پیشگفتار مؤلفین
سيستن وٌتشل ّبي داخلي هٌبست وِ استمشاس آى اص ٍظبيف هذيشيت ضشوت استّ ،وَاسُ دس
جْت حفبظت اص هٌبثغ ٍ اهَال ضشوت دس همبثل سَءاستفبدُ ٍ اتالف ،افضايص تَاى ضشوت دس
تْيِ ٍ ًگْذاسي سَاثك ٍ هذاسن هٌبست حسبثذاسي ٍ پشداصش ٍ گضاسش اطالػبت هبلي هطلَة
ٍ ّوچٌيي ثبال ثشدى وبسايي ػوليبت ضشوت ،اثشات سبصًذُاي داسد.
ًبهِي هذيشيت اسائِي گضاسش ثِ ّيئت هذيشُ ٍ يب ًوبيٌذُ ي ٍي است وِ ػوَهبً ضبهل ًمبط
ضؼف وٌتشل ّبي داخلي ٍ سيستن ّبي حسبثذاسي است ،ليىي دس هَاسدي تحشيف ٍ ػذم سػبيت
لَاًيي ٍ همشسات هشثَط وِ الضام

ثِ دسج دس گضاسش حسبثشسي ًيست سا ًيض ضبهل هي

ضَد.

حسبثشس هستمل ّشگًَِ اثش هَاسد يبدضذُ سا ثش غَستّبي هبلي ثشاي دسج دس گضاسش حسبثشسي
ٍ يب ًبهِي هذيشيت اسصيبثي هيوٌذ.
ثش اسبس استبًذاسد حسبثشسي ضوبسُ ي « 1007هالحظبت خبظ دس ثِ وبسگيشي استبًذاسدُ اي
حسبثشسي استجبطبت ثب هذيشيت » اسائِي گضاسش دسثبسُي سيستن وٌتشل داخلي يب ّش هطلت
ديگشي ثِ هذيشيت ،ضشٍست اسصيبثي ّشگًَِ اثش آى سا ثش غَست ّبي هبلي يب حسبثشسي ًفي
ًويوٌذ ٍ جبيگضيي هٌبسجي ثشاي تأويذ ثش يه هطلت خبظ يب دسج ثٌذ ضشط دس گضاسش
حسبثشسي هحسَة ًويضَد.
اّذاف وٌتشلّبي داخلي ضبهل هَاسد صيش است:
الف) اثشثخطي ٍ وبسايي ػوليبت
ة) لبثليت اتىبي گضاسضگشي هبلي
ج) سػبيت لَاًيي ٍ همشسات هشثَط

طجك دستَسالؼول وٌتشلّبي داخلي ثشاي ضشوتّبي ًبضشاى پزيشفتِضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس
تْشاى ٍ فشا ثَسس ايشاى هػَة  1391/02/16سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس ،هذيشيت اسضذ
ضشوت ثبيذ وويتِي حسبثشسي سا صيش ًظش ّيئتهذيشُ هطبثك ثب ضَاثط سبصهبى تطىيل دّذ.
ػالٍُ ثش ايي ،ضشوت ثبيذ ٍاحذ حسبثشسي داخلي سا صيش ًظش وويتِ حسبثشسي تطىيل دّذٍ .احذ
حسبثشسي داخلي ثبيذ ثِطَس هستوش اثشثخطي سيستن وٌتشلّبي داخلي سا هَسدثشسسي ٍ اسصيبثي
لشاس دادُ ٍ ًتبيج سا ثِ وويتِ ي حسبثشسي ٍ ّيئتهذيشُ گضاسش ًوبيذ ٍ سٍشّبي ثْجَد
سيستن وٌتشلّبي داخلي سا پيگيشي ًوبيذّ .وچٌيي ّيئتهذيشُ هىلف است ًسجت ثِ استمشاس
ٍ ثِوبسگيشي وٌتشلّبي داخلي هٌبست ٍ اثشثخص ثِهٌظَس دستيبثي ثِ اّذاف ضشوت ،اطويٌبى
حبغل ًوبيذ .دس ضوي ،حسبثشس هستمل ضشوت هَظف است دس گضاسش خَد ثِ هجوغ ػوَهي
غبحجبى سْبم دس خػَظ استمشاس ٍ ثِوبسگيشي سيستن وٌتشلّبي داخلي هٌبست ٍ اثشثخص
تَسط ضشوت ،ثب تَجِ ثِ چبسچَة وٌتشلّبي داخلي روشضذُ دس فػل دٍم ايي دستَسالؼول،
اظْبسًظش وٌذ .دسغَستيوِ ًمبط ضؼف ثباّويتي دس سيستن وٌتشلّبي داخلي حبون ثش
گضاسضگشي هبلي ضشوت ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍلي دس گضاسش وٌتشلّبي داخلي ّيئتهذيشُ افطب
ًطذُ ثبضذ يب افطبي آى ًبلع ثبضذ ،ايي هَضَع ثبيذ دس گضاسش حسبثشس تػشيح ٍ ًسجت ثِ
اثشات آى ثش دستيبثي ضشوت ثِ اّذاف تؼيييضذُ هَضغگيشي ضَد.
طجك استبًذاسد حسبثشسي ضوبسُ ي « 1007هالحظبت خبظ دس ثِ وبسگيشي استبًذاسدّبي
حسبثشسي استجبطبت ثب هذيشيت » اسائِي پيطٌْبدّبي اغالحي دسثبسُي سيستن وٌتشلّبي
داخلي ،هحػَل فشػي حسبثشسي غَستّبي هبلي است ًِ ّذف اغلي آى؛ ثبايي حبل ،ايي
پيطٌْبدّب ثشاي غبحتوبس ثباسصش است .حسبثشس ثبيذ هذيشيت سا اص ًمبط ضؼف ثباّويتي وِ دس
طشاحي يب اجشاي سيستنّبي حسبثذاسي ٍ وٌتشل داخلي هييبثذ ،ثِهَلغ آگبُ وٌذ .حسبثشس پس
اص اسائِي گضاسش دسثبسُ سيستن وٌتشل داخلي ٍ پيطٌْبدّبي الصم ثشاي اًجبم الذامّبي اغالحي
ثِ هذيشيت ،هؼوَالً الذام ّبي اًجبمضذُ تَسط هذيشيت ٍ داليل سد ثشخي پيطٌْبدّب سا اسصيبثي
هيوٌذ .حسبثشس هيتَاًذ ثب تَغيف الذامّبي اغالحي هذيشيت دس گضاسش ثؼذي سيستن وٌتشل

داخلي ،هذيشيت سا ثِ اداهِ ايي سًٍذ تشغيت ًوبيذ .اّويت يبفتِّبي حسبثشس دسثبسُ سيستنّبي
حسبثذاسي ٍ وٌتشل داخلي هوىي است ثبگزضت صهبى تغييش وٌذ ّ .شگًَِ پيطٌْبد اسائِ ضذُ دس
حسبثشسي سبلّبي گزضتِ وِ الذام اغالحي هشثَط ثِ آى اًجبمًطذُ ٍ ًبسسبيي هشثَط دس سبل
هَسد سسيذگي ّوچٌبى ٍجَد داسد ،ػوَهبً دس گضاسش سيستن وٌتشل داخلي سبل هبلي هَسد
گضاسش ،تىشاس يب ثِ گضاسشّبي لجلي ػطف دادُ هيضَد.
دس ايي هجوَػِ ي گشدآٍسي ضذُ وِ ثش اسبس تجبسة ٍ يبفتِ ّبي هؤلفيي ٍ استفبدُ اص ًوًَِ
ًبهِّبي هذيشيت ضشوت ّبي هتؼذد ٍ ّوچٌيي استفبدُ اص ًمطِ ًظشات اسبتيذ ٍ ّوىبساى هحتشم
ثِ ضشح صيشً ،وًَِ سايج ًمبط ضؼف وٌتشلّبي داخلي ضشوت ّب ثِ ّوشاُ پيطٌْبدّبي وبسثشدي
ثشاي اغالح آى اسائِ هيضَد.
اهيذ است وِ هطبلت ايي وتبة ثشاي هذيشاى ،حسبثذاساى ،حسبثشسبى داخلي ،وويتِي حسبثشسي،
حسبثشسبى هستمل ،اسبتيذ داًطگبُ ٍ داًطجَيبى سضتِ حسبثذاسي ٍ سبيش سضتِ ّبي هشتجط ،هفيذ
ٍالغ ضَد.
اص ساٌّوبيي ّبي اسصضوٌذ آلبيبى دوتش اهيش والًتش هْشجشدي (استبديبس داًطگبُ آصاد اسالهي ) ٍ
هْذي هشادي (حسبثذاس سسوي ٍ وبسضٌبس سسوي دادگستشي) دس ايي وتبة ًيض سپبسگضاسين.
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