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ایران کنفرانس

برگزاری اولین کنفرانس بهایابی وبودجه ریزی با رویکرد ملی در تبریز  
تبریز- نخستین کنفرانس  کاربردی بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملی  توسط دانشگاه  فنی و حرفه ای  

    منطقه یک کشوری در تبریز برگزار می شود.

به  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه این همایش، دانشگاه فنی و حرفه ای  استان آذربایجان شرقی با توجه به
سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه کشور و  تأکید مقام معظم رهبری و نیز تجربیات ارزشمند دانشگاه فنی و حرفه ای
کشور  در بهایابی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اولین کنفرانس کاربردی بهایابی و  بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با

) و فراسوی بودجه ریزیBABCرویکرد ملی را همراه با رونمایی از اولین  نرم افزار فراسوی بهایابی برمبنای فعالیت (
) درBPBBبرمبنای عملکرد (

کشور برگزار خواهد کرد.

  

محورهای  اصلی این کنفرانس که در شهریور سال جاری برگزار می شود، بودجه ریزی  برمبنای عملکرد، بودجه ریزی بر
مبنای عملکرد و اقتصاد مقاومتی، بودجه ریزی  بر مبنای عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت، بودجه ریزی بر مبنای

)، بودجه ریزی بر مبنای فعالیتBSCعملکرد و  حسابرسی عملکرد، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و کارت امتیازی متوازن( 
(ABB،و بودجه ریزی غلتان  (

فراسوی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، سیستم های  بهایابی و مدیریت هزینه، محاسبه بهای تمام شده و مدیریت هزینه،
فراسوی  بهایابی برمبنای فعالیت و بهبود فرآیندها، مدیریت استراتژیک هزینه خواهد  بود.

  

سایر محورها این کنفرانس  نیز حسابداری تعهدی و نقش آن در سازمان های دولتی، حسابداری تعهدی و نقش آن  در
محاسبه دقیق بهای تمام شده، حسابداری تعهدی و نقش آن در بودجه ریزی بر  مبنای عملکرد، راهکارهای تبدیل مبنای نقدی

به مبنای تعهدی در سازمان دولتی و  غیردولتی، استانداردهای حسابداری دولتی و حسابداری بودجه داده کاوی و  بودجه
ریزی بر مبنای عملکرد، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد فازی، برنامه ریزی  استراتژیک و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، نقش

فناوری اطلاعات در بهایابی و  بودجه ریزی برمبنای عملکرد، معرفی تجربیات موفق بودجه ریزی و بهایابی،  چالش ها و
راهکارهای استقرار نرم افزارهای بهایابی بودجه ریزی برمبنای  عملکرد خواهد بود.

  

بنا بر  اعلام دبیرخانه این کنفرانس، علاقه مندان به ارائه مقاله در کنفرانس که  بودجه ریزی برمبنای عملکرد، سیستم های
بهایابی و مدیریت هزینه، حسابداری  تعهدی و نقش آن در سازمان های دولتی چهار محور اصلی آن را شکل می دهند، 

 براساس فایل نمونهword۲۰۰۷ و با نرم افزارA۴باید مقاله کامل خود را به زبان فارسی یا انگلیسی حداکثر در ۱۵ صفحه 
کنفرانس تهیه نموده و همراه با نسخه 

Pdf
آن، از طریق وب گاه کنفرانس حداکثر تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۴ ارسال کنند که  زمان برگزاری کنفرانس  نیز چهارم و پنجم

شهریور ماه امسال خواهد بود.
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علاقه  مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در این کنفرانس که پایان مهلت  ارسال مقالات به آن ۳۱ خرداد، اعلام
نتایج داوری مقالات ۲۰ تیر، پایان مهلت  ثبت نام نهائی ۳۱ تیر و پایان ثبت نام با تأخیر ۱۵ مرداد ماه خواهد بود،  می
توانند به آدرس دبیرخانه کنفرانس: تبریز، انتهای منظریه، دانشگاه فنی و  حرفه ای استان آذربایجان شرقی دبیرخانه

www.accpbb.irاولين کنفرانس کاربردی بهایابی و  بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد ملی وبگاه کنفرانس: 
مراجعه کنند.
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