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پذیرش 127 مقاله در اولین همایش ملی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی یزد

خبرگزاری آنا : با توجه به برگزاری اولين همایش  ملی حسابداری يزد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد  یزد در تاریخ 23  
و 24 آذر  ماه 91، دبیرخانه همایش اعلام کرد: پس از داوری مقالات، 127 عنوان مقاله  جهت ارائه در  همایش انتخاب

  شد.

محمود معین الدین دبیر علمي همایش  در این رابطه به خبرنگار آنا گفت: تعداد مقالات دریافت شده توسط دبیر خانه 
همایش 322 مقاله بوده که پس از داوری توسط استادان برتر كشوري با مدرک  دکتری و دارای سوابق علمي پژوهشی

معتبر، نهایتاً 127 مقاله(63 عنوان به  صورت سخنرانی، 49 عنوان به صورت پوستر و 15 عنوان به صورت چاپ در مجموعه 
مقالات) پذیرفته شده است. نتایج داوری و نحوه ارائه مقالات در سایت همایش  به آدرس ir.yac1391.www  ارائه

گردیده است.

  

وی افزود: مراسم صبح روز  اول همایش (پنج شنبه مورخ 23 آذر ماه) شامل عضویت در همایش ، افتتاحیه و  سخنرانی
علمي درمحل  مجتمع فرهنگی غدیر واقع در بلوار دانشجوي يزد برگزار  مي گردد. ادامه برنامه هاي همايش عصر روز 
پنجشنبه ساعت 12 تا 18و صبح جمعه  24 آذر از ساعت 8 تا 12همراه با پنل هاي تخصصي ارائه مقالات برگزيده ،  کارگاه

های آموزشی و اختتامیه در ساختمان تحصیلات تکمیلی مرحوم دکتر علی  سلطانی واقع در دانشگاه آزاد اسلامي واحد
يزد برگزار مي گردد.

  

دبیر  همایش ادامه داد: مهمانان ویژه و سخنرانان این همایش فریدون رهنمای رودپشتی  و حمیدرضا وکیلی فرد و
نمایندگان شرکت مهندسی نرم افزار رایورز (پرويز  رحمتی و مهداد رزاقي) مي باشند.

  

وی اهداف این همایش را آشنایی  دانشجویان حسابداری با استادان برتر و نام آور این رشته در سطح کشور ، نشر و  ارائه
مقالات استادان و دانشجویان بویژه دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي  رشته حسابداري در این همایش ، ایجاد بستری

مناسب جهت تقويت روحیه پژوهشگری  در دانشجویان و استادان دانشگاه برشمرد.

  

معین الدین در پایان گفت:  اين همایش با حمايت مالي شرکت مهندسي نرم افزار رایورز و حمايت علمي انجمن 
حسابداری مدیریت ایران برگزار می شود.
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