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در سـیزدهمین همایـش ملـي حسـابداري کـه در روزهـاي 30 و 
31 اردیبهشـت مـاه 1394 در دانشـگاه تهـران برگـزار شـد، برگزاري 
چهاردهمیـن همایـش ملـي حسـابداري ایـران بـه دانشـگاه ارومیـه 

شـد. واگذار 
در این راسـتا، در روزهاي چهارشـنبه و پنجشـنبه، پنجم و ششـم 
بـا  ارومیـه  مدیریـت  و  اقتصـاد  دانشـکده  خردادمـاه سـال جـاري، 
همـکاري اعضـاي هیـات علمي دانشـگاه ها، دانشـجویان و انجمن هاي 
علمـي و حرفـه اي حسـابداري ایـران، اقدام بـه برگـزاري چهاردهمین 

همایـش ملـي حسـابداري ایـران نمود.
دبیرعلمي همایـش، دکتـر پرویـز پیـري و دبیـر اجرایـي آن دکتـر 
حمـزه دیـدار، از اعضـاي هیـات علمي دانشـگاه  ارومیـه بودنـد. ایـن 
همایـش بـا شـعار "حسـابداري و توسـعه پایـدار، نظارت و شـفافیت 

مالـي"  برگزار شـد.

همایش محورهاي  و  شعار 
"حسـابداري و توسـعه پایدار، نظارت و شـفافیت مالي"  متناسب با 
نیازهـاي روز حرفه حسـابداري ایران و سیاسـت هاي دولـت به عنوان 
شـعار چهاردهمیـن همایـش ملي حسـابداري ایران تعیین شـده بود. 
نظریه پـردازي در حسـابداري، اخـالق حرفـه اي در حسـابداري، نقش 
حسـابداري در دوران پسـاتحریم، آمـوزش حسـابداري و تدوین منابع 

علمـي، حسـابداري و مدیریت و نقش آن در توسـعه پایـدار، بازارهاي 
مالي در توسـعه پایدار و نقش حسـابداري، کنترل بخش  عمومي و گذر 
از سیسـتم نقـدي بـه تعهـدي، نظارت و شـفافیت در اطالعـات مالي، 
برنامه ریـزي و کنتـرل در بخـش عمومـي، اسـتانداردهاي بین المللـي 
حسـابداري )IAS( و گزارشـگري مالي )IFRS(، حسابداري ارزشي، 
و تحقیقات تجربي حسـابداري و حسابرسـي در بازارهـاي مالي نیز به 

عنـوان محورهاي همایـش بودند.
دانشـگاه  در  ایـران«  حسـابداری  ملـی  همایـش  »چهاردهمیـن 
ارومیـه برگزار شـد، همچون سـال های گذشـته، اسـتادان دانشـگاه و 
دانشـجویان مقاطـع مختلـف حسـابداری از سراسـر کشـور گـرد هم 
آمدنـد و در قالـب ارائـه مقاالت علمی –پژوهشـی، تجربیـات خود را با 

یکدیگـر به اشـتراك گذاشـتند.

همایش افتتاحیه 
در مراسـم افتتاحیـه همایـش در عصـر چهارشـنبه پنجـم خـرداد 
مـاه، ابتـدا دکتر حمزه دیدار دبیـر اجرایی همایش و رئیس دانشـکده 
اقتصـاد و مدیریـت دانشـگاه ارومیه، ضمن خوشـامد گویی به حاضران 
در خصـوص  هدف و شـعار کلیدی همایـش مطالبی را مطرح نمودند. 
در ادامـه، دکتـر رحیـم حـب نقـی رئیـس دانشـگاه ارومیـه، ضمـن 
خوشـامدگویی بـه حضار، بـه معرفی مختصر شـهر و دانشـگاه ارومیه 

چهاردهمین همایش ملي حسابداري ایران

حسابداري و توسعه پایدار
نظارت و شفافیت مالي 

گزارش همایش
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پرداخـت و در سـخنانی کوتـاه بـه اهمیت حسـابداری اشـاره کرد.
مراسـم با سـخنرانی دکتر شـاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت 
امـور اقتصادی و دارایی و دکترمسـعود ابوالحـالج، رئیس مرکز بودجه 
و پایـش عملکـرد و مدیـر اجرایـي نظام نویـن مالي وزارت بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی ادامه یافـت. ابوالحالج در سـخنرانی خود،  
اعـالم کـرد: در سـال هاي اخیـر وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش 
پزشـکی در حـوزه حسـابداری و امـور مالـي بسـیار فعال شـده اسـت 
تـا جایـی کـه ایـن وزارتخانـه و دسـتگاه های دولتـی زیرمجموعه آن 
پیشـگام اجرای حسـابداری تعهدی به شـمار می آیند. ابوالحالج ضمن 
انتقاد صریح از نظام دانشـگاهی کشـور به ویژه در رشـته حسـابداری، 
گفـت: دانش آموختـگان دانشـگاه ها بـرای انجـام کارهای حسـابداری 
دسـتگاه های دولتـی عمال فاقـد دانش و تجربه الزم هسـتند. بنابراین، 
مـا در وزارت بهداشـت بـه ناچـار خود اقـدام به تربیت حسـابدار برای 

نیازهای خودمـان می کنیم. 

ثقفی علی  دکتر  سخنرانی 

بخـش دوم مراسـم افتتاحیـه، دکتـر علـی ثقفـی، اسـتاد گـروه 
حسـابداری دانشـگاه عالمـه طباطبایی، بـه ایراد سـخنرانی با موضوع 
»واکنـش هوشـمندانه اسـتادان و حسـابداران حرفـه ای بـه تغییـرات 

محیـط کسـب و کار« پرداخـت.
دکتـر ثقفـی در آغـاز سـخنان خـود تاکیـد کـرد: هیـچ کشـوری 
نمی توانـد بـدون تعامـل بـا دیگـر  کشـورها توسـعه پیـدا کنـد. وی 
پیوسـتن بـه سـازمان تجـارت جهانـی را از راه هـای تعامل سـازنده با 
جهـان دانسـت. وی تصریـح کـرد: بـا توجه بـه تغییرات شـگفتی که 
رخ داده اسـت پیوسـتن مـا بـه جهـان، الزامی شـده اسـت. دکتر علي 
ثقفـی تغییـر فناوری و متمرکز شـدن قدرت بازار سـرمایه را، از جمله 

مهم تریـن ایـن تغییرات برشـمرد.
 دکتـر ثقفـي در ادامـه افـزود: سـرعت انتشـار اطالعـات در فضای 
سـایبری باعـث شـده اسـت از هـر جـای دنیـا کـه خواسـتید بتوانید 
بـه سـرعت بـه اطالعـات دسترسـی پیـدا کنیـد. او گفـت:  در محیط 
رقابتی امروز، افشـا، سـرعت و کیفیـت اطالعات حـرف اول را می زند. 
لـذا در ایـن شـرایط، رازداری محکـوم به فناسـت. وی تاکیـد کرد: در 
رقابـت جهانـی امروز، همه بـه اطالعـات یکدیگر دسترسـی دارند. در 
ایـن شـرایط، پنهـان کاری بـه معنـای عـدم تمایـل بـه ورود بـه بازار 

جهانی اسـت.
دکتـر علـي ثقفـی یادآور شـد: اگـر قبال بـا دیگـر بازارها همسـایه 
بودیـم؛ حـاال داریـم همخانه می شـویم. بنابراین، اگـر نتوانیم خودمان 
را بـه رقیبـان اثبـات کنیـم بـه سـرعت از بـازار طـرد خواهیـم شـد. 
نتیجـه ایـن اتفـاق در دنیـای حسـابداری ایـن اسـت کـه بـه زودی 
تفکـر گرانـی اطالعـات منسـوخ خواهـد شـد و مشـتری، خدمـات ما 

را از جاهـای دیگـر دنیـا، بـا کیفیـت حسـابداری و حسابرسـی و بـا 
قیمت هـای ارزانتـر تهیـه خواهـد کـرد.

 وی در ادامـه بـه حسـابداران هشـدار داد: زمـان سـریع می گـذرد. 
چشـم بـه هـم بگذاریـم بسـیاری از کارهایی که مـا بلدیم منسـوخ و 
منقضی شـده اسـت. دیگر کسـی برای تهیـه اظهارنامـه مالیاتی به ما 
مراجعـه نخواهـد کرد. اصل بهای تمام شـده دارد منسـوخ می شـود و 
نـازش دیگـر خریدار نـدارد! صورت های مالی سـنتی هـم همین طور.
 دکتـر ثقفـی در فـراز پایانـی سـخنرانی خـود، خلـق ارزش هـای 
جدیـد، ارائـه خدمـات نـو، مجهـز شـدن بـه مهارت هـای جدیـد، و 
اسـتفاده از فناوری هـای نویـن در خدمـات حسابرسـی را از جملـه 
راهکارهـای حسـابداران بـرای چیرگی بر شـرایط جدید دانسـت. وی 
افزود: در دانشـگاه ها باید حداقل سـی سـاعت کالس اجباری در سـال 
به آشـنایی حسابرسـان و حسـابداران با فناوری هـای جدید اختصاص 
داده شـود. عـالوه بـر ایـن، طراحـی و اجـرای آزمون های حرفـه ای با 

موضوعـات جدیـد از جملـه XBRL ضروری اسـت.
 وي تاکیـد کـرد: سـازمان حسابرسـی بایـد در این کارها پیشـتاز 
باشـد و پیشـتاز بشـود؛ اسـمش هم عوض شـود! حسابرسـی، ارزش 
افـزوده کمـی دارد. همـه بـه زودی مجبور بـه چابک سـازی خواهند 
شـد. آمـوزش هـم بایـد تغییـر کنـد. مـدل تاریخـی و سـنتی بایـد 

تغییـر کند.
 

سخنرانی دکتر محمد نمازی

بخـش دوم افتتاحیـه همایـش بـا سـخنرانی دکتـر محمـد نمازی، 
 اسـتاد گروه حسـابداری دانشـگاه شـیراز، با موضوع »تحوالت نوین در 
حسـابداری مدیریـت« ادامه یافت. نمازی در آغاز سـخنان خود گفت: 
از تحـوالت نوین حسـابداری مدیریت، تاکید روزافزون بـر دارایی های 
نامشـهود اسـت. وی بـه نقـل از یک پژوهـش معتبـر بین المللی اعالم 
کـرد: امـروز، هفتـاد و پنـج درصد اطالعـات مهـم و موثر بـازار درباره 

سـرمایه فکری و سـایر اقالم دارایی های نامشـهود اسـت.
 دکتـر نمـازی در ادامـه گفـت: قبـال حسـابداری مدیریـت تئوری 
آرامی شـروع  بـه  پـردازی  نظریـه  شـصت،  دهـه  از  ولـی  نداشـت. 
در  چرخش هایـی  هشـتاد،  و  هفتـاد  دهه هـای  در  شد.سـپس، 
تئوری هـای حسـابداری مدیریـت داشـتیم. وی یـادآور شـد: در دهـه 
هشـتاد، فاصلـه بین تئوری و عمل، مسـاله مهمی شـد؛ مثل وضعیتی 
کـه مـا امـروز در ایـران می بینیـم. وی افـزود: تحقیقـات دهه هـای 
شـصت و هفتـاد بیشـتر روی مدل سـازی های ریاضی بود. ولـی امروز 
وضـع عوض شـده اسـت. االن در یـک وضعیت خاص هسـتیم. هاپوود 
بـا زیمرمـن در خصـوص وفاداری بـه مدلهای کمی اختـالف نظر دارد. 
یـک پارادیـم اقتصـادی بـر بخشـی از ایـن آکادمی حاکـم اسـت کـه 
فقـط مدل هـای کمی را قبـول دارنـد و مقالـه کریتیـکال نمی پذیرند. 

گزارش همایش 
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در مقابـل، مجالتـی نیـز هسـتند کـه پارادایم دیگـری دارنـد. اتفاقی 
کـه افتـاده این اسـت که ایـن رویکـرد غیرکمی که چند دهـه قبل به 
شـدت منفـور بود االن در رتبـه اول محبوبیت و مقبولیـت قرار گرفته 
اسـت.وی تاکیـد کـرد: اکثـر مخاطبـان از مقـاالت آمـاری و مدلهـای 
کمی خسـته شـده اند و راه چـاره ایـن اسـت کـه بـه سـمت کارهـای 

کیفـی و کریتیـکال چرخـش کنیم.

سخنرانی آقای ناصر محامی

آقـای ناصـر محامـی، عضـو هیـات مدیـره بـه نمایندگـی از جامعه 
حسـابداران رسـمی ایـران در مطالبـی اظهـار داشـت: در کشـورمان 
از بیسـت و شـش الـی هفـت سـال قبـل بـه تدریـج حسـابداري چه 
در بخـش دانشـگاهی و چـه در بخـش حرفـه اي آن بـه سـمتي رفت 
کـه بـه رغـم رشـد سـریع و افزایـش کّمـي و چنـد برابر شـدن تعداد 
فارغ التحصیالن حسـابداري، تاثیرات حسـابداري در سیسـتم و سـاز 
وکار راهبـري کشـور و بنگاه هـاي اقتصـادي و نهادهـاي تصمیم سـاز 
و تصمیم گیـر بـه همـان انـدازه زیادتـر نشـد. یکـي از دالئل ایـن امر، 
ایزولـه کـردن حسـابداري بـا حسـابداري بـود. یعني یک اتفـاق واحد 
بـا دو منظـر متفاوت هـم دربخش حرفـه اي که آن روزها در سـازمان 
حسابرسـي خالصـه مي شـد و هـم در بخـش دانشـگاهی روي داد و 
آن ایـن بود:ایـن گرایـش کـه بهتـر اسـت فقـط از تحصیـل کـردگان 
حسـابداري در کار حرفـه اي اسـتفاده شـود قـوي تـر و قوي تر شـد و 
همیـن رویکـرد در بخش دانشـگاهي به شـکل تمایل زیـاد به کاهش 
و حـذف دروس غیرحسـابداري و حـذف دروس متعلـق بـه حوزه هاي 
دیگـر و جایگزیـن کردن آنها با دروس خالص حسـابداري ظاهر شـد. 
حاصـل ایـن گرایـش یـا ایـن رویکـرد در بلنـد مـدت چه بـود؟ در 
بخـش حرفـه اي به تضعیـف حرفه از نقطه نظـر درك جامع تر محیط 
اقتصـادي و آشـنایي کـم بـا دانش هـا و ابزارهایـي منجـر شـد کـه به 

توانمنـد سـازي حرفـه از پایین کمـک مي کنند. 
در بخش دانشـگاهی هم به ایزوله شـدن و دور شـدن حسابداري از 
دانـش تحلیلي متفاوت و شـناخت علمي محیط اقتصـادي و اجتماعي 
و دانـش بنیـادي منجـر شـد. دو سـال قبل هـم آقاي دکتـر ثقفي به 
نوعي در همایش شـیراز این مسـاله را گوشـزد شـدند و اظهار نگراني 
کردنـد و از جملـه گفتنـد کـه بایـد تعـداد واحدهاي حسـابداري کم 
شـود و بجـاي آنهـا اقتصـاد و ریاضـي و علـوم مالي گذاشـته شـود یا 

حسـابداران باید اقتصاد سـنجي بلد باشـند و...
بلـي حسـابداري اگـر مي خواهـد در مدیریـت عالـي کشـور، نقش 
مناسـب تـري داشـته باشـد، اگـر مي خواهـد کـه در اداره و تعییـن 
خـط مشـي بنگاه هـاي اقتصـادي حضـور موثرتـر داشـته باشـد بایـد 
تغییـر نـگاه بدهـد بایـد وارد حوزه هایي بشـود کـه به توانمند سـازي 
حسـابداري کمـک مي کننـد حوزه هایي کـه حسـابداری را از قاعده و 

بسـتر آن محکـم تـر می کننـد. دروس و دانش هایي نظیـر تئوري های 
اقتصاد، اقتصاد سـنجي و دروس تحلیلي آماري پیشـرفته، جبرخطي، 
مهارت هـاي گزارشـگري، دانش کاربردي فنـاوری اطالعات و تجزیه و 

و...  تحلیل سیسـتم ها 
امـروز در آسـتانه قبـول و اسـتقرار ifrs و الزامـات آن و دوران پس 
از برجـام بـه شـدت نیـاز بر تغییر احسـاس مي شـود امیـدوارم بخش 
دانشـگاهي حرفـه، آمادگـی درك ایـن الـزام و بنیـه تغییـر را داشـته 
باشـد و بـه ایـن نیـاز، پاسـخ مثبـت بدهـد و حرفـه را بـراي ارتقـا و 

توانمنـد شـدن یـاري نماید. 

ارائه مقاالت بخش 
چهل مقاله در قالب ده نشست

در ایـن همایـش، از بیـن 498 مقاله رسـیده، بر اسـاس نظر داوران 
و کمیتـه علمی همایـش،  217  مقالـه در مجموعـه مقـاالت  چـاپ 
شـده اسـت و در بخـش ارائـه مقـاالت مجموعـاً چهل مقالـه در قالب 
ده نشسـت از سـاعت 9 صبـح پنج شـنبه 6 خـرداد 1395 تا سـاعت 
13:20 در سـالن های موسـوم بـه زنده یـادان حسـن سـجادی نـژاد، 
علـی وثـوق، عزیـز نبـوی، علـی اسـالمی بیدگلی، احمد احمدپـور در 

دانشـگاه ارومیـه ارائه شـدند.

همایش اختتامیه   
جایزه به سـه مقاله برتر همایش

در مراسـم اختتامیـه همایـش، پـس از اجـرای موسـیقی و پخش 
کلیـپ همایـش، ابتـدا از مقـاالت برتـر همایـش شـامل " بررسـی 
رابطـه بیـن مالکیـت متقابـل و کارایـی بـا تاثیـر متغیـر میانجـی 
رقابـت بـازار محصول در شـرکت های بـورس اوراق بهـادار تهران ") 
دکتـر حمـزه دیـدار، دکتـر غالمرضا منصور فـر، جبرائیـل رحیمی از 
دانشـگاه ارومیه ( " با IFRSجهانی شـویم" )دکتر امیر پوریانسـب( 
و "بررسـی مبانـی شـادی و تطبیـق آنهـا بـا مفاهیـم حسـابداری« 
)داریـوش فروغی و علیرضا رهروی دسـتجردی از دانشـگاه اصفهان( 

تقدیـر بـه عمـل آمد.
 

 اعطای نخستین دوره »نشـان علمی دکتر علی ثقفی«
در ادامـه، »نشـان علمي دکتـر علی ثقفي« معرفی شـد. این نشـان 
از ایـن پـس هـر سـال در همایـش ملـی حسـابداری ایـران بـه چهار 
نفـر در زمینه هـاي زیـر اعطـا می شـود: 1( طراحـي روش هـاي نویـن 
تدریـس؛ 2( کتـب، مـواد و موضـوع آموزشـي؛ 3( پژوهـش در زمینه 

آمـوزش حسـابداري؛ 4( اسـتاد جـوان نمونه.
ــر  ــب زی ــه ترتی ــان علمی ب ــن نش ــتین دوره ای ــدگان نخس  برگزی

معرفــی شــدند:
1( دکتـر علـي رحمانـي، عضـو هیـات علمی گـروه حسـابداری 
دانشـگاه الزهـراء، در بخـش پژوهـش در زمینـه آمـوزش حسـابداري
2( دکتـر غالمرضـا کرمـي، عضو هیـات علمی گروه حسـابداری 

دانشـگاه تهـران، در بخـش کتب، مـواد و موضوع آموزشـي
3( دکتـر رضـا حصـارزاده، عضو هیات علمی دانشـگاه فردوسـی، 

در بخش اسـتاد جـوان نمونه.
4( در بخـش طراحـي روش هـاي نویـن تدریس نیـز برگزیده ای 

معرفی نشـد.
در پایـان و پخـش کلیـپ یادبـود زنده یـاد دکتـر احمـد احمدپور، 

گزارش همایش
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اسـتاد تـازه  درگذشـته گـروه حسـابداری دانشـگاه مازنـدران، دبیـر 
علمي همایـش دکتـر پرویـز پیـري، گـزارش کلـي از همایـش را ارائه 

کـرده و قطعنامـه پایانـی همایـش را خوانـد. 
فرازهایـی از قطع نامه پایاني چهاردهمین همایش ملي حسـابداري 

ایران به این شـرح اسـت:
 توسـعه پایـدار مسـتلزم بهـره گیـري صحیـح از امکانـات و 
ابزارهایـي اسـت کـه دانـش و حرفـه حسـابداري، از اساسـي تریـن 
آنهـا مي باشـد. تاکیـد شـد کـه بـه اجـزا و عناصـر توسـعه پایـدار در 
نظـام گزارشـگري مالـي کشـور چه در بخـش عمومي و چـه در بخش 
خصوصـي، توجـه بیشـتري شـود و امـکان ایجاد بـازار متشـکل براي 

معامـالت کربـن و دیگـر عناصـر زیسـت محیطـي فراهـم شـود.
 شـفافیت، از عناصـر اصلـي اسـت کـه در تعامالت بیـن المللي 
مـورد عنایـت اسـت. بهبود شـفافیت نظام اقتصـادي کشـور و ارتقاي 
آن از نظـر سـازمان هاي بیـن المللـي و حتـي بخش نظارتـي داخلي، 
مسـتلزم توجـه بیشـتر بـه نظـام حسـابداري و حسابرسـي کشـور 
در مفهـوم جامـع آن اسـت.  لـذا پیشـنهاد مي شـود بـا تسـریع در 
بکارگیـري IFRS، بخشـي از مشـکالت مرتبـط با گزارشـگري مالي 
رفـع شـود. همچنیـن اسـاتید حسـابداري کـه دروس مالـي را تدوین 
مي نماینـد، بـه اسـتانداردهاي گزارشـگري مالـي بین المللـي توجه و 
عنایـت خاصـي معطوف داشـته و آن را در مواد درسـي لحاظ نمایند.
 نظارت مالي در بخش عمومي از طریق: اسـتقرار اسـتانداردهاي 
حسـابداري بخـش عمومـي و پیاده سـازي نظـام حسـابداري تعهدي، 
اسـتقرار نظـام کنترل هـاي داخلـي در حسابرسـي داخلـي، راهبـري 
سـازماني و روش هـاي نویـن بودجـه ریـزي عملیاتـي میسـر اسـت. 
دسـتگاه هاي دولتـي و بخـش عمومي بـراي اجـراي موفـق و پایـدار 
ایـن مهـم، بایـد از ظرفیـت و تـوان و امکانـات حسـابداري و فـارغ 
التحصیـالن آن، حداکثـر بهره برداري را بنماینـد. در بخش خصوصي 
نیـز، نظام هـاي حسابرسـي، مبـارزه با پولشـویي و نظام هـاي کنترلي 
متناسـب بـا محیط فعالیت، باید بیـش از پیش اسـتقرار یافته و مورد 

تاکیـد قـرار گیرد.
 کاربـردي نمـودن تحقیقـات و رسـاله هاي دانشـجویان دوره 

تحصیـالت تکمیلي براسـاس نیازهاي دسـتگاه هاي اجرایـي، دولتي و 
خصوصـي مورد تاکیـد قرار گرفـت و از مدیران گروه هاي حسـابداري 
تقاضـا گردیـد، ارتبـاط مؤثـري بـا نهاد هـاي مربـوط داشـته باشـند. 
بدیهـي اسـت نظام منـد نمـودن ایـن مهم، مسـتلزم حمایـت معاونت 
علمي ریاسـت جمهـوري و توجـه بیشـتر ایشـان به پ ژوهـش در حوزه 

علـوم انسـاني بخصوص در حسـابداري اسـت.
 اسـتفاده از فنآوري هـاي بـه روز و روش هـاي نویـن در تدریس 
و آمـوزش حسـابداري مـورد تاکیـد قـرار گرفـت و  پیشـنهاد گردیـد 
کـه امـکان اجـراي دوره بازآموزي تخصصي براي اسـاتید حسـابداري 

فراهم شـود.
 بـا توجـه به تجربـه موفق دانشـگاه هاي تهران و الزهـرا در ایجاد 
صندوق نیکوکاري، پیشـنهاد مي شـود صندوق فراگیر بـراي حمایت از 
همایـش ملي حسـابداري تاسـیس و از محل صندوق مذکـور، حمایت 
از همایـش ملـي حسـابداري، طرح هـاي پژوهشـی، رسـاله ها و پایـان 
نامه هـاي دوره تحصیـالت تکمیلي انجـام پذیرد که نیازهـاي کاربردي 
کشـور را بررسـي یا بـر آن تمرکز دارند. همچنین مقـرر گردید موضوع 

همایـش بعدي نیز براسـاس نیازهاي کشـور تعییـن گردد.
 پیشنهاد گردید دبیرخانه دائمي همایش ملي حسابداري ایران با 
عضویت گروه هاي حسابداري دانشگاه هاي تهران، شهید بهشتي، عالمه 
اصفهان،  مشهد،  فردوسي  شیراز،  مدرس،  تربیت  الزهرا،  طباطبایي، 
مازندران،شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، ارومیه، سیستان و 
بلوچستان، یزد، کردستان، همدان، کرمانشاه، ایالم، قم، صنعت نفت 
و آزاد اسالمي تاسیس شود. در ضمن مقرر گردید در هر دوره رئیس 
با همیاري و  به مدت یک سال تعیین و همایش  دبیرخانه همایش 
گروه هاي  مدیران  شود.  اجرا  دبیرخانه  معنوي  و  مادي  همکاري 
دانشگاه هاي مذکور ملزم شوند شرایط الزم را براي حمایت هاي مذکور 

براساس تصمیمات شوراي سیاست گذاري فراهم نمایند.
برگـزاري  بـراي  دانشـگاه  چندیـن  تقاضـاي  بـه  توجـه  بـا   
همایش هـاي بعـدي، تصویـب شـد کـه پانزدهمیـن همایـش ملـي 
حسـابداري ایـران در دانشـگاه تربیـت مدرس و شـانزدهمین همایش 

نیـز در دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان برگـزار شـود.

گزارش همایش 




