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ایران کنفرانس

آخرین مهلت ارسال مقاله به سیزدهمین همایش ملی «حسابداری ایران»  
  

سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، 30 و 31 اردیبهشت ماه 1394 در دانشگاه تهران برگزار میشود.

  

مجید شهبازی، دبیر اطلاع رسانی سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران در  گفتوگو با خبرنگار پژوهشی ایسنا، با بیان
این که پس از برگزاری دوازده  دوره همایش ملی حسابداری در دانشگاههای مختلف کشور، در بیانیه پایانی  دوازدهمین
همایش ملی حسابداری ایران که 23 و 24 اردیبهشت ماه امسال در  دانشگاه شیراز برگزار شد، برپایی سیزدهمین دوره از

این همایش ملی به  دانشگاه تهران واگذار شد، اظهار کرد: این دوره به همت دانشکده مدیریت  دانشگاه تهران و با
همکاری اعضای هیات علمی دانشگاهها، دانشجویان و نیز  انجمنهای علمی و حرفهای حسابداری و حسابرسی کشور برگزار

میشود.

  

وی افزود: در این راستا عنوان همایش، «نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی و  فرهنگ» متناسب با نام گذاری سال جدید و
مقارن با ابلاغ سیاستهای اقتصاد  مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، تعیین و محورهای همایش متناسب با آن مشخص 

شد.

  

شهبازی تصریح کرد: محورهای همایش عبارت از «پژوهشمحوری حسابداری»، «آموزش و  توسعه حرفهی حسابداری و
حسابرسی»، «اندیشپایهها، مبانی فلسفی و نظری  حسابداری»، «حسابداری، فرهنگ و توسعه دانش مالی»، «نقش راهبری

شرکتی در  فرهنگ سازمانی وبهبود گزارشگری مالی»، «نقشآفرینی حسابداری وحسابرسی در  اقتصاد مقاومتی»، «مدیریت
هزینه در اقتصاد مقاومتی»، «استانداردهای  بینالمللی: چالشها و فرصتها»، «سلامت مالی و مالیاتی، شفافیت اطلاعات و  بازار

سرمایه»، «ارزش آفرینی حسابداری در بانکداری اسلامی و بودجهریزی»  است.

  

وی یادآور شد: در این همایش، پنجمین هماندیشی دانشجویان دکتری حسابداری و مالی کشور نیز برگزار میشود.

  

دبیر اطلاع رسانی سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران گفت: 15 بهمن ماه  آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات به
دبیرخانه همایش است، همچنین 15 بهمن  تا 15 اسفند ماه زمان داوری مقالات بوده و از 20 تا 25 اسفندماه امسال نیز 

نتایج داوری مقالات اعلام میشود.

  

وی تصریح کرد: اول اسفند ماه 93 تا اول اردیبهشت ماه 94 زمان ثبت نام فردی  شرکت کنندگان و اول اسفند 93 تا اول
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اردیبهشت ماه 94 زمان ثبت نام گروهی  شرکت کنندگان است.

  

شهبازی خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این  زمینه به وبسایت
http://www.iscconferences.ir/accounting کنند مراجعه.

  

وی با اشاره به ترکیب هیات اجرایی همایش گفت: ریاست این همایش بر عهده دکتر  ساسان مهرانی، عضو هیات علمی
دانشگاه تهران است، همچنین دکتر بیتا مشایخی  (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) دبیر علمی همایش، دکتر کاوه مهرانی

(عضو  هیات علمی دانشگاه تهران) دبیر اجرایی همایش، دکتر غلامرضا کرمی (عضو هیات  علمی دانشگاه تهران) دبیر
اجرایی هم اندیشی هستند.

  

شهبازی خاطرنشان کرد: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، جامعه حسابداران رسمی  ایران، انجمن حسابداری ایران،
انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابرسان  داخلی ایران، شرکتهای سرمایه گذاری و تامین سرمایه، شرکتهای
معتبر نرم  افزاری مالی و حسابداری و شرکتهای معتبر عضو بورس اوراق بهادار تهران نیز  از جمله سازمانها و نهادهای

حامی این همایش هستند.
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