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"معرفی بهترین و درخشان ترین ها در حرفه حسابرسی داخلی "
این جایزه  ،تنها جایزه ای می باشد که به حسابرسان داخلی اختصاص یافته است .در این جایزه بهترین
حسابرسان داخلی و تیم ها معرفی می گردند .شرکت کنندگان حسابرسان داخلی ،اعضا و کمیته های حسابرسی
و تیم هایی هستند که در خصوص حسابرسی داخلی نوآوری و مدیریت موثر داشته و اقدامات الهام بخش
انجام داده اند.
موارد:
 -1تیم برجسته :بخش دولتی ،خصوصی و خدمات مالی
در مورد تیمی که عملکرد فوق العاده ای داشته یا به نتایجی فوق العاده دست یافته است .تیمی که بر چالش
ها مانند محیط ویژه و یا به لحاظ فنی نواحی خاص  ،با بکارگیری مهارت های حرفه ای حسابرسی در آن نمونه
 ،کار تیمی و توانایی های شخصی غلبه کرده اند(در سازمان خود و یا خارج)

 -2مدیر الهام بخش:بخش دولتی ،صوصی و خدمات مالی
رئیس حسابرسی داخلی که نه تنها مهارت های فوق العاده فنی داشته ،بلکه نتایج استثنایی به دلیل رهبری
استراتژیک و مهارت های نرم افزاری به دست آورده است .مدیری که هم برای اعضای تیم خود و هم برای
شرکت الهام بخش بوده است .شواهد نه تنها باید شامل حسابرسی موفق باشد بلکه باید شامل راه های ر
هبری شخص در تیم خود ،مجموعه مثال ها ،تشویق حسابرسان داخلی تازه کار و همچنین تاثیر بهبود
گسترش حسابرسی داخلی در سازمان باشد.
 -3برترین تازه کار
حسابرسان داخلی که به تازگی عضو  IIAشده اند ،که یک ویژگی استثنایی از خود نشان داده یا کاری
فراتر از وظیفه خود در خصوص اطمینان از حفاظت سازمان در مقابل ریسک یا انجام حسابرسی در یک
شرایط چالش برانگیز انجام داده است .متخصصان جدیدی که مهارت های فنی نمونه  ،دارای روحیه
فداکاری ،ابتکار ،قضاوت و طیف وسیعی از مهارت های نرم افزاری ضروری هستند.
 -4قهرمان حسابرسی داخلی
حسابرس داخلی که شرکت را در رسیدن به اهداف خود یاری کرده ،فردی که از حرفه حمایت کرده و
موجب افزایش ارزش حرفه شده و برای جایگاه حرفه و افزایش دامنه آن مبارزه کرده  ،این فرد
میتواند مدیریت ارشد یک تیم ،رئیس کمیته حسابرسی یا عضو غیرمستقل آن و یا فردی که نقش
ترویج حسابرسی داخلی و اعتبار آن درجامعه را داشته ،باشد.
خانم لوسی کارتر (معاون حسابرس داخلی درموسسه حسابرسی  ) Cotswoldsبه عنوان مدیر الهام بخش
در سال قبل انتخاب گردید .او در سال  2008به عنوان کارآموز حسابرسی در موسسه  Cotswoldsشروع به
کار کرده بود.
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