
  بسمه تعالي

  قطعنامه پاياني نهمين همايش سراسري حسابداري ايران

  1390ارديبهشت  –دانشگاه سيستان و بلوچستان 

  

آيي و تشريك مساعي انديشمندان و اساتيد  نهمين همايش سراسري حسابداري ايران به همت دانشگاه سيستان و بلوچستان و با گردهم

دانشجويان مقاطع مختلف تحصيالت تكميلي، با هدف اعتالي دانش حسابداري و  اي، و و حسابرسان حرفه حسابداري، حسابداران

  .در دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار گرديد 1390ارديبهشت ماه  22و  21طي روزهاي   حسابرسي و ارتقاي عملكرد حرفه،

هاي علمي و اجرايي  ها و زحمات كميته تنان از تالشدهندگان مقاالت و نيز با ابراز ام كنندگان و ارائه ضمن تشكر و سپاس ويژه از تهيه

دريغ مديريت محترم دانشگاه سيستان و بلوچستان در برگزاري  هاي بي ها و مساعدت همايش، و با قدرداني از حمايت ي كنندهبرگزار

راسري حسابداري ايران مورد اهم نقطه نظرات و پيشنهادات ارائه شده در همايش كه با عنوان اصول بيانيه نهمين همايش س سمينار،

  :گردد به شرح زير اعالم مي تصويب و تاكيد شركت كنندگان قرار گرفت،

راه   هاي مستقل در حوزه آموزش حسابداري به ويژه در مقاطع تحصيالت تكميلي؛ از جمله، گرايش- تاكيد بر ايجاد رشته -1

 »حسابرسي«، و »حسابداري بخش عمومي«، »حسابداري مديريت«، »حسابداري مالي«هاي مستقل  اندازي گرايش

 اي در برنامه آموزش حسابداري هاي بين رشته ي گرايش تعريف و توسعه -2

 هاي مستقل حسابداري و امور مالي تاكيد بر تاسيس دانشكده -3

هاي آزاد  هحسابداري به ويژه در مقاطع تحصيالت تكميلي در دانشگا تاكيد بر توجه و نظارت موثر بر كيفيت و كميت آموزش -4

 و غير انتفاعي

ي مجالت علمي ترويجي و تاكيد بر توسعه و ارتقاي كيفي و كمي مجالت علمي  اندازي و توسعه تالش در جهت راه -5

 تر كردن موضوع مجالت پژوهشي حسابداري و توجه به تخصصي

 يي حسابدار ي درسي و محتواي آموزشي تمامي مقاطع تحصيلي رشته بازنگري و نوسازي برنامه -6

 ي آموزش حسابداري و حسابرسي برنامه درهاي فناوري اطالعات  تمركز و تاكيد بر توسعه مهارت -7

 اي در آموزش و عمل حسابداري تاكيد بر رعايت بيشتر الزامات اصول اخالق حرفه -8

ن گيري عمومي آموزش حسابداري به سمت و سويي كه ضمن تامين انتظارات روحي، رواني، و مادي شاغلي هدايت جهت -9

 ي اسالمي را به دنبال داشته باشدحرفه، موجبات رشد و بالندگي تمدن ايران



وري و كارايي منابع مالي  كارهاي سودمند آني و آتي جهت كنترل و مديريت هزينه و ارتقاي بهره ها و راه ي مدل تاكيد بر ارائه -10

 در سال جهاد اقتصادي

هاي  و سازمان موسسات، ها، ي نهادهاي حسابرسي داخلي و حسابرسي عملكرد مديريت در شركت و توسعه تاكيد بر استقرار -11

 بخش عمومي و خصوصي

ايجاد بستر مناسب و ساز و كارهاي الزم در جهت كاربردي نمودن آموزش حسابداري و ايجاد آمادگي و مهارت بيشتر  -12

 ي كارآموزي و بازآموزي با هدف اتصال و ارتباط بيشتر حرفه با صنعتها آموختگان حسابداري از طريق گذراندن دوره دانش

ها و  هاي حسابداري و حسابرسي در دانشگاه ي دانشجويان رشته آموزشي و كمك آموزشي ويژهامكانات و تجهيزات  ي توسعه -13

مالي به امكانات هاي حسابداري و امور  اي دانشكده هاي رايانه سايت تجهيز ،موسسات آموزش عالي كشور، از جمله

 هاي اطالعاتي افزاري و پايگاه افزاري و نرم سخت

و فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت شركت   ها و سمينارهاي سراسري حسابداري، ايجاد دبيرخانه دائمي و ثابت براي همايش -14

 المللي حسابداري هاي بين ها و همايش پژوهان حسابداري در كنگره اساتيد و دانش

 .1391در سال ) س(بر برگزاري دهمين همايش سراسري حسابداري ايران در دانشگاه الزهرا  توافق و تاكيد -15

 

 والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

  


