و اهداف  همچنین و  ممیزی  مورد  سااازمان  پیچیدگی و  ماهیت. اساات  متفاوت سااازمان یک مدیریت ساایسااتم  بلوغ میزان و

 .گیرد قرار توجه مورد باید نیز شود انجام باید که هایی ممیزی 

.  شاوند  ممیزی  هم  با مختلف های  قسامت مدیریتی  سایساتم چند یا دو که  کند  می  اتخاذ را  ترکیبی ممیزی   رویکرد  زمانی ساند ینا

 است  ترکیبی ممیزی   مشابه  ممیزی  یندهای آفر و  اصول ،  اند  شده ادیام  واحد  مدیریت  سیستم یک در  ها  سیستم این  که  مواردی  در

 (.شود می شناخته یکپارچه ممیزی  عنوان به اوقات گاهی)

 و صااالحیت  همچنین و مدیریت  ساایسااتم ممیزی  انجام و  ریزی   طرح ، ممیزی   برنامه مدیریت مورد  در هایی راهنمایی  سااند این

 .دهد می ارا ه ممیزی  تیم و ممیز ارزیابی

 

 

  تیریمد یها ستمیس یزیمم یبرا ییرهنمود ها

 .  دامنه کاربرد 1

این ساند راهنمایی هایی در مورد ممیزی سایساتم های مدیریت ممیزی،شاامل اصاول ممیزی، مدیریت یک برنامه ممیزی و اجرای 

 افراد درگیر در فرآیند ممیزی را ارا ه می دهد. صالحیتممیزی های سیستم مدیریت و همچنین راهنمایی در مورد ارزیابی 

 نامه ممیزی،ممیزان و تیم های ممیزی است.این فعالیت ها شامل فرد )افراد( مدیریت بر

 این سند برای کلیه سازمان هایی که نیاز به برنامه ریزی و انجام ممیزی های داخلی و یا خارجی دارند، قابل استفاده است.

مورد نیاز    خاص  صالحیتبه کارگیری این سند برای دیگر انوات ممیزی امکان پذیر است.مشروط بر آنکه در چنین مواردی به تعیین  

 توجه ویمه اعمال گردد. 

 . مراجع الزامی 2

 هیچ مراجع الزامی در این سند وجود ندارد.
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 . اصطالحات و تعاریف 3

 .شود یاعمال م  ریز فیسند ، اصطالحات و تعار  نیاهداف ا ی برا

ISO  و IEC کنند یم نگهداری   ریز ی در آدرس ها ی استفاده در استاندارد ساز ی را برا یاصطالحات ی ها گاهیپا: 

 .در دسترس است https://www.iso.org/obp در: ISO نیپلت فرم مرور آنال -

- IEC Electropediaدر : http://www.electropedia.org/ موجود است. 

 ممیزی 1. 3

( و ارزیابی آنها به صااورت عینی جهت تعیین  8.  3آوردن شااواهد عینی )فرآیندی نشام مند،مسااتقل و مسااتند به منشور به دساات  

 ( برآورده می شوند.7. 3میزانی که معیارهای ممیزی )

: ممیزی های داخلی، که بعضاا ممیزی های شاخص اول نامیده می شاود، توساک خود ساازمان یا از طرف آن انجام می   1یادآوری  

 شود.

مواردی اسات که عموما ممیزی شاخص دوم یا شاخص خال  نامیده می شاود.ممیزی شاخص   : ممیزی های خارجی شاامل 2یادآوری  

 دوم توسک طرف هایی که در مورد سازمان ذی نفع هستند مانند مشتریان و یا از جانب آنها توسک سایر اشخاص انجام می گیرد.

خبت    بافتانند ساازمان هایی که در ممیزی های شاخص خال  توساک ساازمان های ممیزی کننده مساتقل خارجی انجام می شاود.م

 کردن یا گواهی کردن انطبا  خدمات ارا ه می دهند و یا آ ان  های دولتی.

 ممیزی تلفیقی 2. 3

 ( انجام می شود.18. 3( بر روی دو یا چند سیستم مدیریت )13. 3( باهم برای یک ممیزی شونده )1. 3ممیزی ای که )

  ساتمیسا  کیبه عنوان   نیشاوند ، ا  یواحد ادیام م تیریمد  ساتمیسا  کیخاص در  تیریمد ساتمیچند سا ایدو    یوقت:   1یادآوری  

 شود. یشناخته م کپارچهی تیریمد

 ممیزی مشتر  3.3

( همکاری می کنند آن را ممیزی 13.  3( یک ممیزی شاونده )1. 3هنگامی که دو یا چند ساازمان ممیزی کننده در انجام ممیزی )

 مشتر  می نامند.

 برنامه ممیزی 4. 3

 ( برنامه ریزی شده برای محدوده زمانی مشخص و برای دستیابی به هدفی خاص1. 3مجموعه ای از یک یا چند ممیزی )

 دامنه ممیزی 5. 3
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 (1. 3گستره و حدود ممیزی )

ها و فرآیندها   : دامنه شامول ممیزی عموما شارحی از مکان های فیزیکی، مکان های مجازی، واحدهای ساازمانی،فعالیت 1یادآوری  

 و همچنین دوره زمانی دربر گرفته شده را شامل می شود.

دهد که به   یرا ارا ه م یخدمات ایدهد    یکار را انجام م نیآنال  کیمح  کیبا انجام   یاست که سازمان  یمحل ی مکان مجاز:    2یادآوری  

 دهد. یرا م ندهایآفر ی امکان اجرا یکیزیافراد بدون در نشر گرفتن مکان ف

 طرح ممیزی 6. 3

 (1. 3مربوط به یک ممیزی ) هماهنگی هاشرح فعالیت ها و 

 معیارهای ممیزی 7. 3

 ( با آن ها مقایسه می شود.8. 3( که به عنوان مرجعی مورد استفاده قرار می گیرد و شواهد عینی )23. 3مجموعه ای از الزامات )

 افتهیایلب در   "عدم انطبا "  ای  "انطبا "( باشد ، کلمات مقرراتی ای  ی)از جمله قانون  یشرط قانون ممیزی   ی ارهایاگر مع:    1یادآوری  

 (.10. 3شود ) یاستفاده م ممیزی 

  رهیو ی  ی ، تعهدات قرارداد  ی، دساتورالعمل ، الزامات قانون  روش های اجرایی،   خک مشای هاالزامات ممکن اسات شاامل  :   2یادآوری  

 باشد.

 شواهد عینی 8. 3

 داده هایی که از وجود یا حقیقت چیزی پشتیبانی می کنند.

 : شواهد عینی را می توان از طریق مشاهده، اندازه گیری آزمون و یا از طر  دیگر بدست آورد. 1یادآوری  

( 7.  3ارهای ممیزی )یا ساایر اطالعات مربوط به معی  حقایقبیان  ( معموً شاامل  1. 3: شاواهد عینی برای هدف ممیزی ) 2یادآوری  

 و قابل تصدیق می باشد.

 شواهد ممیزی 9. 3

 تصدیق.و قابل  (7-3)سوابق، بیان واقعیات یا سایر اطالعات مربوط به معیارهای ممیزی 

 یافته های ممیزی 10. 3

 (7. 3( گردآوری شده در مقایسه با معیارهای ممیزی )9. 3نتایج حاصل از شواهد ممیزی )

 ( است.21. 3عدم انطبا  ) ای( 20. 3نشان دهنده انطبا  ) ممیزی  ی ها افتهی:  1یادآوری  

 خوب شود. تجاربخبت  ایبهبود  ی ، فرصت ها ریسک ها ییتواند منجر به شناسا یم ممیزی  ی ها افتهی : 2یادآوری  
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عدم انطبا     ایانطبا     ی زیمم  افتهیانتخاب شود ،    مقرراتیالزامات   ای  یاز الزامات قانون ممیزی   ی ارهایاگر مع  یسیبه انگل:    3یادآوری  

 شود. یم دهینام

 نتیجه ممیزی  11. 3

 (10. 3) ممیزی  ی ها افتهیو تمام  ممیزی پ  از در نشر گرفتن اهداف ( 1. 3ماحصل یک ممیزی )

 کارفرمای ممیزی  12. 3

 (1. 3سازمان یا شخص درخواست کننده ممیزی )

( یا شااخص )اشااخاصاای( باشااد که برنامه  13. 3ممیزی داخلی، کارفرمای ممیزی همچنین می تواند ممیزی ): در مورد  1یادآوری  

ممیزی را مدیریت می کنند.درخواسات های ممیزی خارجی می تواند از منابعی مانند نهادهای مقرراتی، طرفین قرارداد یا مشاتریان 

 بالقوه یا بالفعل باشد.

 ممیزی شونده 13. 3

 کل و یا بخشی از آن مورد ممیزی قرار می گیرد.سازمانی که 

 تیم ممیزی 14. 3

 ( پشتیبانی می شود.16. 3( را انجام می دهد و در صورت نیاز توسک کارشناسان فنی )1. 3یک یا چند شخص که یک ممیزی )

 .( به عنوان رهبر تیم ممیزی تعیین می شود14. 3( تیم ممیزی )15. 3: یکی از ممیزان ) 1یادآوری  

 : تیم ممیزی می تواند ممیزان در حال آموزش را نیز در بربگیرد. 2یادآوری  

 ممیز 15. 3

 ( را انجام می دهد.1. 3شخصی که یک ممیزی )

 کارشناس فنی 16. 3

 ( ارا ه می نماید.14. 3را برای تیم ممیزی ) ویمه ای شخصی که دانش یا تخصص 

مورد  قسامتعبارت اسات از دانش یا تخصاصای که به ساازمان، فعالیت، فرآیند، محصاول، خدمت و  ویمه: دانش یا تخصاص   1یادآوری  

 ممیزی و یا به زبان یا فرهنگ مربوط می شود.

 ( عمل نمی کند.15. 3: کارشناس فنی در تیم ممیزی به عنوان ممیز ) 2یادآوری  

 گر مشاهده 17. 3
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 (15. 3) کند نمی عمل ممیز عنوان به اما( 14. 3) کند می همراهی را ممیزی  تیم که  فردی 

 سیستم مدیریت 18. 3

 آن به  دسااتیابی  برای (  24. 3) و فرآیندها اهداف و خک مشاای ها  تعیین  برای   سااازمان  یک  متقابل یا  مرتبک عناصاار از  ای  مجموعه

 اهداف

 یا مالی مدیریت ،  کیفیات مدیریت  مثاال عنوان به چناد موضاااوت بپردازد.به یک یا   تواند  می  مدیریت  سااایساااتم  یک :   1یادآوری  

 .زیست محیک مدیریت

 تجارب ، ها  خک مشای ، عملیات ،  ریزی   برنامه ،  ساازمان های   مسائولیت و ها  نقش ،  سااختار ، مدیریت  سایساتم  عناصار:   2یادآوری  

 .کنند می ایجاد اهداف این به دستیابی برای  را سازمان ندهای آیفر و اهداف ، عقاید ، قوانین ، ها

خاص و  های  بخش  ، سااازمان مشااخص و خاص  وظایف ،  سااازمان کل  شااامل تواند  می مدیریت ساایسااتم یک دامنه:   3یادآوری  

 .باشد ها سازمان از گروهی بین در وظیفه چند یا یک یا سازمان مشخص

 ریسک 19. 3

 اخر عدم قطعیت

 انحراف از آنچه مورد انتشار است می باشد ) مثبت یا منفی(: تاخیر، یک 1یادآوری  

 : عدم قطعیت حالتی است حتی ناقص از کمبود اطالعات مرتبک با در  یا دانش از یک واقعه ، عواقب یا احتمال آن . 2یادآوری  

تعریف شاده اسات( و ISO GUIDE 73:2009 3.5.1.3 در  همانطور کهبالقوه )  "وقایع": ریساک ایلب با اشااره به  3یادآوری  

تعریف شده است ( عنوان می شود. یا ترکیبی از این دو مشخص می  ISO GUIDE 73:2009 3.6.1.3 که در  همانطور  عواقب )

 شود. 

 همانطور که) بودن  مرتبک  احتمال و( شارایک در تغییر  جمله از)  رویداد یک  پیامدهای   از  ترکیبی اسااس  بر ایلب  : ریساک 4یادآوری  

 .دهد می رخ( است شده تعریف ISO Guide 73: 2009 ، 3 .6 .1 .1 در که

 انطبا  20. 3

 (23. 3برآورده شدن یک الزام )

 عدم انطبا  21. 3

 (23. 3برآورده نشدن یک الزام )

 صالحیت 22. 3
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 توانایی به کار بردن دانش و مهارت ها برای رسیدن به نتایج مورد نشر

 الزام 23. 3

 نیاز یا انتشاری که بیان می شود ، عموما یا متداول یا الزامی است . 

به معنی آن اسات که تجربه متداول یا معمول برای ساازمان و طرفهای ذینفع اسات که نیاز یا انتشار    "عموما متداول ":   1یادآوری  

 مورد بح  ، متداول شده است. 

 ان شده است مثال در قالب اطالعات مستند: یک الزام مشخص شده الزامی است که بی  2یادآوری 

 فرآیند 24. 3

 .کنند می استفاده نشر مورد نتیجه ارا ه برای  ها ورودی  از که متقابل یا مرتبک های  فعالیت از  ای  مجموعه

 عملکرد 25. 3

 نتیجه قابل اندازه گیری 

 : عملکرد می تواند به یافته های کمی یا کیفی مرتبک شود . 1وری  آیاد

 .فرایند ها، محصوًت ، خدمات ، سیستم ها یا سازمان ارتباط داشته باشد: عملکرد می تواند به مدیریت فعالیت ها ، 2وری  آیاد

 اخربخشی  26. 3

 میزان تحقق فعالیت های طرح ریزی شده و دستیابی به نتایج طرح ریزی شده 

 . اصول ممیزی 4

با اتکا به تعدادی اصااول توصاایف می شااود. این اصااول ممیزی را به ابزاری اخربخش و قابل اطمینان برای  مشااخصااه های ممیزی 

پشااتیبانی از خک مشاای ها و کنترل های مدیریت مبدل می سااازد که سااازمان می تواند بر مبنای اطالعات فراهم شااده از آن، در 

نیازی ضااروری برای ارا ه نتیجه گیری کافی و مرتبک از ممیزی و   جهت بهبود عملکرد خود عمل نماید. پیروی از این اصااول پیش

 فراهم نمودن این امکان است که ممیزانی که مستقل از یکدیگر کار می کنند، در شرایک مشابه به نتایجی مشابه دست یابند.

 .است شده بیان زیر در که است اصلی هفت اساس بر 7 تا 5 بندهای در شده ارا ه های راهنمایی

 الف( صداقت : مبنای حرفه ای بودن

 : باید کنند می مدیریت را ممیزی  برنامه که  افرادی  و ممیزان

 .دهند انجام مسئولیت و صداقت با ، اخال  با را خود کار -
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 .را به عهده بگیرند ممیزی  های  فعالیت انجام ،صالحیتداشتن  صورت در فقک -

 .باشند طرف بی و عادًنه خود رفتارهای  تمام در یعنی ، دهند انجام طرفانه بی روشی به را خود کار -

 .باشند حساس ، شود اعمالدر حال انجام ممیزی  آنها قضاوت هنگام در است ممکن که تأخیری  هرگونه به نسبت -

 صحی  و دقانهادهی ص گزارش به الزام:  منصفانه ب( ارا ه

موانع مهمی  . اساات ممیزی  های   فعالیت  صااحی  و  صااادقانهممیزی، بازتاب  های   گزارش و ممیزی  گیری   نتیجه  ، ممیزی  های  یافته

 این  که در طول ممیزی پیش می آید و اختالف نشر میان تیم ممیزی و ممیزی شاونده که حل و فصال نشاده اند باید گزارش شاوند.

 .باشد کامل و واض  ، موقع به ، عینی ، دقیق ، صادقانه باید ارتباط

 در ممیزی قضاوتپ( مراقبت حرفه ای ًزم : به کارگیری پشتکار و 

 ذینفع اشخاص  سایر  و ممیزی   کارفرمای  توسک  شده  حاصل اطمینان و  دهند می  انجام که  ای   وظیفه  اهمیت به توجه  با باید ممیزان

  تمام  در  مسااتدل قضاااوت توانایی ، ًزم  ای  حرفه های   مراقبت با  آنها  کار انجام  در  مهم عامل یک.  دهند انجام  را ًزم های   مراقبت ،

 .است ممیزی  شرایک

 اطالعات امنیت:  رازداری ت(

  بطور  نباید  ممیزی   اطالعات.باشاند داشاته  اختیار  خود  وظایف  طول در آمده  دسات  به  اطالعات از  محافشت و  اساتفاده در باید ممیزان

 قرار اساتفاده مورد  ممیزی شاونده  قانونی  منافع ضارر  به  نوعی  به  یا  ، ممیزی  کارفرمای  یا ممیز توساک  شاخصای  منافع برای   نامناساب

 .است محرمانه یا حساس اطالعات مناسب مدیریت شامل مفهوم این .گیرد

 ث( اساس بی طرفی ممیزی و عینیت نتیجه گیری ممیزی

کنند که از جانبداری و تعارض منافع بی طرف ممیزان باید در هر زمان مسااتقل از فعالیت های مورد ممیزی بوده و به نحوی عمل 

 در باید ممیزان.  باشاند  مساتقل ، شاود  می  کنترل امکان صاورت در که  عملکردی   از  باید  ممیزان  ،  داخلی های  ممیزی   برای   باشاند.

  اسااااس  بر  فقک ممیزی   هاای  گیری   نتیجاه  و هاا یاافتاه کاه  کنناد حااصااال  اطمیناان تاا  کنناد حفظ  را خود  عینیات  ممیزی  ینادآفر طول

 .است پایدار ممیزی  شواهد

  برای تالش تمام باید اما ،  باشاند  مساتقل ممیزی  مورد  فعالیت از  کامال  داخلی ممیزان که  نیسات  ممکن ، کوچک  ساازمانهای  برای 

 د.باش عینیت به تشویق و سوگیری  حذف

اطمینان و تجدیدپذیر برای ممیزی در طی فرآیند نشام  ج( رویکرد مبتنی بر شااواهد : روش منطقی برای دسااتیابی به نتایج قابل  

 مند ممیزی
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شااواهد ممیزی بایذ قابل تصاادیق بوده و مبتنی بر نمونه هایی از اطاعات در دسااترس باشااد.زیرا ممیزی در طول یک دوره زمانی  

که می توان به نتایج ممیزی داشات   محدود و با منابع محدود انجام می شاود. بهره گیری مناساب از نمونه برداری با میزان اطمینانی

 ارتباط نزدیک دارد.

 گیرد. می نشر در را ها فرصت و ها ریسک که ممیزی رویکرد: ریسک بر مبتنی چ( رویکرد

 ممیزی   که  شود  حاصل  اطمینان  تا  بگذارد  تأخیر  ممیزی   گزارش  و  انجام  ، ریزی   برنامه  بر  اساسی  طور  به  باید ریسک  بر  مبتنی رویکرد

 .هستند متمرکز ممیزی  برنامه اهداف به دستیابی برای  و هستند مهم ممیزی  کارفرمای  برای  که  مواردی  روی  ها

 . مدیریت کردن یک برنامه ممیزی 5

 کلیات  1.  5

 ساایر یا مدیریت  سایساتم  اساتاندارد چند یا  یک  به که  باشاد هایی ممیزی   شاامل  تواند می  که شاود تدوین باید ممیزی   برنامه  یک

 (.ترکیبی ممیزی ) ترکیبی صورت به یا جداگانه صورت به یا ، شود می پرداخته  الزامات

  نوت ،  پیچیدگی ،  عملکرد ،  ماهیت اسااس بر  همچنین و  ممیزی شاونده  ماهیت و  اندازه  اسااس  بر باید ممیزی   برنامه یک گساتردگی

 جهت ممیزی باشد. باشد مدیریت( های ) سیستم بلوغ سط  و ها فرصت و ها  ریسک

 و سااپاری  برون دیگر  سااازمانهای  هدایت تحت  مهم  وظایف  بیشااتر که  باشااد تر  پیچیده تواند  می  زمانی مدیریت  ساایسااتم  وظایف

آنچه مدیریت ارشد سیستم مدیریت را تشکیل می دهد،   و شود  می  گرفته کجا در تصمیمات مهمترین  این مسئله که.شاوند مدیریت

 بگیرد.باید مورد توجه قرار 

ساااازمان   تیمهم تحت هدا وظایفکه   ی در موارد ایمختلف( ،  ی متعدد )به عنوان مثال کشاااورها ی ها  تیها / ساااا در مورد مکان

 شود. ممیزی برنامه  یو اعتبارسنج ی زی، برنامه ر یبه طراح ی ا مهیتوجه و دیشوند ، با یم تیریو مد ی برون سپار  ی گرید

 شود. ی بند اسیتواند به طور مناسب مق یم ممیزی تر ، برنامه  دهیچیپ ایکوچکتر  ی ها مورد سازمان در

 ممیزی شونده، برنامه ممیزی باید موارد زیر را در مورد ممیزی شونده در نشر بگیرد : بافتبه منشور در  

 اهداف سازمانی-

 مسا ل خارجی و داخلی مربوطه-

 مربوطهنیازها و انتشارات طرف های ذی نفع -

 الزامات امنیت اطالعات و رازداری -

 ی تواند به گونه ا  ی، م یخارج ارا ه دهندگان ممیزی  ی برا ییموارد ، برنامه ها  یو ، در بعضاا یداخل  ممیزی  ی برنامه ها  ی زیبرنامه ر

 سازمان کمک کند. گریشود که به اهداف د میتنش
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  چگونهیشاااود و ه  یحفظ م ممیزی  یکپارچگیحاصااال کنند که   نانیاطم  دیکنند با  یم تیریرا مد  ممیزی ( که برنامه  ی )افراد فرد

 شود. یاعمال نم ممیزی بر  یستینفوذ ناشا

 تر باشد. نییباًتر و سط  عملکرد پا اصلی سکیبا ر یتیریمد ستمیها به امور در س منابع و روش صیبه تخص دیبا ممیزی   تیاولو

 شوند. نییتع ممیزی برنامه  تیریمد ی برا دیبا دارای صالحیت  افراد

مشاخص به طور موخر و کارآمد   یزمان ی ها را در بازه ها  ممیزی منابع باشاد تا بتواند   ییشاامل اطالعات و شاناساا  دیبا ممیزی برنامه  

 : باشد ریشامل موارد ز دیانجام دهد. اطالعات با

  ممیزی الف( اهداف برنامه 

 ها. رفع آن ی و اقدامات برا( 3. 5 به دیکن نگاه) ممیزی مرتبک با برنامه  ی و فرصت ها ریسک ها(  ب

  ممیزی در برنامه  ممیزی ، مرزها ، مکان ها( هر  گستره( دامنه )پ

 ها  ی زی( ممتواتر( برنامه )تعداد / مدت / ت

  یخارج ای ی، مانند داخل ممیزی ( انوات ث

  ممیزی  ی ارهای( معج

 مورد استفاده  ممیزی   ی ها ( روشچ

  ممیزی  میت ی انتخاب اعضا ی ارهای( معح

 ( اطالعات مستند مربوطخ

 در دسترس نباشد. ممیزی تر  قیدق ی زیبرنامه ر تکمیلاطالعات ممکن است تا زمان  نیاز ا یبرخ

(. برنااماه  دیانیرا بب  6. 6شاااود )  ی ریکنترل و انادازه گباه منشور اطمیناان از تحقق اهاداف آن  باه طور ماداوم   دیاباا  ممیزی برنااماه    ی اجرا

 شود. ییبهبود شناسا ی برا یاحتمال ی و فرصت ها راتییتغ ی برا ازهایشود تا ن پایش دیبا ممیزی 

 دهد. یرا نشان م ممیزی برنامه   کی تیریمد ی برا جریان فرآیند 1 شکل
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 ممیزی برنامه   کی تیریمد ی برا ندیفرآ جریان - 1شکل 

 

 .دهد ینشان م سند نیاقدام را در ا -یبررس -اجرا -ی زیکاربرد روش برنامه ر نیهمچن 1شکل  : 1  ی ادآوری

 کنند. یاشاره م سند نیدر هم ربکیذ ی به بندها ی بعد های  شکل یشکل و تمام نیاعداد در ا : 2  ی ادآوری

 

 اهداف برنامه ممیزی   تدوین  2.  5

شاده اسات و   نییها تع ممیزی و انجام   ی زیبرنامه ر تیهدا ی برا ممیزی حاصال کند که اهداف برنامه   نانیاطم  دیبا کارفرمای ممیزی 

  ک یااساااتراتم  ی ریباا جهات گ  دیاباا  ممیزی شاااود. اهاداف برنااماه   یباه طور موخر اجرا م  ممیزی حااصااال کناد کاه برنااماه   ناانیاطم  دیاباا

 سازگار باشد. یبانیپشت تیریمد ستمیس هدافو ا خک مشیو  کارفرمای ممیزی 

 : باشد ریتوانند با توجه به موارد ز یاهداف م این

  یو چه داخل یمربوطه ، چه خارج نفعیذ ی و انتشارات طرف ها ازهای( نالف

 ها  در آن ریی، محصوًت ، خدمات و پرو ه ها و هرگونه تغ ندهایفرآ ی ازهای( مشخصات و نب

  تیریمد ستمی( الزامات سپ

  یخارج ارا ه دهنگان یابیبه ارز ازی( نت

مربوطه عملکرد )به عنوان مثال   ی ، همانطور که در شاااخص ها ممیزی  تیری( مدی )ها  سااتمی( سااط  عملکرد و سااط  بلوغ سااث

KPI منعک  شده است. نفعیذ ی طرف ها اتیشکا ایحوادث  ای انطبا ( ، وقوت عدم 

 .ممیزی شونده ی شده برا ییشناسا ی ها و فرصت ریسک ها( ج

 .یقبل ی ها ی زیمم جی( نتاچ

 : باشد ریتواند موارد ز یم ممیزی از اهداف برنامه  یینمونه ها

 و عملکرد آن  یتیریمد ستمیبهبود س ی فرصت ها ییشناسا -

 آن  بافت نییتع ی برا ممیزی شونده ییتوانا یابیارز -

 رفع آنها. ی براوخر اقدامات م ی و اجرا ییو فرصت ها و شناسا ریسک ها نییتع ی برا ممیزی شونده ییتوانا یابیارز -
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به اسااتاندارد    نامهی، الزامات صاادور گواه  انطبا   ، تعهدات مقرراتیو   یبا تمام الزامات مربوطه ، به عنوان مثال الزامات قانون  انطبا -

 .تیریمد ستمیس

 .یخارج ارا ه دهنده  کی ییاز توانا نگهداری و  به دست آوردن -

  ممیزی شونده تیریمد ستمیس یو اخربخش تیتناسب مداوم ، کفا نییتع -

 سازمان. کیبا جهت استراتم تیریمد ستمیاهداف س ییو همسو ی سازگار یابیارز -

 ممیزی برنامه    ی و فرصت ها   ریسک ها   ی اب ی و ارز   ن یی تع  3.  5

تواند بر   یهمراه باشااد و م ممیزی برنامه    کیتواند با    یوجود دارد که م  ممیزی شااونده  بافتمرتبک با   ی و فرصاات ها ریسااک ها

در نشر گرفته شااده هنگام   ی ها  و فرصاات  ریسااک ها  دیبا ممیزی برنامه   تیری( مدافرادفرد ) .بگذارد ریبه اهداف آن تأخ  یابیدساات

 و ارا ه دهد تا بتوان به طور مناسب به آنها پرداخت. یمعرف کارفرمای ممیزی منابع را به  ی ازهایو ن ممیزی برنامه  توسعه

 : تواند وجود داشته باشد یم ریمرتبک با موارد ز ریسک های 

 ی زی، تعاداد ، مادت زماان ، مکاان هاا و برنااماه مم  زانیم نییمربوطاه و تع  ممیزی اهاداف    نیی، باه عنوان مثاال عادم تع  ی زیر  الف( طرح

 ها ؛

 .ممیزی انجام  ای ممیزی توسعه برنامه  ی برا یآموزش کاف ایو  زاتی، تجه اجازه وقت( منابع ، به عنوان مثال ب

 وخرم ی زیانجام مم ی برا یکاف یکل تی، به عنوان مثال صالح ممیزی  می( انتخاب تپ

 ؛ ییر موخر ی/ داخل یخارج یارتباط ی / کانالها ی ندهایارتباطات ، به عنوان مثال فرآ(  ت

 اطالعات و محرمانه بودن. تیدر نشر نگرفتن امن ای،  ممیزی ها در برنامه  ممیزی  ییر موخر ی( اجرا ، به عنوان مثال هماهنگث

مربوطه ، عدم  نفعیو اشاخاص ذ ممیزان  ازیاطالعات مساتند ًزم مورد ن ییر موخر  نیی( کنترل اطالعات مساتند ، به عنوان مثال تعج

 ؛ ممیزی برنامه  ینشان دادن اخربخش ی برا ممیزی از سوابق  یمحافشت کاف

 ؛ ممیزی برنامه  جیبر نتا ییر موخر، به عنوان مثال نشارت  ممیزی و بهبود برنامه  بازنگری ،  پایش( چ

 شده. ی و در دسترس بودن شواهد نمونه بردار ممیزی شونده  ی ( در دسترس بودن و همکارح

 : باشد ریتواند شامل موارد ز یم ممیزی بهبود برنامه  ی رصت هاف

 .دیبازد کیمتعدد در   ی ها ی زیمم ی  اجازه -

 ؛ سفر به محل ممیزی به حداقل رساندن زمان و مسافت  -

 ؛ ممیزی به اهداف  یابیدست ی ًزم برا تیبا سط  صالح ممیزی  میت تیسط  صالح قیتطب -
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 .ممیزی شونده یبا در دسترس بودن کارکنان اصل ممیزی  خیتار ی سازهماهنگ  -

 ممیزی برنامه   تدوین  4.  5

 را مدیریت می کنند.   ی ز ی برنامه مم که  (  افراد فرد )   ی ها   ت ی نقش ها و مسئول   1.  4.  5

 : دیکنند با یم تیریرا مد ممیزی که برنامه   ی افراد

 ( 2. 5به  دیکن نگاه) کنند نییتعو هر محدودیت شناخته شده را را با توجه به اهداف مربوطه  ممیزی برنامه  گسترهالف(  

کرده و اقدامات   نییبگذارند ، تع ریتأخ ممیزی توانند بر برنامه   یرا که م ییو فرصاات ها ریسااک ها، و   یو داخل  یب( مسااا ل خارج

 .دهندمربوطه ، به صورت مناسب انجام  ممیزی  ی ها تیفعال هیاقدامات در کل نیا ی ساز کپارچهیحل آنها را با   ی ًزم برا

و   اراتیاهاا و اخت  تیانقش هاا ، مسااائول  نییباا تع  ممیزی   ی هاا  تیافعاال  یکل  تیاو صاااالح  ممیزی   ی هاا  میاز انتخااب ت  ناانی( اطمپ

 ، در صورت لزوم. ی از رهبر پشتیبانی

  ی برا ندهایمربوطه از جمله فرا  ی ندهایتمام فرا تدوین(  ت

  ی زیبرنامه مم ی ها ی زیمم هیکل ی زیو برنامه ر یهماهنگ -

  ممیزی  میو انتخاب ت ممیزی  ی روش ها نیی، تع ممیزی  ی ارهایاهداف ، دامنه )ها( و مع نییتع -

  ممیزان یابیارز -

  در صورت لزوم،  یو داخل یخارج یارتباط ی ندهایآفر تدوین -

  اتیبه شکا یدگیاختالفات و رسحل  -

 در صورت لزوم  ممیزی  ی ریگیپ -

 لزوم.مربوطه ، در صورت  نفعیو اشخاص ذ کارفرمای ممیزی گزارش به  -

 منابع ًزم  هیکل نیاز تأم نانیو اطم نیی( تعث

 شود. یم ی و نگهدار آماده سازی  ممیزی حاصل شود که اطالعات مستند مناسب ، از جمله سوابق برنامه  نانی( اطمج

 ؛ ممیزی و بهبود برنامه  بازنگری ،  پایش( چ

 مربوطه. نفعیو در صورت لزوم ، اشخاص ذ به کارفرمای ممیزی  ممیزی برنامه  اعالم (ح

 درخواست کند. ممیزی  ی آن را توسک مشتر دییتأ دیبا ممیزی برنامه  تیری( مدافرادفرد )
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 را مدیریت می کنند.   ممیزی برنامه  فرد )افراد( که    ت ی صالح   2.  4.  5

مربوط به  ی و فرصات ها ریساک هابرنامه و   تیریمد  ی ًزم را برا تیصاالح  دیکنند با  یم تیریرا مد  ممیزی ( که برنامه  ی )افراد فرد

 : به طور موخر و کارآمد داشته باشند ، از جمله دانش در مورد یو داخل یآن و مسا ل خارج

 (.A.2و  A.1به  دیکن نگاه) ندهایآ( ، روش ها و فر4به بند  دیکن نگاه) ممیزی ( اصول الف

 مربوطه و اسناد مرجع / راهنما  ی استانداردها ری، سا تیریمد ستمیس ی ( استانداردهاب

و  ازهاایامربوطاه و ن نفعی، اشاااخااص ذ  ی/ داخل  یآن )باه عنوان مثاال مساااا ال خاارج باافاتو   شاااونادهممیزی  ( اطالعاات مربوط باه ج

 ( ممیزی شونده ی ندهایآ، محصوًت ، خدمات و فر کسب و کار ی ها تیها ، فعال انتشارات آن

دانش نده در صااورت لزوم ، ممیزی شااو  کسااب و کار ی ها  تیالزامات مربوط به فعال ریقابل اجرا و سااا مقرراتیو   ی( الزامات قانوند

 ( ممکن است در نشر گرفته شود.ICTاطالعات و ارتباطات ) ی و فناور ندیپرو ه و فرآ تیری، مد  سکیر تیریمد

 ی ًزم برا تیمناساب توساعه مساتمر را انجام دهند تا صاالح ی ها  تیفعال  دیکنند با  یم تیریرا مد  ممیزی ( که برنامه  ی )افراد فرد

 کنند. نگهداری را  ممیزی برنامه  تیریمد

 گستره برنامه ممیزی   3.  4.  5

تواند بسااته به اطالعات ارا ه   یم نیکنند. ا  نییرا تع ممیزی برنامه   گسااتره  دیکنند با  یم تیریرا مد  ممیزی ( که برنامه  ی )افراد فرد

 (.3. 5به  دیکن نگاهآن متفاوت باشد ) بافتدر مورد  ممیزی شوندهشده توسک 

واحد  ممیزی  کیممکن اساات فقک از   ممیزی ، برنامه   ی و  ی ها  تیفعال  ای  ممیزی شااوندهدر موارد خاص ، بسااته به ساااختار   توجه

 سازمان کوچک(. ایپرو ه  کیشود )به عنوان مثال  لیتشک

 : باشد ریتواند شامل موارد ز یم ی زیبرنامه مم گسترهدر وخر عوامل م ریسا

  ی ر یگیو در صاورت لزوم ، پ  ی انجام شاود ، روش گزارشاگر  دیکه با  ییها  ممیزی و تعداد   ممیزی الف( هدف ، دامنه و مدت زمان هر 

 ؛ ممیزی 

 قابل اجرا  ی ارهایمع ریسا ای تیریمد ستمیس ی ( استانداردهاب

 شوند. ممیزی  دیکه با ییها تی، شباهت و مکان فعال یدگیچی، پ تی( تعداد ، اهمپ

 ؛ تیریمد ستمیس ی( عوامل موخر بر اخربخشت

  یمربوطه ، الزامات قانون  تیریمد  ساتمیسا ی اساتانداردها ی شاده برا  ی زیبرنامه ر هماهنگی هاقابل اجرا ، مانند   ممیزی   ی ارهای( معث

 که سازمان متعهد شده است.  یالزامات ریو سا مقرراتیو 

 ، در صورت لزوم  تیریمد بازنگری های و  یقبل یو خارج یداخل بازنگری های  جی( نتاج
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  ممیزی  یبرنامه قبل بازنگری  جی( نتاچ

  یو اجتماع ی( مسا ل زبان ، فرهنگح

که ساازمان به   یالزامات  ریو ساا  مقرراتیو    ی، عدم انطبا  با الزامات قانون ی مشاتر اتی، مانند شاکا نفعیذ ی طرف ها ی ها  ی( نگرانخ

 نیتأم رهیمسا ل زنج ایآن متعهد شده است ، 

 مربوطه  ی و فرصت ها ریسک هاآن و  اتیعمل ای ممیزی شونده بافتقابل توجه در   راتیی( تغد

 ی اساااتفاده از روش ها مهی، به و ممیزی  ی ها  تیاز فعال  یبانیپشااات ی برا یو ارتباط یاطالعات ی ها  ی ( در دساااترس بودن فن آورذ

 ( A.16به  دیکن نگاهاز راه دور ) ممیزی 

،  یمنیو ا  یاطالعات ، حوادث بهداشاات  تیخدمات ، نشاات امن ایمحصااوًت    انطبا ، مانند عدم   یو خارج ی( وقوت حوادث داخلر

  یطیمح ستیحوادث ز ایاقدامات مجرمانه 

 ها. رفع آن ی ، از جمله اقدامات برا کسب و کار ی ها و فرصت ریسک ها( ز

 ممیزی منابع برنامه    ن یی تع   4.  4.  5

 : رندیرا در نشر بگ ریموارد ز دیکنند با یم تیریرا مد ممیزی ( که برنامه ی )افراد فرد،  ممیزی برنامه  ی منابع برا نییتع هنگام

  ممیزی  ی ها تیو بهبود فعال تیری، مد ی ساز ادهیتوسعه ، پ ی ًزم برا یو زمان یالف( منابع مال

 ( A.1به  دیکن نگاه)  ممیزی  ی ( روش هاب

  ممیزی برنامه  مهیمتناسب با اهداف و تیصالح ی دارا یو کارشناسان فن ممیزان یو کل ی فرد دسترسی(  پ

 (.3. 5به  دیکن نگاه) ممیزی برنامه  ی و فرصت ها ریسک ها( و 3. 4. 5به  دیکن نگاه) ممیزی برنامه  گستره(  ت

  ممیزی  ی ازهاین ریسفر ، محل اقامت و سا نهی( زمان و هزث

  یمناطق مختلف زمان ری( تأخج

از راه دور با   ممیزی  کی ی راه انداز ی برا ازیمورد ن ی)به عنوان مثال منابع فن  یو ارتباط یاطالعات ی ها ی فناور  دساااترسااای  به( چ

 از راه دور(. ی از همکار یبانیپشت ی ها ی استفاده از فن آور

  ازیمورد ن زاتیو تجه ی هرگونه ابزار ، فناور دسترسی به( ح

  (A.5به  دیکن نگاهشده است ) نییتع ممیزی برنامه  تدویناطالعات مستند ًزم ، همانطور که در هنگام  دسترسی به( خ

 زاتی، تجه  تحقیق در مورد پیشاااینه)به عنوان مثال    زاتیو تجه  یتی، از جمله هرگونه مجوز امن سااااتی( الزامات مربوط به تاساااد

 (.زیلباس اتا  تم دنیپوش یی، توانا یمحافشت شخص
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 اجرای برنامه ممیزی  5.  5

 کلیات   1.  5.  5

( ًزم است برنامه  دیکن  نگاه 4.  5.  4( و منابع مربوطه مشخص شدند )به دیکن  نگاه 3.  4.  5شاد )به   تعیین ممیزی که برنامه    یهنگام

 برنامه اجرا شود. ی ها تیفعال هیکل یو هماهنگ یاتیعمل  ی زیر

 : دیکنند با یم تیریرا مد ممیزی که برنامه   ی افراد

مربوطه اعالم کرده و با    نفعیموجود را به اشاخاص ذ ی ها  و فرصات ریساک ها، از جمله   ممیزی مربوط به برنامه   ی ها ( قسامتالف

 .سازندآگاه  ی خود به صورت دوره ا شرفتیپها را از  شده ، آن تیتثب یو خارج یداخل یارتباط ی ها استفاده از کانال

 .کنند فیجداگانه تعر ممیزی هر  ی را برا ارهای( اهداف ، دامنه و معب

 ( A.1به  دیکن نگاه) کنندرا انتخاب   ممیزی  ی ( روش هاپ

  ممیزی مربوط به برنامه  ی ها تیفعال ریها و سا ی زیمم ی زیو برنامه ر ی( هماهنگت

 (4. 5. 5به  دیکن نگاهًزم را دارند ) تیصالح ممیزی  ی ها میت نکهیاز ا نانی( اطمث

 (.4. 4. 5به  دیکن نگاه) دهندقرار  ممیزی  ی ها میت اریرا در اخت یو کل ی ( منابع ًزم فردج

 عی، فرصت ها و مسا ل )به عنوان مثال وقا یاتیعمل ریساک های تمام   تیری، مد ممیزی مطابق با برنامه   ممیزی از انجام   نانی( اطمچ

 .ندیآ یمنتشره( ، همانطور که در هنگام استقرار برنامه بوجود م ریی

به   دیکن  نگاهشاود )  یم  ی و نگهدار تیریمد  یبه درسات های ممیزی   تیکه اطالعات مساتند مربوط به فعال  کنندحاصال   نانی( اطمح

5 .5 .7.) 

 و اجرا شود. فیتعر ممیزی برنامه  پایش ی را که ًزم است برا یاتیعمل ی ها ( کنترلخ

 .(دیکن نگاه 7. 5بهبود آن )به  ی ها فرصت ییشناسا ی برا ممیزی برنامه بازنگری ( د

 ی فرد   ممیزی   ی ارها ی و مع   کاربرد   اهداف ، دامنه   ف یتعر   2.  5.  5

 ممیزی برنامه    یبا اهداف کل  دیموارد با  نیمشاخص باشاد. ا  ممیزی   ی ارهایو معکاربرد براسااس اهداف ، دامنه   دیبا  ی فرد ممیزی  هر

 سازگار باشد.

 : را شامل شود ریکند و ممکن است موارد ز یم فیانجام شود تعر ی فرد ممیزی توسک  دیآنچه را که با ممیزی  اهداف

  ممیزی  ی ارهایاز آن ، با مع ییها بخش ایشود ،  ممیزی  دیکه با یتیریمد ستمیانطبا  س زانیم نیی( تعالف
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که ساازمان  یالزامات  ریمربوطه و ساا مقرراتیو   یالزامات قانون  نیکمک به ساازمان در تأم  ی برا تیریمد  ساتمیسا ییتوانا یابی( ارزب

 متعهد شده است.

 مورد نشر آن  جینتا نیدر تأم تیریمد ستمیس یاخربخش یابی( ارزپ

  تیریمد ستمیبهبود بالقوه س ی فرصت ها یی( شناسات

  ممیزی شونده کیو جهت استراتم بافتبا توجه به  تیریمد ستمیس تیمناسب و کفا یابی( ارزث

 رییتغ  بافت  کیها و فرصات ها ، در   ساکیموخر به ر  یدگیبه اهداف و رسا  یابیو دسات تدویندر   تیریمد  ساتمیسا ییتوانا یابی( ارزج

 اقدامات مربوطه.  ی ، از جمله اجرا افتهی

هاا و   تیا، فعاال  وظاایفماانناد مکاان هاا ،    یشاااامال عوامل  نیساااازگاار بااشاااد. ا  ممیزی و اهاداف    ممیزی باا برنااماه    دیاباا  ممیزی دامناه  

 .ممیزی تحت پوشش  یدوره زمان نیشوند و همچن ممیزی  دیاست که با ییندهایآفر

چند مورد  ای کیممکن اسات شاامل   ها نیشاود. ا  یشاود اساتفاده م  یم  نییکه مطابقت با آن تع یبه عنوان مرجع ممیزی  ی ارهایمع

 : باشد  ریز

، الزاماات    مقرراتیو    یعملکرد از جملاه اهاداف ، الزاماات قاانون  ی ارهاایا، مع  روش هاای اجرایی،    نادهاارآیقاابال اجرا ، ف  ی هاا  خک مشااای

شاود )شاامل الزامات   یم  نییتع  ممیزی شاوندهکه توساک  ییو فرصات ها ریساک هاو   بافت، اطالعات مربوط به  تیریمد  ساتمیسا

 شده. ی زیر طرح هماهنگی ها ریسا ای یبخش ی هامربوط( ، کد ی/ داخل یمربوطه مربوط به اشخاص خارج

ابالغ   نفعیدر صاورت لزوم اصاالح شاود و به اشاخاص ذ دیبا ممیزی ، برنامه   ممیزی  ی ارهایمع ایدر اهداف ، دامنه   رییصاورت تغ در

 شود. بیشود تا در صورت لزوم تصو

 ی با برنامه ها ممیزی  ی ارهایشاود ، مهم اسات که اهداف ، دامنه و مع یم ممیزی به طور همزمان  قسامت  کیاز   شیکه ب  یهنگام

باشااند که کل سااازمان را  ی دامنه ا  ی توانند دارا  یها م قساامتاز   یمطابقت داشااته باشااد. بعضاا  قساامتهر   ی مربوطه برا ممیزی 

 کند. یاز کل سازمان را منعک  م ی مجموعه ا ریباشند که ز ی دامنه ا ی دارا ندتوان یم گرید یکند و برخ یمنعک  م

 ممیزی   ی ها   روش   ن یی انتخاب و تع   3.  5.  5

وخر و انجام م ی شاده ، روشاها  نییتع ممیزی  ی ارهایبساته به اهداف ، دامنه و معرا مدیریت می کنند    ممیزی برنامه  که (  ی )افراد فرد

 کنند. یم نییرا انتخاب و تع کارآمد ممیزی 

به طور مناسب متعادل باشد  دیروش ها با نیانجام شاوند. اساتفاده از ا  یبیبه صاورت ترک ایتوانند در محل ، از راه دور    یها م ی زیمم

 مرتبک. ی ها و فرصت ها سکی، از جمله در نشر گرفتن ر

 ی که برنامه ها  ی دهند ، افراد  یرا انجام م کساانی  ممیزی شاوندهمشاتر  از  ممیزی   کی ممیزی چند ساازمان   ایکه دو   ی در موارد

 ممیزی   ی زیمربوط باه مناابع و برنااماه ر  ی امادهاایاپ  توافق کرده و ممیزی  ی در مورد روش هاا دیاکنناد باا یم تیاریرا ماد  ممیزی مختلف 
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 ی ها ممیزی مختلف باشاد ، ممکن اسات   ی ها  قسامتاز   تیریمد  ساتمیچند سا ایدو   ی دارا  ممیزی شاونده  کی. اگر رندیرا در نشر بگ

 گنجانده شود. ممیزی در برنامه  یبیترک

 اعضای تیم ممیزی انتخاب   4.  5.  5

کارشناسان    ریو سا  میرا منصوب کنند ، از جمله سرپرست ت  ممیزی   میت  ی اعضا  دیکنند با  یم  تیریرا مد  ممیزی که برنامه    یاشخاص

 .مشخص ممیزی  ی برا ازیمورد ن یفن

شاده ، انتخاب شاود. اگر   فیدر محدوده تعر ی فرد ممیزی به اهداف   یابیدسات  ی ًزم برا  تیبا در نشر گرفتن صاالح دیبا ممیزی   میت

 انجام دهد. ممیزی  میرهبر ت  کی ی قابل اجرا را برا فیتمام وظا دیبا ممیزوجود دارد ،  ممیز کیفقک 

 فیرا توصا ممیزان یابیارز ی ندهایآاسات و فر ممیزی  میت ی اعضاا  ازیمورد ن  تیصاالح  نییدر مورد تع ییشاامل راهنما 7بند   توجه

 کند. یم

 : انجام شود دیبا ری، مراحل ز ممیزی  میت یکل تیاز صالح نانیاطم ی برا

  ممیزی به اهداف  یابیدست ی برا ازیمورد ن تیصالح ییشناسا -

 وجود داشته باشد. ممیزی  میًزم در ت تیکه صالح ی به طور ممیزی  میت ی انتخاب اعضا -

 : را در نشر گرفت ریموارد ز دی، با مشخص ممیزی  ی برا ممیزی  میت بیدرباره اندازه و ترک ی ریگ میدر تصم

  ممیزی  ی ارهای، با در نشر گرفتن دامنه و مع ممیزی به اهداف  یابیدست ی برا ازیمورد ن ممیزی  میت یکل تی( صالحالف

  ممیزی  یدگیچی( پب

 مشتر   ایاست  یبیترک ممیزی   کی ممیزی  ای( آپ

 انتخاب شده   ممیزی  ی ( روش هات

  ممیزی  ندیاز هرگونه تعارض منافع فرآ ی ریجلوگ ی برا یطرف یو ب تینیاز ع نانی( اطمث

 مربوطه  نفعیو اشخاص ذ شنوده ممیزی  ندگانینماکار و تعامل موخر با  ی برا ممیزی  میت ی اعضا یی( تواناج

توان با    یمساا ل را م نی. اممیزی شاونده  یو فرهنگ یاجتماع ی ها یمگی، و و ممیزی مربوط ، مانند زبان  ی/ داخل ی( مساا ل خارجچ

 به مترجم ، برطرف کرد. ازیبا توجه به ن نی، همچن یمتخصص فن کیاز پشتیبانی با  ای ممیزخود  ی مهارت ها

 شوند. ممیزی  دیکه با ییندهایآفر یدگیچی( نوت و پح

 مشورت کنند. میبا رهبر ت ممیزی  میت بیدر مورد ترک دیکنند با یم تیریرا مد ممیزی ( که برنامه ی )افراد فردصورت لزوم ،  در
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قرار  میت اریدر اخت  یاضااف  تیبا صاالح  یکارشاناساان فن دیپوشاش داده نشاود ، با ممیزی   میدر ت ممیزانًزم توساک    تیصاالح اگر

 .رندیگ

 شرکت کنند. ممیز ییو راهنما تیتحت هدا دی، اما با رندیقرار گ ممیزی  میآموزش ممکن است در ت نیدر ح ممیزان

. دیبوجود آ  تیمسائله صاالح ایًزم باشاد ، به عنوان مثال اگر تضااد منافع   ممیزی ممکن اسات در طول    ممیزی   میت  بیدر ترک رییتغ

،  ممیزی   میبا اشاخاص مناساب حل شاود )به عنوان مثال رهبر ت دی، با رییهرگونه تغ  جادیاز ا  قبل،  دیایب  شیپ  یتیوضاع  نیاگر چن

 (.ممیزی شونده ای کارفرمای ممیزی کنند ،  یم تیریرا مد ممیزی برنامه  ( کهی فرد )افراد

 ممیزی   م ی به رهبر ت   ی فرد   ممیزی   ت ی مسئول   واگذاری   5.  5.  5

 اختصاص دهند. ممیزی  میرهبر ت کیرا به  ی فرد ممیزی انجام  تیمسئول دیکنند با یم تیریرا مد ممیزی که برنامه   ی افراد

حاصال   نانیاطم ممیزی موخر   ی زیانجام شاود ، تا از برنامه ر ممیزی شاده    ی زیبرنامه ر  خیقبل از تار  یدر زمان کاف دیبا  فهیوظ  نییتع

 شود.

 : ارا ه شود ممیزی  میبه رهبر ت دیبا ری، اطالعات ز ی فرد  ی ها وخر ممیزی از انجام م نانیاطم ی برا

  ممیزی ( اهداف الف

 و هرگونه اطالعات مستند مربوطه  ممیزی  ی ارهای( معب

  ممیزی  ی آن برا ی ندهایآو فر وظایفسازمان و  یی، از جمله شناسا ممیزی کاربرد ( دامنه پ

 مرتبک ی ها  و روش ممیزی  ی ندهای( فرآت

  ممیزی  میت بی( ترکث

 انجام شود. دیکه با ممیزی  ی ها تیو مدت زمان فعال یها ، بازه زمان ، مکان ممیزی شوندهتماس  اتی( جز ج

  ممیزی انجام  ی ( منابع ًزم براچ

  ممیزی به اهداف  یابیدست ی شده برا ییشناسا ی و فرصت ها ریسک هابه  یدگیو رس یابیارز ی برا ازی( اطالعات مورد نخ

 کند. یم یبانیپشت ممیزی برنامه  یاخربخش ی برا ممیزی شوندهها با  در تعامالت آن ممیزی  می( ترهبرهاکه از رهبر )  ی( اطالعاتد

 : را به طور مناسب پوشش دهد ریموارد ز دیبا نیهمچن فیاطالعات مربوط به تکال

 هر دو متفاوت باشد  ای ممیزی شونده ای ممیزکه با زبان  یدر صورت ممیزی زبان کار و گزارش  -

 شود  یم عیتوز یچه کسبه  نکهیدر صورت لزوم و ا  گزارش ممیزی   یخروج-

 .در صورت لزوم ی زیاطالعات ، طبق برنامه مم تیموارد مربوط به محرمانه بودن و امن-
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  ممیزان ی برا یطیو مح یمنی، ا یبهداشت بیهرگونه ترت-

 دور ؛ ی ها تیبه سا یدسترس ایالزامات سفر  -

 الزامات امنیتی و کسب مجوز هرگونه  -

  یقبل ممیزی شده از  ی ریگیشود ، به عنوان مثال اقدامات پ بازنگری  دیکه با یهر عمل-

مرتبک   ایمشاابه  ی ندهایاز فرآ  ممیزی مختلف در حال    ی ها  میکه ت  ی، به عنوان مثال هنگام ممیزی  ی ها  تیفعال ریبا ساا  یهماهنگ-

 مشتر  هستند. ممیزی   کیدر مورد  ایمختلف  ی در مکان ها

هر  مخصاوص ی ها  تی، در مورد مسائول  ممیزی شاود ، مهم اسات که قبل از شاروت   یمشاتر  انجام م  ممیزی  کیکه   ی در موارد-

توافق   ممیزی انجاام دهناده    ی ساااازمان ها  نی، ب ممیزی   ی شاااده برا  نییتع  میرهبر ت  اراتیابا توجه به اخت مهیها ، به و از طرف  کیا

 حاصل شود.

 ممیزی برنامه    ج ی نتا   ت ی ری مد   6.  5.  5

 : شود یانجام م ریز ی ها تیحاصل کنند که فعال نانیاطم دیکنند با یم تیریرا مد ممیزی که برنامه   ی افراد

  ممیزی در برنامه  ممیزی هر  ی به اهداف برا یابیدست یابی( ارزالف

   ممیزی در مورد تحقق دامنه و اهداف  ممیزی  ی گزارش ها دییو تأ بازنگری (  ب

  ممیزی  ی ها افتهیبه  یدگیرس ی اقدامات انجام شده برا یاخربخش بازنگری (  پ

  ربکیذ نفعیبه اشخاص ذ ممیزی  ی گزارش ها عی( توزت

 .ی بعد ممیزی هرگونه  ی ضرورت برا نیی( تعث

 : ردیدر نشر بگموارد زیر را  دیکند ، در صورت لزوم با یم تیریرا مد ممیزی که برنامه   ی فرد

 مناطق سازمان ، و ریها به سا روش نیو بهتر ممیزی  جیانتقال نتا -

 .ندهایفرآ گرید ی امدهایپ -

 ممیزی سوابق برنامه    ی و نگهدار   ت ی ری مد   7.  5.  5

،   دیاتول  ممیزی برنااماه   ی نشاااان دادن اجرا  ی برا  ممیزی حااصااال کناد کاه ساااوابق  ناانیاطم دیاباا ممیزی برنااماه  تیاری( مادافرادفرد )

 دیا، باا  ممیزی و محرمااناه بودن اطالعاات مربوط باه ساااوابق    یتیامن  ی ازهاایااز رفع ن  ناانیاطم  ی شاااود. برا  یم  ی و نگهادار  تیاریماد

 شود. تدوین ییندهاآیفر

 : باشد ریتواند شامل موارد ز یم سوابق
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 : ، مانند ممیزی ( سوابق مربوط به برنامه الف

  ی زیبرنامه مم -

  ممیزی برنامه  گسترهاهداف و  -

 کنند. یم یمربوط را بررس یو داخل یو مسا ل خارج ممیزی برنامه  ی و فرصت ها ریسک هاکه  یکسان -

 .ممیزی برنامه  یاخربخش بازنگری  -

 : ، مانند ممیزی ب( سوابق مربوط به هر 

  ممیزی  ی و گزارش ها ممیزی  ی برنامه ها -

  ینیع ی زیمم ی ها افتهیشواهد و  -

 عدم انطبا   ی گزارش ها -

  یگزارش اقدامات اصالحاصالحات و   -

 .ممیزی  ی ریگیپ  ی گزارش ها -

 : از جمله یشامل موضوعات ممیزی  می( سوابق مربوط به تپ

  ممیزی  میت ی و عملکرد اعضا تیصالح یابیارز -

  ممیزی  ی ها میت لیو تشک میت ی و اعضا ممیزی  ی ها میانتخاب ت ی ارهایمع -

 .تیصالح بهبودو  نگهداری  -

 محقق شده است. ممیزی نشان دهد که اهداف برنامه  دیسوابق با اتیشکل و سط  جز 

 پایش برنامه ممیزی  6.  5

 : کنند نیرا تضم ریموارد ز یابیارز دیکنند با یم تیریرا مد ممیزی که برنامه   ی فرادا

 شوند. یمحقق م ممیزی شوند و اهداف برنامه  یبرنامه ها برآورده م ای( آالف

  یو کارشناسان فن ممیزی  میاز جمله رهبر ت ممیزی  میت  ی ( عملکرد اعضاب

  ممیزی طرح   ی در اجرا ممیزی  ی ها میت یی( تواناپ

 مربوطه  ی ها طرف ریو سا ی، کارشناسان فن ممیزان،  ممیزی شوندگان،  کارفرمایان ممیزی ( بازخورد ت
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 ممیزی  ندآیاطالعات مستند در کل فر تی( کفاث

 : در یراتییتواند شامل تغ یم نیرا نشان دهند. ا ممیزی به اصالح برنامه  ازیتوانند ن یاز عوامل م یبرخ

 ی زیمم ی ها افتهی -

  ممیزی  تیریمد ستمیو بلوغ س یسط  اخربخشنشان دادن  -

  ممیزی برنامه  یاخربخش -

  ممیزی دامنه برنامه  ای ممیزی دامنه  -

  ممیزی شونده تیریمد ستمیس -

 ها متعهد است. که سازمان به آن یالزامات ریاستانداردها و سا -

  یخارج ارا ه دهندگان -

  شناسایی شده تعارض منافع -

 کارفرمای ممیزی الزامات   -

 برنامه ممیزی   بهبود بازنگری و    7.  5

اهاداف آن محقق   ایاکنناد کاه آ  یابیاکنناد تاا ارز  باازنگری را    ممیزی برنااماه   دیاباا  ممیزی   کاارفرماای و    ممیزی برنااماه   تیاری( ماد)افراد  فرد

 بهبود برنامه استفاده شود. ی برا ی به عنوان ورود دیبا ممیزی برنامه  بازنگری آموخته شده از  مطالب. از ریخ ایشده است 

 : کنند نیرا تضم ریموارد ز دیکنند با یم تیریرا مد ممیزی که برنامه   ی افراد

  ممیزی برنامه  یکل  ی اجرا بازنگری  -

 بهبود  ی مناطق و فرصت ها ییشناسا -

 در صورت لزوم  ممیزی در برنامه  راتییاعمال تغ -

  6. 7، مطابق با  ممیزان ی مداوم حرفه ا بهبود بازنگری  -

 مربوطه ، در صورت لزوم. نفعیو اشخاص ذ کارفرمای ممیزی ، با  بازنگری و  ممیزی برنامه  جیگزارش نتا -

 : ردیرا در نشر بگ ریموارد ز دیبا ممیزی برنامه  بازنگری 

  ممیزی برنامه  پایشو روند حاصل از  جی( نتاالف

 و اطالعات مستند مربوطه  ممیزی برنامه  ی ندهایآ( انطبا  با فرب
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 مربوطه نفعیذ در حال تکاملو انتشارات  ازهای( نپ

  ممیزی ( سوابق برنامه ت

 ی ز ی انجام مم  6

 کلیات   1.  6

 ی نما 2اسات. شاکل  ممیزی برنامه   کیاز   یخاص به عنوان بخشا ممیزی   کیو انجام  آماده ساازی در مورد   ییبند شاامل راهنما نیا

 مهیو ممیزی بند به اهداف و دامنه  نیا  بافت  ی اجرا گساااترهدهد.    یمعمول را ارا ه م ممیزی   کیانجام شاااده در   ی تهایاز فعال  یکل

 دارد. یبستگ

 ی ز ی شروت مم  2.  6

 کلیات   1.  2.  6

.  5به   دیکن  نگاه)  ( تخصایص یافته باشاد.6.  6ی )نگاه کنید به  زیمم میت  رهبربا    ی زیمم  لیتا زمان تکم دیبا ی زیانجام مم  تیمسائول

5 .5.) 

 ندهایآشده ، فر  ممیزی تواند بسته به شخص    یم  یحال ، توال  نیدر نشر گرفته شود. با ا  دیبا  1، مراحل در شکل    ممیزی شروت    ی برا

 متفاوت باشد. ممیزی خاص  کیو شرا

 ممیزی شونده تماس با    ی برقرار   2.  2.  6

 :برقرار شده به منشور  ممیزی شوندهحاصل کند که تماس با شخص  نانیاطم دیبا ممیزی  میت رهبر

 ارتباطی با نمایندگان ممیزی شوندهالف( تایید کانال های 

  ممیزی انجام  تیصالحتایید ب(  

 ممیزی  ی، از جمله کارشناسان فن ممیزی  میت بی، روش ها و ترک ارهای( ارا ه اطالعات مربوط به اهداف ، دامنه ، معپ

که ساازمان  ییو فرصات ها هاریساک  در مورد   یاز جمله اطالعات  ی زیر  طرحاهداف   ی به اطالعات مربوطه برا  یابی( درخواسات دساتت

 ها.  به آن یدگیکرده است و نحوه رس ییشناسا

 .شونده ممیزی ، محصوًت و خدمات  ندهاآیها ، فر تیالزامات مربوط به فعال ریو سا مقرراتیو  یالزامات قانون نیی( تعث

 افشا و برخورد با اطالعات محرمانه  گسترهدر مورد  ممیزی شوندهموافقت با تایید ( ج

 .ی از جمله برنامه زمان بند ممیزی  هماهنگی ها تدوین( چ
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 .گریموارد د ای ی ، رازدار تی، امن یمنی، بهداشت و ا یدسترس ی خاص مکان برا هماهنگی هاهرگونه تعیین ح( 

 ممیزی  میت ی مترجم برا ایبه راهنما  ازیدر مورد حضور ناظران و نتوافق ( خ

 خاص  ممیزی مخاطب مورد نشر در رابطه با  ریسک های  ای یمورد عالقه ، نگران بافتهر  نیی( تعد

 کارفرمای ممیزی  ای ممیزی شوندهبا  ممیزی  میت بی( حل و فصل مسا ل مربوط به ترکذ

 ممیزی   امکان سنجی   3.  2.  6

 فراهم شود. ممیزی به اهداف  یابیاز دست یمنطق نانیشود تا اطم نییتع دیبا ممیزی انجام  امکان

 : ردیرا در نشر بگ ریمانند در دسترس بودن موارد ز ییفاکتورها دیبا یامکان سنج نییتع

  ممیزی و انجام  ی زیر طرح ی و مناسب برا ی( اطالعات کافالف

 ممیزی شوندهاز طرف  یکاف ی ( همکارب

 ممیزی انجام  ی برا ی( زمان و منابع کافپ

 و مناسب است. یاطالعات و ارتباطات کاف ی به فناور یمنابع شامل دسترس : توجه

 شود. شنهادیپ کارفرمای ممیزی  ی برا ی گرید نهی، گز ممیزی شوندهدر توافق با  دی، با ستین ریامکان پذ ممیزی که   ی موارد در

 ممیزی  ی ها   ت ی فعال  آماده سازی   3.  6

 اطالعات مستند   بازنگری   اجرای   1.  3.  6

 :به منشورشود  بازنگری  دیمربوطه با تیریکنترل مد ستمیمستند س  اطالعات

 4.  3.  6)به   ممیزی   قابل اجرای و اسناد  ممیزی  ی ها  تیفعال  آماده سازی و    ممیزی شونده عملیاتدر    ی اطالعات برا  ی جمع آور  -

  وظایف،  ندهای( ، به عنوان مثال در فرآدیکن نگاه

 یاحتمال ی ها  بافت تشاخیصو  ممیزی  ی ارهایبا مع یانطبا  احتمال  نییتع  ی اطالعات مساتند برا  گساترهاز    یکل ی نما  کی تدوین -

 ها. ی ریدرگ ای، مانند کمبودها ، حذف ها  ینگران

 : باشد ریشامل موارد ز دیاطالعات مستند با

از جمله  ممیزی شاوندهساازمان    بافت دیبا  بازنگری  نیدر ا  .یقبل ممیزی   ی گزارش ها  نی، و همچن تیریمد  ساتمیو ساوابق سا  اساناد

و اهداف   ارهایدامنه ، مع  دیبا  نیمربوط به آن در نشر گرفته شاود. همچن ی ها  و فرصات ریساک هاآن و   یدگیچیو پ  تیاندازه ، ماه

 .ردیرا در نشر بگ ممیزی 
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 ارا ه شده است. A.5اطالعات در  تصدیقدر مورد نحوه  ییراهنما :  توجه

 ممیزی   ی ز ی ر   طرح   2.  3.  6

 یزیر طرح یبرا سکیبر ر یمبتن کردیرو 1. 2. 3. 6

و اطالعات   ممیزی بر اساااس اطالعات موجود در برنامه   ممیزی   ی زیر طرح ی را برا  سااکیبر ر  یمبتن  کردیرو دیبا ممیزی   میت رهبر

 ، اتخاذ کند. ممیزی شوندهمستند ارا ه شده توسک 

کاارفرماای توافق    ی را برا  باافاتو    ردیدر نشر بگ  ممیزی   ی را در رونادهاا  ممیزی   ی هاا  تیافعاال  ریساااک هاای   دیاباا  ممیزی   ی زیر  طرح

  یو همااهنگ   کاارایی برنااماه ریزی   دیاباا  ی زیر  طرح  فراهم کناد.  ممیزی   اجرای در مورد نحوه    ممیزی شاااونادهو    ممیزی   می، ت  ممیزی 

 کند. لیخر به اهداف تسهوم یابیدست ی را برا ممیزی  ی ها تیفعال

به   یابیعدم دسات ریساک نیو همچن ممیزی   یدگیچینشاان دهنده دامنه و پ دیبا ممیزی شاده در برنامه   آماده ساازی  اتیمقدار جز 

 : ردیرا در نشر بگ ریموارد ز دیبا ممیزی  می، رهبر ت ممیزی  ی زیر طرحباشد. در  ممیزی اهداف 

 آن  یکل تیو صالح ممیزی  میت بی( ترکالف

 (.A.6به  دیکن نگاهمناسب ) ی رینمونه گ ی ( روشهاب

  ممیزی  ی ها تیفعال ییو کارا یبهبود اخربخش ی ( فرصت هاپ

  ییرموخر ممیزی  ی زیر طرحشده توسک  تدوین ممیزی به اهداف  یابیدست ریسک های (  ت

 .ممیزی  اجرای شده توسک  تدوین ریسک های وارده به ممیزی شونده(  ث

 ی برا ممیزی شاونده چیدمان های باشاد که بر  ممیزی  میت ی از حضاور اعضاا  یناشا می تواند  شاوندهریساک های وارده به ممیزی 

اتا    تساهیالتدر  یآن )به عنوان مثال آلودگ ی ها رسااختیز  ایو محصاوًت ، خدمات ، پرسانل    تیفیو ک  کی، مح  یمنیبهداشات و ا

 گذارد. یم ری( تأخزیتم

 ی ها  ساااتمیسااا  یرقابت ی ها  تیو اهداف و اولو یاتیعمل ی ندهایفرآ  نیبه تعامالت ب  ی ا مهیتوجه و دی، با  یبیترک ی ها  ی زیمم ی راب

 داده شود. یتیریمختلف مد

 ممیزی یزیر طرح اتیجز  2. 2. 3. 6

  نی ، و همچن ی و بعاد هیااول ی هاا ممیزی هاای   نیتواناد متفااوت بااشاااد ، باه عنوان مثاال ، ب  یم  ممیزی   ی زیبرنااماه ر ی و محتوا  اسیامق

  تی فعال  شاارفتیرا که با پ یراتییباشااد تا تغ  ریانعطاف پذ  یبه اندازه کاف  دیبا  ممیزی   ی زی. برنامه ریو خارج  یداخل ی ها  ممیزی   نیب

 شوند ، مجاز سازد. یم  ًزم ممیزی  ی ها

 : ارجات دهد ایرا ذکر  ریموارد ز دیبا ممیزی  ی زیر برنامه
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  ممیزی الف( اهداف 

 شوند. ممیزی  دیکه با ییندهایآفر نیآن و همچن وظایفسازمان و  یی، از جمله شناسا ممیزی ( دامنه ب

 و هرگونه اطالعات مستند مرجع  ممیزی  ی ارهای( معپ

، از جملاه جلساااات باا    ممیزی   ی هاا  تیاانجاام فعاال  ی هاا ، زماان و مادت زماان مورد انتشاار برا  خی( ، تااری و مجااز یکیزی( مکاان هاا )فت

  ممیزی شونده تیریمد

 ای یکیزی( فی از مکان )ها دی)به عنوان مثال با بازد  ممیزی شاااونده  ی ندهایآو فر  تساااهیالتبا   ییآشااانا ی برا ممیزی  میت  ازی( نث

 اطالعات و ارتباطات(. ی فناور بازنگری 

  یکاف ممیزی بدست آوردن شواهد  ی برا ممیزی  ی ریبه نمونه گ ازین گسترهمورد استفاده ، از جمله  ممیزی   ی ها ( روشج

 مفسران  ایراهنماها و ناظران  نی، و همچن ممیزی  میت ی اعضا ی ها تی( نقش ها و مسئولچ

 شوند. ممیزی  دیکه با ییها تیمربوط به فعال ی ها و فرصت ریسک هامنابع مناسب بر اساس در نشر گرفتن  صی( تخصح

 : به طور مناسب در نشر گرفته شود دیبا ممیزی شونده ی زیبرنامه ر

  ممیزی  ی برا ممیزی شونده( نمایندگان) ندهینما ییشناسا -

 هر دو متفاوت باشد  ای ممیزی شونده ای ممیزکه با زبان  یدر صورت ممیزی زبان کار و گزارش  -

 .شوند ممیزی  دیکه با ییمکان ها ی خاص برا هماهنگی هاتدارکات و ارتباطات ، از جمله  هماهنگی ها -

 اقدامات خاصی که برای مقابله با خطرات رسیدن به اهداف و فرصتهای ممیزی ممکن است انجام شود. -

 اطالعات  تیو امن ی امور مربوط به رازدار -

 پرو ه یآموخته شده ، بررس ی مثال درس ها به عنوان گری( دمنابعمنبع ) ای یقبل ممیزی شده از  ی ریگیاقدامات پ -

 شده  ی زیر طرح ممیزی  ی شده برا ی ریگیپ تیهرگونه فعال -

 مشتر  ی زی، در صورت مم ممیزی  ی ها تیفعال ریبا سا یهماهنگ -

ممیزی ،  ممیزی   میرهبر ت  نیب  دیبا ممیزی  ی ارا ه شااود. هر گونه مساائله در برنامه ها  ممیزی شااوندهبه   دیبا ممیزی  ی برنامه ها

 حل شود. ممیزی را مدیریت می کنندبرنامه که (  افرادو در صورت لزوم ، فرد ) شونده

 ممیزی   م ی اختصاص کار به ت   3.  3.  6

خاص را به هر  ی ها  مکان  ای وظایفها ،   تی، فعال ندهایآاز فر  ممیزی   تیمساائول  دی، با ممیزی  می، با مشااورت با ت ممیزی   میت رهبر

 تیو صااالح  تینیو ع  یطرف  یب دیبا یفیوظا  نیکند. در چن  نییرا تع  ی ریگ میتصاام اریو در صااورت لزوم اخت میت ی از اعضااا  کی
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  یآموزش و کارشاناساان فن   حالدر   ممیزان،  ممیزانمختلف  ی ها  تینقش ها و مسائول  نیو اساتفاده موخر از منابع و همچن ممیزان

 در نشر گرفته شود.

درباره   ی ریگ میو تصاام ی کار  فیوظا  صیبرگزار شااود تا تخصاا ممیزی   میت رهبربه طور مناسااب توسااک   دیبا ممیزی   میجلسااات ت

 ی زیبه اهداف مم  یابیکرد تا از دساات  جادیا ی کار فیدر تکال یراتییتوان تغ  یم ی زیمم  شاارفتیانجام شااود. با پ  یاحتمال راتییتغ

 حاصل شود. نانیاطم

 ممیزی   ی اطالعات مستند برا   آماده سازی   4.  3.  6

کنند و   بازنگری و   ی خود را جمع آور ممیزی  فیبا اساتفاده از هر رساانه مناساب ، اطالعات مربوط به وظا  دیبا  ممیزی   میت ی اعضاا

 کنند. آماده سازی  ممیزی  ی اطالعات مستند را برا

 : باشد ریتواند شامل موارد ز یم ممیزی  ی طالعات مستند براا

  تالیجید ای یکیزیف ی ها ستیلف( چک ل

  ممیزی  ی رینمونه گ اتی( جز ب

 ی ریتصو ی( اطالعات صوتپ

اطالعات جمع  جهیتواند در نت  یم آن هایی کهکند ،    جادیا ممیزی  ی ها  تیفعال  زانیدر م یتیمحدود  دیرساانه ها نبا نیاساتفاده از ا

 کند. رییتغ ممیزی شده در طول   ی آور

 آمده است. A.13در  ممیزی راهنمای تهیه اسناد کار  : توجه

مشاخص شاده   ممیزی همانطور که در برنامه    ای ممیزی  لیحداقل تا زمان تکم  دیآن ، با  نتایجشاده و  آماده ساازی اطالعات مساتند  

 شرح داده شده است. 6. 6در  ممیزی  تکمیلاطالعات مستند پ  از  ی است ، حفظ شود. نگهدار

در هر  ممیزی  میت ی توساک اعضاا دیبا یاختصااصا ایشاامل اطالعات محرمانه   ممیزی  ندیآفر  یشاده در ط  تدویناطالعات مساتند   

 زمان به طور مناسب محافشت شود.

 ممیزی  ی ها   ت ی انجام فعال   4.  6

 کلیات   1.  4.  6

 یتوال نینشاان داده شاده اسات. ا  1شاود همانطور که در شاکل   یمشاخص انجام م یتوال کیبه طور معمول در   ممیزی  ی ها  تیفعال

 خاص متفاوت باشد. ی ها ی زیمم کیممکن است متناسب با شرا
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 و ناظران   ها راهنما   ی ها   ت ی نقش ها و مسئول   تخصیص   2.  4.  6

  ممیزی شونده  ایو /    کارفرمای ممیزی ،    ممیزی   میرهبر ت  داتییرا با تأ  ممیزی   میو ناظران ، در صورت لزوم ، ممکن است ت  راهنماها

  می ت رهبرحاصااال نشاااود ،   نانیاطم  نیکنند. اگر ا  جادیدر آن اختالل ا ایبگذارند    ریتأخ ممیزی در انجام   دیها نبا ، همراه کنند. آن

 محروم کند. ممیزی خاص  ی ها تیفعال نیباشد که حضور ناظران را در ح داشتهحق  دیبا ممیزی 

ممیزی و  کارفرمای ممیزی   نیب  دیبا  ی و رازدار  تی، امن  ساتیز  کی، مح یمنی، بهداشات و ا  یدساترسا بیناظران ، هرگونه ترت ی راب

 شود. تیریمد شونده

 ای ممیزی  میکمک کنند و براسااس درخواسات رهبر ت ممیزی   میبه ت  دیشاوند ، با  یمنصاوب م  ممیزی شاوندهکه توساک   ییراهنماها

 : باشد ریشامل موارد ز دیآنها با ی ها تیکه به آنها منصوب شده اند ، عمل کنند. مسئول ممیزی 

 زمان و مکان ها  دییشرکت در مصاحبه ها و تأ ی افراد برا ییدر شناسا ممیزانلف( کمک به ا

  ممیزی شوندهخاص  ی ها به مکان یدسترس می( تنشب

  ی، رازدار  تی، امن  ستیز  کی، مح  یمنی، بهداشت و ا  یدسترس  ی خاص مکان برا  هماهنگی هامربوط به    نیقوان  نکهیاز ا  نانی( اطمپ

  برطرفمربوط به آنها  ریساک های و   رندیگ  یو ناظران شاناخته شاده و مورد احترام قرار م  ممیزی   میت ی موارد توساک اعضاا ریو ساا

 شود. یم

 در صورت لزوم ممیزی شوندهاز طرف  ممیزی  شاهد داشتن در(  ت

 اطالعات ، در صورت لزوم.  ی کمک به جمع آور ای حاتی( ارا ه توضث

 ه ی انجام جلسه افتتاح   3.  4.  6

 : است به شرح زیر هیاز جلسه افتتاح هدف

 .ممیزی برنامه  بر( ممیزی  می، ت ممیزی شوندهتوافق همه شرکت کنندگان )به عنوان مثال  تایید  (الف

 ها  و نقش آن ممیزی  میت معرفی  (ب

 اجرای کلیه فعالیت های ممیزی طرح ریزی شده از نانی( اطمج

برگزار شاود. در طول   ممیزی   ی ندهایآفر ای  وظایف  نیمسائولصاورت لزوم ، و در   شاوندهممیزی  تیریبا مد دیبا  هیجلساه افتتاح  کی

 فراهم شود.واًت طرح س ی برا یفرصت دیجلسه با

 ی ها ی زیاز موارد ، به عنوان مثال مم  ی اریمطابقت داشاته باشاد. در بسا ممیزی با روند   ممیزی شاونده  ییبا آشانا دیبا  اتیدرجه جز 

  تی ماه   یو توضا ی زیمم  کیارتباط در مورد انجام   ی ممکن اسات فقک شاامل برقرار  هیساازمان کوچک ، جلساه افتتاح  کیدر   یداخل

 باشد. ی زیمم
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اداره  ممیزی  میت رهبرتوسک  دیحفظ شود. جلسه با دیباشاد و سوابق حضور با  ی، جلساه ممکن اسات رسام ممیزی  کیشارا ریساا ی برا

 شود.

 : در نشر گرفته شود  صورت لزومدر  دیبا ریموارد ز یمعرف

 ها. نقش آن یشرکت کنندگان ، از جمله ناظران و راهنماها ، مفسران و طرح کل ریسا -

 باشد. ممیزی  میت ی از حضور اعضا یسازمان که ممکن است ناش ی ها  سکیر تیریمد ی برا ممیزی  ی ها  روش -

 : در نشر گرفته شود در صورت لزوم دیبا  ریموارد ز دییتأ

  ممیزی  ی ارهایاهداف ، دامنه و مع -

 ممیزی  میت نی، جلسات موقت ب  هیو زمان جلساه اختتام خی، مانند تار  ممیزی شاوندهمربوطه با   هماهنگی ها  ریو ساا ممیزی برنامه   -

  ازی( مورد ناتریی)تغ رییو هرگونه تغ ممیزی شونده تیریو مد

 ممیزی شوندهو  ممیزی  میت نیب یرسم یارتباط ی ها کانال -

  ممیزی زبان مورد استفاده در هنگام -

 مطلع شود. ممیزی در طول  ممیزی  شرفتیاز پ ممیزی شونده -

  ممیزی  میت ازیدر دسترس بودن منابع و امکانات مورد ن -

 اطالعات  تیو امن ی امور مربوط به رازدار -

  ممیزی  میت ی برا هماهنگی ها ریو سا اضطرار،  تی، امن یمنیمناسب ، بهداشت و ا یدسترس -

 بگذارند. ریتأخ ممیزی  انجامتوانند بر  یکه م تیدر سا ییها تیفعال -

 : به طور مناسب در نشر گرفته شود دیبا ریاطالعات در مورد موارد ز ارا ه

 ، در صورت وجود  ی درجه بند ی ارهایاز جمله مع ممیزی  ی ها افتهیروش گزارش  -

 ابدیخاتمه  ممیزی که ممکن است  یطیشرا -

  ممیزی در طول  یاحتمال ی ها افتهینحوه برخورد با  -

 .دنشرهایتجد ای اتی، از جمله شکا ممیزی  ی ریگ جهینت ایها  افتهیاز  ممیزبازخورد  ی برا یستمیهر س -
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 ممیزی   ن ی ارتباط در ح   ی برقرار   4.  4.  6

،   ممیزی شاوندهبا   نی، و همچن ممیزی   میارتباط در ت  ی برقرار ی برا یرسام هماهنگی ها، ممکن اسات ًزم باشاد   ممیزی در طول 

کاه الزاماات    ی در موارد  مهیباه و  گردد.  تادوین  (قاانون گاذارهاا)باه عنوان مثاال    یخاارجذینفعاان  و باه طور باالقوه باا    کاارفرماای ممیزی 

 عدم انطبا  ها دارند.از  ی به گزارش اجبار ازین مقرراتیو  یقانون

،  ممیزی   میت  ی اعضاا  نیمجدد کار ب  تخصایصو  ممیزی  شارفتیپ یابیتبادل اطالعات ، ارز ی برا  ی به صاورت دوره ا دیبا ممیزی   میت

 در صورت لزوم ، مشورت کند.

  ممیزی شاوندهرا به    یقابل توجه و هرگونه نگران  افتهی، هر گونه    شارفتی، پ ی به طور دوره ا  دیبا  ممیزی   میت  رهبر،  ممیزی  نیدر ح

و قابل توجه  ی فور ریساکاز  یکه حاک ممیزی  نیشاده در ح ی ، به طور مناساب ، اعالم کند. شاواهد جمع آور کارفرمای ممیزی و 

  یمورد موضاوع در   یگزارش شاود. هر گونه نگران ممیزی  کارفرمای و در صاورت لزوم ، به    ممیزی شاوندهبه  ریبدون تأخ  دیاسات ، با

 ممیزی  میبه رهبر ت  ممیزی شاوندهو  ممیزی  کارفرمای با   یارتباط احتمال ی و برا  ردیمورد توجه قرار گ دیبا ممیزی خارج از محدوده 

 گزارش شود.

ً  دیبا ممیزی  میاسات ، رهبر ت  یابیدسات  رقابلیی ممیزی دهد که اهداف   یموجود نشاان م ممیزی که شاواهد   ی در موارد را به  لید

 طرحدر  یراتییممکن اسات شاامل تغ یاقدام  نیکند. چن  نییگزارش دهد تا اقدامات مناساب را تع  ممیزی شاوندهو  ممیزی  کارفرمای 

 باشد.  ممیزی  پایان ای ممیزی دامنه  ای ممیزی ، اهداف  ممیزی   ی زیر

که  )افراد( فردتوساک  دیآشاکار شاود ، با ممیزی  ی ها تیفعال  شارفتیکه ممکن اسات در اخر پ ممیزی در برنامه   رییبه تغ  ازیهرگونه ن

 ارا ه شود. ممیزو به  ردیقرار گ رشیو پذ بازنگری ، مورد  ممیزی  کارفرمای  ایکنند و  یم تیریرا مد ممیزی برنامه 

 ممیزی اطالعات    ی در دسترس بودن و دسترس   5.  4.  6

مادت زماان و مکاان   نیو همچن  ممیزی شاااده   فیتعر  ی ارهاایاباه اهاداف ، دامناه و مع  ممیزی   ی انتخااب شاااده برا  ممیزی   ی روش هاا

ممکن   مکان نیقرار دارد. ا ممیزی  میت اریخاص در اخت ممیزی   تیفعال  ی برا  ازیاسات که اطالعات مورد ن ییدارد. مکان جا  یبساتگ

 .باشد ی و مجاز یکیزیف ی است شامل مکانها

 ای، اساتفاده و /  تدوینمساتقل از محل مسائله  نیمهم اسات. ا ممیزی  ی برا  ممیزی به اطالعات  یدساترساگی  و چگون زمان،   مکان

تواند از  یم ممیزی (.  دیکن  نگاه  A.1شااود )به جدول   نییتع دیبا ممیزی  ی موارد ، روش ها نیاطالعات اساات. بر اساااس ا رهیذخ

 رییتغ ممیزی در طول    دیباشاد که روش ها با  یمعن نیممکن اسات به ا ممیزی  کی، شارا  نیاز روش ها اساتفاده کند. همچن  یبیترک

 کنند.

 ممیزی اطالعات مستند هنگام انجام    بازنگری   6.  4.  6

 : شود بازنگری  ریبه موارد ز دیبا ممیزی شوندهطالعات مستند مربوط به ا

 ، تا آنجا که مستند شده است با معیارهای ممیزی  ستمیانطبا  س نییتع -
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 ممیزی  ی ها تیاز فعال پشیبانی ی اطالعات برا  ی جمع آور -

 ارا ه شده است. A.5اطالعات در  تصدیقدر مورد نحوه  ییراهنما:  توجه

مسائله    نیکه ا  ی، به شارط ابدیادامه  میزی همراه باشاد و ممکن اسات در طول   ممیزی  ی ها  تیفعال ریممکن اسات با ساا  بازنگری 

 نداشته باشد. ی ضرر ممیزی عملکرد    یاخربخشبرای 

)افراد( که  فردهم به  دیبا ممیزی   میارا ه نشااود ، رهبر ت ممیزی ارا ه شااده در برنامه    یدر چارچوب زمان  یاطالعات مسااتند کاف اگر

اتخاذ شاود  یمیتصام دی، با ممیزی اطالت دهد. بساته به اهداف و دامنه   ممیزی شاوندهکنند و هم به   یم تیریرا مد ممیزی برنامه  

 .دیدرآ قیبه حالت تعل ای ابدیاطالعات مستند ادامه  ی ها یتا زمان برطرف شدن نگران دیبا ممیزی  ایآ نکهیا رب یمبن

 اطالعات  د یی و تأ  ی جمع آور   7.  4.  6

  تی ، فعال وظایف  نیب  ی ، از جمله اطالعات مربوط به رابک ها  ممیزی   ی ارهای، اطالعات مربوط به اهداف ، دامنه و مع  ممیزی در طول  

 شوند. تصدیقاست ،  ریشده و تا آنجا که امکان پذ ی مناسب جمع آور ی ریبا استفاده از نمونه گ دی، با ندهایها و فرآ

 .دیمراجعه کن A.5اطالعات به  تصدیق ی برا :1 توجه

 آورده شده است. A.6در   ی در مورد نمونه بردار یراهنمای:  2 توجه

که درجه  ی شاوند. در موارد رفتهیپذ ممیزی به عنوان شاواهد  دیبا  رندیقرار بگ  تصادیقمورد   ی توانند تا حدود  یکه م یفقک اطالعات

منجر به  ممیزی درجه اتکا به عنوان شاواهد ، اساتفاده کند. شاواهد   نییتع  ی خود برا  ی از قضااوت حرفه ا  دیبا ممیزکم اسات ،   دییتأ

 ای،  افتهی  رییتغ ای دیجد  کیاز هرگونه شاارا ممیزی  می، ت  ینیشااواهد ع  ی جمع آور  نیخبت شااود. اگر در ح  دیبا ممیزی  ی ها افتهی

 آنها را برطرف کند. دیبا میمطلع شود ، ت ییفرصت ها ای ریسک ها

 دهد. یرا ارا ه م ممیزی  جهیبه نت دنیاطالعات تا رس  ی معمول ، از جمع آور ندیفرآ کیاز  یمرور کل کی 2 شکل

 

 منبع اطالعات

 

 جمع آوری با استفاده از نمونه گیری مناسب 

 

 شواهد ممیزی 

 

 ارزیابی بر اساس معیارهای ممیزی 
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 یافته های ممیزی 

 

 بازنگری 

 

 نتیجه گیری ممیزی

 

 

 اطالعات تصدیقو   ی معمول جمع آور ندی فرآ کی یاجمال ی بررس  - 2شکل 

 

 شود: ینمبه آن است ، اما محدود  ریاطالعات شامل موارد ز  ی جمع آور ی ها  روش

 مصاحبه ها -

 مشاهدات  -

 اطالعات مستند. بازنگری  -

 شده است. ارا ه A.14راهنمای مربوط به انتخاب منابع اطالعاتی و مشاهده در :  3 توجه

 ارا ه شده است. A.15در  ی زیاز محل مم دیدر مورد بازد یراهنمای:  4 توجه

 ارا ه شده است. A.17راهنمای انجام مصاحبه در :  5 توجه

 ممیزی   ی ها   افته ی   تدوین   8.  4.  6

 ایتواند انطبا     یم ممیزی  ی ها افتهیشاود.    یابیارز ممیزی   ی ارهایبر اسااس مع  دیبا  ممیزی ، شاواهد   ممیزی  ی ها افتهی  نییتع ی برا

 دیبا ی فرد ممیزی  ی ها افتهیشاود ،   یمشاخص م  ممیزی که توساک برنامه    یرا نشاان دهد. هنگام ممیزی   ی ارهایعدم انطبا  با مع

 باشد. ممیزی شوندهبه  هیبهبود و هر گونه توص ی ها ، فرصت ها آن بانیخوب همراه با شواهد پشت تجاربشامل انطبا  و 

 خبت شود. دیها با آن پشتیبانی ممیزی ها و شواهد  عدم انطبا 

 ایج ممیزی نت   ن یی تع   9.  4.  6

 اختتامیه جلسه یبرا یآمادگ 1. 9. 4. 6

 :به منشور مشورت کند  هیقبل از جلسه اختتام دیبا ممیزی  میت
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 .ممیزی بر خالف اهداف  ممیزی شده در طول  ی اطالعات مناسب جمع آور ریو سا ممیزی  ی ها افتهیبازنگری الف(  

 ممیزی.موجود در روند  نانیبا توجه به عدم اطمتوافق در نتیجه گیری ممیزی ب(  

 مشخص شده باشد. ممیزی ها ، اگر توسک برنامه  هیتوص آماده سازی (  پ

 .، در صورت لزوم  ممیزی  ی ریگیدر مورد پبح  د( 

 های ممیزی یریگ جهینت یمحتوا 2. 9. 4. 6

 : کند یرا بررس ریمانند موارد ز ی موارد دیبا ممیزی  ی ریگ جهینت

مورد نشر    جینتا  نیدر تأم تیریمد  ساتمیسا  ی، از جمله اخربخشا  یتیریمد  ساتمیو اساتحکام سا ممیزی   ی ارهایانطبا  با مع زانیالف( م

 ریسک ها.به  یدگیرس ی برا ممیزی شوندهاقدامات انجام شده توسک  یو اخربخش ریسک ها یی، شناسا

  یتیریمد ستمیو بهبود س ی ، نگهدار وخرم  ی ب( اجرا

  ممیزی  ی ارهایو تحقق مع ممیزی کاربرد ، پوشش دامنه  ممیزی به اهداف  یابی( دستپ

روندها به دسات   ییبه منشور شاناساا  یقبل ایمشاتر   ی زیاز مم ای ی زیمختلف مورد مم ی ها  بافتکه در   یمشاابه ی ها  افتهی(  ت

 آمده است.

 ندهیآ ی ها  تیفعال ایبهبود   ی برا ییها  هیتواند منجر به توصا  یم ممیزی  ی ها ی ریگ  جهیمشاخص شاود ، نت ممیزی اگر توساک برنامه  

 شود. ممیزی 

 ه ی جلسه اختتام   برگزاری   10.  4.  6

 برگزار شود. اختتامیهجلسه  دیبا ممیزی  ی ها ی ریگ جهیها و نت افتهیارا ه   ی برا

 : باشد ریشامل موارد زدر صورت لزوم برگزار شود و  ممیزی  تیریو با حضور مد ممیزی  میت رهبرتوسک  دیبا هیاختتام  جلسه

 شده اند. ممیزی هستند که  ییندهایآفر ای وظایفکه مسئول  یکسان

  ممیزی  کارفرمای  -

  ممیزی  میت ی اعضا ریسا -

 شود. یم نییتع ممیزی شونده ایو /  ممیزی  کارفرمای مربوطه که توسک  نفعیاشخاص ذ ریسا -

که ممکن آمده اساات   شیپ ممیزی که در طول   ییها  تیدر مورد موقع  ممیزی شااونده را  دیبا  ممیزی   میدر صااورت وجود ، رهبر ت

 کارفرمای توافق با   ای تیریمد  ساتمیدر سا  فیدر صاورت تعرمشاورت دهد. ، را در نتیجه گیری ممیزی کاهش دهد اطمیناناسات  

 توافق کنند. ممیزی  ی ها افتهیبه  یدگیرس ی برا یبرنامه عمل کی ی برا یدر مورد چارچوب زمان دی، شرکت کنندگان با ممیزی 
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و  ریساک هاو   بافت، از جمله در نشر گرفتن    ممیزی شاوندهبه اهداف   یابیرا در دسات تیریمد  ساتمیسا یاخربخشا دیبا  اتیجز   درجه

 .ردیآن ، در نشر بگ ی فرصت ها

با روند   ممیزی شاونده  ییآشانا دیبا  هیبه شارکت کنندگان ، در جلساه اختتام اتیجز    یاز ارا ه ساط  صاح  نانیاطم  ی برا  نیهمچن

 .ردیمورد توجه قرار گ زین ممیزی 

خبت شاود. در موارد   دیساوابق حضاور با شاامل ی باشاد و صاورتجلساه ا یتواند رسام  ی، جلساه م ممیزی  موقعیت های از    یبعضا ی برا

 ی ها افتهیداشاته باشاد و فقک شاامل انتقال    ی کمتر  تیتواند رسام یم  هی، جلساه اختتام  یداخل ی ها ی زی، به عنوان مثال مم گرید

 .باشد ی زیمم ی ها ی ریگ جهیو نت ممیزی 

 : داده شود  یتوض هیدر جلسه اختتام ممیزی جلسه  ی برا دیبا  ریصورت لزوم ، موارد ز در

  انگریاز اطالعات موجود اساات و لزوما  به طور کامل نما  ی شااده براساااس نمونه ا  ی جمع آور ممیزی شااواهد   نکهیالف( مشاااوره ا

 . ستین ممیزی شونده ی ندهایفرآ یکل یاخربخش

   ی ( روش گزارشگرب

 توافق شده  ندیبراساس فرآ ممیزی  ی ها افتهیبه  یدگی( نحوه رسپ

  ممیزی  ی ها افتهیبه  یکاف یدگیعدم رس ی( عواقب احتمالت

 شود. دییدر  و تأ ممیزی شونده تیریکه توسک مد ی به گونه ا ممیزی  ی ها ی ریگ جهیها و نت افتهی( ارا ه ث

 ندیآ، فر ممیزی  اتیبه شاکا  یدگی، رسا یاقدامات اصاالح و بازنگری   )به عنوان مثال اجرا ممیزی مربوط به بعد از    تی( هرگونه فعالج

 (.دنشریتجد

قرار  یمورد بح  و بررساا  دیبا  شااونده ممیزی و  ممیزی  میت  نیب ممیزی  ی ها ی ریگ  جهینت ایها   افتهیدر مورد  اختالف نشرهرگونه  

 خبت شود. دیبا سوابق آنو در صورت امکان حل شود. در صورت عدم حل ،  ردیگ

ها ًزم   هیتوصاکرد که   دیتأک دیبهبود ارا ه شاود. با ی ها  هیتوصا ی برا ییمشاخص شاود ، ممکن اسات فرصات ها  ممیزی اگر با اهداف 

 .ستندیاًجرا ن

 ممیزی گزارش   ع ی و توز   آماده سازی   5.  6

 ممیزی گزارش    آماده سازی   1.  5.  6

، مختصار و  قیساابقه کامل ، دق  کی  دیبا ممیزی گزارش کند. گزارش   ممیزی را مطابق با برنامه   ممیزی   جهینت دیبا ممیزی   میت رهبر

 : ارجات داده شودها  به آن ایباشد  ریارا ه دهد و شامل موارد ز ممیزی روشن از 

  ممیزی لف( اهداف ا
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 شده  ممیزی  ی ندهایآفر ای وظایف( و ممیزی شوندهسازمان ) ییشناسا مهی، به و ممیزی ( دامنه ب

  ممیزی  کارفرمای  یی( شناساپ

  ممیزی در  ممیزی شوندهو شرکت کنندگان  ممیزی  میت یی( شناسات

 انجام شده است. ممیزی  ی ها تیکه فعال ییها و مکان خی( تارث

  ممیزی  ی ارهای( معج

 و شواهد مرتبک  ممیزی  ی ها افتهی( چ

  ممیزی  ی ریگ جهی( نتح

  ممیزی  ی ارهایتحقق مع زانیدرباره م ای بیانیه ( خ

  ممیزی شوندهو  ممیزی  میت نیحل نشده ب اختالف نشر( هرگونه د

  یمورد بررسا ممیزی وجود دارد که شاواهد   ریساک نیا بیترت نیهساتند. به هم  برداری نمونه    تمرین  کی  ذاتیها به طور    ی زی( ممذ

 قرار نگرفته باشد.

 : به آنها ارجات دهد ایرا در صورت لزوم شامل شود  ریتواند موارد ز یم نیهمچن ممیزی   گزارش

  یشامل برنامه زمان ممیزی برنامه  -

 شود. ممیزی  ی ریگ جهینت نانیاطم تیکه ممکن است باع  کاهش قابل ی، شامل هرگونه موانع ممیزی از روند   ی خالصه ا

 محقق شده است. ممیزی مطابق با برنامه  ممیزی در محدوده  ممیزی اهداف  نکهیا تصدیق -

محرمانه بودن ، با   ایقرار نگرفته باشاد ، شاامل هرگونه مسائله در دساترس بودن شاواهد ، منابع    ممیزی که در محدوده    ی هر حوزه ا

 مربوطه  هاتیتوج

 کند. یم یبانیها را پشت است که آن ممیزی  یاصل ی ها افتهیو  ممیزی  ی ریگ جهیکه شامل نت ی خالصه ا -

 شده ییخوب شناسا تجربیات -

 لزومبرنامه اقدام توافق شده ، در صورت  ی ریگیپ -

 محرمانه مطالب  تیماه انیب -

 .ی بعد ی ها ممیزی  ای ممیزی برنامه  ی برا ی امدیهرگونه پ -
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 ممیزی گزارش    ع ی توز   2.  5.  6

ً  ریتوافق شاده صاادر شاود. در صاورت به تأخ  یبازه زمان کیدر    دیبا ممیزی گزارش    فردو    شاوندهممیزی به   دیآن با  لیانداختن ، د

 کننداعالم شود. یم تیریرا مد ی زیکه برنامه مم  ()افراد

 شود. رفتهیو پذ بازنگری ،  ی گذار خی، تار ، در صورت لزوم ممیزی متناسب با برنامه  دیبا ممیزی   گزارش

 شود. عیشده توز فیتعر ممیزی طرح  ای ممیزی مربوطه که در برنامه  اننفعیبه ذ دیبا ی زیگزارش مم سپ 

 در نشر گرفته شود. دیاز محرمانه بودن با نانیاطم ی ، اقدامات مناسب برا ممیزی گزارش  عیتوز هنگام

 ممیزی  تکمیل   6.  6

کارفرمای صاورت با   نیا  ریدر ی ایانجام شاده باشاد ،   ممیزی شاده    ی زیبرنامه ر ی ها  تیکه تمام فعال شاود  یم تکمیل  یزمان ممیزی 

طبق  ممیزی  تکمیلمنتشره وجود داشاته باشاد که مانع از  ریی  تیوضاع کی)به عنوان مثال ممکن اسات   باشادتوافق شاده   ممیزی 

 شود(. ممیزی برنامه 

 محا ایو الزامات قابل اجرا حفظ   ی زیشارکت کننده و مطابق با برنامه مم  ی با توافق طرف ها  دیبا  ی زیاطالعات مساتند مربوط به مم

 شود

 ممیزی گزارش  ایا ممیزی را کاه در طول  یگوناه اطالعاات چیه  دیاکنناد ، نباا یم تیاریرا ماد ممیزی کاه برنااماه    ()افراد  فردو   ممیزی   میت

 ی از طرف ها کی چیه ی ، براو در صاورت لزوم، تصاویب ممیزی شاونده ممیزی  کارفرمای   یصار تصاویببه دسات آمده اسات ، بدون 

 قانونی باشد.مگر در مواردی که الزام  .کنند فاش گرید

 .مطلع شونددر اسرت وقت  دیبا ممیزی شوندهو  ممیزی  کارفرمای ،  ممیزی ًزم باشدسند   کی ی محتوا ی افشای که در صورت

 .دیکن ییرا شناسا ممیزی شوندهو  ممیزی برنامه  ی و فرصت ها ریسک ها دیتوان یم ممیزی دروس آموخته شده از  با

 ممیزی  ی ر ی گ ی انجام پ   7.  6

  نی بهبود را نشاان دهد. چن ی فرصات ها  ای،   یاقدامات اصاالح ایبه اصاالحات ،    ازی، ن ممیزی تواند ، بساته به اهداف   یم ممیزی   جهیتن

ً  توسک    یاقدامات  دیبا  ممیزی شوندهدر صورت لزوم ،   تصمیم گیری و در مدت زمان توافق شده انجام می شود.  ممیزی شوندهمعمو

 اقدامات مطلع کند. نیا تیرا از وضع ممیزی  میت ایو /  ممیزی ( برنامه افرادفرد )

که  ی به فرد  دیبا  جیباشاد. نتا ی بعد ی زیاز مم یممکن اسات بخشا تصادیق  نیشاود. ا  تصادیق  دیاقدامات با نیا  یو اخربخشا لیتکم

 گزارش شود. ممیزی  کارفرمای به  تیریمد بازنگری  ی کند گزارش شود و برا یم تیریرا مد ممیزی برنامه 
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 ممیزان  ی اب ی و ارز   ت ی صالح   7

 کلیات  1.  7

 ممیزانشارکت دارند ، از جمله  ممیزی که در انجام  ی افراد تیبه اهداف آن به صاالح  یابیدسات ییو توانا ممیزی  ندیبه فرآ نانیطما

دانش و  ی ریبه کارگ ییو توانا یکه رفتار شاخصا  ی ندیآفر قیبه طور منشم از طر دیبا صاالحیت دارد.  یبساتگ ممیزی  میو رهبران ت

 نیا شااود. یابی، ارز  ردیگ  یرا در نشر م ممیزی و تجربه  ممیز، آموزش  ی آموزش ، تجربه کار  قیبه دساات آمده از طر ی مهارت ها

 ممیزان  ی برا  7.2.3شرح داده شده در   ی از دانش و مهارت ها ی. برخردیو اهداف آن را در نشر بگ ممیزی برنامه    ی ازهاین  دیبا ندیآفر

در  ممیزکه هر   ساتیاسات. ًزم ن ی فرد تیریمد  ساتمیسا  ی خاص رشاته ها گرید یمشاتر  اسات. برخ تیریمد  ساتمیسا قسامتهر 

 ًزم است. ممیزی به اهداف  یابیدست ی برا ممیزی  میت یکل تیحال ، صالح نیداشته باشد. با ا یکسانی تیصالح ممیزی  میت

 ندیارا ه دهد. فرآ نانی، منصفانه و قابل اطم  پایدارعینی،    ی ا  جهی، اجرا و مساتند شاود تا نت  ی زیر طرح  دیبا ممیزان  تیصاالح یابیارز

 : باشد ی به شرح زیرشامل چهار مرحله اصل دیبا یابیارز

  ممیزی برنامه  ی ازهاین نیتأم ی برا ازیمورد ن تیصالح نییلف( تعا

  یابیارز ی ارهایمعتعیین (  ب

 مناسب  یابیروش ارزانتخاب (  پ

  یابیارز انجام  (ت

 : فراهم کند ریموارد ز ی برا ی ا بافت دیبا یابیارز ندفرآی جهینت

 داده شده است(   یتوض 4. 5. 5)همانطور که در  ممیزی  میت ی انتخاب اعضا -

 ( ی)به عنوان مثال آموزش اضاف تیصالح شرفتیبه پ ازین نییتع -

 ممیزانعملکرد مستمر  یابیارز -

و بهبود   نگهداری ها توسااعه ،    ممیزی و مشااارکت منشم در   ی توسااعه مداوم حرفه ا قیخود را از طر ی ها  تیصااالح دیبا ممیزان

 (6. 7به  دی)نگاه کن .بخشند

 شرح داده شده است. 5. 7و  4. 7،  3. 7در  ممیزی  میو رهبران ت ممیزان یابیارز ی برا  ی ندیفرآ

 1.  7شاده در   نییتع ی ارهایمع  نیو همچن 3.  2.  7و  2.  2.  7شاده در    نییتع  ی ارهایبر اسااس مع دیبا ممیزی   میو رهبران ت ممیزان

 شوند. یابیارز

 شرح داده شده است. 2. 4. 5در  ممیزی برنامه  تیری( مدافرادفرد ) ازیمورد ن تیصالح
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 ممیز  ت ی صالح   ن یی تع  2.  7

 کلیات   1.  2.  7

 : در نشر گرفته شود دیبا ریمربوط به موارد ز ممیز، دانش و مهارت  ممیزی  ی ًزم برا تیصالح ی ریگ میدر تصم

 دهونش ممیزی  ی ندهایآ، محصوًت ، خدمات و فر یدگیچی، پ تی( اندازه ، ماهالف

   ممیزی  ی ( روش هاب

 شوند. ممیزی  دیکه با یتیریمد ستمیس ی ها قسمت(  پ

 شود. ممیزی  دیکه با یتیریمد ستمیس ی ندهایآو فر یدگیچی( پت

  شده اند. رسیدگی تیریمد ستمیس توسک که ییها و فرصت ها سکی( انوات و سطوح رث

  ی زیبرنامه مم گستره( اهداف و ج

  ممیزی به اهداف  یابیدر دست نانی( عدم اطمچ

 .اعمال شده استدر صورت لزوم مربوطه  نفعیاشخاص ذ ریسا ای ممیزی  کارفرمای که توسک  ی الزامات ، مانند موارد ری( ساح

 مطابقت داشته باشد. 7.2.3با اطالعات ذکر شده در  دیاطالعات با نیا

 فردی رفتار    2.  2.  7

شارح داده شاده عمل کنند.    4همانطور که در بند   ممیزی ًزم را داشاته باشاند تا بتوانند مطابق با اصاول   ی ها یمگیو دیبا ممیزیان

 ریمورد نشر شاامل موارد ز  ی حرفه ا ی از خود نشاان دهند. رفتارها ممیزی  ی ها  تیانجام فعال  نیرا در ح  ی رفتار حرفه ا دیبا ممیزان

 : است

 یقالف( پایبندی به اصول اخال

 ، یعنی مایل به در نشر گرفتن ایده ها یا دیدگاه های جایگزین کرروشن فب(  

 پ( تدبیر ، یعنی درایت در معاشرت با مردم

 ت( تیزبینی ، یعنی هشیاری نسبت به فعالیت ها و محیک فیزیکی پیرامون خود

 ث( تیزهوشی ، یعنی برخورداری از آگاهی و توانایی یریزی برای در  موقعیت ها

 پذیری ، یعنی قابلیت سازگاری با شرایک مختلفج( تطبیق 

 و تمرکز بر دستیابی به اهداف پایداری چ( پشتکار ، یعنی 
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 ح( توانایی تصمیم گیری ، یعنی قابلیت دستیابی به نتایج به هنگام بر پایه استدًل و تحلیل منطقی

 اخربخش با دیگرانخ( اعتماد به نف  ، یعنی توانایی انجام وظیفه به صورت مستقل ضمن تعامل 

د( توانایی عمل با شاکیبایی ، یعنی توانایی مسائولیت پذیری و پایبند بودن به اصاول اخالقی ، حتی اگر این اقدامات همیشاه محبوب 

 نباشد و گاهی منجر به اختالف نشر و تقابل شود.

 به یادگیری از موقعیت ها تمایل، یعنی  بهبود عالقه مند بهذ( 

 فرهنگ ممیزی شونده برای ، به عنوان مثال تیزبین و احترام قا ل شدن کنند به فرهنگ توجه ر( 

 ز( همکاری ، یعنی تعامل موخر با دیگران ، از جمله اعضای تیم ممیزی و پرسنل ممیزی شونده

 :موارد زیر را دارا باشند  دیبا ممیزان

 رود انجام دهند  یکه انتشار م ییها ی زیمورد نشر مم جیبه نتا یابیدست ی ًزم برا ی ها ( دانش و مهارتالف

 خاص بخش. ی و سط  انضباط و دانش و مهارت ها یعموم صالحیت(  ب

 را داشته باشند. ممیزی  میبه ت ی ارا ه رهبر ی ًزم برا یاضاف ی دانش و مهارت ها دیبا ممیزی  میت رهبران

 دانش و مهارت ها   3.  2.  7

 کلیات 1. 3. 2. 7

 :موارد زیر را دارا باشند  دیبا ممیزان

 رود انجام دهند  یکه انتشار م ییها ی زیمورد نشر مم جیبه نتا یابیدست ی ًزم برا ی ها ( دانش و مهارتالف

 خاص بخش. ی و دانش و مهارت ها قسمتو سط   یعموم صالحیت(  ب

 را داشته باشند. ممیزی  میبه ت ی ارا ه رهبر ی ًزم برا یاضاف ی دانش و مهارت ها دیبا ممیزی  میرهبران ت

 تیریمد ستمیس ممیزان یعموم یها دانش و مهارت 2. 3. 2. 7

 باشند. ریز ی ها بافتدر  ییدانش و مهارت ها  ی دارا دیبا ممیزان

حاصاال   نانیسااازد تا اطم  یرا قادر م ممیز،    بافت نیموجود در ا ی ها : دانش و مهارتممیزی  ی ها  و روش ندهایآ( اصااول ، فرالف

 شوند. یانجام م سیستماتیکبه طور منشم و  ممیزی هاکند که 

 :توانایی انجام موارد زیر را داشته باشد  دیبا ممیز

  سکیبر ر یمبتن ممیزی  کردیو اصول رو ممیزی مرتبک با  ی و فرصت ها ریسک هادر  انوات -
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 کار به طور موخر  یو سازمانده ی زیر طرح -

 مورد توافق  یدر برنامه زمان ی زیانجام مم -

 و تمرکز بر مسا ل مهم  ی بند تیاولو -

 )چه شخصا  و چه با استفاده از مترجمان(  یو کتب ی، شفاهوخر ارتباط م -

 اطالعات مستند ، از جمله سوابق و داده ها  بازنگری مصاحبه ، گوش دادن ، مشاهده و   قیاطالعات از طر  ی جمع آور -

  ممیزی  ی برا ی رینمونه گ ی ها کیاستفاده از تکن ی امدهایو پ تناسبدر   -

  یدر  و در نشر گرفتن نشرات کارشناسان فن -

 در صورت لزوم مختلف ،  وظایفو  ندهایرآف ریاز ابتدا تا انتها ، از جمله ارتباط متقابل با سا ندیآفر  کی ممیزی -

 شده  ی اطالعات جمع آور تصدیق ارتباط و صحت -

  ممیزی  ی ها ی ریگ جهیها و نت افتهیاز  پشتیبانی ی برا ممیزی شواهد  تناسبو  تیکفا دییتأ -

 بگذارد. ریتأخ ممیزی  ی ها ی ریگ جهیها و نت افتهی نانیاطم تیکه ممکن است بر قابل یعوامل یابیارز

 ها  گزارش آماده سازی و  ممیزی  ی اه افتهیو  ممیزی  ی ها تیفعال ی مستندساز -

 اطالعات. تیمحرمانه بودن و امن نگهداری  -

را در   ممیزی ساازد تا محدوده  یرا قادر م ممیز،   بافت نی: دانش و مهارت در ا  مراجع  ریو ساا تیریمد  ساتمیسا  ی ب( اساتانداردها

 :  شود یرا شامل م ریرا اعمال کند و موارد ز ممیزی  ی ارهایکرده و مع

اساتفاده   ممیزی   ی ها روش ای ارهایمع  نییتع ی که برا  یبانیپشات/ییراهنما ای  قانونیاساناد  ریساا ای تیریمد  ساتمیسا ی اساتانداردها -

 شود. یم

 ها  سازمان ریو سا ممیزی شوندهتوسک  تیریمد ستمیس ی استفاده از استانداردها -

 تیریمد ستمیس ی ندهایفرآ نیتعامل بروابک و  -

  ترکیبیمنابع  ایاستانداردها   تیو اولو تیدر  اهم -

 .ممیزی مختلف  کیمراجع به شرا ایاستانداردها  کاربرد -

را   ممیزی  تیریمد ی ها  وهیشااسااازد تا ساااختار ، هدف و   یرا قادر م  ممیز،   بافت نی: دانش و مهارت در ا  آن  بافت( سااازمان و پ

 : را پوشش دهد ریموارد ز دیبشناسد و با

 گذارد. یم ریتأخ تیریمد ستمیمرتبک که بر س نفعیذ ی ها و انتشارات طرف ازهاین -
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 و روابک  وظایف، اندازه ، ساختار ، حکومت نوت سازمان ،  -

 افراد  تیریو مد ی ، بودجه بند ی زیر طرحو اصطالحات مرتبک ، از جمله  ندهایآ، فر تیریو مد کسب و کار یکل میمفاه -

 .ممیزی شونده یو اجتماع یفرهنگ ی جنبه ها -

سااازد تا از الزامات سااازمان  یرا قادر م ممیز،    بافت نی: دانش و مهارت در ا  الزامات ریقابل اجرا و سااا یو مقررات  ی( الزامات قانونت

  ممیزی شاونده، محصاوًت و خدمات  ندهای، فرآ  ها  تیفعال ای ییخاص حوزه قضاا ی ها  آگاه بوده و در آن کار کند. دانش و مهارت

 : هدرا پوشش د  ریموارد ز دیبا

 ها  حاکم بر آن ی و نهادها مقرراتیو  یالزامات قانون -

  پایه قانونیاصطالحات  -

 .تیمسئولقرارداد و  -

انطبا    ی زیبه عنوان مم  دینبا تیریمد  ستمیس ی زیو مم  ستین  یتخصص حقوق ی به معنا  مقرراتیو   یاز الزامات قانون  ی: آگاه توجه

 شود. یتلق یقانون

 ممیزانبخش خاص  تینشم و انضباط و صالح 3. 3. 2. 7

 .یتیریمد ی ها و بخشها ستمیاز س یانوات خاص ممیزی 

 : است ریشامل موارد ز ممیزانبخش خاص  تیو صالح قسمت

 ها  و کاربرد آن تیریمد ستمی( الزامات و اصول سالف

  یمورد اساتفاده قرار م   ممیزی شاوندهکه توساک   یتیریمد ی ها  ساتمیسا ی )ها( و بخش )ها( مربوط به اساتانداردها  قسامت  یب( مبان

  ردیگ

دهد انطبا  را در   یامکان م ممیزی   میکه به تتجارب  و  ندهارآیها ، ف کی، تکن  ی خاص بخشروش ها و ها  قسامت( اساتفاده از  پ

 کنند. تدوینرا  ممیزی مناسب  ی ها ی ریگ جهیها و نت افتهیکرده و  یابیشده ارز  فیتعر ممیزی محدوده 

مرتبک با اهداف   های   فرصاتو ریساک ها تواند خطرب  ممیزکه   ی و بخش ، به گونه ا قسامتها و فنون مربوط به   ( اصاول ، روشت

 کند. یابیو ارز نییرا تع ممیزی 

 ممیزی میرهبر ت یعموم تیصالح 4. 3. 2. 7

 : داشته باشد تیصالحدر موارد زیر  دیبا ممیزی  می، رهبر ت وخر ممیزی انجام کارآمد و م لیبه منشور تسه

  ممیزی گروه  ی خاص اعضا تیبا توجه به صالح ممیزی  فیوظا تخصیصو   ممیزی  ی زیر طرحالف(  
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خود به  ی اه  و فرصات ریساک ها یابیها در ارز آن ایتا مشاخص شاود آ ممیزی ارشاد    رانیبا مد  کیدر مورد مساا ل اساتراتمبح   (  ب

 .ریخ ایمسا ل توجه کرده اند  نیا

  ممیزی  میت ی اعضا نیمشتر  ب ی رابطه کار نگهداری و  توسعه(  پ

 :  ، از جمله ممیزی  ندیفرآ تیری( مدت

  ممیزی از منابع در طول وخر استفاده م -

  ممیزی به اهداف  یابیدست تیعدم قطع تیریمد -

  ی منیبا بهداشات و ا ممیزان  انطبا از  نانی، از جمله حصاول اطم ی زیدر طول مم ممیزی   میت ی اعضاا یمنیحفاظت از ساالمت و ا -

  یتیامن هماهنگی هامربوطه و 

  ممیزی  میت ی اعضا تیهدا -

 در حال آموزش  ممیزانبه   ییو راهنما هدایتارا ه -

وجود دارد ،  ممیزی   میکه در ت  ی رخ دهد ، از جمله موارد ی زیکه ممکن اسات در طول مم یو حل تعارضاات و مشاکالت  ی ریشاگیپ -

 در صورت لزوم.

  شونده ممیزی و  ممیزی  کارفرمای ،  ممیزی کننده برنامه  تیری( مدافراددر ارتباط با فرد ) ممیزی  میت یندگی( نماث

  ممیزی  جهیبه نت دنیرس ی برا ممیزی  میت تی( هداج

 .ممیزی گزارش  لیو تکم آماده سازی ( چ

 قسمتچند  ممیزی یدانش و مهارت برا 5. 3. 2. 7

 تیریمختلف مد ی ها ستمیس نیب  ییدر  تعامالت و هم افزا

 تیرا در  کرده و محدود  ردیگ  یقرار م ی زیکه مورد مم  یتیریمد ساتمیسا ی از اساتانداردها  کیالزامات هر  دیبا ممیزی  میت رهبران

 دهند. صیها تشخ قسمتاز   کیخود را در هر  صالحیت ی ها

که  کپارچهی تیریمد  سااتمیاز ساا ی زیمم ای  یبیترک ممیزی تواند به عنوان   یبه صااورت همزمان م قساامت نیچند ممیزی : توجه

 دهد ، انجام شود. یرا پوشش م قسمت نیچند

 ممیز   ت ی به صالح   ی اب ی دست   4.  2.  7

 : به دست آورد ریاز موارد ز یبیتوان با استفاده از ترک یرا م ممیز تیصالح

 دهد  یرا پوشش م یعموم ممیز ی که دانش و مهارت ها یآموزش ی برنامه ها زیآم تیموفق تکمیلالف(  
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،  رانی، حل مشاکالت و ارتباط با مد  ی ریگ میمربوطه شاامل قضااوت ، تصام  ی حرفه ا ای یتیری، مد  یفن  تیموقع  کیب( تجربه در 

 مربوطه  نفعیاشخاص ذ ریو سا انی، مشتر همکارانمتخصصان ، 

 کند. یکمک م یکل صالحیتخاص که به توسعه  تیریمد ستمیو بخش س قسمت  کیو تجربه در  تعلیم( آموزش/پ

 به دست آمده است. قسمتتخصص در همان  ی دارا ممیزکه تحت نشارت  ممیزی ( تجربه ت

  ی تواناد باه معناا   یم  آزمونجزء    ی دارا  ی دوره هاا  ی باه نوت دوره دارد. برا  یبساااتگ  یدوره آموزشااا  کیا  زیآم تیاموفق  تکمیالتوجاه:  

 دوره باشد. تکمیلشرکت و  ی تواند به معنا یم نیدوره ها ، ا ریسا ی بودن امتحان باشد. برا زیآم تیموفق

 ممیزی   م ی رهبر ت   ت ی به صالح   ی اب ی دست   5.  2.  7

 یتجربه اضااف نیبه دسات آورد. ا  4. 3.  2.  7شارح داده شاده در  تیتوساعه صاالح ی را برا  یاضااف ممیزی تجربه  دیبا ممیزی   میرهبر ت

 به دست آمده باشد. یمتفاوت ممیزی  میرهبر ت راهنماییو  تیبا کار تحت هدا دیبا

 ممیز   یاب ی ارز   ی ارها ی مع  تدوین  3.  7

 ی ها  )مانند ساال یدر محل کار( و کم ایها در آموزش    عملکرد مهارت  ای)مانند نشاان دادن رفتار مطلوب ، دانش    یفیک دیبا  ارهایمع

 باشند. (ممیزی آموزش  ی ها انجام شده ، ساعت ی های زی، تعداد مم لیتجربه کار و تحص

 مناسب  ممیز  ی اب ی انتخاب روش ارز  4.  7

مورد توجه قرار   دیبا ری، موارد ز 2انجام شاود. در اساتفاده از جدول   2چند روش ارا ه شاده در جدول  ایبا اساتفاده از دو  دیبا یابیارز

 :ردیگ

 کاربرد نداشته باشد. کیدهد و ممکن است در همه شرا یها را نشان م نهیاز گز یعیوس فیذکر شده ط ی ها  لف( روشا

 متفاوت باشند. نانیاطم تیمختلف ارا ه شده ممکن است از نشر قابل ی ( روشهاب

 استفاده شود. یبیترک ی از روش ها دیو قابل اعتماد با منصفانه،  پایدار،  ینیع ی ا جهیاز نت نانیاطم ی ( براپ

 

 ممیزان یابیارز ی روشها - 2 جدول

 نمونه ها  اهداف روش ارزیابی

 جهت تصدیق سابقه ممیز  سوابق بازنگری 
، آموزش ، اشتغال   لیسوابق تحص لیتحل

 ممیزی و تجربه  ی ، مدار  حرفه ا 
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 بازخورد
جهت ارا ه اطالعات در مورد نحوه در   

 عملکرد ممیز 

ها ، پرسشنامه ها ، مراجع  ی نشرسنج

 یابی، ارز اتی، شکا فاتی، توص  یشخص

 همکاران  بازنگری عملکرد ، 

 مصاحبه 

مطلوب و  ی رفتار حرفه ا یابیارز جهت

اطالعات  تصدیق،  یارتباط ی ها مهارت

 ی دانش و کسب اطالعات اضاف آزمودنو 

 فردیمصاحبه های 

 مشاهده 
مورد نشر و   ی رفتار حرفه ا یابیارز جهت

 دانش و مهارت ی ریبه کارگ  ییتوانا

،  ی مشهودها ی زی نقش ، مم ی فایا

 کار نیعملکرد ح

 آزمون
رفتار و دانش و مهارت  یابیارز جهت

 مورد نشر و کاربرد آنها  ی ها

، تست روان   یو کتب  ی امتحانات شفاه

 شناسی 

 بازنگری پ  از ممیزی

ارا ه اطالعات در مورد عملکرد  جهت

،  ممیزی  ی ها تیدر طول فعال ممیز

 بهبود  ی ها  نقاط قوت و فرصتشناسایی  

، مصاحبه با   ممیزی گزارش  بازنگری 

و در  ممیزی   می، ت ممیزی  میرهبر ت

ممیزی  صورت لزوم بازخورد از طرف 

 شونده 

 

 

 ممیز   یاب ی انجام ارز  5.  7

 ممیز کیکه   یشااود. هنگام سااهیمقا  3.  2. 7شااده در   نییتع  ی ارهایبا مع دیبا یابیمورد ارز ممیزشااده درباره    ی اطالعات جمع آور

تجربه  ای، کار   یاضااف ی آموزش ها  دیکند ، با  یرا برآورده نم  ارهایشارکت کند مع ممیزی رود در برنامه    یکه انتشار م یابیتحت ارز

 انجام شود. ی مجدد بعد یابیو ارز دهرا انجام دا ممیزی 

 ممیز  ت ی صالح   بهبود و    نگهداری   6.  7

مشااارکت   قیخود را از طر ممیزی  تیصااالح  دیبا ممیزاندهند.    بهبودخود را    تیدا ما  صااالح دیبا ممیزی   میو رهبران ت ممیزان

 کنند. نگهداری  ی و توسعه مستمر حرفه ا تیریمد ستمیس ی زیمنشم در مم

 

 ممیزان   ممیزی و انجام   ی ز ی برنامه ر   ی برا   ی اضاف ی راهنما (  آموزنده )   Aضمیمه 

 

A.1  ممیزی   ی ها  استفاده از روش 
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 نیدر ا دیتوان  یمتداول را م ممیزی  ی ها  روش   یانجام شاود. توضا ممیزی  ی ها  از روش  یعیوسا  فیتواند با اساتفاده از ط  یم ممیزی 

مدت  نیو همچن ممیزی  ی ارهایو مع  گسترهبه اهداف ،   یبستگ ممیزی  ی انتخاب شده برا ممیزی  ی ها  . روشدیمشاهده کن مهیضم

.  رد یمورد توجه قرار گ دیبا  زین ممیزی  ی ها  از کاربرد روش  یناشا  تیموجود و هرگونه عدم قطع ممیزان  تیصاالح  زمان و مکان دارد.

 کند. نهیآن را به جیو نتاممیزی  ندآیفر یو اخربخش ییتواند کارا یم ممیزی مختلف  ی ها روش بیاستفاده از تنوت و ترک

اسات. جدول  ی زیانجام مم  ی مورد اساتفاده برا  ی و فناور ی زیمورد مم یتیریمد  ساتمیافراد درون سا  نیشاامل تعامل ب ی زیمم انجام

A.1 ممیزی به اهداف   یابیدساات ی برا  یبیترک ایتواند به صااورت جداگانه    یدهد که م  یرا ارا ه م ممیزی  ی ها  از روش  یینمونه ها 

محل و راه دور به  ی ها با چند عضاو باشاد ، ممکن اسات از روش ممیزی   میشاامل اساتفاده از ت ی زی. اگر ممردیمورد اساتفاده قرار گ

 طور همزمان استفاده شود.

 آمده است. A.15در  یکیزیف ی از مکان ها دیدر مورد بازد شتریاطالعات ب :  توجه

 روش های ممیزی – A.1جدول 

میزان مشارکت بین ممیز و ممیزی 

 شونده 

 مکان ممیز 

 از راه دور  در محل

 تعامل انسانی 

 انجام مصاحبه ها

ها و پرساشانامه ها با   ساتیچک ل لیتکم

 نیمشارکت مخاطب

 ممیزیاساناد با مشاارکت    بازنگری  انجام

 شونده

 ی ریگ نمونه

طار تاعااامالا  قیااز  ا  یارتاباااطااات   ن یابااه 

 معناست:

 انجام مصاحبه  -

 یانجام شاده با راهنما ی مشااهده کارها -

 راه دور  

 ها و پرسشنامه ها  ستیچک ل لیتکم -

اسااانااد باا مشاااارکات   باازنگری انجاام    -

 ده.ونش ممیزی 

 انسانیتعامل بدون 

اسااانااد )باه عنوان مثاال    باازنگری نجاام  ا

 داده ها( لیسوابق ، تحل

 انجام شده ی کارها مشاهده

 در محل دیبازد انجام

 ها ستیچک ل لیتکم

 )به عنوان مثال محصوًت( ی بردار نمونه

اسااانااد )باه عنوان مثاال    باازنگری انجاام  

 داده ها( لیسوابق ، تحل

  یابزارهاا   قیکاه از طر ییکاارهاا  مشااااهاده

شاااود ، باا توجاه باه   یانجاام م  مراقبتی

 یو مقررات یو قانون یالزامات اجتماع

 داده ها لیتحل

از راه دور بدون در نشر گرفتن فاصاله  ممیزی  ی ها  تیشاود. فعال  یانجام م  ممیزی شاوندهدر محل   ،در محل ممیزی  ی ها  تیعالف

 شود. یانجام م شونده ی زیاز محل مم ریی یدر هر مکان

شاامل   یتعامل ریی ممیزی  ی ها  تیاسات. فعال ممیزی  میو ت  ممیزی شاوندهپرسانل    نیشاامل تعامل ب یتعامل ممیزی  ی اه  تیفعال

 و اسناد است. تسهیالت،  زاتینشده ، بلکه شامل تعامل با تجه ممیزی شونده ندهینمابا افراد  یگونه تعامل انسان چیه
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برنامه   رانیمد ای، بر عهده شااخص    ی زیر  طرحدر مرحله   نیمع ی زیهرگونه مم ی برا ممیزی   ی ها از روشوخر اسااتفاده م  تیمساائول

 دارد. ممیزی  ی ها تیانجام فعال ی را برا تیمسئول نیا ممیزی  میاست. رهبر ت ممیزی  میرهبر ت ای ممیزی 

  یاب یدست  ریسک  زانیداشته باشد )به عنوان مثال م  یبستگ ی تواند به عوامل متعدد  یاز راه دور م ممیزی  ی ها  تیفعال  یامکان سنج

 (.مقرراتیو الزامات  ممیزی شوندهو  ممیزپرسنل  نیب نانیاطم زانی، م ممیزی به اهداف 

مناساب و متعادل اسات ،   ،از راه دور و در محل ممیزی  ی ها  حاصال شاود که اساتفاده از روش  نانیاطم دی، با  ممیزی ساط  برنامه   در

 حاصل شود. نانیاطم ممیزی بخش به اهداف برنامه  تیرضا یابیتا از دست

A.2   ممیزی   ند ی فرآ  کرد ی رو 

،   1، قساامت   ISO/IEC ی ها دایرکتیومطابق با  ISO تیریمد  سااتمیساا ی همه اسااتانداردها  ی برا  "ندیفرآ  کردیرو"از    اسااتفاده

ها در   ساازمان و تعامالت آن ی ندهایآفر ی زی، مم تیریمد  ساتمیسا  کی ی زیدر  کنند که مم دیبا ممیزاناسات.   یالزام  SL  وساتیپ

در  شاوند و به  گریکدیمرتبک با  ی ندهایبه عنوان فرآ ها  تیکه فعال  یاسات. هنگام تیریمد  ساتمیچند اساتاندارد سا ای  کیرابطه با  

 .ندیآ یبه دست م ی و کارآمدتروخر به طور م ینیب شیمستمر و قابل پ جیمنسجم عمل کنند ، نتا ستمیس  کیعنوان 

A.3  ی قضاوت حرفه ا 

  یاب یدسات  ی را اعمال کرده و از تمرکز بر الزامات خاص هر بند اساتاندارد به بها  ی قضااوت حرفه ا  ممیزی  ندیدر طول فرآ دیبا ممیزان

 اجتناب کنند. تیریمد ستمیمورد نشر س جهیبه نت

 ایاجرایی  روش  کی ی و محتوا ارهایاز مع ی مجموعه ا نیب سااهیبه لحاظ مقا ISO تیریمد  سااتمیاسااتاندارد ساا  ی از بندها یبرخ

مقصاود    ایآ نکهیا  نییتع ی خود برا ی از قضااوت حرفه ا دیبا ممیزانمواقع ،  نیکنند. در ا  ممیزی توانند    ینم  یدساتورالعمل ، به آساان

 ، استفاده کنند. ریخ ایاز بند برآورده شده است 

A.4 عملکرد جینتا 

ها به   و آنچه که آن ندهایکه فرآ یتمرکز کنند. در حال تیریمد  ساااتمیمورد نشر سااا  جهیبر نت  ممیزی  ندیدر طول فرآ دیبا ممیزان

 ی ها  ساتمیسا  یکپارچگیتوجه به ساط     نیو عملکرد آن مهم اسات. همچن تیریمد  ساتمیسا  جهیآورند مهم هساتند ، نت  یدسات م

 مهم است. اریسها ب مورد نشر آن جیمختلف و نتا تیریمد

ها چندان مهم    سااازمان  ریمهم باشااد اما در سااا  دهیچیپ ایباً  سااکیسااازمان با ر  کیتواند در   یمسااتندات م  ای ندیآفر کی فقدان

 .ستین

A.5  اطالعات تصدیق 
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را قراهم  اخبات برآورده شدن الزامات ی برا یکاف ینیاطالعات شواهد ع ایکنند که آ یبررس  دیبا ممیزاناست ،   ریآنجا که امکان پذ تا

 ، مانند: می کند

 مورد انتشار در اطالعات مستند موجود است(  ی لف( کامل )تمام محتواا

 مانند استانداردها و مقررات( ؛ گری)مطابقت مطالب با منابع معتبر د  ی( صحب

 خود و با اسناد مربوطه سازگار است(  ی )اطالعات مستند به خودسازگار (  پ

 )مطالب به روز هستند(. جاری (  ت

 ایدهد   یاخبات برآورده شادن الزامات ارا ه م ی برا یکاف  ینیشاواهد ع  تصادیقاطالعات مورد   ایدر نشر گرفته شاود که آ دیبا  نیهمچن

 .ریخ

شاواهد مورد   درساتی دیشاود ، با ی( ارا ه مجایگزین  ی متفاوت از حد انتشار )مانند افراد مختلف ، رساانه ها ی ا  وهیاطالعات به شا اگر

 .ردیقرار گ یابیارز

  زی اسااات ، اماا در ساااناد ن  ممیزی   دامناهکاه خاارج از    یاطالعاات  ی برا  مهیمقررات قاابال اجرا در مورد حفااظات از داده هاا )باه و  لیادل باه

 ًزم است. یاطالعات مراقبت خاص تیامن ی موجود است( برا

A.6 نمونه گیری 

A.6.1 کلیات 

، به   ساتیمقرون به صارفه ن ای ی، عمل  ی زیتمام اطالعات موجود در طول مم  یکه بررسا  ردیگ  یصاورت م  یزمان ممیزی  ی رینمونه گ

 .کند هیرا توج تیهر مورد در جمع یپراکنده است تا بررس اریبس ییایاز نشر جغراف ایاست  ادیز اریعنوان مثال. تعداد سوابق بس

(  تیاموجود )جمع  ی موارد در کال مجموعاه داده هاا  درصاااد 100انتخااب کمتر از    نادیبزرگ فرآ  تیاجمع  کیااز    ممیزی   ی رینموناه گ

 است. تیدر مورد جمع ی ریگ جهی، به منشور نت تیآن جمع ی ها یمگیاز و یشواهد در مورد برخ یابیبه دست آوردن و ارز ی برا

تواند به  یم ممیزی داشاته باشاد که اهداف   نانیفراهم آورد تا اطم ممیز ی را برا یاسات که اطالعات نیا ممیزی  ی ریهدف از نمونه گ

 .به دست خواهد آمد ای دیدست آ

  جهی، نت  نینباشند که از آن انتخاب شده اند. بنابرا  یتیجمع  ندهیاست که نمونه ها ممکن است نما  نیا  ی ریمربوط به نمونه گ ریسک

. بساته به تنوت دیآ  یبه دسات م تیکل جمع  یباشاد که در صاورت بررسا  ی زیممکن اسات مغرضاانه باشاد و متفاوت از آن چ ممیز

 وجود داشته باشد. زین ی گرید ریسک های شده ممکن است  تخابموردنشر و روش ان تیموجود در جمع

ً  شامل مراحل ز ممیزی  ی ریگ نمونه  : است ریمعمو

  ی ریاهداف نمونه گ نییلف( تعا
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  ی ریمورد نمونه گ تیجمع بیو ترک زانی( انتخاب مب

  ی ری( انتخاب روش نمونه گپ

 حجم نمونه مورد نشر  نیی( تعت

  ی رینمونه گ تی( انجام فعالث

 .جینتا ی ، گزارش و مستندساز یابی، ارز  ی ( گردآورج

را    ی دیمف  جهیو نادرسات نت  یناکاف ی از داده ها  ی نمونه بردار  رایموجود توجه شاود ، ز ی داده ها  تیفیبه ک دی، با ی رینمونه گ  هنگام

  یباشاااد ، به عنوان مثال. برا  ازیمورد ن ی و نوت داده ها ی ریبر اسااااس روش نمونه گ  دیارا ه نخواهد داد. انتخاب نمونه مناساااب با

 .تیجمع کیاستنباط در مورد  ایخاص  ی رفتار ی استنباط الگو

را  نانیانجام شاده بر اسااس نمونه و ساط  اطم  ی تواند حجم نمونه ، روش انتخاب و برآوردها  یدر مورد نمونه انتخاب شاده م  گزارش

 .ردیدر نشر بگ

 .کنند( استفاده دینیرا بب A.6.3) ی آمار ی رینمونه گ ای( دینیرا بب A.6.2بر قضاوت ) یمبتن ی رید از نمونه گنتوان یم ممیزی ها

A.6.2  قضاوت بر مبنای نمونه گیری 

 (.دینیرا بب 7است )بند  یمتک ممیزی  میو تجربه ت صالحیتبر قضاوت به  یمبتن ی رینمونه گ

 : را در نشر گرفت ریتوان موارد ز یبر قضاوت م یمبتن ی رینمونه گ ی برا

  ممیزی  دامنهدر  یقبل ممیزی ( تجربه الف

  ممیزی به اهداف  یابیدست ی ( برامقرراتیو  یالزامات )از جمله الزامات قانون یدگیچی( پب

  تیریمد ستمیسازمان و عناصر س ی ندهایو تعامل فرآ یدگیچی( پپ

  تیریمد ستمیس ای ی، عامل انسان ی در فناور رییتغ زانی( مت

 بهبود  ی شده برا ییقابل توجه قبال  شناسا ی و فرصت ها ریسک ها(  ث

 .تیریمد ی ها ستمیس پایشحاصل از   یخروج( ج

 ی ریگ  جهیو نت ممیزی  ی ها افتهیدر   تیعدم قطع ریاز تأخ ی برآورد آمار  چیاسات که ه  نیبر قضااوت ا  یمبتن ی ریشاکال در نمونه گا

 بدست آمده وجود ندارد. ی ها

A.6.3 نمونه گیری آماری 
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و آنچه در مورد  ممیزی بر اسااس اهداف  دیبا ی رینمونه گ طرحاساتفاده شاود ،   ی آمار ی ریگرفته شاده اسات از نمونه گ  میاگر تصام

 ها گرفته شود ، باشد. از آن دیکه نمونه ها با تیکل جمع ی ها یمگیو

مورد   یزمان یمگیبر و  یمبتن ی ریشاود. نمونه گ  یاحتمال اساتفاده م  هیانتخاب نمونه بر اسااس نشر ندیآاز فر  ی آمار  ی رینمونه گ در

 اینادرساات / یهر نمونه وجود داشااته باشااد )به عنوان مثال صااح ی برا  ینمونه احتمال  جهیکه فقک دو نت  ردیگ  یاسااتفاده قرار م

 رخ دهد. وستهیمحدوده پ کینمونه در  جیشود که نتا یاستفاده م یزمان ریمتغ بر یمبتن ی ریگذر/شکست(. نمونه گ

ً  مبتن  یمورد بررسااا  جینتاا  ایاکاه آ  ردیدر نشر بگ  دیاباا  ی رینموناه گ  طرح اسااات. باه عنوان مثاال ، هنگاام   ریمتغ  ایا  یمگیبر و یاحتماا

اساتفاده کرد. هنگام   یمگیبر و  یمبتن  کردیتوان از رو  یروش ، م  کیشاده در   نییشاده با الزامات تع لیتکم ی مطابقت فرم ها یابیارز

 احتماً  مناسب تر خواهد بود. ریبر متغ یمبتن کردیرو کی،  تیاز موارد نقض امن  ی تعداد اییذا   یمنیوقوت حوادث ا یبررس

 : بگذارند عبارتند از ریتأخ ممیزی  ی ریتوانند بر طرح نمونه گ یکه م ی عناصر

 سازمان  یدگیچیو پ تی، اندازه ، ماه بافتلف(  ا

  دارای صالحیت  ممیزان( تعداد ب

 ها   ی زیمم تواتر(  پ

 ؛ ی فرد ممیزی ( زمان ت

 ازیمورد ن یخارج نانی( هر سط  اطمث

 .رمنتشرهیی ای( وقوت حوادث نامطلوب و/ج

  ک یآن اساات ،  رشیبه پذ لیما  ممیزکه  ی رینمونه گ  سااکیشااود ، سااط  ر  یم  نیتدو ی آمار ی رینمونه گ طرح کیکه   ینگامه

 5 ی نمونه بردار  ساکیشاود. به عنوان مثال ، ر  یم  دهیقابل قبول نام نانیایلب به عنوان ساط  اطممسائله    نیمالحشه مهم اسات. ا

 ساکیر نیاسات ا لیما ممیزمعناسات که   نبدی ٪5  ی رینمونه گ  ساکیر  دارد.  قتدرصاد مطاب  95قابل قبول   نانیدرصاد با ساط  اطم

قرار    یمورد بررسا تیاگر کل جمع،  کند   یرا منعک  نم یواقع ریمقاد  یمورد بررسا ی ( نمونه ها20در  1 ای)  100از    5که  ردیرا بپذ

  گرفت. یم

 مسائله نیانجام شاده را مساتند کنند. ا ی به طور مناساب کارها دیبا ممیزانشاود ،   یاساتفاده م  ی آمار ی ریکه از نمونه گ  یهنگام

)به عنوان مثال نمونه قابل    یابیارز ی مورد اساتفاده برا ی رینمونه گ ی ارهای، مع  ی رینمونه گ ی مورد نشر برا تیجمع  فیشاامل توصا

 بدست آمده است. جیو نتا یابیمورد ارز ی مورد استفاده ، تعداد نمونه ها ی ها و روش ی آمار ی قبول( ، پارامترها

 

A.7  ممیزی در یک سیستم مدیریتیتطابق 

 :  دارد ریموارد ز ی برا ی موخر ی ندهایفرآ ممیزی  ایکه آ ردیدر نشر بگ دیبا ممیزی  میت
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 که متعهد به آن است  یالزامات ریآن و سا مقرراتیو  یالزامات قانون یی( شناساالف

 الزامات  نیا تیبه رعا یابیدست ی ، محصوًت و خدمات خود برا ها تیفعال تیری( مدب

 انطبا  آن. تیوضع یابی( ارزج

از مطابقت با    نانیاطم  ی برا  ممیزی شااوندهکه  ییندهایفرآ یابیسااند ، هنگام ارز نیارا ه شااده در ا یعموم ی ها ییبر راهنما عالوه

 :د اگر ممیزی شونده ریرا در نشر بگ ریموارد ز دیبا ممیزی  میالزامات مربوطه اجرا کرده است ، ت

 دارد. راتییتغ تیریاز مد یدر الزامات انطبا  و در نشر گرفتن آنها به عنوان بخش راتییتغ ییشناسا ی براوخر م ندیفرآ  کی( 1

 است. خودانطبا   ی ندهایآفر تیریمد ی برا دارای صالحیتافراد    ی ( دارا2

و  نگهداری کرده نفعیاشاخاص ذ  ریساا ای قانون گذارمطابق الزامات    خود  انطبا  تی( اطالعات مساتند و مناساب را در مورد وضاع3

 دهد. یارا ه م

 شود. یخود شامل م یداخل ممیزی ( الزامات انطبا  را در برنامه 4

 می کند. بررسی( موارد عدم انطبا  را 5

 .ردیگ یخود در نشر م تیریمد ی ها بازنگری عملکرد را در انطبا   (6

A.8 ممیزی بافت 

 ی ها و انتشارات طرف  ازهایکند ، از جمله ن  یخود م  بافت  نیی، سازمان را ملزم به تع تیریمد ی ها  ستمیس  ی از اساتانداردها  ی اریبسا

 طرحو  لیاتحل  ی مختلف برا ی ها کیاتواند از تکن  یساااازمان م کیاکار ،   نیانجاام ا  ی . برایو داخل  یمربوط و مساااا ل خارج  نفعیذ

 کند. ستفادها  کیاستراتم  ی زیر

 ی ، به طور  ردیگ  یمورد اساتفاده قرار موخر و به طور م افتهیمنشور توساعه  نیا ی برا  یمناساب  ی ندهایکنند که فرآ دییتأ دیبا ممیزان

 دیبا ممیزانکار ،  نیانجام ا  ی کند. برا  یفراهم م تیریمد سااتمیدامنه و توسااعه ساا  نییتع ی برا  ی قابل اعتماد  ی آنها مبنا  جیکه نتا

 : رندیرا در نشر بگ ریمربوط به موارد ز ینیشواهد ع

 ( مورد استفاده ؛ی روش )ها ای)ها(  ندیآ( فرالف

 )ها(  ندیافراد مشارکت کننده در فرآ صالحیتو  یستگی( شاب

 )ها(  ندیفرآ جی( نتاپ

  تیریمد ستمیدامنه و توسعه س نییتع ی برا جی( استفاده از نتات

 صورت لزوم.، در  بافت ی دوره ا بازنگری (  ث
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 یتوانند به منشور قضاوت در مورد اخربخش  یها م  را که سازمان  یتیریمد  ی دانش مربوط به بخش مربوطه و در  ابزارها  دیبا  ممیزان

 استفاده کنند ، داشته باشند. بافت نییتع ی مورد استفاده برا ی ندهایفرآ

A.9 و تعهد یرهبر ممیزی 

 داده اند. شیرا افزا مدیریت ارشد، الزامات  یتیریمد ی ها ستمیس ی از استانداردها ی اریبس

ها   تیاز مسئول  ی و انجام تعداد تیریمد  ستمیسا یدر مورد اخربخشا  ی ریپذ  تیبا مسائول ی الزامات شاامل نشاان دادن تعهد و رهبر نیا

 هستند. ی که قابل واگذار یفیو وظا ردیخود به عهده بگ دیبا مدیریت ارشداست که  یفیشامل وظا ها نیاست. ا

و نحوه تعهد خود   تیریمد  ستمیمربوط به س  ی ها ی ریگ  میدر تصم  مدیرات ارشدمشارکت    زانیدر مورد م  ینیشواهد ع  دیبا ممیزان

ها ،  یمرتبک )به عنوان مثال خک مشا ی ندهایحاصال از فرآ  جینتا  بازنگری امر با   نیآن را بدسات آورند. ا  یاز اخربخشا نانیاطم ی برا

 است. ریامکان پذ مدیران ارشدمشارکت  زانیم نییتع ی ارشد( و مصاحبه با کارکنان برا رانیمد اطاتاهداف ، منابع موجود ، ارتب

  ستمیمربوط به س قسمتا از مسا ل مربوط به  ه  حاصل کنند که آن  نانیارشد مصاحبه کنند تا اطم رانیبا مد دیبا  نیهمچن ممیزان

به   تیریمد  ساتمیسا  یابیدارند ، تا بتوانند از دسات  یکند ، در  کاف  یم  تیکه ساازمان آنها در آن فعال  بافت  نیخود و همچن تیریمد

 حاصل کنند. . نانیطممورد نشر خود ا جینتا

در صاورت ،  تیریساطوح مد ریو تعهد را در ساا ی رهبر دیتمرکز کنند ، بلکه با ارشاد تیریدر ساط  مد ی بر رهبر  دینه تنها با ممیزان

 کنند. ی زی، مم لزوم

A.10  ها و فرصت ریسک هاممیزی 

 یتوان در بر گرفت. اهداف اصاال  یسااازمان را م ی ها  و فرصاات  سااکیر تیریو مد  نیی، تع  ی فرد ممیزی  فهیاز وظ یعنوان بخشاا  به

 عبارتند از: ممیزی  تخصیص نیچن

 و فرصت  سکیر یی)ها( شناسا ندیآاز اعتبار فر نانیاطم -

 شوند. یم تیریو مد نییتع یها به درست و فرصت ریسک ها از اینکه نانیاطم حصول  -

 شده خود. نییتع ی ها و فرصت ریسک ها به تنسبسازمان  رسیدگینحوه  بازنگری  -

 ی زیدر کل مم دیمسااتقل انجام شااود. با  تیفعال  کیبه عنوان   دیها نبا  و فرصاات  ریسااک ها  نییسااازمان در تع  کی  کردیرو ی زیمم

را    ینیعمل کرده و شاواهد ع ریمطابق مراحل ز  دیبا ممیزباشاد.    یارشاد ، ضامن رانی، از جمله هنگام مصااحبه با مد تیریمد  ساتمیسا

 : کند  ی جمع آور ریبه شرح ز

 : باشد ریآن ، که ممکن است شامل موارد ز ی ها و فرصت ریسک ها نییتع ی مورد استفاده سازمان برا  ی ها  ی لف( ورودا

  یو داخل یمسا ل خارج لیتحل -
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 سازمان  کیجهت استراتم -

 و الزامات آنها ، قسمتخاص  تیریمد ستمی، مرتبک با ساشخاص عالقه مند  -

 رهیو ی یمنیو خطرات ا یطیمح ستیز ی مانند جنبه ها ریسکمنابع بالقوه  -

 ها متفاوت باشد. ها و بخش قسمت نیتواند ب یشود ، که م یم یابیها ارز و فرصت ریسک هاکه بر اساس آن  ی( روشب

و نحوه کنترل آن ، مستلزم اعمال قضاوت   ردیخواهد بپذ  یکه م  یسکیر  زانیآن ، از جمله م  ی ها  و فرصت سکیسازمان با ر  برخورد

 است. ممیزتوسک   ی حرفه ا

A.11 چرخه عمر 

محصاوًت و خدمات خود هساتند.   ی برا عمراساتفاده از چشام انداز چرخه    ازمندیخاص ن  یقسامت  یتیریمد  ی ها  ساتمیاز سا یبرخ

 ریشاامل در نشر گرفتن کنترل و تأخ عمرچرخه   دگاهی. درندیدر نشر بگ عمرچرخه    کردیاتخاذ رو  ی برا یامر را الزام  نیا  دینبا ممیزان

، حمل  دی، تول ی، طراح هیبه مواد اول  یابیشاامل دسات عمرچرخه    کیعمر محصاول و خدمات اسات. مراحل   هساازمان بر مراحل چرخ

کند که با در   ییرا شاناساا  یدهد تا مناطق  یامکان را م نیبه ساازمان ا  کردیرو  نیاسات. ا  یینها امحاعمر و  انیو نقل ، اساتفاده ، پا

از  دیبا ممیزافزودن ارزش به ساااازمان به حداقل برسااااند.    نیدر ع ساااتیز  کیرا بر مح  خود ریتواند تأخ  ینشر گرفتن دامنه آن ، م

 : خود استفاده کند ی بر اساس استراتم عمرخود در مورد نحوه استفاده سازمان از چشم انداز چرخه   ی قضاوت حرفه ا

 خدمات  ای( عمر محصول الف

  نیتام رهیسازمان بر زنج ری( تأخب

  نیتام رهی( طول زنجپ

 محصول. یکیتکنولو  یدگیچی( پت

 دیبا  ممیزکرده باشااد ،   بیواحد ترک یتیریمد  سااتمیساا کیرا در   یتیریمد  سااتمیساا  نیخود چند  ی ازهایرفع ن  ی برا  یسااازمان اگر

 کند. یرا با دقت بررس عمرهرگونه تداخل مربوط به در نشر گرفتن چرخه 

A.12 نیتام رهیزنج یزیمم 

قابل اجرا  ممیزی   ی ارهایبا مع  دیکننده با  نیتأم ممیزی باشد. برنامه    ازیالزامات خاص مورد ن ی برا  نیتام  رهیزنج ی زیاست مم  ممکن

 شود. آماده سازی  یکنندگان و ارا ه دهندگان خارج نینوت تأم ی برا

 ممیزی ،  ندیتک فرآ ممیزی ،  تیریمد  سااتمیکامل ساا ممیزی تواند متفاوت باشااد ، به عنوان مثال    یم  نیتام  رهیزنج ممیزی  دامنه

 .ی کربندیپ ممیزی محصول ، 

A.13 ممیزیاسناد کار  آماده سازی 
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 .ردیهر سند در نشر بگ ی را برا ریسواًت ز دیبا ممیزی  می، ت ممیزی اسناد کار  آماده سازی  هنگام

 شود؟ یم تدوینسند کار  نیبا استفاده از ا ممیزی  سابقه( کدام الف

 خاص مرتبک است؟ ی سند کار نیبه ا ممیزی  تی( کدام فعالب

 سند کار خواهد بود؟ نیکاربر ا ی( چه کسپ

 است؟ ازین یسند کار به چه اطالعات نیا سازی آماده  ی ( برات

 : شود ی ریجلوگ ریتوسک موارد ز ممیزی  ی ها تیشود تا از تکرار فعال آماده سازی  دیبا ی ، اسناد کار یبیترک ی ها  ی زیمم ی برا

 مختلف  ی ارهایالزامات مشابه با مع ی خوشه بند -

 مرتبک. ی ها و پرسشنامه ها ستیچک ل ی محتوا ی هماهنگ ساز -

 ارا ه شود. ی باشد و در هر رسانه ا یکاف ممیزی  دامنهدر  تیریمد ستمیبه تمام عناصر س ییپاسخگو ی برا دیبا ممیزی کار  اسناد

A.14 انتخاب منابع اطالعات 

 : باشد ریمتفاوت باشد و شامل موارد ز ممیزی  یدگیچیانتخاب شده ممکن است با توجه به دامنه و پ یمنابع اطالعات

 افراد  ری( مصاحبه با کارکنان و ساالف

  پیرامون کیکار و شرا کیو مح ها تی( مشاهده فعالب

، مشاخصاات ،  پرمیت هاا ، مجوزها و  ، اساتاندارده  ی اجراییها ، روش ها  طرحها ، اهداف ،  خک مشای( اطالعات مساتند ، مانند  پ

 نقشه ها ، قراردادها و سفارشات 

  ها ی ریاندازه گ جیو نتا پایش، سوابق برنامه  ممیزی  ی ها ، صورت جلسات ، گزارش ی( سوابق ، مانند سوابق بازرست

 عملکرد  ی و شاخص ها لی( خالصه داده ها ، تحلث

و انادازه    ی رینموناه گ  ی نادهاایکنترل فرآ  ی برا  اجرایی  ده و هرگوناه روشوناشااا  ممیزی   ی رینموناه گ  ی هاا طرح( اطالعاات مربوط باه  ج

  ی ریگ

اطالعات مرتبک از  ری، ساا یخارج ی ها ی ریها و اندازه گ  ی، نشرسانج ی ، به عنوان مثال بازخورد مشاتر  گری( گزارشاات از منابع دح

  یارا ه دهندگان خارج ی و رتبه بند یخارج ی طرف ها

 ها  تیداده و وب سا ی ها گاهی( پاخ

 ی و مدل ساز ی ساز هی( شبد
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A.15 ممیزیاز محل  دیبازد 

در   ممیزی   میت  یمنیاز ساااالمت و ا نانیو اطم ممیزی کار  ی ندهایآو فر ممیزی  ی ها  تیفعاال  نیبه حداقل رسااااندن تداخل ب  ی برا

 در نشر گرفته شود: دیبا ری، موارد ز دیطول بازد

 : دیبازد  ی برا ی زیر طرح(  الف

 .ردیگ یقرار م دیمورد بازد ممیزی  دامنهکه مطابق  ممیزی از محل  ییها به قسمت یو دسترس اجازهاز  نانیاطم -

و  یشاغل یمنی( ، مساا ل مربوط به بهداشات و انهی، ساالمت )به عنوان مثال قرنط  تیامن  بافتدر   ممیزانبه    یارا ه اطالعات کاف -

  لزومشده ، در صورت  هیدرخواست شده و توص ونیناسیاز جمله واکس دیبازد ی و ساعات کار برا یفرهنگ ی هنجارها

 در دسترس خواهد بود. ممیزی  میت ی ( برالزوم)درصورت  ازیمورد ن یشخص یحفاظت زاتیده که هرگونه تجهونش ممیزی با تایید  -

ها از جمله ضاابک اطالعات مانند عک  از   نیتلفن همراه و دورب ی در مورد اسااتفاده از دسااتگاه ها ممیزی با   هماهنگی ها دییتأ -

و   یتیها و مصااحبه ها ، با در نشر گرفتن مساا ل امن  تیفعال ی ها  لمیاساناد ، ف  یفتوکپ  ایشاات   نیاساکر  ی، کپ  زاتیمکان ها و تجه

  محرمانه بودن 

مطلع   ممیزی  دامنهاز اهداف و  دیپرساانل مورد بازداز این که  نانیاطمحصااول قت ،  و مو  رمترقبهیی ی ها ی زیمم  ی به اسااتثنا -

 خواهند شد.

 : در محل های  تی( فعالب

  یاتیعمل  ی ندهایدر فرآ ی ضرور ریاز هرگونه اختالل ی ی ریجلوگ -

 ( لزومکند )در صورت  یاستفاده م یبه درست PPEاز  ممیزی  میکه ت از این نانیاطم حصول -

 شود. ی، نقاط مونتا ( ابالغ م ی اضطرار ی ها )مانند خروج  ی اضطرار  اجرایی ی ها که روش این از نانیاطمحصول  -

 به حداقل رساندن اختالل  ی ارتباطات برا ی زیبرنامه ر -

تاا آنجاا کاه   یاتیاعمل  ی نادهاایآتاا از تاداخال باا فر  ممیزی   دامناهو تعاداد راهنمااهاا و نااظران را متنااساااب باا    ممیزی   میانادازه ت  تطبیق  -

 شود. ی ریاست جلوگ ریامکان پذ

 باشد.مجاز  حا یصر نکهی، مگر ا حتی در صورت صالحیت یا مجوز ی ا لهیوس چیهعدم لم  یا دستکاری  -

 کارفرمای ده و در صاورت لزوم با  ونشا ممیزی را با   تیوضاع  دیبا  ممیزی   میاز محل ، رهبر ت دیبازد نیدر صاورت بروز حادخه در ح-

 به توافق برسد. ی زیادامه مم ایمجدد  ی زیکرده و در مورد توقف ، برنامه ر بازنگری  ممیزی 

و   دی، از قبل درخواسات مجوز کن  و در نشر گرفتن مساا   از اساناد در هر رساانه  یدر صاورت گرفتن کپ  درخواسات مجوز از قبل -

 .دیریبگرا در نشر  تیو امن یمسا ل محرمانگ
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 یالزام  ممیزی   ی ارهایمع ای ممیزی اهداف  طبق، مگر آنکه   ی بردار  ادداشااتیهنگام  خودداری از جمع آوری اطالعات شااخصاای   -

 باشد.

 : ی مجاز ممیزی  ی اه تی( فعالج

درخواسات شاده ، نرم  ی از راه دور مورد توافق از جمله دساتگاه ها یدساترسا ی از پروتکل ها ممیزی  میکه ت از این نانیاطمحصاول   -

 کند. یاستفاده م رهیافزار و ی

از ضابک   اجتناب و  تیو امن  یمساا ل محرمانگ  در نشر گرفتناساناد از هر نوت ساند ،    یدر صاورت گرفتن کپکساب اجازه از قبل   -

 ها  افراد بدون اجازه آن

ده و در صااورت لزوم با  ونشاا ممیزی را با    تیوضااع دیبا ممیزی   میراه دور رخ دهد ، رهبر تاز   یدسااترساا  نیدر ح ی اگر حادخه ا -

 به توافق برسد. ابدیادامه  ایشود  ی زیمتوقف شود ، برنامه ر دیبا ی زیمم نکهیکند و در مورد ا یبررس ممیزی  کارفرمای 

 مرجع  ی مکان دور برا ی از نقشه ها/نمودارهااستفاده  -

 .ممیزی  ی در زمان وقفه ها یخصوص میحفظ حر -

به   ازی، پ  از برطرف شادن ن ی ، صارف نشر از نوت رساانه ، در زمان بعد  ممیزی بودن اطالعات و شاواهد  لیًزم اسات در مورد دخ

 حفظ آن ، توجه شود.

A.16 یمجاز یها و مکان ها تیفعال ممیزی 

 نیآنال  کیمح  کیرا با اساتفاده از  یخدمات ایدهد   یساازمان کار خود را انجام م کیشاود که   یانجام م  یزمان  ی مجاز ی ها ی زیمم

شارکت   نترانتیرا اجرا کنند )به عنوان مثال ا  ندهاآی، فر یکیزیدهد بدون در نشر گرفتن مکان ف  یدهد که به افراد اجازه م  یارا ه م

از راه دور باه   ی هاا  ی زیشاااود. مم  یم  دهیاناام  ی مجااز  یزی مماوقاات باه عنوان    یگااه  ی مکاان مجااز  کیا  ی زی(. مم"یابر محااساااباات"،  

رو در  ی که روش ها یکند در صاورت یاشااره م  رهیده و یونشا ی زیمم  کیاطالعات ، مصااحبه با    ی جمع آور ی برا  ی اساتفاده از فناور

 مطلوب نباشد. ایرو ممکن 

کند.    یم ی رویکند ، پ  یاسااتفاده م  ینیشااواهد ع تصاادیق  ی برا ی که از فناور یدر حال ممیزی اسااتاندارد  ندیآاز فر ی مجاز ممیزی 

 : را شامل شوند ی مجاز ی ها ممیزی  ی مناسب برا ی الزامات فناور دیبا ممیزی  میو ت ممیزی شونده

درخواسات شاده ، نرم افزار و  ی از راه دور مورد توافق ، از جمله دساتگاه ها یدساترسا ی از پروتکل ها ممیزی   میت نکهیاز ا  نانیاطم -

 کند. یاستفاده م رهیی

  یحل مسا ل فن ی برا ی زیقبل از مم یفن ی ها یانجام بررس -

از جمله ( ، نیگزیجا ی ، اساتفاده از فناور ی)به عنوان مثال قطع دساترسا یاحتمال ی ها طرحاز در دساترس بودن و ابالغ    نانیاطم -

 در صورت لزوم. ممیزی  یزمان اضاف ینیب شیپ
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 : باشد ریشامل موارد ز دیبا ممیز تیصالح

  ممیزی در هنگام  ها ی فناور ریمناسب و سا یکیالکترون زاتیاستفاده از تجه ی برا یفن ی اه مهارت -

 از راه دور. ی زیانجام مم ی برا ی جلسات به صورت مجاز لیتجربه در تسه -

 : ردیرا در نشر بگ ریموارد ز دیبا ممیز،  ی بصورت مجاز ممیزی  ای هیانجام جلسه افتتاح هنگام

 از راه دور ؛ ای ی مجاز ی زیمربوط به مم ریسک های  -

  یکیاز اطالعات الکترون ی نقشه بردار ایمرجع  ی دور برا ی ها مکان ی نمودارها/طرح هااستفاده از  -

  زمینهپ   نویزهای  ی از اختالًت و وقفه ها ی ریشگیدر پ لیتسه -

  یتیهر نوت ضبک و در نشر گرفتن مسا ل محرمانه و امن ایشات  نیگرفتن اسناد اسکر ی درخواست مجوز از قبل برا -

هاا ،  کروفونیباه عنوان مثاال باا خااموش کردن م  ممیزی  ی در زماان وقفاه هاا  یخصاااوصااا  میاز محرمااناه بودن و حفظ حر  ناانیاطم -

 ها. نیتوقف دورب

A.17 انجام مصاحبه ها 

از  ایو افراد مصااحبه شاده ، رو در رو  کیمتناساب با شارا  ی ا  وهیبه شا دیاطالعات هساتند و با  ی جمع آور  ی برا  یمصااحبه ها ابزار مهم

 : ردیرا در نشر بگ ریموارد ز دیبا ممیزحال ،  نیانجام شوند. با ا یارتباط لیوسا ریسا  قیطر

 انجام شود. ممیزی  دامنهدر  فیوظا ای ها تیمناسب انجام فعال ی با افراد از سطوح و عملکردها دی( مصاحبه باالف

 فرد مصاحبه شده انجام شود. ی و در صورت لزوم در محل کار عاد ی عاد ی در ساعات کار دی( مصاحبه ها معموً باب

 مصاحبه راحت باشد. نیتالش شود تا فرد مصاحبه کننده قبل و در ح دی( باپ

 داده شود.  یتوض دیبا ی بردار ادداشتیمصاحبه و  لی( دلت

 کار خود آیاز شود. فیتوص ی ( مصاحبه ممکن است با درخواست از افراد براث

 ( ی، پرسش قدردان یباز ، بسته ، سواًت اصلواًت با دقت انتخاب شود )به عنوان مثال س دیمورد استفاده باوال ( نوت سج

  ی مجاز ی ها کیمحدود در مح یکالم ریاز ارتباطات ی ی( آگاهچ

 باشد. ینیشواهد ع افتنیمورد استفاده در واًت بر نوت س دیدر عوض تمرکز با  

 شود. یخالصه شده و با فرد مصاحبه شده بررس دیمصاحبه با جی( نتاح

 آنها تشکر کرد. ی مشارکت و همکار لیبه دل دی( از افراد مصاحبه شده باخ
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A.18 ممیزی یها افتهی 

A.18.1 ممیزی یها افتهی نییتع 

 : در نشر گرفته شود دیبا ری، موارد ز ممیزی  ی ها افتهی نییتع هنگام

  یقبل ممیزی  جیسوابق و نتا ی ریگی( پالف

  ممیزی  کارفرمای ( الزامات ب

  ممیزی  ی ها افتهیاز  تیحما ی برا ینیو مناسب بودن شواهد ع تی، کفاصحت (  پ

 شده  ی زیر طرح جیبه نتا یابیشده و دست ی زیر طرح ممیزی  ی ها تیتحقق فعال زانی( مت

 بهبود  ی فرصت ها ای  ی عاد  هیفراتر از رو ی ها افتهی(  ث

 ( اندازه نمونه ج

 .ممیزی  ی ها افتهی)در صورت وجود(  ی ( دسته بندچ

A.18.2  انطباقاتخبت 

 : در نشر گرفته شود دیبا ریسوابق انطبا  ، موارد ز ی برا

 ها نشان داده شده است  که مطابقت با آن ممیزی  ی ارهایارجات به مع ایلف( شرح ا

 لزوم، در صورت  یاز انطبا  و اخربخش پشتیبانی ی برا ممیزی ( شواهد ب

 .لزوم( اعالم انطبا  ، در صورت پ

A.18.3 خبت عدم انطباقات 

 : در نشر گرفته شود دیبا ریسوابق عدم انطبا  ، موارد ز ی برا

  ممیزی  ی ارهایارجات به مع ای( شرح الف

  ممیزی ( شواهد ب

 ( اعالم عدم انطبا  پ

 .لزوممربوطه ، در صورت  ممیزی  ی ها افتهی(  ت

A.18.4 متعدد یارهایمربوط به مع یها افتهیبه  یدگیرس 

http://www.noorgroup.co/
http://www.modirfa.com/
http://www.iehouse.org/
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یافته ای را که به یک معیار    ممیزکرد. درصاورتی که   ییمتعدد را شاناساا ی ارهایمربوط به مع ی ها افتهیتوان  ی، م ی زیدر طول مم

  باید تاخیر احتمالی را بر معیارهای مربوطه یا مشاابه ساایر سایساتم ممیزترکیبی مرتبک اسات شاناساایی کند ،  ممیزی مربوط به یک  

 .گیردهای مدیریتی در نشر ب

 : را مطرح کند ریممکن است موارد ز ممیز،  ممیزی  کارفرمای به توافق با  بسته

 ای اریهر مع ی جداگانه برا ی ها افتهی(  الف

 متعدد. ی ارهایارجاعات به مع بیرکواحد ، ت افتهی کی(  ب

 کند. ییها راهنما افتهیرا در مورد نحوه پاسخ به  ممیزی شوندهممکن است  ممیز،  ممیزی  کارفرمای با  هماهنگی هابه  بسته
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