تٍ وام خذا

اوجمه حسابداری مدیریت ایران
مًضًع :

گزارش کىفراوس ملی اوجمه حسابداری مدیریت ایران در سال 4931
با ريیکرد بیه المللی
با همکاری
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ علًم ي تحقیقات
ي سایر وُاد َا ي سازماوُای مالی ،حساتذاری ي حساترسی
رئیس کىفراوس :
جىاب آقای دکتر فریذين رَىمای ريدپشتی
دتیر علمی کىفراوس :
جىاب آقای دکتر علی رحماوی

تاتستان 4931

.4مقذمٍ
اًدوي حؼبثذاسی هذیشیت ایشاى دس ػبل  1331ثب ّذف حفؼ ٍ گؼتشؽ هشصّبی داًؾ حؼبثذاسی ٬
ّوفکشی ٍ ّویبسی داًـدَیبى ٍ كبحت ًؾشاى ایي سؿتِ تبػیغ گشدیذ  .عجیقتب ثش گضاسی کٌفشاًغ ّبی
هتقذد تَػظ یک اًدوي ٍ دس ساع آى ثشگضاسی کٌفشاًغ ػبالًِ ثِ پَیبیی ٍ حفؼ ثجبت ٍ پیـشفت یک
اًدوي کوک ؿبیبًی خَاّذ ًوَد ٍ دس ایي ساػتب اًدوي حؼبثذاسی هذیشیت ایشاى ًیض اص صهبى تبػیغ تب
کٌَى الذام ثِ ثشگضاسی  3کٌفشاًغ ػبالًِ ًوَدُ اػت  .دس اسدیجْـت هبُ ػبل  ٬ 1334تقذاد صیبدی اص
افضبی اًدوي اص خولِ اػبتیذ داًـگبُ ّبی ایشاًی ٍ داًـدَیبى همبعـ هختلف تحلیلی دس سؿتِ ّبی هبلی
ٍ حؼبثذاسی ٍ ّوچٌیي چٌذ تي اص هـبّیش ایي سؿتِ دس ػغح تئَسی ٍ فول ؿشکت ًوَدًذ ٍ ثِ ًغك
ثیبًبت خَد ٍ ّوچٌیي همبالت خَد پشداختٌذ کِ اص خولِ ایي افشاد هی تَاى ثِ پشٍفؼَس فشیذٍى سٌّوبی
سٍدپـتی  ٬پشٍفؼَس ّبؿن ًیکَ هشام ٍ پشٍفؼَس فلی ثمفی ٍ پشٍفؼَس هحؼي دػتگیش اؿبسُ ًوَد  .آًچِ
کِ دس پی خَاّذ آهذ گضاسؿی اص کٌفشاًغ ػبل  1334اًدوي حؼبثذاسی هذیشیت ایشاى هی ثبؿذ .
دس اداهِ گضاسؽ ایي کٌفشاًغ اثتذا کَؿؾ خَاّذ ؿذ تب افضبی ّیبت هذیشُ ٍ هؼئَلیي اًدوي حؼبثذاسی
هذیشیت ایشاى هقشفی ؿًَذ  .ػپغ دس اداهِ اؿبسُ ای ثِ هشاػن اٍلیِ کٌفشاًغ خَاّذ ؿذ ٍ پغ اص آى
خالكِ ای اص همبالت اسائِ ؿذُ تَػظ ؿشکت کٌٌذگبى دس کٌفشاًغ اسائِ ؿذُ ٍ دس ًْبیت کَؿؾ خَاّذ
ؿذ تب یک اسصیبثی فلوی ٍ هٌغمی ًؼجت ثِ کٌفشاًغ هشثَعِ اسائِ گشدد .

 .2هسئَلیي اًجوي ههٌدسی هبلی ایراى

 1-2دکتر فریدٍى رهٌوبی رٍدپشتی

دکترای مدیریت مالی و استاد تمام رشته مالی و حسابداری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و نظریه پرداز در زمینه
مالی و حسابداری مدیریت  .مولف چندین کتاب در حوزه مالی و حسابداری .

 .2-2دکتر هبشن ًیکَ هرام

دکترای مدیریت مالی و استاد تمام رشته مالی و حسابداری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی  .مولف چندین کتاب در
حوزه مالی و حسابداری  .رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات .

 . 3-2دکتر علی رحوبًی

دکترای حسابداری و دانشیار دانشگاه الزهرا .

 .9مُمان يیژٌ اوجمه حساتذاری مذیریت ایران در سال 4931

پريفسًر حسه یسدی فر – دکترای حساتذاری ي استاد تمام داوشگاٌ سالفًرد ( ایالت مىچستر –
اوگلیس )  .صاحة وظر در حًزٌ حساتذاری مذیریت .
 .9سخىراوی َای اتتذایی کىفراوس
دس اثتذای ثشگضاسی کٌفشاًغ ػبل  33پغ تالٍت آیبتی چٌذ اص کالم اهلل هدیذ دکتش فلی سحوبًی ٍ دکتش
فشیذٍى سٌّوبی سٍدپـتی ثِ فٌَاى افضبی اكلی ٍ هَػغ اًدوي ضوي خَؽ آهذگَیی ثِ حضبس ثِ
تجییي خبیگبُ حؼبثذاسی هذیشیت ٍ پیـشفتْبی آى دس ػبلْبی اخیش پشداختٌذ ٍ خَاػتبس تٌَؿ ٍ پپـشفت
تحمیمبت حؼبثذاسی هذیشیت ؿذًذ  .ػپغ اص هـبّیش حؼبثذاسی هذیشیت اص خولِ دکتش فشیذٍى سٌّوبی
سٍدپـتی  ٬دکتش ّبؿن ًیکَ هشام  ٬دکتش هحؼي دػتگیش  ٬دکتش فلی ثمفی ٍ آلبی فضیض فبلیَس تمذیش ٍ
تـکش ثِ فول آهذ.

 .5مقاالت ارائٍ شذٌ ي مًرد سخىراوی
دس ایي کٌفشاًغ همبالتی تحت فٌبٍیي هختلف هَسد ػخٌشاًی لشاس گشفتٌذ کِ فٌَاى ایي همبالت ّوشاُ ثب ًبم
اسائِ دٌّذگبى دس خذٍل  1دسج ؿذُ اػت .
خذٍل  : 1همبالت اسائِ ؿذُ دس کٌفشاًغ ػبل 34
پظٍّـگش

فٌَاى همبلِ
Development in management

پشٍفؼَس حؼي یضدی فش

– accounting practices and research
a brief review of history and current
issues

دکتش فلی ثمفی

حؼبثذاسی هذیشیت

آلبی فضیض فبلیَس

چشا ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فقبلیت ؟

دکتش هحؼي دػتگیش

سّجشی کیفیت خبهـ دس همبثل هذیشیت کیفیت
خبهـ

دکتش فشیذٍى سٌّوبی سٍدپـتی

ًمؾ حؼبثذاسی هذیشیت دس پیـگیشی اص پشٍلتبسیبیی
ؿذى حشفِ حؼبثذاسی

آلبی َّؿٌگ خَػتَیی

تحلیل فلؼفی اخالق حشفِ ای دس حؼبثذاسی
هذیشیت

دکتش سضَاى حدبصی

ؿْشًٍذ ؿشکتی ٍ هقیبس اًذاصُ گیشی آى

دکتش صّشا دیبًتی دیلوی

آهَصؽ اخالق دس حؼبثذاسی هذیشیت

دکتش ّبؿوی ًظاد

گضاسؿگشی هبلی ٍ ؿفبفیت دس ثبصاس ػشهبیِ

دکتش صّشا پَسصهبًی

حؼبثذاسی هذیشیت صیؼت هحیغی

دکتش ػحش ػپبػی

چبسچَة كالخیت حؼبثذاساى هذیشیت

دکتش صّشُ حبخیْب

ثشسػی ساثغِ ای کبس ثشد اثضاسّبی حؼبثذاسی
هذیشیت ثش كالحیت حشفِ ای حؼبثشػبى داخلی

آلبی اهیش ػَد ثخؾ

سٍیکشد هذیشیت کیفیت خبهـ ٍ ثْجَد فولکشد هبلی
ثبًکْب

خبًن دکتش خلیلی

ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فقبلیت دس ػیؼتن ثشًبهِ سیضی
هٌبثـ ػبصهبى

ماوداوا طاهری

ثشسػی اًتمبدی پظٍّـْبی کیفی حؼبثذاسی

خبًن لجبدی

هؼئَلیت اختوبفی ٍ فولکشد هبلی ٍ هبلکیت

ثْبسُ ثٌی عبلجی دّکشدی

تجییي استجبط هیبى هؼئَلیْبی اختوبفی ٍ پبػخ
گَیی اص هٌؾش داًؾ

افشیه احمدی لویه

ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فقبلیت ٍ تَسم (دیذگبُ فشا
هذسى دس تخلیق ّضیٌِ ّبی ػشثبس )

الْبم لک

اخالق حؼبثذاسی هجتٌی ثش اكَل

خالل آرس ثشاّوبى

دیذگبُ حؼبثذاسی هذیشیت دس خلَف ایوٌی ٍ
ػالهت

مژده درخشان

حؼبثذاسی ّضیٌِ یبثی اًشطی  :سٍیکشد ػٌتی ٍ
خشیبى هحَس

ثبثک تَلوی ًظاد

ّؼتی ؿٌبػی حؼبثذاسی هذیشیت دس ثؼتش پؼت
هذسًیتِ

ػویشا ًبدفلی

آؿٌبیی ثب صثبى گضاسؿگشی تَػقِ پزیش

 .6خالصٍ ای از یادداشتُای مرتًط تٍ مقاالت ارائٍ شذٌ
خالكِ همبالت اسائِ ؿذُ دس کٌفشاًغ ػبل  33هٌْذػی هبلی ثِ ؿشح خذٍل ؿوبسُ  2هی ثبؿذ .
پظٍّـگشاى

پشٍفؼَس حؼي یضدی فش

پشٍفؼَس فشیذٍى سٌّوبی
سٍدپـتی

فٌَاى پظٍّؾ
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ًمؾ حؼبثذاسی هذیشیت دس
پیـگیشی اص پشٍلتبسیبیی ؿذى
حشفِ حؼبثذاسی
(لْشهبًبى هذسًیؼن سؿتِ
حؼبثذاسی )

خالكِ
دس ایي پظٍّؾ ضوي تجییي
خبیگبُ حؼبثذاسی هذیشیت دس
دًیبی اهشٍص ثِ هشٍس حؼبثذاسی
هذیشیت دس عَل فشایٌذ تکبهل
تذسیدی آى پشداختِ ؿذُ ٍ ثب
تبثیش پزیشی اص ایي پیـیٌِ
ساّکبسّبیی ثِ هٌؾَس تَػقِ ی
تحمیمبت ٍ تکٌیکْبی حؼبثذاسی
هذیشیت اسائِ گشدیذ .
دٍ هفَْم دس ادثیبت ػَػیبلیؼت
تحت فٌبٍیي پشٍلتبسیب ٍ ثَسطٍا ثِ
چـن هی خَسد  .پشٍلتبسیب لـش
کبسگش ٍ ثذٍى تخلق خبهقِ ثَدُ
ٍ ثَسطٍا لـش عشفذاس ػشهبیِ داساى
خبهقِ هی ثبؿذ  .ؿَاّذ تبسیخی
حبکی اص آى اػت کِ حؼبثذاساى
هذیشیت دس گزؿتِ ّوبى کبس
حؼبثذاساى كٌقتی سا اًدبم هی
دادًذ ٍ ثِ ؿذت تحت تبثیش
دیذگبُ ّبی هذیشاى ثَسطٍا لشاس
داؿتٌذ اص ایي سٍ آًْب دس گزؿتِ
پشٍلتبسیب ثَدًذ اهب اهشٍصُ ثٌگبُ
ّبی التلبدی دس ساػتبی پیوَدى
هؼیش تقبلی ٍ سػیذى ثِ اّذاف
خَد ًیبصهٌذ ساّجشدّبی
حؼبثذاساى هذیشیت ثَدُ ٍ ثِ
ًؾشات آًْب احتشام هی گزاسًذ اص

ایي سٍ هی تَاى گفت کِ
حؼبثذاساى هذیشیت دس صهبى
کًٌَی پشٍلتبسیب ًیؼٌذ ٍ پیبهذ
هثجت غیش پشٍلتبسیبیی ثَدى آًْب
ثبصگـت اػتمالل ٍ افضایؾ
خزاثیت حشفِ حؼبثذاسی هی
ثبؿذ

پشٍفؼَس هحؼي دػتگیش

پشٍفؼَس فلی ثمفی

سّجشی کیفیت خبهـ دس همبثل
هذیشیت کیفیت خبهـ

حؼبثذاسی هذیشیت

کیفیت اص خولِ هقیبسّبی اػبػی
دس هَفمیت ثٌگبُ ّبی التلبدی
دس دًیبی اهشٍص ثَدُ ٍ یکی اص
سئَع اكلی هثلث ثمبء هی ثبؿذ .
کیفیت ثِ هقٌبی ػبخت
هحلَالت ثب تَخِ ثِ خَاػتِ ّب ٍ
ًیبصّبی هـتشیبى هی ثبؿذ اص ایي
سٍ الصم اػت تب ثٌگبُ ّبی
التلبدی ثِ هَاسدی ّوچَى
سّجشی کیفیت خبهـ ٍ هذیشیت
کیفیت خبهـ اّویت دٌّذ تب
ثتَاًٌذ اص لحبػ کیفیت ًیض هضیت
سلبثتی خَد سا ثبصاس ّبی هَسد
فقبلیت خَد حفؼ کشدُ ٍ
گؼتشؽ دٌّذ .
حؼبثذاساى هذیشیت داسای دٍ
ٍؽیفِ اػبػی هی ثبؿٌذ ٍؽیفِ
اٍل هحبػجِ ثْبی توبم ؿذُ ٍ
ٍؽیفِ دٍم چگًَگی دػتیبثی ثِ
ثْبی توبم ؿذُ هَسد ًؾش  .اگش چِ
ایي دٍ ٍؽیفِ دس ًگبُ اٍل ػبدُ ثِ
ًؾش هی سػٌذ اهب چگًَگی
دػتیبثی ثِ ثْبی توبم ؿذُ هَسد
ًؾش ًیبصهٌذ داًؾ گؼتشدُ ٍ
ّوچٌیي ثکبسگیشی تکٌیکْبی
فضایٌذُ ای دس ایي صهیٌِ اػت کِ

حؼبثذاساى هذیشیت ثبیذ دس ایي
ساػتب داًؾ خَد سا ثِ سٍص ًوبیٌذ
تب ثتَاًٌذ ثِ ثْبی توبم ؿذُ هَسد
ًؾش دػت یبثٌذ .

خٌبة آلبی فضیض فبلیَس

چشاّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فقبلیت ؟

ثبثک تَلوی ًظاد

ّؼتی ؿٌبػی حؼبثذاسی
هذیشیت

ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فقبلیت ًمؾ
گؼتشدُ ای دس تخلیق دسػت
ّضیٌِ ّبی ػشثبس ٍ لیوتگزاسیث
دسػت هحلَالت داسد دس دًیبی
اهشٍص کِ توبم ؿشکتْب هحلَالت
هتٌَفی سا تَلیذ هی کٌٌذ اػتفبدُ
اص ػیؼتن ثْبیبیی ثش هجٌبی حدن
ثِ هحبػجِ ًبدسػت ثْبی توبم
ؿذُ هحلَالت هٌتح هی گشدد .
دس ػیؼتن ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی
فقبلیت افتمبد ثش ایي اػت کِ
فقبلیتْب هلشف کٌٌذُ هٌبثـ ٍ
هحلَالت هلشف کٌٌذُ
فقبلیتْبی ّؼتٌذ اص ایي سٍ الصم
اػت تب ّضیٌِ هٌبثـ هلشف ؿذُ
اثتذا ثِ فقبلیتْبی هلشف کٌٌذُ
آًْب تخلیق یبفتِ ٍ ػپغ ثِ
هحلَالتی کِ هلشف کٌٌذُ
فقبلیتْب ثَدُ اًذ تخلیق یبثٌذ
(اؿبسُ ثِ هبّی ّبی کَچک ٍ
ثضسگ ٍ هتَػظ دس تلَیش ) .
دس ثؼتش پؼت هذسًیتِ هی تَاى
ًؾشیِ خبهقِ ؿٌبػی ؿجکِ
کٌـگشاى سا ثِ حؼبثذاسی هذیشیت
تقوین داد  .ثب تقوین ایي ًؾشیِ
حؼبثذاسی هذیشیت دس تقبهل ثب
هدوَفِ ای اص کٌـگشاى ؿبهل
افشاد ٍ ػبصهبًْبی هختلف دس
استجبط هی ثبؿذ کِ اص آًْب تبثیش

پزیشفتِ ٍ ثش سٍی آًْب تبثیش هی
گزاسد چٌیي دیذگبّی ثبفث هی
ؿَد تب اثقبد حؼبثذاسی هذیشیت سا
اص هٌؾش استجبعبتی کِ دس ؿجکِ
کٌـگشاى داسد ثشسػی ًوبیین ٍ
دیذگبّی خذیذ سا دس استجبط ثب آى
ثذػت آٍسین .

افـیي احوذی لَیِ
ثب ساٌّوبی دکتش فشیذٍى سٌّوبی
سٍدپـتی

ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی فقبلیت ٍ
تَسم (دیذگبّی فشاهذسى دس
تخلیق ّضیٌِ ّبی ػشثبس )

ػیؼتن ّبی ّضیٌِ یبثی هجتٌی ثش
حدن ٍ ًؼل ّبی هختلف ّضیٌِ
یبثی ثش هجٌبی فقبلیت دس
کـَسّبی دس حبل تَػقِ ٍ التلبد
ّبی هتَسم کبسثشد هٌبػجی ًذاسًذ
صیشا ایي ػیؼتوْب دس ساػتبی
تخلیق ّضیٌِ ّبی ػشثبس ثِ
هؼئلِ تَسم تَخْی ًذاؿتِ ٍ
ثبفث هی ؿًَذ تب ثْبی توبم ؿذُ
هحلَالت کوتش اص ٍالـ هحبػجِ
ؿًَذ دس ساػتبی سفـ چٌیي
هحذٍدیتْبیی هب دس پظٍّؾ خَد
ًؼل ّبی فشاهذسى ػیؼتن ّبی
ّضیٌِ یبثی سا هقشفی هی ًوبیین
ػیؼتن ّبی ّضیٌِ یبثی ثش هجٌبی
فقبلیت ٍ تَسم لبدس ّؼتٌذ تب
ثْبی توبم ؿذُ هحلَالت سا لجل
اص تخلیق اص ثبثت تَسم تقذیل
ًوبیٌذ ٍ پغ اص تقذیل ایي ّضیٌِ
ّب سا ثِ هَضَفبت ّضیٌِ ؿبهل
هحلَالت ٍ خذهبت تخلیق
دٌّذ اص ایي سٍ ایي ػیؼتوْب
لبدس خَاٌّذ ثَد تب اعالفبت
هشثَط تشی سا دس ساػتبی تلوین
گیشی هذیشاى فشاّن ًوبیٌذ .

 -7ارزیاتی ي وتیجٍ گیری
ثشگضاسی کٌفشاًغ ػبل  1334اًدوي حؼبثذاسی هذیشیت ایشاى دس خشداد هبُ ػبل 1334ثب یک تدشثًَِیي ثشای ؿشکت کٌٌذگبى دس کٌفشاًغ ّوشاُ ثَد ٍ ثِ هَخت آى داًؾ حؼبثذاسی هذیشیت دس رّي ؿشکت
کٌٌذگبى ٍ آًْبیی کِ فشكت هغبلقِ ًذاسًذ ثِ سٍص گشدیذ .
توبهی همبالت اسائِ ؿذُ ٍ هَسد ػخٌشاًی دس کٌفشاًغ پیشاهَى حَصُ حؼبثذاسی هذیشیت ثَدُ ٍ اص ایي سٍهشثَط هحؼَة هی ؿذًذ  .دس همبالت هشثَعِ ّن ثِ هجبحث فلؼفی ٍ ّن ثِ اسائِ تکٌیکْبی ًَیي پشداختِ
ؿذ .
ثشگضاسی ایي کٌفشاًغ ثِ داًؾ ؿشکت کٌٌذگبى دس کٌفشاًغ دس حَصُ حؼبثذاسی هذیشیت افضٍد ٍ اص ایيسٍ اسصؽ افضٍدُ فلوی ٍ اسصؽ آفشیٌی فلوی دس پی داؿت صیشا ؿشکت کٌٌذگبى ثب هجبحث خذیذ ٍ هفبّین
خذیذ ایي داًؾ آؿٌب ؿذًذ .
اخالق افضبی ثشگضاس کٌٌذُ کٌفشاًغ هٌبػت ثَدُ ٍ ثب خَؽ سفتبسی اص ؿشکت کٌٌذگبى اػتمجبل ًوَدًذ .دٍ کتبة اسصؿوٌذ اص تبلیفبت دکتش سٌّوبی سٍدپـتی ثِ ؿشکت کٌٌذگبى دس کٌفشاًغ اّذا گشدیذ کِالذاهی هٌبػت ٍ خذا پؼٌذاًِ ثَد  ٍ.هی تَاًذ الگَیی ثبؿذ ثشای ػبیش هَلفیي .
-گَاّی ؿشکت دس کٌفشاًغ ثالفبكلِ پغ اص پبیبى کٌفشاًغ ثِ ؿشکت کٌٌذگبى اسائِ گشدیذ .

ثب احتشام

افشیه احمذی لًیٍ
داًـدَی همغـ دکتشای تخللی حؼبثذاسی

ثِ اهیذ دیذاس دس کٌفشاًؼْبی آتی اًدوي
1335/03/06چْبسهیي کٌفشاًغ هلی
دثیشخبًِ اًدوي

