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بازرسي دوره اي:

 اًتخاب شْش ٍ يا سٍستاي هَسد ًظش جْت اًجام تاصسسي تشاساس گضاسش ّاي ٍاطلِ اص هشاجغًظاستي ٍ تا دستگاُ ّاي اجشايي ريشتظ ،اشخاص حقيقي ٍ حقَقي ٍ دستَس هقام ػالي ٍصاست ٍ يا
ساصهاى.
 تشنيل تين تاصسسي ٍ تؼييي اػضاء آى هتٌاسة تا حَصُ ّاي ػولنشد هَسد ًظش جْت تاصسسي. هناتثِ تا هؼاًٍت اهَس ػوشاًي استاًذاسي ٍ هؼشفي تين اػضاهي جْت تاصسسي شْش ٍ يا سٍستاي هَسدًظش.
 اػضام تِ شْش ،هحل اًجام تاصسسي ٍ استقشاس دس شْش ٍ يا سٍستاي هَسد ًظش. تشگضاسي جلسِ حضَسي اٍليِ تا شْشداس (دّياس) ٍ تثييي اّذاف هَسد ًظش اص اًجام تاصسسي ٍدسخَاست هيضاى ّوناسي ٍاحذّاي هختلف تا اػضاي تين تاصسسي.
 اًجام تاصسسي تَسظ تين اػضاهي (ّش يل اص اػضاء دس حَصُ هَسد ًظش ٍاسد ػول هي شًَذ) تشگضاسي جلسِ حضَسي تا شْشداس (دس طَست دسخَاست ٍي) ٍ اسائِ اّن ايشادات ٍ ًَاقضهَجَد دس فشآيٌذ اجشايي هذيشيت شْشي.
 تاصگشت تِ هحل ماس ٍ تٌظين هَاسد تاصسسي اًجام شذُ تْوشاُ پيشٌْادات اطالحي. اسسال گضاسش هششٍح تٌظيوي تِ سياست هحتشم ساصهاى (دس تشخي هَاسد هقام ػالي ٍصاست) هؼشفي هتخلفيي هٌاسة تا دسجِ شْش ٍ شْشداسي تِ ّيات تذٍي سسيذگي تِ تخلفات اداسي ماسمٌاىٍ پيگيشي الصم جْت عي فشآيٌذ قاًًَي آى
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بازرسي موردي:

 تؼييي هَضَع دقيق قاتل تشسسي دس شْشداسي (دّياسي) هشاجؼِ حضَسي تِ شْشداسي (دّياسي) جْت جوغ آٍسي هستٌذات ٍ هذاسك هشتثظ تا هَضَع. تشسسي دقيق هستٌذات ٍ هذاسك جوغ آٍسي شذُ ٍ تٌظين گضاسش هششٍح هتٌاسة تا هستٌذاتهزمَس.
 اػالم گضاسش تٌظيوي تِ هقام ػالي ٍصاست ٍ يا سياست ساصهاى ٍ مسة تنليف دس خظَص اقذامآتي.
 هؼشفي هتخلفيي تِ هشاجغ ًظاستي ريشتظ جْت تشسسي ٍ اػوال ضَاتظ قاًًَي. -اسائِ پيشٌْادات اطالحي دس ختام گضاسش.

 -3بازرسي استاني :

 دس تشخي اص هَاسد تذليل هحذٍديت دس ًيشٍي اًساًي ،اػتثاسات جاسي ٍ ّضيٌِ اياب ٍ رّاب پشسٌلدفتش تِ ًقاط هختلف مشَس ،هاهَسيت ّاي هزمَس تِ دفاتش تاصسسي ،اسصياتي ػولنشد ٍ اهَس حقَقي
استاًذاسيْا هٌؼنس هي گشدد.

