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 ی بازرسی مطابق به قانون، مقررات ومعیارها مراجع تحت بارزرسیهای بازرسی مالی وحسابی در کنترول ونظارت از  تطبیق پالن مدیریت، هدف وظیفه:

 ........................................................................................................................................................................................................................... 

 صالحیت ومسؤلیت های وظیفوی:
 پالن کاری ماهوار، ربعوار، و ساالنه بخش مربوطه در مطابقت با پالن عمومی جهت تحقق اهداف. .1

 ق اهداف اداره و اجراآت مؤثر طبق معیار بازرسی ها.مدیریت ونظارت از اجراآت بررسین گروپ مربوطه وتطبیق برنامه ها ی بازرسی اداره مربوطه به منظورتحق .2

 اشتراک در بازرسی های امور مالی وحسابی ، موجودی های نقدی وجنسی ادارات طبق پالن توظیفات منحیث آمر گروپ جهت مدیریت اموربازرسی . .3

 کاری جهت تحقق به موقع پالنهای بازرسی . تقسیم وظایف بین اعضای گروپ کاری در ادارات تحت بازرسی ومراقبت ازاجراآت شان در پروسه .4

 تشخیص نواقص وکاستی ها دراجراآت مراجع تحت بازرسی وارائه نظریات مشخص اصالحی ورهنمودی درنتایج بازرسی جهت تصحیح آن. .5

موارد جرمی در مراجع تحت بازرسی  اتخاذتصامیم وتدابیرالزم دررابطه به مطلع ساختن عاجل ریاست بررسی مربوطه حین تشخیص و مشاهده تخلفات قانونی و .6

 جهت اتخاذ تصامیم واجراآت مقتضی بعدی .

 اجراآت بعدی.ترتیب گزارشات نتایج بازرسی ها درمشوره وهماهنگی اعضای گروپ درمطابقت با قانون ، مقررات  و معیارهای بررسی وارائه آن جهت تحلیل و  .7

 ربوطه جهت ارتقای مؤثر یت  امور بازرسی ها.ارائه مشوره های مسلکی وپیشنهادات سالم به اداره م .8

 تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بازرسی شده باسایربررسین ودیپارتمنت هاغرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان. .9

 .اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود .10

 عوار و ساالنه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.ماهوار ، رب گزارشارایه  .11

………………………………………………………………………………………………………………. 
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