
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 هاآمریتها وگزارش تطبیق پالن ساالنه ریاست

 

۱۳۹۹سال مالی 



 

 

 

 

 هاساالنه ریاست  پالن هایتگزارش تطبیق فعالی

 هممقد

و در راستای تحقق دیدگاه و  م مدیریت استراتژیک اداره عالی تفتیشتعناصر سازنده سیساین گزارش به مثابه یکی از 

اداره عالی تفتیش برای تحقق دیدگاه و انجام مؤثر و های اساسی اداره تحریر گردیده است. انجام مأموریت این اداره و براساس ارزش

اساس سیستم مورد استراتژیک را طرح کرده است که بر اساسی خویش سیستم مدیریت یهاعادالنه رسالت و مأموریت و حفظ ارزش

براساس  . پالن استراتژیک ادارهکندستراتژیک و پالن تطبیقی سه ساله تدوین میپالن ایک نظر اداره عالی تفتیش برای هر پنج سال 

های فعالیتهای اساسی، اهداف استراتژیک و رزش، ادیدگاه، مأموریتتحلیل دقیق و همه جانبه وضعیت و محیط خارجی و داخلی 

یقی خویش را ها پالن یک ساله تطبها و آمریتساله، ریاستبرای تطبیق درست و مؤثر پالن سه کند.  را ترتیب می استراتژیک

طبیقی یک ساله به ها از عملکرد و اجرای وظیفه خویش براساس پالن تها و آمریتدر آخر هر سال مالی تمام ریاست .سازندمی

دریافت شده را تحلیل و مرور کرده و نتیجه را در  یهادهند. ریاست پالیسی و پالن تمام گزارشریاست پالیسی و پالن گزارش می

های های تطبیق شده، فعالیته، فعالیتهای تعیین شدتمام فعالیت این گزارش کند.یک گزارش جامع و تحلیلی به مقام اداره ارائه می

ها را تحلیل و بررسی نموده و در ارائه شده از سوی ریاست تأییدیهو اسناد های که در جریان تطبیق قراردارد فعالیت تعویق افتاده، هب

در واقع گزارش حاضر آخرین مرحله در پروسة مدیریت استراتژیک اداره عالی  کند.یک متن واحد به مقام محترم اداره ارائه می

ها و تحقق اهداف استراتژیک و عینیت بخشیدن شود که به عنوان نتیجه نهایی از تطبیق درست و دقیق فعالیتتفتیش محسوب می

نفعان اداره و جامعه طرح و تدوین به مقام اداره، ذیدهی و پاسخگویی دیدگاه و انجام مسئوالنة مأموریت اداره و به مثابه ابزار حساب

  شود.توان مشاهده کرد، با ارائه گزارش ساالنه گام نهایی در راستای رسیدن به هدف گذاشته میشود. چنانکه در شکل یک میمی

ی وظیفه و انجام دهی و پاسخگو بودن از عملکرد و اجراای عالی تفتیش حسابرود، در ادارهطوری که انتظار میهمان

آور است که تمام کارمندان اداره در عملی شدن این اصول متعهد اند و این ناپذیر و الزامهای تعیین شده یک اصل اجتنابفعالیت

های اساسی اداره که براساس ارزشرو مصداق عینی این امر است. در این گزارش دهند. گزارش پیشتعهد را در عمل نشان می

به شکل های اداره عالی تفتیش را های یک ساله ریاستتمام فعالیتیت، دقت، صداقت و تعهد به اصول عدالت است طرفی، عینبی

. کنیمساده و قابل فهم بیان می به شکل کمی و کیفی با زبانرا و نتیجه بررسی طرفانه قرارداده ل و بررسی عینی و بیدقیق مورد تحلی

ای صورت مقایستههای در جریان تطبیق است که بههای تطبیق شده، معطل شده و فعالیتلیتموضوع اصلی و اساسی این گزارش فعا



 

 

 

ادارات را مشخص نموده و بعد  های یک سالةمام فعالیتشود. لذا، در گام نخست تهر ریاست بررسی و تحلیل می پالن ساالنةبا 

 دهیم. های را که در جریان تطبیق قراردارند مورد بررسی و تحلیل قرار میهای معطل شده و فعالیتهای تطبیق شده، فعالیتفعالیت

 هدف 

دهی هر ریاست به مقام اداره و اساسی تهیه و تدوین این گزارش عملی ساختن تعهد پاسخگویی و حسابهدف اصلی  .1

ها ها را ایفا نموده و چون آیینه تمام فعالیتگزارش تحلیلی نقش آیینه تمام نمای ریاست است. امید بر این است که با ارائه

 طرفانه و صادقانه انعکاس و بازتاب دهیم.های مربوطه را بیهای ریاستو دستاورد

های که به تعویق فعالیتپالن شده، تطبیق شده و  یهااین گزراش برآن است که خوانندگان محترم را از تمام فعالیت .2

در نتیجه هدف مهم  سازد.ان تطبیق قرار دارد آگاه و مطلع های که هنوز تکمیل نشده و در جریو همچنین فعالیتافتاده 

های اداره عالی تفتیش و عملی ساختن تعهد و بنیادی این گزارش گسترش آگاهی و معلومات خوانندگان درمورد فعالیت

 های اداره عالی تفتیش است.دهی ریاستابو وظیفه پاسخگویی و حس

 روش شناسی و متدلوژی: 

نگری، به موضوع داشته و از افتادن به دام سطحیق و عینی مع، عمیاست که دیدگاه جا هم گزارش حاضر این تمام سعی و

یقی است که با استفاده ش چند وجهی و تلفذا، روش مورد استفاده در این گزار. لهای شخصی اجتناب شودنشی و قضاوتعمل گزی

ده و به صورت آوری گردیها جمعشود. اطالعات مورد ضروت به صورت کتبی از تمام ریاستاز متدهای کمّی و کیفی انجام می

ای اثبات مدعای خواسته شده است که بر هاورت گرفته است. از تمام ریاستها تبادل نظر صاسناد و گزارش حضوری با تهیه کنندگان

های کمّی و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار داده های گردآوری شده را با استفاده از روشنیز ارائه نمایند. داده اسناد تأییدیهخویش 

ش توصیفی است که صرف سطح تحلیل در این گزار  م.ایو قابل فهم بیان و ارائه کردههای ساده ها و متنها، گرافو در قالب نمودار

کند؛ اما به علت نبود اطالعات ها بررسی میها را در انجام فعالیتها پرداخته و میزان موفقیت ریاستت فعالیتکیفیّت و به بیان کمیّ

: سیستم مدیریت استراتژیک اداره عالی تفتیش۳نمودار 
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ها به عنوان یک نهاد ها و آمریتواحد تحلیل در این گزارش ریاست یابی کنیم.را تبیین و علتموفق نشدیم که موضوعات و مسائل 

 شود.های افراد نمییل نهادی است و شامل دیدگاه و نظریهبوده است نه افراد؛ لذا سطح تحل

 نقطه تمرکز

های که شده و فعالیت معطلهای فعالیتهای تطبیق شده، فعالیت، تعداد یک سالههای پالن شده فعالیتبر گزارش این  

شده تمرکز نموده و این های انجام ی اثبات صحت فعالیتها براارائه شده از سوی ریاست تأییدیه ، و اسناددر جریان تطبیق قراردارد

 کند.به صورت کمّی و کیفی تحلیل و بررسی میرا  هافعالیت

 

 محتوای گزارش

های اداره عالی تفتیش دراستای تطبیق پالن یک ساله این ها و آمریتهای یک سالة ریاستگزارش حاضر تحلیل از فعالیت

های را که در جریان تطبیق تعویق افتاد و فعالیتهای بههای پالن شده، تطبیق شده، فعالیتفعالیت اداره است. در این گزارش تمام

ایم. هدف اصلی و اساسی تدوین این گزارش عملی ساختن تعهد قراردارد و هنوز کامل نشده به شکل فشرده بررسی و بیان کرده

عبارت دیگر، این نفعان اداره عالی تفتیش است. بهاجع مربوطه و ذیدهی هر ریاست به مقام اداره و سایر مرپاسخگویی و حساب

های که به تعویق افتاده و همچنین های پالن شده، تطبیق شده و فعالیتگزراش برآن است که خوانندگان محترم را از تمام فعالیت

ر نتیجه هدف مهم و بنیادی این گزارش گسترش های که هنوز تکمیل نشده و در جریان تطبیق قرار دارد آگاه و مطلع سازد. دفعالیت

دهی های اداره عالی تفتیش و عملی ساختن تعهد و وظیفه پاسخگویی و حسابآگاهی و معلومات خوانندگان درمورد فعالیت

 های اداره عالی تفتیش است. ریاست

های شده، اطالعات مورد ضرورت از گزارشصورت تلفیقی استفاده های کمّی و کیفی بهدر تهیه و تدوین این گزارش از روش

های هر ریاست ها از تطبیق پالن یک ساله شان اخذ گردیده است. ارائه گزارش از فعالیتآمریتها وی از سوی ریاستکتبی ارائه شده

شود محسوب می ی سیستم مدیریت استراتژیک اداره عالی تفتیشگیرد آخرین مرحلهکه در راستای تطبیق پالن یک ساله صورت می

شود. گزارش حاضر حاصل ها و انجام وظایف و مأموریت اداره اطمینان حاصل میکه با ارائه آن برای رهبری اداره از تطبیق فعالیت

های اداره عالی تفتیش است که در آخر هر سال مالی بعد از تطبیق پالن ساالنه ها و آمریتهای تمام ریاستبررسی و تحلیل گزارش

ها را تحلیل کرده و در قالب یک گزارش جامع و کنند. ریاست پالیسی و پالن تمام گزارشه ریاست پالیسی و پالن ارائه میخویش ب

 کند.ها را به مقام اداره ارائه میتحلیلی تمام یافته

ها دند. ریاستپالن کرده بو فعالیت (۵11) ها تمام ریاست  1۳۹۹دهد که در سال مالی های بررسی ما نشان مییافته

فعالیت را تاحدود تطبیق کرده اما کامل نشده  2۳ صورت کامل تطبیق کرده،فعالیت را به ۳۶۷های پالن شده مربوطه از جملة فعالیت

های اداره عالی فعالیت دیگر به تعویق افتاده است. ریاست ۶۵در جریان تطبیق قراردارد و هنوز کامل نشده و  فعالیت ۵۳ است،

های که به فعالیت اسناد تأییدی ارائه نکرده اند. البته راجع به فعالیت 112فعالیت اسناد تأییدی ارائه کرده اما از  ۳۸۳تفتیش برای 

 محسابه آن صرف نظر کردیم.تعویق افتاده اند اسناد حمایوی الزم نبود؛ بنا براین در گزارش حاضر از تحلیل و 

 11٪چهار درصد تا حدودی تطبیق شده، ها تطبیق شده، فعالیت ٪۷2صورت درصد محاسبه کنیم، ها را بهاگر این فعالیت

شود را شامل می ۷۹ ٪های که اسناد تأییدی دارد ها به تعویق افتاده است. فعالیتفعالیت  1۳٪ها در جریان تطبیق قراردارد و فعالیت

ایم. ها را در جدول زیر خالصه کردهها و درصد فعالیتدهد. تعداد فعالیترا تشکیل می 21 ٪های بدون اسناد تأییدی نیز فعالیت و

های که در جریان تطبیق های به تعویق افتاده و فعالیتهای تطبیق شده، فعالیتهای پالن شده، فعالیتدر صفحه بعد تمام فعالیت

 ایم. مل نشده به شکل تصویری در نمودار نشان دادهقراردارد و هنوز کا

 

 



 

 

 

 های تطبیق شده، در جریان و معطل شده: تعداد و درصدی فعالیت1جدول 
های پالن شده، تطبیق تعداد فعالیت

 شده، معطل شده و درجریان تطبیق 
های فعالیت

 پالن شده

های فعالیت

 تطبیق شده

تا حدودی 

 تطبیق شده

های فعالیت

جریاندر   

های فعالیت

 معطل شده

های فعالیت

 با اسناد 

های فعالیت

اسنادبی  

۵11 ۳۶۷ 2۳ ۵۳ ۶۵ ۳۸۳ 112 

هادرصدی فعالیت  ٪۷2  ٪۴.۵  ٪11  ٪12.۵    

 

پذیری تر و مشاهدهبرای وضاحت بیش

کمیّت عملکرد ادارات، تمام 

های پالن شده، تطبیق شده و فعالیت

های که به تعویق افتاده و فعالیت

فعالیت که در جریان تطبیق قراردارد و 

هنوز تکمیل نشده است در نمودار 

 شماره یک نشان داده شده است.

های نمودار شماره دو درصد فعالیتدر 

های در جریان و تطبیق شده، فعالیت

های به تعویق افتاده را نشان فعالیت

ایم. چنانکه در تصویر مشاهده داده

های اداره ها و آمریتشود، ریاستمی

های درصد فعالیت ۷2عالی تفتیش 

 تعویق افتادهپالن شده و تطبیق شده، در جریان و بههای :تعداد فعالیت1نمودار      
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 های تطبیق شده، در جریان و معطل شده: درصد فعالیت2نمودار      
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ها در جریان تطبیق درصد فعالیت ٪11ا کامل نگردیده است، چهاردردصد تاحدودی تطبیق شده امپالن شده را تطبیق کرده است، 

 ها به تعویق افتاده است.درصد فعالیت ٪1۳قراردارد و 

 گیرینتیجه

ژیک اداره عالی تفتیش و به عنوان مرحله نهایی پروسة مدیریت استراتژیک این گزارش که براساس سیستم مدیریت استرات 

های درجریان را بربنیاد تعویق افتاده و فعالیتهای بهفعالیتهای تطبیق شده، فعالیت پالن شده،های ین شده است تمام فعالیتتدو

های گزارش تمام ارزش این تدوین و تهیهتحلیل و بررسی کرده است. در  های اساسی اداره عالی تفتیشدیدگاه، مأموریت و ارزش

نویسندگی  اتسی و صریح نویسی و رعایت تعهدنوینیت، دقت، درستی، سادهطرفی و عیدر نظر گرفته شده است. بیاداره عالی تفتیش 

و نگارش همه در نظر بوده است. چنانکه در متن اصلی گزارش بیان شد، به علت فقدان اطالعات و نبود وقت الزم از تبیین و بیان 

ت و چگونگی ین گزارش صرف پاسخ برای کمیّها اجتناب و خودداری کردیم. لذا اهای ریاستعوامل تأثیرگذار در انجام فعالیت

عبارتی تحلیل این گزارش تنها در و علت موضوعات مورد بررسی معذور است. به هم کرده و از ارائه پاسخ به چراییرا فرا هافعالیت

 سطح توصیف خالصه شده است. 

های نظارتی توجه صورت نه و تدوین پالنها در آینده الزم است در هنگام طرح پالن ساالبرای ارتقا بخشیدن کیفیت گزارش

ها ها ستون جداگانه و مشخص درج شود تا در هنگام تحلیل دادهگیرد که برای بیان عوامل و دالیل انجام و عدم انجام برخی فعالیت

کنیم تا توانسته و نوشتن گزارش با کمبود اطالعات مواجه نگردیده و قادر باشیم گزارش جامعه و دقیق و با جزئیات کامل تحریر 

 نفعان عملی کنیم. دهی را به مقام اداره و تما ذیباشیم تعهد پاسخگویی و حساب

                                                                    

 

 


