
13
99

ن 
آبا

 و 
هر

1 م
09

ره 
ما

ش

1

پژوهشی  فعالیتهای  درکنار  که  از شما تشکر می کنیم 
و آموزشی به همراهی با رسانه های حسابداری برای 
برای  و  می پردازید  نیز  صاحبنظران  دیدگاه  انعکاس 
تحوالت  درباره  را  شما  نظر  ابتدا  قایلید.  اهمیت  آن 
حسابداری دولتی و نقش آموزش در آن جویا شویم. 
یعنی  آن  مهمترین  و  دولتی،  حسابداری  آموزش 
آموزش دانشگاهی، در ایران چه پیشرفتها و تغییراتی 
در  دولتی  حسابداری  آموزش  سهم  است؟  داشته 
تحوالت حسابداری دولتی در کشور را چگونه ارزیابی 

می کنید؟

دکتر کردستانی
درباره  مقدمه ای  است  الزم  کنیم  بررسی  را  اخیر  دهه های  در  بخش عمومی  حسابداری  آموزش  تحوالت  این که  از  قبل 

ریشه های تحوالت مطرح کنیم.
در 3-4 دهه گذشته مدیریت دولتی بازتعریف شده است. مدیریت دولتی )عمومی( سنتی به دلیل ناکارامدی بخش عمومی 
مورد نقد قرار گرفت. ذینفعان بخش عمومی این پرســش اساســی را مطرح کردند که دولتها در برابر منابع عمومی که توسط 
مردم تامین می شــود چه عملکردی دارند؟ خدمات بخش عمومی چه کیفیت و کمیتی دارد؟ اندازه دولتها چقدر باید باشــد؟ 

ارتباط دولتها و مدیران دولتی با مردم چگونه باید باشد؟ 
نارضایتی شــهروندان از مدیریت عمومی ســنتی1 (PM) و بهره وری پایین این سیســتم مدیریتی موجب شــد رویکرد 
نوینی در مدیریت عمومی شــکل بگیرد تحت عنوان مدیریت عمومی نوین2 (NPM) . در این رویکرد توجه از نهاده ها و 

حسابداری بخش عمومی؛ در حال تحول

گفتگو با دکتر غالمرضا کردستانی 

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(
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ورودیها به برون داده ها و دســتاوردها تغییر یافت. برای بهبود 
دســتاوردها و خروجیها تالش شــد تا درون داده ها و فرایندها 
تغییــر پیدا کنــد و ازطریق واگذاری فعالیتهــای تصدی گرایانه 
دولتها به بخش خصوصی دامنــه دولتها کاهش یابد و خدمات 

بهتری ارائه شود.
افزایــش انتظارات شــهروندان از دولتمــردان درخصوص 
ارتباط مبتنی بر رعایت حقوق شــهروندی دولتمردان با مردم 
و افزایش کیفیــت و کمیت خدمات عمومی هــم از ویژگیهای 

مدیریت عمومی نوین است.
بــرای عملیاتی کردن ایــن رویکــرد مدیریت عمومی، باید 
مدیریت مالــی عمومــی3 (PFM) هم بــه مدیریت مالی 

عمومی نوین4 (NPFM) تغییر می یافت.
در مدیریت مالی عمومی نوین تاکید بر پاســخگویی در برابر 
عملکرد، بهبود کارایی عملیات و اثربخشی برنامه ها، شفافیت 
و کنترل موثر مصرف منابع عمومی و جلوگیری از فساد مالی و 
سوءاستفاده دولتمردان از قدرت، ارائه اطالعات سودمند برای 
تصمیم گیری درباره تامین، تخصیص و مصرف منابع عمومی 
و بهبود مکانیزمهای نظارتی، مدیریت ریســک، بودجه ریزی 
برمبنای عملکرد، حسابرســی عملکرد و قرارگرفتن در مســیر 

حکمرانی خوب هدف گذاری شد.
بنابرایــن تحول از مدیریت عمومی بــه مدیریت عمومی نوین 
و تحــول از مدیریت مالــی عمومــی به مدیریت مالــی عمومی 
نوین، تحول زیرنظامهای مدیریت مالــی عمومی نوین ازجمله 
نظام بودجه ریزی، نظام گزارشــگری مالی و حســابداری، نظام 
حسابرسی و اعتباربخشی و مدیریت ریسک را درپی داشته است.
ایــن حرکت جهانی برای تغییر نظــام مدیریت مالی عمومی 
به انجــام اصالحــات نظــام مدیریت مالی عمومی در کشــور 
هــم منجر شــده اســت. یکــی از ایــن اصالحــات، اصالح 
نظام گزارشــگری مالی و حســابداری بخش عمومی براساس 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری بخش عمومی5 

(IPSAS) است که در سالهای اخیر انجام شده است.

ایــن تحــوالت در نظــام مدیریت مالــی عمومــی و نظام 
گزارشــگری مالی بر »آموزش حســابداری« هم تاثیر گذاشــته 

است.
بنابرایــن 2 عامل را می توان در تحول آموزش حســابداری 

بخش عمومی کشور موثر دانست:
1( گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی حسابداری،

مبنای  بر  بخش عمومی  گزارشگری مالی  نظام  توسعه   )2
استانداردهای بین المللی.

تاکید بر مســئولیت پاســخگویی در بخش عمومی و معرفی 
حســابداری و گزارشــگری به عنــوان ابزار ایفای مســئولیت 
پاســخگویی، تبیین ضــرورت تغییر نظام گزارشــگری مالی و 
گذار از حســابداری نقدی به حســابداری تعهدی و اندازه گیری 
جریــان منابع اقتصادی، تاکید بر رعایت مقررات در تخصیص 
و مصرف منابع مالــی عمومی، پاســخگویی در حوزه اجرای 
عملیــات، کارایــی و اثربخشــی، عدالت بین نســلی و حقوق 
بیــن دوره ای، تاکید بــر اندازه گیری بدهیهــای عمومی، تاکید 
بــر اندازه گیری داراییها و مدیریت ظرفیت بالاســتفاده، تبیین 
ضــرورت اصــالح قوانیــن و مقــررات حاکم بــر معامالت و 
حســابداری بخش عمومــی، تبیین ضرورت تحــول در نظام 
بودجه ریزی و حسابرسی عملکرد، تاکید بر نظام حسابرسی در 
کنار رسیدگی، تاکید بر تصمیم گیری برمبنای اطالعات، تاکید 
بر نقش شــفافیت در کاهش فســاد و اصالح نظام حکمرانی، 
تبیین ضرورت اســتقرار نظــام مدیریت عملکرد، تغییر نگرش 

متناسب با

تغییر نیازهای اطالعاتی

 ذینفعان بخش عمومی

 آموزشهای حسابداری هم

 باید همراه با

 تحول و بهبود باشد



13
99

ن 
آبا

 و 
هر

1 م
09

ره 
ما

ش

3

از تلقــی نفت به عنــوان درامد به واگــذاری دارایی، و تاکید بر 
طراحــی و تنظیم بودجه مبتنی بر درامد مالیاتی و بدون اتکا به 
نفت، کم وبیش در آموزشهای حسابداری به ویژه در دوره های 

تحصیالت تکمیلی مورد بحث قرار می گیرد.
در حالی که در گذشته بیشتر دفترداری و حسابداری حسابهای 
مســتقل مورد بحــث قرار می گرفــت و تنظیم حســابها برای 
رســیدگیهای دیوان محاســبات و تنظیم گزارش تفریغ بودجه 
مورد تاکید بود ولی بعد از اجرایی  شدن نظام حسابداری تعهدی، 

آموزش حسابداری بخش عمومی پیچیده تر شده است.
اگرچــه در زمینــه کفایــت توانایی مدرســان حســابداری 
بخش عمومی، دسترســی به منابع و کتب مناسب، و دسترسی 
به فناوری اطالعات و نرم افزارهای مناسب نقاط ضعف جدی 

وجود دارد و اثربخشی آموزشها  را تحت تاثیر قرار می دهد.
در ایــن میان باید به نقش و تاثیر با اهمیت آقای دکتر جعفر 
باباجانی اســتاد دانشگاه عالمه طباطبایی هم از حیث آموزش 
دانشــگاهی، هم از نظر تالیف کتابها و انتشار مقاله های مرتبط 
با حســابداری بخش عمومی و بودجه ریزی و هم از نظر حضور 

موثر در همایشهای معتبر حسابداری اشاره کنم.
در پایان باید اشاره کنم متناسب با تحوالت محیط اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و تغییر نیازهای اطالعاتی 
ذینفعان بخش عمومی، آموزشهای حسابداری هم باید همراه 

با تحول و بهبود باشد.

دنبال  را  اهدافی  چه  بخش عمومی  در  گزارشگری مالی 
می کند که در گزارشگری مالی شرکتها دیده نمی شود؟

دکتر کردستانی
گزارشگری مالی  با  بخش عمومی  مالی  گزارشگری  تفاوت 
شرکت در بخش خصوصی را باید در تفاوت در اهداف سازمانها 
کرد.  جستجو  آنها  ذینفعان  اطالعاتی  نیازهای  در  تفاوت  و 
دولتها با اعمال قدرت منابع مورد نیاز برای اعمال حاکمیت را 
از مردم دریافت می کنند. اجباری بودن مالیاتها و عوارض، ارائه 
خدمات عمومی در محیط انحصاری و این که شهروندان برای 
دریافت خدمات غیرمبادله ای دولت مانند امنیت، حق انتخاب 
و اختیاری ندارند، پاسخگویی در برابر مدیریت منابع عمومی را 
الزامی می کند. ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی، اطالعات 

خاص خودش را می طلبد.
یکی از دغدغه های شهروندان، کنترل قدرت و جلوگیری از 
فساد و رانت خواری و سوءاستفاده از منابع عمومی است. برای 
این منظور بر رعایت مقررات و قانون مداری تاکید می شود. در 
این زمینه قوانین مالی و محاســباتی که متناســب با تحوالت 
محیطــی به روز شــده باشــد و رعایت آن در عمــل، تفکیک 
هزینه هــای جــاری از مخارج ســرمایه ای، و تنظیم بودجه بر 
مبنای عملکــرد و در قالب فصول هزینه و مقایســه بودجه با 

عملکرد برای اعمال کنترل سودمند است.
پاییــن  بهــره وری  شــهروندان  دیگــر  دغدغه هــای  از 
بخش عمومی است. کیفیت و کمیت خدمات عمومی، پایداری 
مالی، مسئولیت اجتماعی، و توسعه پایدار حوزه هایی است که 
مردم نگران آن هســتند و ارائه اطالعــات و تحلیل آن در این 
حوزه ها امکان ارزیابی مســئولیت مباشــرتی دولتها را فراهم 

می سازد.
بنابراین گزارشــگری مالی در بخش عمومی باید برای تامین 
نیازهای اطالعاتی ذینفعان در حوزه های مورد بحث هدف گذاری 
شــود. اگر چه برخی از نیازهای اطالعاتی اســتفاده کنندگان در 
شــرکتهای بخش بازرگانی مشــابه بخش دولتی است ولی نیاز 
اطالعاتــی اصلی، اطــالع از عملکرد مالی و عملیاتی شــرکت 
در گذشــته و پیش بینــی عملکرد آینده شــرکت بــرای ارزیابی 
ســوداوری آینده و براورد ارزش سهام شــرکت است. بنابراین 

گزارشگری مالی این 2 بخش تفاوتهای اساسی دارد.

نظام  تحول  و  تغییر  با  کردید،  اشاره  که  آن طور 
مدیریت مالی عمومی، نظام گزارشگری مالی و حسابداری 
پاسخگویی  برای  دارد.  تغییر  به  نیاز  نیز  بخش عمومی 
شایستگیهای  در  تغییراتی  چه  یادشده،  تغییرات  به 

حسابداران بخش عمومی و نظام آموزشی نیاز است؟

دکتر کردستانی
در آموزش دو رویکرد وجود دارد: 

• رویکرد مبتنی بر دانش و
• رویکرد مبتنی بر شایستگی

رویکرد اول تاکیدش بر دانســتن اســت. مطالعه تئوریها و 
مفاهیم، اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومی، اصول 
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و رویه هــا، مقــررات و قوانین مالی و محاســباتی بــا تاکید بر 
حفظ کردن و موفق شدن در آزمون.

رویکرد مبتنی بر شایستگی تاکیدش بر به کارگیری دانسته ها 
در عمــل هســت؛ یعنی بر توانســتن تاکیــد دارد. نتیجه این 
رویکرد آموزشــی به کارگیری مفاهیم، اســتانداردها، رویه ها و 
کاربرد نظریه ها در عمل هست. دست به آچاربودن، کنایه ای از 
این است که فرد مهارت دارد و می تواند پشت کامپیوتر بنشیند 
و صفحه گســترده اکسل را بازکند و محاســباتی را انجام دهد، 
تحلیل کند، گزارشی تهیه کند، تفســیر کند و به ذینفعان ارائه 

دهد.
در رویکرد آموزشــی که در حال حاضر اجرا می شــود بیشتر 
تاکید بر یادگیری تکنیکهای محاسباتی و روشهای کّمی کردن 
است. محاســبه ارزش فعلی جریان وجوه نقد یک مثال است. 
محاسبه قیمت پایه برای برگزاری یک مناقصه یک مثال دیگر 

است.
در رویکرد فعلی فرد حداکثر توانایی محاســبه و کّمی کردن 
دارد. در عمل مهارتهای دیگری الزم است تا این محاسبات و 

داده های کّمی به تصمیم گیری کمک کند.
با فرض این که حســابدار بخش عمومی مهارت به کارگیری 
تکنیکهــای محاســباتی را دارد، بــرای این کــه نتیجــه این 
محاسبات بتواند در تصمیم گیریها سودمند واقع شود، فرد باید 
مهارتهای دیگری داشته باشد. درنظرگرفتن جنبه های رفتاری 
تصمیــم، توجه به قوانین و مقررات و امکان رعایت آن، توجه 
به کنترلهای داخلــی و رعایــت آن، درنظرگرفتن انگیزه های 
مدیریت از تصمیم و ســازگاری این تصمیم با اهداف بلندمدت 
ســازمان، توانایی تحلیل اطالعــات، توانایــی اولویت بندی 
راه کارها و ارائه تفسیر روشن از پیامدهای تصمیم، درنظرگرفتن 
مالحظــات فناوری، مهــارت به کارگیری فنــاوری اطالعات 
برای تهیــه و تحلیل ســناریوهای مختلف، توجــه به موانع، 
محدودیتهــای محیطی و مقاومتهــا، درنظرگرفتن مالحظات 
اخالقــی و مســئولیت اجتماعــی و زیســت محیطی، تحلیل 
ریســک تصمیم از جنبه های مختلف، درنظرگرفتن جنبه های 
راهبــری، هماهنگی تصمیم با اهداف و اســتراتژیها و توانایی 
نوشتن گزارش و ارائه تحلیلها و تفسیرها و رهنمودها و حضور 
در جلسات تصمیم گیرندگان و توانایی برقراری ارتباط و تعامل 

با ذینفعان ازجمله شایســتگیهایی اســت که در نظام آموزشی 
فعلی کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

آن چه مهم اســت مهارت یکپارچه ســاختن این شایستگیها 
اســت. یعنی فرد همزمــان بتواند هم جنبه هــای کّمی و هم 
جنبه های کیفی و رفتاری تصمیم را ببیند و پیامدهای تصمیم 
را هم ازمنظر درون ســازمانی و هم ازمنظر برون سازمانی مورد 

توجه قرار دهد و توانایی انتقال دانسته ها را داشته باشد.
نظــام آمــوزش فعلــی دانشــگاه ها بیشــتر دانش محور 
(Knowleged Based) هست و با نظام مبتنی بر شایستگی 

فاصله زیادی دارد. 
به عبارت دیگر در دانشــگاه مهارتهای َنــرم، نظیر توانایی 
تحلیل، تفکــر انتقادی، خالقیت، مهــارت کارکردن با گروه، 
توانایی حل مسئله، توانایی تعامل مثبت با دیگران و برقراری 

جای انجمن حسابداران 

بخش عمومی

که فعال و حرفه ای عمل کند

 خالی است

 برای تاسیس این انجمن

 اقدام کردیم

ولی متاسفانه  وزارت علوم

 درخواست ما را رد کرد
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ارتباط موثر، مهارتهای نوشــتاری و گفتاری، حضور در جمع و 
انتقال پیام و برقراری ارتباط با عموم، مدیریت زمان و جسارت 
تصمیم گیری و هدایت و رهبری که مجموعه ای از »مهارتهای 

نرم« را تشکیل می دهند کمتر آموزش داده می شود.
بــرای عبــور از ایــن وضعیــت و آمــوزش حســابداران با 
شایســتگیهای مورد نیاز محیط تصمیم گیری امروز سازمانها، 
الزم اســت اصالحاتی در حوزه آموزشهای دانشگاهی صورت 

گیرد.
اصالح نظــام آموزشــی حســابداری ازجمله حســابداری 

بخش عمومی نیازمند انجام اصالحات زیر است:
نیازمند  آموزشی  محتوای  آموزشی-  برنامه  در  تجدیدنظر   -1

اصالح است.
2- تجدیدنظر در شیوه های تدریس- روشهای تدریس نیازمند 

بازنگری است.
3- تجدیدنظر در شیوه های جذب دانشجویان.

تحوالت محیط فعالیت سازمانهای دولتی، تغییر نظام حکمرانی 
ســازمانی، تغییر شیوه های کنترل سازمانی، تحوالت اجتماعی و 
فرهنگی جامعه، رشــد میزان آگاهی و مطالبه گری شهروندان و 
ذینفعان بخش عمومی، نیاز به شــفافیت، گزارشگری یکپارچه، 
گزارشگری پایداری، شناخت کالن داده ها و نحوه استفاده از آن، 
تعامالت جهانی، بروی ســپاری خدمات در داخل کشــور و خارج 
از کشــور، توجه به تکنولوژی دیجیتال و اســتفاده از شــبکه ها و 
یکپارچه سازی ســامانه ها، شناخت محیط کســب وکار و فعالیت 
ســازمانها، ازجمله مباحثی اســت که باید در سرفصلهای درسی 

برنامه های آموزش حسابداری درنظر گرفته شود.
از نظر شــیوه تدریس، حرکت از روشهای آموزش مبتنی بر 
سخنرانی به آموزشهای کارگاهی، آزمایشگاهی و کلینیکال که 
مستلزم آمادگی استادان و مدرسان و حمایت نهادهای فرادستی 
است برای افزایش شایســتگیهای حسابداران ضروری است. 
تحلیل افته ها و مطالعات موردی و انجام پژوهشــهای اصیل و 
کاربردی هم باید در دستور کار قرار گیرد. وجود برنامه آموزشی 
مناســب و دسترســی به مدرسان با شایســتگی باال و حمایت 
نهادی از این برنامه ها بدون حضور دانشــجویان مســتعد و با 

انگیزه منجر به تربیت حسابداران با مهارت باال، نمی شود.
شــیوه جذب دانشــجویان در حال حاضر به گونه ای است که 

بعضًا دانشجو در اولویت آخر خود پذیرفته شده است و انتخاب 
اول دانشــجو و عالقه وی حــوزه دیگری اســت. از این فرد 

نمی توان به سادگی حسابدار شایسته ای تربیت کرد.
به هرصــورت، برای این که نظام آموزشــی اصالح شــود و 
مبتنی بر شایســتگی آموزش دهد، یعنی دانســتن با  توانستن 

همراه شود، الزم اســت شایســتگیهای مدیران دانشگاهی، 
کارکنان دانشــگاهی و اســتادان رشته حســابداری بهبود یابد 
و حرکت در این مســیر نیازمند توجــه وزارت علوم، تحقیقات 
و فنــاوری و حمایــت وزارت امور اقتصادی و د ارایی و ســایر 

دستگاه های مرتبط است.

نگهداری  و  جذب  در  کشورها  از  بعضی  در  بخش دولتی 
بوده اند.  موفق  شایسته  و  بااستعداد  حسابداران 
و  خود  جذابیت  بردن  باال  برای  ایران  در  بخش دولتی 
را  سیاستهایی  چه  حسابداران،  نگهداری  در  موفقیت 

باید دنبال کند؟ 

دکتر کردستانی
را  خود  شایسته  حسابداران  بتواند  اینکه  برای  بخش عمومی 
منابع  ارتقای  و  نگهداری  »جذب،  جامع  نظام  باید  کند  حفظ 
انسانی« داشته باشد. وقتی افراد شایسته ای با توان باال جذب 
شوند و از طریق آموزشهای مستمر شایستگیهای آنها در طول 

باید به نقش و تاثیر بااهمیت

 آقای دکتر جعفر باباجانی

 در توسعه حسابداری بخش عمومی

 اشاره کرد
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عملکرد  ارزیابی  نظام  یک  وجود  کنار  در  شود،  حفظ  زمان 
نقش  ایفای  در  حسابداران  داشت  انتظار  می توان  انگیزشی، 

خود و کمک به مدیریت در تصمیم گیریها موفق تر باشند.
نظــام ارزیابــی عملکرد بایــد بتواند بین نیروهــای ماهر و 
غیرماهر تفاوت قائل شود و مســیر ارتقای شغلی افراد روشن 
باشد، و چرخش کارکنان وجود داشــته باشد تا افراد مهارتها و 

تجربیات مختلفی را کسب کنند.
فاصله پرداختهای بخش عمومی برای حسابداران شایسته با 
بخش خصوصی باید کم شود. نیروهایی که مهارت و شایستگی 
باالیی دارند باید دیده شــوند و انجام این مهم تا حدود زیادی 
بستگی به این دارد که مدیریت بخش عمومی در سطوح میانی 
و عملیاتــی حرفه ای شــود. الزم به ذکر اســت نیروی ضعیف 

جذب شده را نمی توان با آموزش مهارتی جبران کرد.

چگونه می توان سازوکارهای آموزشهای مستمر حرفه ای 
در بخش عمومی را اثربخش ساخت؟

دکتر کردستانی
حرفه  به  ورود  برای  پایه  مهارتهای  دانشگاهی  آموزشهای 
می سازد.  فراهم  را  بخش عمومی  سازمانهای  در  اشتغال  و 
استمرار در ارائه آموزشهای مورد نیاز است که می تواند مهارتها 
اقتصادی،  اجتماعی،  تحوالت  با  متناسب  شایستگیهای  و 

فرهنگی ایجاد  کند.
یکی از راه کارها برای ارائه آموزشــهای مســتمر نهادسازی 
است. در اکثر کشــورها نهادهای حرفه ای مســئولیت ارتقای 
شایســتگیهای حســابداران از طریــق برنامه های آموزشــی 
کوتاه مدت را برعهده می گیرند. جای یک انجمن حســابداران 
بخش عمومی کــه فعال و حرفه ای عمل کند خالی اســت. ما 
برای تاســیس این انجمن اقدام کردیم ولی متاسفانه همکاران 

ما در وزارت علوم درخواست ما را رد کردند.
آموزشهای مهارتی معمواًل توســط نهادهای حرفه ای ارائه 
می شود. برای حسابداران شاغل باید طرح ارزیابی شایستگی 
وجود داشــته باشد، آموزشهایی ارائه شــود، آزمونهایی برگزار 
شود، رتبه بندی و اعتباربخشی صورت گیرد و رتبه شایستگی 

افراد در جبران خدمات آنها تاثیر داشته باشد.
در برخی از دوره های آموزشــی که اکنون برگزار می شــود، 

افراد شرکت کننده انگیزه ای برای یادگیری ندارند و بیشتر برای 
رفع تکلیف شرکت می کنند. در صورتی که اگر ارزیابی صورت 
گیرد و افراد بر حســب میزان مهارتها و شایستگیها رتبه بندی 
شوند، آموزشــهای مهارتی اثربخش تر می شود. البته مهارتها 
باید عملی شود و مدیران باید بسیاری از وظایف خودشان را به 
کارشناســان محول کنند و خودشان به مسائل مهمتر بپردازند، 
در ایــن صــورت انگیزه الزم بــرای ارتقای شایســتگیها پیدا 

می شود.
بنابراین برای توســعه حســابداری بخش عمومــی باید هم 
برنامه های آموزشــی دانشــگاهی اصالح شــود و هم حمایت 
الزم برای تالیف کتب و منابع درســی ارزشــمند صورت گیرد. 
برنامه های بازآموزی برای اســتادان حسابداری بخش عمومی 
اجرا شود. برای دستیابی به این اهداف نهادسازی الزم است. 
همگرایی حســابداران بخش عمومی و راهبری برنامه توسعه 
حســابداری بخش عمومــی بــرای ارتقای حرفه حســابداری 
بخش عمومــی در طــول یــک دوره میان مــدت و بلندمدت 
ضروری اســت و در این زمینه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و سازمان حسابرسی می توانند با همفکری دانشگاهیان نقش 

موثری را ایفا کنند.

توجه  که  دارد  زیادی  نکات  شما  تامل برانگیز  گفتگوی 
می تواند  بخش عمومی  حسابداری  توسعه  برای  آنها  به 
نکات  امیدواریم  شود.  واقع  موثر  و  باشد  سودمند 
را جلب  مربوط  توجه مسئوالن  گفتگو  این  در  طرح شده 

کند. از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.

پانوشتها:
1- Public Management (PM)
2- New Public Management (NPM)
3- Public Financial Management (PFM)
4- New Public Financial Management (NPFM)
5- International Public Sector Accounting Standard 
(IPSAS)
6- (Knowleged Besed Education)
7- (Competency Based Education)


