ضوابط اخالقی
ضوابط اخالقی اصول و توقعاتی را بیان میدارد که طرز رفتار و سلوک افراد و ادارات انجام دهنده فعالیت های تفتیش
داخلی را تنظیم مینماید .این ضوابط حد اقل الزامات طرز رفتار و توقعات سلوکی را بیان میدارد نه فعالیت های
مشخص را.

معرفی ضوابط اخالقی
مقصد ضوابط اخالقی انجمن مفتشین داخلی ارتقای فرهنگ اخالقی در مسلک تفتیش داخلی میباشد.
تفتیش داخلی یک فعالیت مستقل و هدفمند اطمینان دهی و مشوره دهی است که بمنظور افزایش ارزش و بهبود اجراآت اداره طرح
و ایجاد گردیده و اداره را در راستای نیل به اهداف آن با استفاده از روش سیستماتیک و منظم از طریق ارزیابی و بهبود موثریت
مدیریت خطرات ،کنترول داخلی و پروسه های حاکمیت اداری کمک مینماید.

موجودیت دستورالعمل ضوابط اخالقی برای مسلک تفتیش داخلی با در نظرداشت اعتبار و اعتماد ایکه باالی اطمینان
دهی هدفمند آن در مورد حاکمیت اداری ،مدیریت خطرات و کنترول ها صورت میگیرد یک امر ضروری و مناسب
میباشد.
ضوابط اخالقی انجمن وسعت فراتر از تعریف تفتیش داخلی پیدا کرده و دو جزء ضروری ذیل را شامل میگردد.
 .1أصول ایکه مرتبط به مسلک و طرز اجرای تفتیش داخلی میباشد.
 .2قواعد رفتاری ایکه طرز سلوک مفتشین داخلی را توضیح میدهد .این قواعد در تفتسیر أصول به موارد کاربردی و
قابل تطبیق کمک نموده و هدف از آن رهنمائی رفتار اخالقی مفتشین داخلی می باشد.
"مفتشین داخلی" به اعضای انجمن ،دریافت کننده گان و یا کاندیدان گواهینامه های مسلکی انجمن مفتشین داخلی و یا
آنهاییکه خدمات تفتیش داخلی را در محدوده تعریف تفتیش داخلی انجام مینمایند اطالق میگردد.

قابلیت تطبیق و انفاذ ضوابط اخالقی
این ضوابط اخالقی باالی افراد و نهاد های اجرا کننده خدمات تفتیش داخلی هر دو قابل تطبیق میباشد.
نقض ضوابط اخالقی توسط اعضای انجمن مفتشین داخلی ،دریافت کننده گان و یا نامزدان گواهینامه های ( )IIAدر
مطابقت با لوایح و رهنمود های اداری انجمن ارزیابی و اداره خواهد گردید.
در صورتیکه یک مورد طرز رفتار و یا سلوک مشخص در قواعد رفتاری تسجیل نیافته باشد ،مانع عدم قابل قبول
بودن و یا نا شایسته بودن آن نمی شود ،و بنا بر آن ،أعضاء ،دارندگان و نامزدان گواهینامه ها میتوانند در قبال آن
مسئول شناخته شده و تحت اقدامات تأدیبی قرار گیرند.

ضوابط اخالقی  -اصول
مفتشین داخلی باید اصول ذیل را تطبیق و به آن پابند باشند:
 .1صداقت و امانتداری

صداقت و امانتداری مفتشين داخلی فضای اعتمادرا ایجاد و در نتيجه اساس اتکاء به قضاوت و اظهار نظر ایشان را
مساعد ميسازد.
 .2بیطرفی و هدفمندی:
مفتشین داخلی در جمع آوری ،ارزیابی ،و ارائه معلومات در مورد فعالیت یا پروسه تحت بررسی بی طرفی کامل و هدفمندی عالی
مسلکی را از خود به نمایش میگذارند .مفتشین داخلی یک ارزیابی متوازن را از تمام حاالت مرتبط انجام داده و قضاوت شان از منافع
شخصی و منافع دیگران متأثر نمیگردد.

 .3رازداری و حفظ محرمیت
مفتشین داخلی به ارزش و مالکیت معلوماتیکه دریافت مینمایند حرمت گذاشته و آنرا بدون صالحیت و اجازه مقتضی افشا نمیکنند مگر
اینکه در زمینه مسئولیت قانونی یا مسلکی موجود باشد.

 .4لیاقت و شایستگی
مفتشین داخلی دانش ،مهارتها و تجربه مورد نیاز را در اجرای خدمات تفتیش داخلی به کار میبرند.

قواعد رفتاری
 .1شفافیت
مفتشین داخلی:
1.1

باید کارهای خویش را به صداقت ،دقت و با درک مسؤلیت انجام دهند.

 .1.2باید قانون را رعایت و موارد دریافت شده را حسب توقعات قانون و مسلک افشا و گزارش دهند.
 .1.3نباید آگاهانه دخیل فعالیت های غیر قانونی ،و یا هم درگیر اقداماتی شود که از اعتبار مسلک تفتیش داخلی و یا
اداره بکاهد.
 .1.4باید به اهداف مشروع و اخالقی اداره احترام گذاشته و در نیل به آن سهیم باشد.
 .2بیطرفی و هدفمندی
مفتشین داخلی:
 .2.1نباید در هیچ فعالیت و یا ارتباطی که میتواند باعث نقض حقیقی و یا ظاهری ارزیابی بیطرفانه شان شود
اشتراک نمایند .این اشتراک شامل فعالیت ها و ارتباطاتی نیز میگردد که ممکن در تضاد با منافع اداره باشد.
 .2.2نباید هر آن چیزی را که میتواند قضاوت مسلکی شانرا حقیقتا و یا ظاهرا نقض نماید بپذیرند.
 .2.3باید تمام حقایق با اهمیتی که در مورد آن آگاهی دارند را افشا و گزارش دهند؛ حقایق زمانی با اهمیت شمرده
میشود که اگر افشا و گزارش داده نشوند باعث تحریف گزارشدهی بخش تحت بررسی گردند.
 .3رازداری و حفظ محرمیت
مفتشین داخلی:
.3.1

باید در استفاده و حفاظت از معلومات به دست آمده در جریان وظایف شان محتاط باشند.

 .3.2نباید از معلومات در منفعت شخصی یا هر روشی خالف قانون و یا ضد اهداف مشروع و اخالقی نهاد استفاده
نمایند.

 .4لیاقت و شایستگی
مفتشین داخلی:
.4.1

باید صرفا در ارائه آن عده خدماتی دخیل گردند که در قبال شان دانش ،مهارتها و تجربه الزم را دارا میباشند.

باید خدمات تفتیش داخلی را در مطابقت با معیارات بین المللی برای اجرای مسکلی تفتیش داخلی (استندارد ها)

.4.2
انجام می دهند.
.4.3

باید طور مداوم مهارتها و تخصص خویش و موثریت و کیفیت ارائه خدمات را ارتقاء و بهبود بخشند.

