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 مقدمه

هستند و نتیجه کنترل، اصالح کاستیها و قوت بخشیدن به توانمندیها می باشد. تمام سیستمها دارای کنترل  

سیستم فاقد کنترل عالوه بر آنکه تکمیل نیست نمی تواند ضعفهای خود را بشناسد و بر قدرتی تکیه کند. به 

ز اهمین لحاظ برقراری سیستم کنترل داخلی به عنوان عامل تعیین کننده شناخت سریع نقاط قوت و ضعف 

 ابتدایی ترین اصول مدیریت است

 تعاریف

 : تعریف نظارت 

 دار براساس مأموریت قانونی دستگاه، نسبت به واحدهای تحت پوششفعالیت های منظم و هدف

:نظارت و بازرسی از  72/10/0131آخرین تعریف بازرسی و نظارت مصوب مجلس شورای اسالمی مورخ 

آوری اطالعات الزم درباره اقدامات دار به منظور جمعمنظم و هدفهای نظر قانون شامل مجموعه فعالیت

 .ها و تطبیق عملکرد دستگاه با تکالیف قانونی استدستگاه

 : تعریف بازرسی

بازرسی در اصطالح حقوق عمومی به معنی نظارتی است که از سوی قدرت عمومی یا دولت بر عملکرد 

نوع بازرسی به دالیل عقلی و شرعی ضروری است، عقل  شود، اینمأموران اداری و ادارات اعمال می

ر شرع کند و دهای نفسانی باشد وجود بازرسی بر ادارات و کارمندان را تأیید میسلیمی که خالی از گرایش

ات طلب در آیای منفعتمقدس اسالم نیز به دالیلی از جمله رعایت عدالت و جلوگیری از تکاثرطلبی عده

 . نین بازرسی تأکید شده استو روایات به وجود چ
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 :تعریف بازرس 

فرد یا گروهی که از سوی مقام ذیصالح عمومی یا دولت یا دستگاههای تابعه بر عملکرد ماموان اداریوادارات  

 .نظارت می نمایندوبه منظور انجام بازرسی به محل ما موریت اعزام می شوند

 :روش های انجام بازرسی ونظارت

ای مدون و منظم ساالنه که در این نوع بازرسی ای: انجام بازرسی در قالب برنامهدورهبازرسی مستمر یا 

ق های مشمول مطابوضعیت عمومی، ساختاری و تشکیالتی، نحوه مدیریت، رفتار کارکنان و عملکرد حوزه

 .گیردچک لیست بازرسی مورد بررسی قرار می

شود و اجرای آن معمواًل ر مقامات ذیربط انجام میالعاده(: حسب ضرورت ویا دستوبازرسی موردی )فوق 

 .گیردبندی شده صورت میهای زماندر محدوده موضوع خاص ارجاعی و در خارج از برنامه

 :اهداف بازرسی

 تحلیل منطقی برعملکرد گذشته وحال ادارات فراهم آمدن موجبات تجزیه و (0

این اطمینان که اهداف سازمان و طرح سنجش و اصالح عملکرد یک سازمان برای بدست آوردن  

 های اجرایی آن با کامیابی به انجام رسیده است

مقایسه عملکردجامعه مورد بازرسی از لحاظ کمی وکیفی با قوانین ، مقررات و استاندارد های تعیین  (7

 .شده وانعکاس نتایج بررسی در قالب پیشنهادات جهت بکارگیری اقدامات اصالحی به سیستم

  .از وقوع نارسائی ها ونواقص در سیستم وممانعت از تخلف وارتقاء سالمت اداریپیشگیری  (1

  .افزایش بهره وری کارکنان آموزش درحین خدمت و (4

  حفظ حقوق مردم و نظام با اطالع رسانی دقیق وشفاف (5
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  اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وظایف گروه نظارت وبازرسی 

تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و استانی برای   (0

اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و « مطابقت عمل و عملکرد»سنجش میزان 

ن اضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میز

 رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع 

 و مدیر کل وزیرمشاور محترم  تهیه گزارشهای نوبه ای در فواصل معین در طول سال برای اطالع   (7

 االترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلفدفتر بازرسی ،

قانون تشکیل سازمان  07رسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده برقراری ارتباط با سازمان باز (1

مجلس شورای اسالمی و واحدهای نظر سنجی دستگاه  31و  88بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 

 ها و رسانه های جمعی و مطبوعات

 تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده (4

مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشهای الزم به مدیران ذیربط کشف  (5

 و باالترین مقام اجرایی دستگاه

 آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه (6

بازرسی از عملکرد مدیران وکارمندان وسنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف ونحوه  (2

 رخورد مدیران وکارمندان با ارباب رجوعب

تهیه وتدوین شاخص های سنجش میزان سالمت اداری دستگاه واندازه گیری سالیانه آن وارائه به  (8

 مراجع ذیربط

  تیم بازرسی

شکیل ت ر اداره بازرسی تیم نظارت وبازرسی ترکیبی از کارشناسان مجرب وحرفه ای هر یک از معاونت ها و 

بر  و هریک از افراد گروه رئیس اداره بازرسی،ارزیابی عملکرد می باشد میشود. و سرپرستی گروه بر عهده 

اساس تشخیص سرگروه انجام وظیفه می نماید، به طوری که نظارت بر عملکرد گروههای بازرسی با توجه 
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باشد و هر یک میبازرسی دانشگاه  رئیس اداره به موضوع مأموریت محوله و هدایت و ارشاد آنها به عهده 

از افراد گروه بازرسی اعم از ستادی یا اجرایی موظفند در پایان ماموریت ، گزارش خودرا پس از جمع بندی 

  .نماید ادارهبه 

 موارد قبل از انجام بازرسی

ها اجرائ آننکانی که هر یک از افراد گروه بازرسی موظف است قبل از انجام مأموریت بازرسی نسبت به 

 .توجه کافی داشته باشد

 های الزم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریتکسب آگاهی (0

توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طریق نیل به این  (7

 اهداف و انتخاب روشهای مناسب و مقتضی

مطالعه مقررات حاکم  ،رجوع به سوابق موجود تن چک لیست،تدارک طرح بازرسی نظیر: همراه داش (1

آوری اطالعات مورد نیاز، آشنایی با بر موضوع بازرسی، شناسائی و تعیین منابع موثق برای جمع

محیط مورد بازرسی و خصوصیات طبیعی، اجتماعی و فرهنگی آن، کسب اطالعات اجمالی از وجود 

 .یتها و طرحهای اجرایی مرتبط با موضوع مأموربرنامه

 ذکور مسامانه  وداشتن آمار واطالعات مندرج در  متمرکز بازرسی  بازبینی سامانه های الکترونیکی (4

  روش بازرسی

 روش های جمع آوری اطالعات مورد نیاز در حین انجام بازرسی

  مشاهدات (0

  استماع اظهارات شهود و مطلعین  (7

  آنهاهای موجود و تهیه مدارک الزم از مطالعه سوابق و پرونده  (1

  نظر کارشناسی از واحدهای ذیربطکسب  (4
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  سایر روشها در چارچوب قوانین و مقررات  (5

اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر از آنها، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با   (6

باشد بنابراین ضروریست همکاری الزم از سوی مسئولین ذیربط موضوع مأموریت و تهیه گزارش می

  بعمل آید

د ای باشد که در رونانجام بازرسی، تحقیقات، کسب اطالعات و تهیه مدارک و اسناد باید به گونه  (2

 .امور و فعالیت جاری حوزه بازرسی شونده ایجاد وقفه ننماید

توضیح: منظور از ایجاد وقفه اقداماتی است که موجب تعطیلی واحد مورد بازرسی گردد یا فعالیتهای 

  باشدای محدود نماید. تشخیص این امر با سرپرست تیم بازرسی میو قابل مالحظهآن را به نح

 

مواردی که هر یک از افراد تیم بازرسی موظف است در حین مأموریت بازرسی نسبت به انجام آن 

 .توجه کافی داشته باشد

م منوط به اتما از هرگونه پیشداوری و القاء نظر اجتناب ورزد. کلیه استنتاجات و اظهارنظرها نیز (0

 .باشدبازرسی می

 .های انجام شده خوداری شوداز افشاء مطالب راجع به بازرسی  (7

بازرس یا تیم بازرسی برای کسب اطالعات و اخذ نظرها و توضیحات مسؤوالن واحدهای مشمول   (1

 .توانند از طریق مذاکره حضوری در محل مأموریت اقدام نمایندبازرسی می

جریان انجام مأموریت خود با ممانعت یا مخالفت یا عدم همکاری الزم مواجه چنانچه بازرس در   (4

شود و نتواند نسبت به رفع مشکل اقدام نماید، مراتب را با تنظیم صورتجلسه و تشریح چگونگی 

 .نمایدامر به سرپرست تیم گزارش می
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جام بازرسی نسبت به ان مواردی که هر یک از افراد گروه بازرسی موظف است بعد از انجام مأموریت

 .آن توجه کافی داشته باشد

روزاداری پس از اتمام مدت بازرسی می باشد ونمایندگان واحدها مکلفند ظرف  5مدت زمان ارائه گزارش  •

  اقدام نمایند بازرسیمدت مذکور نسبت به ارائه گزارش مطابق مواردذیل به دفتر 

  اداره  توسط رئیسمنوط به ارائه گزارش بازرسی وتایید آن ماموریت کلیه بازرسان معاونتها  تایید حکم •

 .باشد دانشگاه میبازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

 

 

 


