ثبسوِ تعبلی
ثیبًیِ دّویي ّوبیص هلی حسبثذاری ایزاى
تْزاى ،داًطگبُ الشّزا(س) 4 ٍ 3 ،خزداد 1391

دااگشنه الزرها

دّویي ّوبیص هلی حسبثذاری ایزاى ثب هَضَع آهَسش ٍ پژٍّص حسبثذاری در افق ایزاى 1444در رٍس ّبی  4 ٍ3خزداد هابُ
 1391ثِ هیشثبًی داًطگبُ الشّزا(س) ثزگشار ضذ .در ایي ّوبیص ضوي گزاهی داضت خبطزُ آسادی خزهطْز ٍ تجزیک اعیبد هبُ
رجت ،اس هیبى هقبالت پذیزفتِ ضذُ  45هقبلِ در ً 11طست تخػػی تَسط اسبتیذ ،پژٍّطاگزاى ٍ داًطاوَیبى ارائاِ گزدیاذ.
غبحت ًظزاى ٍ هتخػػیي ضزکت کٌٌذُ ثب تبکیذ ثز اّتوبم جْت دست یبثی اّذاف سٌذ چطن اًذاس ایزاى  1444هَارد سیاز را
هطزح ٍ تػَیت ًوَدًذ:
 -1داًص ٍ حزفِ حسبثذاری هی تَاًذ اس طزیق ایوبد ٍ ثْجَد ضفبفیت فعبلیت ّبی اقتػبدی در جبهعِ آراهص ایوبد کٌذ،
لذا تقَیت ایي داًص ٍ حزفِ ،ثبیذ هَرد تَجِ قزار گیزد؛
 -2هجبرسُ ثب فسبد اقتػبدی ،تقلت ٍ سَء استفبدُ اقتػبدی هستلشم ایوبد ثٌیبى ّبیی است کاِ اساتقزار کٌتاز داخلای ٍ
تقَیت حزفِ حسبثزسی ،اس جولِ لَاسم آى هی ثبضذ .لذا استقزار ًظبم ّبی کٌتز داخلی در ضزکت ّبی سْبهی عابم،
سبسهبى ّب ٍ ًْبدّبی دٍلتی ٍ ثخص عوَهی ٍ ،استفبدُ اس حسبثزسبى رسوی ثبیذ ّز چِ ثیطتز هَرد تبکیاذ ٍ اّتوابم
جذی قزار گیزد.
 -3استبًذارّبی اعتجبر ثخطی آهَسش داًطکذُ ّب ٍ هزاکش آهَسش عبلی ثِ طَر عبم ٍ داًطکذُ ّبی حسبثذاری ٍ هابلی
ثِ طَر خبظ ،ثبیذ در یک ثبسُ سهبًی هطخع تذٍیي ٍ ثِ اجزا گذاضتِ ضَد ،در غیز ایي غَرت کیفیت آهَسش عبلی
در ایي رضتِ ثب چبلص جذی هَاجِ خَاّذ ضذ؛
 -4ثب تَجِ ثِ افشایص تعذاد داًطوَیبى ٍ عالقوٌذاى ثِ رضتِّبی حسبثذاری ٍ هبلی ،داًطگبُ ّب ثبیذ تبهیي اعضبی ّیبت
علوی گزٍُ ّبی حسبثذاری ٍ هبلی را در اٍلَیت قزار دٌّذ ٍ سهیٌِ جذة فابر التصػایالى دٍرُ دکتازی را تساْی
ًوبیٌذ؛
 -5افشایص سَاد هبلی جبهعِ هستلشم آضٌبیی کبفی ثب حسبثذاری هی ثبضذ ،لذا آهَسش اغَ حسبثذاری در توبهی رضتِ ّب
ثبیذ هَرد تبکیذ قزار گیزد؛
 -6فزایٌذ پذیزش داًطوَیبى دٍرُ دکتزی حسبثذاری ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ کِ آسادی عو داًطگبُ ّب را در جذة افازاد
ٍاجذ ضزایط تبهیي کٌذ.
ّ -7وکبری ّبی ثیي الوللی داًطکذُ ّبی حسبثذاری ٍ هبلی ثبیذ تقَیت ضَد ٍ تَسعِ یبثذ؛
 -8ثِ تَاًوٌذسبسی اعضبی ّیأت علوی رضتِ حسبثذاری داًطگبُ ّب تَجِ ثیطتزی غَرت گیزد؛
 -9سبسهبى ّب ٍ ضزکت ّب اهکبى استفبدُ اس تخػع داًطَراى حسبثذاری ٍ هبلی را جْات حا هطاکالت سابسهبًی در
قبلت تصقیقبت کبرثزدی فزاّن کٌٌذ.
 -14حوبیت اس پذیزش رسوی استبًذارد ّبی ثیي الوللی حسبثذاری حذاق در سطح ضزکت ّبی پذیزفتِ ضذُ در ثَرس ٍ
ًیش استبًذاردّبی ضزکت ّبی کَچک ٍ هتَسط ٍ آهَسش آى هَرد تبکیذ است؛
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 -11تبکیذ گزدیذ گزایص ّبی حسبثذاری هذیزیت  ،حسبثذاری ثخص عوَهی ،حسبثذاری ٍ حسبثزسی فٌبٍری اطالعبتٍ ،
رضتِ ّبی هیبى رضتِ ای حسبثذاری ٍ علَم هبلی ایوبد گزدد؛
 -12ثزگشاری هٌظن ّن اًذیطی داًطوَیبى دکتزی ٍ اعضبی ّیأت علوی حسبثذاری ٍ علَم هبلی هَرد تبکیذ قزار گزفت؛
 -13ثزگشاری ّوبیص ثِ غَرت ثیي الول تبکیذ ٍ ،تَغیِ ضذ کِ ّوبیص یبسدّن در غَرت اهکبى ثیي الوللی ضَد؛
 -14ایوبد ثبًک اطالعبتی اعضبی ّیأت علوی رضتِ ّبی حسبثذاری ٍ هبلی ٍ داًطوَیبى دکتزی ایي رضتِ هَرد تبکیاذ
قزار گزفت.
 -15ثب عٌبیت ثِ هعزفی جبیشُ دکتز ثقفی جْت تعبلی آهَسش ٍ پژٍّص حسبثذاری ،هقزر ضذ اقذاهبت السم جْت عولیبتی
ًوَدى ایي جبیشُ ثب هسئَلیت گزٍُ حسبثذاری داًطگبُ الشّزاء(س) اًوبم ضَد.
ثب تَجِ ثِ ّوبٌّگی ّبی اًوبم ضذُ ٍ اعالم آهبدگی داًطگبُ فزدٍسی هطاْذ ،ثزگاشاری یابسدّویي ّوابیص حسابثذاری در
داًطگبُ فزدٍسی هطْذ در ضْز هقذس هطْذ هَرد هَافقت اعضبی کویتِ علوی دّویي ّوبیص هلی حسبثذاری قزار گزفات.
ّوچٌیي ثزگشاری ّوبیص دٍاسدّن در داًطگبُ کزدستبى ثب ّوکبری داًطگبُ آسادی اسالهی ٍاحذ علَم تصقیقبت کزهبًطابُ ٍ
ّوبیص سیشدّن در داًطگبُ تْزاى هَرد تأییذ قزار گزفت ٍلی تػَیت ًْبیی آى ثِ تزتیت ثِ کویتِ علوی ّوبیصّبی یبسدّن
ٍ دٍاسدّن هَکَ ضذ.

