
 شیتفت یلاع هرادا ياه دروآ تسد و تآارجا شرازگ

 1399 یلام لاس

 تموکح ياه هناسر زکرم رد هیارا

 :ھمدقم

 :زا ترابع نآ فده و هدش داجیا تلود یتالیکشت راتخاس رد ش ـه 1300لاس رد شیتفت یلاع هرادا

 .تلود فراصم يارجا و دیاوع ققحت رد یهدباسح و تیفافش یگنوگچ  زا نانیمطا هیارا و لوصح  ):فلا

 هژورپ ،اه همانرب قیبطت رد تیرثؤم و تیدیفم ،تیداصتقا ،تاررقمو نیناوق تیاعر  زا نانیمطا هیارا و لوصح  ):ب
 .یتلود ياه داهن رد اه تیلاعف و اه

 ياه هژورپ و یتلود ياه تکرش یلام ياه تروص تلود هیعطق باسح هلمج زا یلام ياه تروص یسررب و  ):ج
 .دشابیم یناهج کناب

o شیتفت یلاع تارادا یللملا نیب نامزاس تیوضع ياراد شیتفت یلاع هرادا)INTOSAI( تارادا ییایسآ نامزاس و 
 .دشابیم )ASOSAI( شیتفت یلاع
o دشابیم شیتفت تیفیک دوبهب و يزاس يرایعم ،تیفرظ ياقترا ،یگنهامه داجیا اه داهن نیا فده. 
o و درکلمع شیتفت ،یلام ياه باسح تروص شیتفت ،تاررقم و نیناوق تیاعر ياه شیتفت ،شیتفت یلاع هرادا 

 .دهدیم ماجنا هماع روتکس رد ار .... یتامولعم يژولانکت ياه متسیس شیتفت

 1399 23ام لاس رد ش7تفت 23اع هرادا یا) تیلاعف و ا) دروآ تسد

 :ددرگیم هیارا هصالخ روط شخب جنپ رد 1399 یلام لاس رد شیتفت یلاع هرادا ياه دروآ تسد و اه تیلاعف

 شیتفت یلاع هرادا تیوقت و يزاس هنیداهن )1
 يزاس یکلسم و تیفرظ ياقترا  )2
 هماع روتکس عجارم رد شیتفت يارجا )3
 داسف اب هزرابم و یهدباسح ،تیفافش تمسق رد شیتفت یلاع هرادا تامادقا )4
 هماع تاطابترا و تاعالطا )5

 

 

 ش7تفت 23اع هرادا تGوقت و یزاس ھنیداهن )１

 

 Hش7تفت 23اع هرادا نوناق لیدع 

 هرادا نوناق لیدعت حرط روظنم نیمه هب هتشاد یساسا شفن هرادا نیا يدرکلمع تیلالقتسا رد شیتفت یلاع هرادا نوناق هکیئاجنآ زا
 فراصم یبایزرا شرازگ،)SAI-PMF( شیتفت یلاع تارادا تأارجا یبایزرا بوجراچ شرازگ ،شیتفت یللملا نیب تارایعم رب ینبم ار
 کناب و اپورا هیداحتا هلمج زا یللملا نیب تارادا یخرب ياه هاگدید و تایرظن تشادرظن رد اب ار )PEFA( یلام یهدباسح و هماع
 هدیدرگ ذفان و حیشوت ینینقت نامرف ثیحب يروهمج تسایر یلاع ماقم 15/12/1398 خروم )45( هرامش نامرف یط و بیترت یناهج
 .تسا



 دوبهب فرطیب و  لقتسم ةدننک یسرزاب داهن کی ناونع هب شیتفت یلاع هرادا یللملا نیب و یلم رابتعا و هاگیاج ،نوناق نیا ذافنا اب
  .میشاب هتشاد یللملا نیب تارایعم هب تقباطم رد و عماج نوناق کی ات هدیدرگ ثعاب نانچمه و تسا هدومن کمک و هتفای

 )Functional Review( یراتخاس یرگنزاب 

 Functional ای يوفیظو ینیبزاب ،شیتفت تیمک و تیفیک دوبهب فده هب و هرادا راتخاس حالصا روظنم هب شیتفت یلاع هرادا
Review داد ماجنا يرادا تاحالصا نویسیمک و یناهج کناب ،اپورا هیداحتا اب يراکمه رد ار. 

 ماقم فرط زا و حالصا هرادا نیا لیکشت يرادا بوخ ياه هویش تشادرظن رد اب و هدیدرگ رورم هرادا یتالیکشت راتخاس نآ هجیتن رد
 .دیدرگ روظنم يروهمج تسایر یلاع
 نایرج رد .تسا هدش هتشاذگ دازآ تباقر هب طیارش دجاو دارفا مادختسا تهج و داجیا دیدج ياه تسب یبایزرا نیا ساسا هب نانچمه
 .تسا هدیدرگ مادختسا مراهچ و موس ياه تسب )130( دادعت و مود و لوا ياه تسب )10( دادعت 1399 یلام لاس
 مادختسا اه تسب نیا هب ار یصاخشا ،صصخت و ندوب یکلسم ،تیفافش لصا تیاعر اب روکذم ياه تسب مادختسا رد شیتفت یلاع هرادا
 .دنشابیم یناهج ربتعم عجارم زا شیتفت یصصخت كرادم ياراد و یگتسیاش ،تیلها ياراد هک هدومن

 نادنمراک دادعت )یللملا نیب تیکیفترس( دنس عون هرامش

1 ACCA 16 نت 

2 CISA, CIA, CFE نت هس 
 

 یزاس یbلسم و تیفرظ یاقترا )２

 یساسا شقت دوجوم ياه متسیس دوبهب و راک تیفیک ،تامدخ هضرع رد تارادا نادنمراک ندوب یکلسم و تیفرظ هک کش نودب
 تیفرظ ندربدنلب و يزاس یکلسم لصا يور ار يدایز زکرمت 1399 لاس رد شیتفت یلاع هرادا بلطم نیمه تشادرظن رد اب و هتشاد
   .تسا هتشاد دوجوم

 شیتفت تویتیتسنا داجیا

 تارادا ییاقیرفا نامزاس و IDI دننام یللملا نیب ياه نامزاس یکینخت هروشم اب يرایعم یسرد باصن بیترت •
 AFROSAI-E نابز یسیلگنا ياه روشک شیتفت یلاع
 دوشیم قیبطت تویتتسنا نیا رد شیتفت یکلسم هلاسکی همانرب ًالعف •
 .دنتسه عجارم رد راک فورصمً العف و میداد غراف شتفم نت )50( دادعت 1399 یلام لاس رد •
 .دنتسه هلاسکی همانرب لیصحت فورصم لمشلادیدج نادنمراک زا نت )75( دادعت ًالعف •

 هماع روتکس هدش قیدصت شتفم دنس دنیامن يرپس هناقفوم ار شیتفت هلاسکی همانرب هکیناسک يارب §
)Certified Public Sector Auditor-CPSA( دوشیم هداد. 

 يرپس زا دعب CIPFA داهن اب همانمهافت ساسا هب هماع روتکس هدش قیدصت شتفم رگید دنس کی §
 .دوشیم هداد یصاصتخا ناحتما ندومن

  :تیفرظ ياقترا تدم هاتوک ياه همانرب

 یلام لاس نایرج رد نادنمراک هب زین تدم هاتوک تیفرظ ياقترا ددعتم ياه همانرب ،شیتفت هلاسکی همانرب رب هوالع
 .تسا هدیدرگ ریاد 1399

 ھماع روتکس عجارم رد ش7تفت یارجا )３

 شیتفت ،تاررقم و نیناوق تیاعر ياه شیتفت ،1399 یلام لاس شیتفت نالپ تشادرظنرد اب شیتفت یلاع هرادا
 هماع روتکس عجارم رد ار صاخ و یتامولعم يژولانکت ياه متسیس ياه شیتفت ،درکلمع ياه شیتفت ،یلام ياه



 لیصفت هک هداد ماجنا تایالو و زکرم رد ار اهیلاوراش و یتلود ياه تکرش ،یتلود لقتسم تارادا ،اه ترازو لماش
 :ددرگیم هیارا لیذ رارق نآ

هرامش شیتفت عون  شیتفت فده   دادعت 
شیتفت  

1 
 تیاعر شیتفت
 و نیناوق
تاررقم  

 ،اه یسیلاپ ،اه لمعلازرط ،تاررقم ،نیناوق تیاعر زا نانیمطا لوصح
 168 .هماع روتکس عجارم طسوت نیمارف و ماکحا

عجرم  

2 

درکلمع شیتفت  

 شیتفت
درکلمع  

 زا نانیمطا لوصح روظنم هب درکلمع شیتفت
 درکلمع و تأارجا تیداصتقا و تیدیفم ،تیرثؤم
 .دریگیم تروص هماع روتکس تارادا

عوضوم 8  

3 
 هژورپ شیتفت
هماع ياه  

 زا نانیمطا لوصح روظنم هب هماع ياه هژورپ شیتفت
 هماع ياه هژورپ تیداصتقا و تیدیفم ،تیرثؤم
 .دریگیم تروص یتلود تارادا رد  )ینامتخاس(

109 
هژورپ  

4 

 شیتفت
 ياه متسیس
 يژولانکت
یتامولعم  

 ياه متسیس ایآ هکنیا زا نانیمطا لوصح روظنم هب
 ياه متسیس ياراد تارادا یتامولعم يژولانکت
 يرادهگن و قیقد تامولعم جرد تهج یلورتنک
 و تارایعم هب قباطم و دنشابیم ساسح تامولعم
 ای تسا هدش هداد فاشکنا IT ةدش هتفریذپ بوچراچ
 ؟ریخ

29 
شیتفت  

5 

 یلام شیتفت

 شیتفت
 هیعطق باسح
تلود  

 تروص ایآ هکنیا زا بسانم نانیمطا لوصح روظنم هب
 بسانم ۀنوگ هب لٌک رد تلود هیعطق یلام ياه باسح
 ؟ریخ ای دشابیم هدمع تاهابتشا زا يراع و هدش هیارا

شیتفت 1  

6 
 یلام شیتفت
 ياه تکرش
یتلود  

 تروص ایآ هکنیا زا بسانم نانیمطا لوصح روظنم هب
 هنوگ هب لک رد یتلود ياه تکرش یلام ياه باسح
 دشابیم هدمع تاهابتشا زا يراع و هدش هئارا بسانم
 ؟ریخ ای

شیتفت 9  

7 
 یلام شیتفت
 ياه هژورپ
یناهج کناب  

 ياه باسح تروص هکنیا زا بسانم نانیمطا لوصح
 بسانم هنوگ هب لک رد  یناهج کناب ياه هژورپ یلام
 هک تامولعم و یلام تالماعم ،اه تیلاعف و هدش هئارا
 قباطم ،هدش هداد ناشن یلام ياه باسح تروص رد
 اه هژورپ تدعاسم همانتقفاوم طباوض و طیارش اب
 .دشابیم

هژورپ 41  

 )یمکح( صاخ يایاضق شیتفت 8
 تاماقم تایاده ققحت روظنم هب شیتفت یلاع هرادا
 هماع روتکس عجارم رد ار صاخ ياه شیتفت طبریذ
 .تسا هداد ماجنا

50 
شیتفت  

 یندم هعماج ناگ هدنیامن كارتشا اب ار درکلمع ياه یسررب 1399 یلام لاس رد شیتفت یلاع هرادا :تون
 یسررب رد ات میدنمشهاوخ یئ هناسر و یندم هعماج مرتحم ياه داهن زا .تسا هداد ماجنا یئ هناسر و
 .دنیامن كارتشا شیتفت یلاع هرادا یتکراشم ياه

o شیتفت ياه شرافس و اه هتفای لماش هک ار شیوخ ياه یسررب جیاتن 1399 یلام لاس رد شیتفت یلاع هرادا 
  .تسا هدومن لاسرا هدش یسرزاب عجارم هب قیبطت و ققحت تهج دشابیم
o مرتحم ياروش و يروهمج تسایر یلاع ماقم هب ار شیتفت هنالاس ياه شرازگ دیحوت شیتفت یلاع هرادا نانچمه 

  .تسا هدرک هیارا یلم

 

 



 
 تلود ھنازخ ھب ھیفصت و لیصحت لباق غلابم 

 ۀمیرج نوچ فلتخم كرادم زا شیتفت ياه هتفای ثیحنم تفگنه غلابم شیتفت یلاع هرادا ياه یسرزاب هجیتن رد
 ،تلود تادراو هب دیاوع لاقتنا مدع ،یکرمگ لوصحم یشجنس مک ،تخادرپ هفاضا ،هیلام یشجنس مک ،ریخأت

 1.36 غلبم ًاعمج 1399 یلام لاــس رد .... نیدمتعم يرادیقاب ،دیاوع زا فرصم ،يویامح دانسا نودب فراصم

 نآ لیصفت هک هدش هتسناد تلود هنازخ هب هیفصت لباق یناغفا درایلیم 10.78 غلبم و لیصحت لباق یناغفا درایلیم
   :دوشیم هیارا لیذ رارق

 عجارم ھینانیمطا و ا) stuررب جیاتن یpqگیپ ھجیmن رد هدش ھیفصت و هدش لیصحت غلابم 

 و ققحت تهج طبریذ عجارم هب و تیبثت ًالبق هرادا نیا تاررقم و نیناوق تیاعر ياه یسرزاب هجیتن رد هک غلابم

 لیصحت یناغفا نویلیم 420 غلبم ًاعمج هدش یسرزاب عجارم ياه هینانیمطا لوصح هب رظن ،دوب هدش لاسرا قیبطت

     .تسا هدیدرگ تلود هنازخ لماش و هیفصت یناغفا درایلیم 1.27 غلبم و
 یناغفا هب عومجم رلاد یناغفا یلوپ دحاو

 420,644,356 2,964,237 192,398,107 هدش لیصحت غلابم
 1,268,043,702 0 1,268,043,702 هدش هیفصت غلابم

 

 هجدوب لماش هک ار یناغفا نویلیم )252( غلبم ،شیتفت یلاع هرادا ،1399 یلام لاس رد ،قوف ماقرا تشادرظن رد اب
 هجیتن رد ار یناغفا درایلیم )1.36( غلبم لاس نیع رد هکیلاحرد .تسا هدیناسر فرصم هب دشابیم یفاشکناو يداع
 .تسا هتسناد تشگزاب لباق تلود هنازخ هب و صیخشت شیتفت يارجا

 فرصم هب یفاشکنا و يداع هجدوب تحت شیتفت یلاع هرادا هک یناغفا کی ره لباقم رد هک تفگ ناوتیم ورنیا زا
 فرصم هب يداع هجدوب تحت هک یناغفا یف لباقم رد و .ددرگیم زیراو تلود هنازخ هب یناغفا )8( غلبم ،تسا هدناسر
  .ددرگیم زیراو تلود هنازخ هب هراب ود یناغفا )12( غلبم ،هدناسر

 

 1399 یلام لاس رد شیتفت یلاع هرادا هتفرگ تروص فراصم لباقم رد هدش لیصحت و لیصحت لباق غلابم

 هجدوب عومجم یفاشکنا هجدوب يداع هجدوب 	

  252,704,036  79,580,474  173,123,562 شیتفت یلاع هرادا فرصم

 2,058,152,968   لیصحت لباق غلابم

 یف لباقم رد تلود هنازخ هب لیصحت لباق  غلبم
 يداع هجدوب تحت شیتفت یلاع هرادا فرصم یناغفا
 یفاشکنا و

12  8 

 لایر رلاد یناغفا یلوپ دحاو
 يدوعس

 یناغفا هب عومجم

  1,360,137,397 1,134,810 271,162 1,315,980,097 لیصحت لباق غلابم
 10,782,890,690 0 2,617,198 10,581,393,690  هیفصت لباق غلابم



 420,644,356 هدش لیصحت غلابم

 کی لباقم رد تلود هنازخ هب هدش لیصحت غلبم 
 يداع هجدوب تحت شیتفت یلاع هرادا فرصم یناغفا
 یفاشکنا و

        2.43 	         1.66  

 

 داسف اب هزرابم و 3}دباسح ،تیفافش تمسق رد ش7تفت 23اع هرادا تامادقا )４

 لاس یباسح و یلام روما راب نیلوا يارب روظنم نیمه هب و هدوب دهعتم یئوگخساپ و تیفافش لصا هب شیتفت یلاع هرادا •
 یسررب جیاتن شرازگ و هداد رارق شیتفت دروم لقتسم ینوریب نیشتفم طسوت 1399 یلام لاس رد ار شیوخ 1398 یلام
   .تسا هدومن یناگمه یعمج ياه هناسر قیرط زا و لاسرا یلم مرتحم ياروش ،يروهمج تسایر یلاع ماقم هب ارنآ

 تیلؤسم شیتفت یللملا نیب تارایعم ساسا رب ،روشک حطس رد هدننک یسرزاب داهن نیرت یلاع ناونع هب شیتفت یلاع هرادا •
 تهج نوناق ماکحا قبط داسف هوقلااب دراوم یئاسانش تروص رد و یبایزرا ار داسف رطخ شیتفت تحت عجارم رد ات دراد
 شیوخ ياه یسررب يارجا هجیتن رد شیتفت یلاع هرادا .دزاس عجار روشک یئاضق و یلدع عجارم هب رتشیب قیقحت و یسررب
 .تسا هتشاد یتلود تارادا رد يرادا داسف فشک و يریگولج تمسق رد ار يدیلک و مهم شقن

 ،يوفیظو ياه تیحالص زا هدافتسا ءوس دراوم هیضق )26( دادعت هب اه یسررب يارجا هجیتن رد شیتفت یلاع هرادا 1399 یلام لاس رد

 هراسخ یناغفا نویلیم )698( غلبم ًاعمج هک هدومن تیبثت تایالو و زکرم رد هماع روتکس عجارم رد ار دراوم هریغ و ریوزت ،سالتخا

 .تسا هدومن عاجرا یلاونرا! يول هرادا هب یلدع بیقعت تهج ،هدیدرگ دراو تلود هب
 
 حوطس ریاس رد نادنمراک و یلحم تارادا ياسؤر و هینما ياه نادناموق ،اه لاوراش ،ارزو حطس هب صاخشا و دارفا هرکذتم يایاضق رد
 .دنشابیم لماش یتلود ریغ و یتلود

 هدومن لاسرا یلاونرا! يول مرتحم هرادا هب ار هیضق )13( دادعت هب زین 1398 یلام لاس رد شیتفت یلاع هرادا هک تسیروآ دای لباق
 .دوب
 

 ھماع طابترا و تاعالطا )５

 يارجا و تیفرظ ياقترا روظنم هب یجراخ و یلخاد ناعفنیذ مامت اب ار دیفم و رثؤم تاطابترا شیتفت یلاع هرادا
  .تسا هدومن نیمأت روما رتهب

 و دشابیم اراد ار شیتفت يوقطنم ياهنامزاس و یللملا نیب ياه نامزاس تیوضع شیتفت یلاع هرادا رضاح لاح رد
 .تسا هدومن نیمأت اهنآ اب يزاس تیفرظ و یکلسم ياه هصرع رد ار رادماود و رثؤم طباور

 ياه همانمهافت زین ناهج و هقطنم شیتفت ياه داهن و یللملا نیب ياه داهن ریاس اب شیتفت یلاع هرادا هوالع رب
 لیذ ياه همانمهافت زا ناوتیم هک تسا هدناسر اضما هب هرادا تیفرظ ياقترا و يزاس یکلسم روظنم هب ار يراکمه
 :دومن يروآ دای هصالخ روط

ü ندیوس شیتفت یلم هرادا اب يراکمه همانمهافت 
ü هیکرت تابساحم ناوید اب يراکمه همانمهافت 
ü اب يراکمه همانمهافت CIPFA 

 هب و دشابیم مدرم و تلود هب شیوخ ياه یسررب جیاتن زا تامولعم هیارا هب دهعتم نانچمه شیتفت یلاع هرادا
 رشن هب هرادا تیاسبیو رد ار دانسا ریاس و اه یسررب جیاتن شیتفت یلاع هرادا ،تاعالطا هب مدرم یسرتسد روظنم
 .تسا هدرپس

ü نادنورهش يارب شیتفت ياه شرازگ (Citizen Audit Reports) 
ü تلود هیعطق 1398 یلام لاس شیتفت شرازگ 
ü درکلمع شیتفت ياه شرازگ 
ü اهیلاوراش شخب تاررقم و نیناوق تیاعر شیتفت شرازگ 



ü هرادا 1398 یلام لاس تآارجا شرازگ 
 

 

 .ش7تفت 23اع هرادا 1400 23ام لاس هدمع یا)  ھمانرب

 1400 یلام لاس يارب هدش نالپ ياه تیلاعف ای و اه همانرب هرامش

1 
 قبط رب یتامولعم يژولانکت و درکلمع شیتفت ،یلام شیتفت ،تاررقم و نیناوق تیاعر شیتفت يارجا
  1400 یلام لاس شیتفت هدش روظنم نالپ

 یصاصتخا لکش هب انورک فراصم مامت یسررب 2
 AMIS شیتفت یتامولعم تیریدم متسیس كرادت 3

-SAI شیتفت یلاع تارادا تآارجا یبایزرا بوچراچ زا هدافتسا اب شیتفت یلاع هرادا یبایزرا ماجنا 3
PMF 

  شیتفت یلاع هرادا یلاخ ياه تسب )128( مادختسا 5

 هلاسکی تدم يارب یشزومآ زکرم رد لومشلادیدج نیشتفم زا نت )75( دادعت شزومآ 6

7 
 تارادا و اه هناخ ترازو یلخاد شیتفت نادنمراک يارب هلاسکی همانرب یشزومآ فنص ندومن ریاد
 یتلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


