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3. Conclusions
Improving the management process of organisational entities, in all its complexity, requires knowledge and 

the application of more modern principles aimed at ensuring the functioning of the entities concerned, in terms of 
performance and competitiveness. For this goal, it is necessary that the good practices of management be 
permanently filled in with new items, conceptualized and implemented in the functional structures of the entities. 

The internal audit field covers the disciplined and systematic approach to evaluate and improve the 
effectiveness of risk management and control.  Auditing a field is a complex process which is carried out by 
reporting the material proof to specific standards in order to define the findings on which the wording of the opinion 
is based upon. Thus, the findings and recommendations result from the analytical examination of the data and proof 
information. 

In fact, the internal audit issues faced with the challenge to analyze and evaluate the management in terms 
of system and process, to provide insurance in respect of the degree of internal control activities and, at the same 
time, to give advice that will lead to the improvement of the situation,  consists of several domains subject to  
auditing which, in turn, can be divided into objects and sub-objects, also subject to auditing, such as processes, 
activities or distinct elementary operations. 

نتایج .3

 بهبود فرایند مدیریت نهادهای سازمانی، با همه پیچیدگی اش مستلزم دانش و کاربرد اصول مدرن تر با هدف اطمینان از کارکرد درست نهادها از

 لحاظ عملکرد و رقابت پذیری می باشد. برای نیل به این هدف، الزم است شیوه های خوب مدیریت با آیتم های جدید پر شده، و در ساختارهای

 .تابعی نهادها مفهوم سازی و اجرا گردند

 رشته حسابرسی داخلی رویکرد سیستامتیک و منظم برای ارزیابی و بهبود اثربخشی مدیریت و کنرتل ریسک را پوشش می دهد. حسابرسی رشته

 فرایندی پیچیده می باشد که با گزارشگری اثبات مواد برای استانداردهای خاص جهت تعریف یافته های زیرمبنای ایده و نقطه نظر انجام می

.شود.بنابراین یافته ها و توصیه های مطرح شده حاصل بررسی مالی داده ها و اطالعات اثباتی می باشند

 در حقیقت، مسائل حسابرسی داخلی با چالش هایی در خصوص آنالیز و ارزیابی مدیریت از لحاظ سیستم و فرایند، تامین بیمه در مورد درجه

 فعالیتهای کنرتل داخلی مواجه شده و در هامن زمان توصیه هایی که منجر به بهبود موقعیت می گردند، از حوزه های مختلفی تشکیل می شوند

 که درمعرض حسابرسی بوده و در عوض به اهداف و زیراهدافی تقسیم می شوند که آنها نیز تابع حسابرسی می باشند، از جمله این موارد می

 .توان به فرایندها ، فعالیتها یا عملیات های ابتدایی متامیز اشاره منود
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