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  کلیات

هاي الزم براي کمك به ارتقاء شفافیت و پاسخگويي در ديوان  ـ هدف اين استاندارد ارائه راهنمايي1

 باشد. محاسبات کشور مي

المال، با توجه به قوانین و مقررات ایفاي وظایف صیانت از بیتدیوان محاسبات کشور در راستاي  -2

 پاسخگو خواهد بود.

به منظور ایفاي مسئولیت پاسخگویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطالعات   -3

هاي ها و یا گروهمربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد و با ایجاد ارتباط مؤثر با رسانه

 یابد.عالقمند به نتایج حسابرسی و رسیدگی در فضاي عمومی جامعه حضور می

ها و  ديوان محاسبات کشور وظايف قانوني و الزامات گزارشگري را براساس وظايف، مسئولیت -4

 دهد. اختیارات مذکور در قوانین و مقررات انجام مي

هاي  ه استانداردها و دستورالعملفعالیت حسابرسی و رسیدگی براساس قوانین و مقررات )ک -5

 گیرد.   رود( صورت میحسابرسی و رسیدگی نیز بخشی از آن به شمار می

ها و آثار حسابرسی و رسیدگی خود را مورد ارزیابی و پیگیري قرار  دیوان محاسبات کشور فعالیت -3

 دهد.  می

در اختیار را در جهت ایفاي ـ دیوان محاسبات کشور چگونگی استفاده کارا و قانونمند از منابع 6

 نماید.ها و وظایف به مراجع ذیصالح گزارش میمسئولیت

ـ رئیس کل، دادستان، مستشاران و کلیه کارکنانی که به نحوي از انحاء مسئول ایفاي وظایف 7 

 باشند.حسابرسی و رسیدگی هستند، در مقابل اقدامات خود مطابق قانون مسئول می

به گزارشگري عمومی قابل اتكا، به موقع، واضح و روشن دیوان محاسبات ـ اصول شفافیت اشاره 8

کشور پیرامون فعالیت و عملكرد خود دارد. عالوه  بر این، شفافیت شامل تعهد به گزارشگري عمومی 

هاي حسابرسی و دسترسی مردم و ذینفعان به اطالعات درباره دیوان محاسبات درباره نتایج و یافته

 شد.باکشور نیز می
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        نمايد تا بستر ديوان محاسبات کشور برابر وظايف مصرح در قوانین ومقررات اقدام مي اصل يك 

 الزم براي شفافیت و پاسخگويي فراهم آيد.

ـ به منظور فراهم کردن زمینه شفافیت و پاسخگویی، دیوان محاسبات کشور وظایف و 1

ب قوانین و مقررات انجام داده، گزارشهاي مسئولیتهاي خود را در حدود اختیارات و در چارچو

رسیدگی و حسابرسی را به موقع منتشر نموده، تخلفات و انحراف از معیارهاي حسابرسی 

  نماید.مندرج در گزارشها را به موقع تعیین تكلیف می

 

ها، وظايف، اختیارات و ها، مسئولیتديوان محاسبات کشور اهداف، ماموريت اصل دو 

 رساند. خود را به اطالع عموم مياهبردهاي ر

ـ دیوان محاسبات کشور هر یک از موارد اشاره شده در این اصل و همچنین شرایط انتخاب 1

و برکناري رئیس کل، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور را با توجه به قوانین و 

هاي زبان رساند و به یكی ازمقررات به طریق مقتضی به اطالع عموم و ذینفعان می

المللی موسسات عالی حسابرسی )اینتوساي( ترجمه و المللی مورد قبول سازمان بینبین

 رسانی خواهد نمود.اطالع

 

 هايي را به کار خواهد گرفت که ديوان محاسبات کشور استانداردها، فرآيندها و روش اصل سه

 در زمان استفاده قابل اجرا و شفاف باشند. 

شناسی )متدولوژي( حسابرسی و رسیدگی را با کشور استانداردها و روشـ دیوان محاسبات 1

المللی موسسات عالی توجه به قوانین و مقررات و استانداردهاي منتشره توسط سازمان بین

حسابرسی )اینتوساي( به کار خواهد گرفت و به طریق مقتضی به اطالع ذینفعان خواهد 

 رساند.

هاي عملیاتی، خطر )ریسک(  برنامه به سابرسی که با توجهـ دیوان محاسبات کشور دامنه ح2

 حسابرسی و سطح اهمیت موضوعات تعیین شده است، به اطالع ذینفعان خواهد رساند.
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اي خود قرار داده ـ دیوان محاسبات  کشور معیارهاي حسابرسی را که مبناي اظهارنظر حرفه3

 رسیدگی خواهد رساند.به طریق مقتضی به اطالع واحد مورد حسابرسی و 

هاي حسابرسی شناسی )متدولوژي( و یافتهـ دیوان محاسبات کشور اهداف حسابرسی، روش4

 را به طریق مقتضی به اطالع واحد مورد حسابرسی و رسیدگی خواهد رساند. 

ها و پیشنهادات خود را جهت دریافت نظرات به واحد مورد ـ دیوان محاسبات کشور یافته5

 سیدگی اعالم خواهد نمود. حسابرسی و ر

ها و پیشنهادات خود و  ـ دیوان محاسبات کشور به منظور اطمینان از بكارگیري توصیه6

همچنین مواردي که توسط قانونگذار الزامی شده است، با ایجاد ساز و کار الزم جهت پیگیري 

 موارد مزبور، گزارشهاي مربوط را تهیه خواهد نمود.

( باید این امكان را فراهم کند که واحد مورد حسابرسی و 6وع بند )هاي پیگیري موض ـ رویه7

رسیدگی اطالعات الزم درخصوص بكارگیري اقدامات و تدابیر اصالحی و یا دالیل عدم 

 بكارگیري را اعالم نماید.

هاي دیوان محاسبات کشور باید نظام اطمینان بخش کنترل کیفیت را براي فعالیت ـ8

 اي مورد ارزیابی مستقل قرار دهد. د بكار گیرد و به صورت دورهحسابرسی و رسیدگی خو

 

اي را براي تمامي ديوان محاسبات کشور سطح بااليي از استانداردهاي اخالق حرفه اصل چهار

 . گیردمي بكارکارکنان در تمامي سطوح 

و  اي که بیانگر اصول درستكاريبا عنوان اصول اخالق حرفه 2322ـ استاندارد شماره 1

باشد بایستی توسط تمامی حسابرسان و کلیه کارکنانی که به نحوي از اي میاخالق حرفه

 باشند، رعایت شود. اي حسابرسی و رسیدگی میدار وظایف حرفهانحاء عهده

ـ به منظور تحقق این اصل، رئیس کل دیوان محاسبات کشور وظایف و اختیارات را در 2

اي تعیین و واگذار خواهد نمود که منجر به بروز تضاد منافع و فساد سطح سازمان به گونه
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 ها ایجاد شود. مداري در انجام فعالیتاداري نگردد و اطمینان الزم از وجود شفافیت و قانون

ـ به منظور ارتقاء شفافیت و پاسخگویی دیوان محاسبات کشور، الزامات اخالقی و اصول 3

 رسد.ه اطالع عموم و ذینفعان میمربوط به آن به طریق مقتضی ب

 

محاسبات  ، ديوانشود سپاري مي رسیدگي برونحسابرسي و يا  فعالیتدر مواردي که  اصل  پنج 

نمايد که اصول شفافیت و پاسخگويي ناديده گرفته نشده کشور اطمینان حاصل مي

 است. 

خدمات کارشناسان سپاري شده یا از ـ در مواردي که فعالیت حسابرسی و رسیدگی برون1

هاي وضع ها و روششود، بایستی اطمینان الزم بر اساس سیاستسازمانی استفاده میبرون

 شده در خصوص رعایت اصول پاسخگویی و شفافیت حاصل شود. 

 

هاي مربوط به حسابرسي و رسیدگي را به لحاظ صرفه ديوان محاسبات کشور فعالیت اصل شش 

اقتصادي، کارايي و اثربخشي و مطابق با قوانین و مقررات انجام داده و بر اساس 

 نمايد. قوانین و مقررات منتشر 

سازي منابع مالی مورد استفاده و گزارش آن به ـ دیوان محاسبات کشور به منظور شفاف1

نماید و در اختیار مجلس شوراي اسالمی یغ بودجه خود را تهیه میگزارش ساالنه تفر ذینفعان،

اي تهیه شود که منابع و مصارف به تفكیک و براساس گذارد. گزارش مزبور باید به گونهمی

کنندگان منابع مالی جزء الینفک آن اي مشخص شده باشد و فهرست تامینتقسیمات بودجه

باشد. همچنین با توجه به حسابرسی و رسیدگی به عمل آمده، درخصوص استفاده کارا و 

 اثربخش از منابع اظهارنظر شود. 

هاي مطلوب مدیریتی را به ـ دیوان محاسبات کشور به منظور تحقق مفاد این اصل، رویه2

هاي ها و صالحیتنگهداشت، بهبود و ارتقاء مهارت کار گرفته، ساز و کار الزم را به منظور

 نماید. مورد نیاز براي انجام وظایف، طراحی، مستقر و اجرا می
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هاي خود و گزارش آن به عموم  ـ دیوان محاسبات کشور به منظور ارزیابی اثرات حسابرسی3

ها و میزان  لیتهاي مناسب عملكرد استفاده نموده، بازخورد و پیامد فعاو ذینفعان از شاخص

 دهد.شفافیت عملكرد خود را مورد ارزیابی قرار می

 

را  خودو رسیدگي و همچنین نظرات کلي  ديوان محاسبات کشور نتايج حسابرسي اصل هفت 

 نمايد.هاي دستگاههاي اجرايي  به ذينفعان گزارش ميپیرامون فعالیت

هاي حسابرسی را در ها و توصیه یافتهـ دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، 1

 دهد.اختیار ذینفعان قرار می

هاي هاي ارائه شده در گزارشـ دیوان محاسبات کشور ساز و کار مربوط به پیگیري توصیه2

دهد و اقدامات انجام شده درخصوص تعیین تكلیف حسابرسی را در اختیار ذینفعان قرار می

و مقررات ذیربط به طور مقتضی در مقاطع زمانی مشخص اساس قوانین  موارد واخواهی را بر

 نماید.گزارش می

 

 را با استفاده از وسايل ارتباط  رسیدگيديوان محاسبات کشور نتايج حسابرسي و  اصل هشت 

 نمايد.رساني  ميجمعي، به موقع و در سطح وسیع با لحاظ قوانین و مقررات اطالع
 

قوانین و مقررات و با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و یا ـ  دیوان محاسبات کشور با رعایت 1

اي که توسط عموم قابل  هاي فعال عالقمند به نتایج حسابرسی و رسیدگی به گونه گروه

 نماید. رسانی می دسترسی باشد، اطالع

اي و دانشگاهی، استفاده از نتایج با اهمیت ـ دیوان محاسبات کشور از طریق مجامع حرفه2

 نماید. و رسیدگی خود را تشویق و ترویج می حسابرسی

هاي حسابرسی و رسیدگی و ـ دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، گزارش3

نظر را با استفاده از وسایل ارتباط هاي مستشاري و محكمه تجدیدهمچنین آراي قطعی هیأت



7 
 

هد و خالصه آن را به یكی از دجمعی یا ابزارهاي انتقال اطالعات در اختیار عموم قرار می

المللی موسسات عالی حسابرسی )اینتوساي( ترجمه هاي رسمی مورد قبول سازمان بینزبان

 . نمایدمی

 

 هاي خود از نظرات ديوان محاسبات کشور به منظور ارتقاء کیفیت و اعتبار فعالیت  اصل نـه

 نمايد.سازماني استفاده ميمستقل و برون

محاسبات کشور مطابق با استانداردهاي حسابرسی و رسیدگی مربوط به خود عمل ـ دیوان 1

 نموده، از نظرات و تخصص مراجع تخصصی برون سازمانی استفاده خواهد نمود.

ـ دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی عملیات و اجراي استانداردهاي حسابرسی طبق 2

نماید. مانی نظیر بررسی همپیشگان استفاده میساز از ابزارهاي ارزیابی مستقل برون ،مقررات

 گیرد.ها با لحاظ قوانین و مقررات در اختیار عموم قرار مینتایج این بررسی

هاي ـ دیوان محاسبات کشور به منظور دریافت نظرات مستقل کارشناسی، در همه زمینه3

 سازمانی استفاده فعالیت حسابرسی و رسیدگی در صورت نیاز از خدمات کارشناسان برون

 نماید.می

هاي مشترك و یا همزمان با سایر ـ دیوان محاسبات کشور حسب مورد اقدام به حسابرسی4

 نماید.دستگاههاي نظارتی بخش عمومی می

 

 


