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پنج دانشگاه برتر اياالت متحد آمريكا در رشتهی حسابداري
حســابداري همواره بهعنوان يكي از كاربرديترين رشتههاي علمی
مورد توجه متقاضيان تحصيالت دانشــگاهي بودهاست .امروزه ،بسياري
از دانشــگاههاي معتبر جهان در مقاطع گوناگون تحصيلي ،از كارداني
تا فوق دكتري ،دانشــجوي حســابداري ميپذيرند .در اين شــمارهی
ماهنامهی حســابدار ،پنج دانشگاه برتر اياالت متحد آمريكا در رشتهي
حسابداري معرفی میشوند.
در آمريكا ،چندين مؤسســهی مســتقل به رتبهبندي دانشگاهها در
رشــتههاي تحصيلي گوناگون میپردازند .از اين ميان ،چهار مؤسسهي
بيزينس ويك ،يو اس نيوز ،ورد ريپورت ،و نيوز ويك از اعتبار بيشتري
نزد عموم برخوردارند .اين مؤسسات ،در رتبهبندي دانشگاهها معيارهاي
متنوعي را در نظر ميگيرند .برخي از اين معيارها عبارتاند از :دورههاي

آموزشــي ،نرخ دانشآموختگي ،امكانات دانشگاه ،اعضای هيأت علمی،
ارتباطات دانشگاه ،فعاليتهای دانشجويي ،وضع مالي دانشگاه ،و . ...
مطابق رتبهبندي اخير مؤسســهي بيزينس ويك ،سي دانشگاه برتر
آمريكا در رشتهي حســابداري به شرح زیر اعالم شدهاند :دانشگاههاي
شــيكاگو ،پنســيلوانيا ،نورث وسترن ،هاروارد ،ميشــيگان ،استنفورد،
امآيتي (مؤسســهي فنآوري ماساچوســت) ،بركلــي ،داك ،كلمبيا،
دارتموث ،يوسيالاي (دانشگاه كاليفرنيا ،لسآنجلس) ،كرنل ،نيويورك،
ويرجينيا ،كارنجي ملون ،يوانسي(دانشگاه كاروليناي شمالي) ،اينديانا،
يل ،تگزاس ،كاليفرنياي جنوبــي ،جورج تاون ،اموري ،پورديو ،مريلند،
نتردام ،واشــنگتن ،روچستر ،ايالتي ميشيگان ،و واندربيلت .در ادامه به
معرفي مختصر پنج دانشگاه برتر اين فهرست ميپردازيم.

دانشگاه شيكاگو
شعار :بگذار دانش بيشتر و بيشتر رشد كند ،تا زندگي بشر را پر بار كند
تاريخ تأسيس1890 :
نوع :خصوصي
سرمايهي اهدايي 5.11 :ميليارد دالر
رئيس :رابرت زيمر
تعداد اعضايهيأت علمي 2،168 :نفر
تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي 5،000 :نفر
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي 9،000 :نفر
مكان :شهر شيكاگو ،ايالت ايلينوي
رنگ اختصاصي :خرمايي و سفيد
نام مستعار :خرماييها
نماد :ققنوس
تارنماwww.uchicago.edu :

دانشــگاه شيكاگو در  1890توسط جان دي.
راكفلر در جنوب شــهر شــيكاگو واقع در ايالت
ايلينوي تأســيس شــد .ويليام ريني هارپر در
 1891به عنوان نخســتين رئيس اين دانشگاه
انتخاب شــد و اولين كالسهاي اين دانشگاه را
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جان ريموند هال -عضو تاالر مشاهير()2009

در  1892تشــكيل داد .دانشکدهی بازرگانی از
قدیمیترین دانشــکدههای این دانشگاه است.
این دانشــکده در  1898تأسیس شد .در حال
حاضر ،دانشگاه میشــیگان توسط هیأت امنائی
 50نفره اداره میشود.

تا به امروز ،نزديك به  144،000نفر در مقاطع
و رشتههاي مختلف اين دانشگاه دانشآموخته
شــدهاند .همچنین 85 ،نفــر از برندگان جوايز
نوبل با این دانشــگاه ارتباط داشــته که از این
میــان 17 ،نفــر در زمان دریافــت جایزه عضو

هیأت علمی این دانشگاه بودهاند .از این حیث،
دانشگاه شیکاگو پس از دانشگاه هاروارد (با 31
عضو هیأت علمی) و دانشــگاه استنفورد (با 18
عضو هیأت علمی) ،دارای رتبهی ســوم اســت.
مطابق آمار منتشــره در بهار  55 ،2009درصد
دانشــجويان اين دانشــگاه مذكــر و  45درصد
آنها مؤنث بودهاند .در اين دانشگاه ،دانشجويان
گوناگوني از نژادهــاي مختلف حضور دارند46 .
درصد اين دانشــجويان سفيدپوست 11 ،درصد
آســيايي 5 ،درصــد التين /اســپانيوليزبان5 ،
درصد سياهپوســت ،و  18درصد از اهالي ساير
كشورها هســتند .انجام پژوهشهای علمی در
این دانشــگاه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
 12مؤسسه و  113مرکز پژوهشی در محوطهی
دانشگاه شیکاگو فعالیت میکنند .بودجهی انجام
پژوهشهای علمی این دانشگاه در  2006نزدیک

شعار :قوانین ،بدون اخالق بیهودهاند
تاريخ تأسيس1740 :
نوع :خصوصي
سرمايهي اهدايي 5.8 :ميليارد دالر
رئيس :امی گاتمن
تعداد اعضايهيأت علمي 4،049 :نفر
تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي 10،337 :نفر
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي 10،306 :نفر
مكان :شهر فیالدلفیا ،ايالت پنسیلوانیا
رنگ اختصاصي :قرمز و آبی
نام مستعار :کویکرها

به  306میلیــون دالر و در  2007بیش از 322
میلیون دالر بود.
رشــتههای مقطع کارشناسی این دانشگاه به
دوشاخهی اصلی هنر و علوم پایه تقسیم میشوند
که مجموعاً شامل  49رشتهی تحصیلی اصلی و
 22گرایش میشــوند .در این مقطع پنج گروه
علمی وجود دارند که عبارتاند از :زیستشناسی،
فیزیــک ،علوم اجتماعی ،علوم انســانی ،و علوم
نوین .کالسهای مقطع کارشناسی این دانشگاه
حداکثر  25نفره هستند و دانشجویان این مقطع
عالوه بــر گذراندن دروس تخصصــی باید زبان
خارجی ،آزمون شــنا و سه دورهی تربیت بدنی
را طی دوره بگذرانند.
مقطع کارشناسیارشد این دانشگاه نیز شامل
چهار گروه علمی زیستشناســی ،علوم انسانی،
فیزیک و علوم اجتماعی اســت .و در نهایت ،در

مقاطع دکتری این دانشــگاه ،شش گروه علمی
پزشکی ،بازرگانی ،حقوق ،الهيات ،علوم سیاسی،
و مدیریت خدمات اجتماعی وجود دارد.
دانشــگاه شیکاگو شــش کتابخانه دارد که
مجموعاً با داشــتن نزدیک به  8میلیون عنوان
کتاب ،چهاردهمیــن کتابخانهی بزرگ ایاالت
متحد است .کتابخانهی رجنستین ،بزرگترین
کتابخانهی این دانشــگاه اســت که در آینده
داراي بزرگتریــن مجموعهی کتابهای چاپی
در ایاالت متحد خواهد شــد .این دانشــگاه در
طول مدت زمان فعالیت خود زمینهســاز برخی
از دگرگونیهای مهم دانشــگاهی بوده است .به
عنوان مثال ،دانشکدهی اقتصاد دانشگاه شیکاگو
با پشتیبانی میلتون فریدمن و سایر اقتصاددانان
نقش مهمی در ترسیم نظریهی بازار آزاد داشته
است.

دانشگاه پنسيلوانيا

ويليام تريپلند باكستر -عضو تاالر مشاهير
حسابداري (-)2005دانشآموختهي اقتصاد
از دانشگاه پنسيلوانيا

تارنماwww.upenn.edu :

دانشــگاه پنســیلوانیا ،از نظر قدمت ،چهارمین مؤسســهی آموزش
عالی ایاالت متحد آمریکا و یکی از چند مؤسســهاي اســت که مدعی
هستند نخستین دانشگاهاين کشور بودهاند .این دانشگا ه يکی از اعضای
اتحادیهی دانشــگاهی ایوی بهشــمار میرود .این اتحادیه ،متشــکل از
دانشــگاههای هاروارد ،براون ،کرنل ،یل ،پرینستون ،دارتموث ،و کلمبیا
اســت ،كه به دلیل ممتاز بودن خدمات دانشگاهی شهرت یافتهاند .این
دانشگاهيکی از اعضای مؤسس انجمن دانشگاههای آمریکا است.
بنجامین فرانکلین ،مؤســس این دانشــگاه ،در نظر داشت دورههای
آموزشی این دانشگاه متمرکز بر آموزشهای کاربردی تجاری و خدمات
عمومی و همچنین علوم قدیمی و الهيات باشــد .امروزه ،شــهرت این
دانشگاه عموماً به خاطر دانشکدههای پزشکی ،دندانپزشکی ،بازرگانی،
حقوق ،علوم اجتماعی ،و علوم انسانی آن است.
بودجهی برنامههای پژوهشی دانشگاه پنسیلوانیا در سال مالی 2009
بالــغ بر  730میلیون دالر بود .بیشــترین تأمین مالــی این برنامههای

پژوهشــی توســط مؤسســات ملّی ســامتی برای انجام پژوهشهای
زیستشناســی فراهم شده اســت .مبلغ کل بودجهی سال  2009این
دانشــگاه نیز  5.542میلیارد دالر بود که از این لحاظ رتبهی نخست را
در بین دانشگاههای اتحادیهی ایوی بهدست آورد .این دانشگاه در سال
 2008رتبهی پنجم را در بین دانشــگاههای ایاالت متحد از نظر تأمین
منابع مالی بهدســت آورد .در این ســال ،دانشگاه موفق شد مبلغ 476
میلیون دالر از بخش خصوصی تأمین کند.
در مقطع کارشناســی این دانشــگاه ،رشــتههای هنر ،علــوم پایه،
بازرگانی ،پرســتاری ،مهندسی زیستی ،مهندســی پزشکی ،مهندسی
شــیمی ،فنآوری نانو ،علوم رایانه و هوش مصنوعی از اعتبار باالیی در
ایاالت متحد برخوردارند .در مقطع کارشناســی ارشــد نیز ،رشتههای
هنر ،علوم پایه ،و علوم انســانی این دانشــگاه دارای اعتبار هســتند .و
نهایتاً رشتههای معتبر مقطع دکتری این دانشگاه عبارتاند از :طراحی،
بازرگانی ،ارتباطات ،دندانپزشــکی ،پزشکی ،پرستاری ،حقوق ،و علوم
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سیاسی.
دانشگاه پنسیلوانیا  15کتابخانه دارد که مجموعاً دارای  400کارمند،
نزدیــک به  6میلیون عنوان کتاب ،بیش از  4میلیون میکروفیلم ،و 48
میلیون دالر بودجهی عملیاتی ســاالنه است .همچنین ،در این دانشگاه
 16نشــریه در موضوعات مختلــف از جمله الکترونیک ،فمینیســت،
بازرگانی ،اقوام آسیایی ،تاریخ ،علوم پایه ،فنآوری ،سیاست ،ارتباطات،
و مد منتشر میشوند.
 23نفــر از برندگان جوايز نوبل با این دانشــگاه مرتبط بودند .از این
میان 4 ،نفر در حال حاضر عضو هیأت علمی این دانشگاه هستند.

مجسمهی بنجامین فرانکلین در ورودی دانشگاه پنسیلوانیا

دانشگاه نورث وسترن

شعار :هر چيز هر چند ناچيز حقيقت دارد
تاريخ تأسيس1851 :
نوع :خصوصي
سرمايهي اهدايي 5.45 :ميليارد دالر
رئيس :مورتون او .شاپیرو
تعداد اعضايهيأت علمي 3،183 :نفر
تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي 8،497 :نفر
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي 7،880 :نفر
مكان :شهرهای اوانستون و شیکاگو ،ايالت ایلینویز و شهر دوحه ،قطر
رنگ اختصاصي :ارغوانی و سفید
نماد :گربهی وحشی ویلی
تارنماwww.northwestern.edu :

دانشــگاه نورث وسترن در  1851توسط جان ایوانز و هشت تاجر دیگر
شهر شیکاگو تأسیس شــد .هماکنون ،هیأت امنایی  70نفری رئیس این
دانشــگاه را انتخاب میکنند .این دانشگاه دارای  12دانشکده در مقاطع
تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری است.
محوطهی اصلی دانشگاه نورث وسترن در کرانهی دریاچهی میشیگان
قرار دارد .در پاییز ســال  ،2008شعبهی این دانشگاه در شهرک آموزشی
شهر دوحه کشور قطر افتتاح شد .پیش از آن ،پنج دانشگاه آمریکایی دیگر
شامل دانشــگاههای کارنگی ملون ،کرنل ،جورج تاون ،ای و ام تگزاس و
کومونولث ویرجینیا در این شهرک شعبه داشتند.
در حال حاضر 123 ،رشــتهی تحصیلی در مقطع کارشناســی و 145
شعار :حقیقت
تاريخ تأسيس1636 :
نوع :خصوصي
سرمايهي اهدايي 25.62 :ميليارد دالر
رئيس :کاترین دریو جیلپین فاوست
تعداد اعضايهيأت علمي 2،107 :نفر
تعداد كاركنان 2،497 :نفر غیرپزشکی و 10،674
نفر پزشکی
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آرتور ادوارد اندرسون -عضو تاالر مشاهير حسابداري ()1953

رشــتهی تحصیلی در مقطع کارشناســی ارشــد و دکتری این دانشگاه
تدریس میشوند.
نورث وسترن یکی از معتبرترین دانشگاههای ایاالت متحد در رشتههای
شیمی ،روانشناسی ،بازرگانی ،آموزش ،روزنامهنگاری ،موسیقی ،مهندسی،
حقوق و پزشکی به شمار میرود.
بودجهی پژوهشــی این دانشگاه در ســال  2006بالغ بر  420میلیون
دالر بود .از این لحاظ ،رتبهی نورث وسترن در بین کل دانشگاههای ایاالت
متحد 34 ،امین و در بین دانشگاههای خصوصی این کشور13 ،امین بود.
این دانشــگاه دارای  4کتابخانه در شهر اوانستون 3 ،کتابخانه در شهر
شــیکاگو و  2کتابخانهی وابسته است .در این  9کتابخانه مجموعاً 4.6
میلیون عنوان کتاب ،و  4.5میلیون میکروفیلم نگهداری میشود.
تا كنون حدود  190،000نفر از این دانشــگاه دانشآموخته شــدهاند.
برخــی از معروفترین دانشآموختگان این دانشــگاه عبارتاند از :جورج
مکگاورن ،سناتور و نامزد ریاست جمهوری آمریکا ،جورج جی .استیگلر،
برندهی نوبل اقتصاد ،و ساول بلوو ،برندهی نوبل ادبیات.

دانشگاه هاروارد

تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي 7،081 :نفر
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي 14،044 :نفر
مكان :شهر کمبریج ،ايالت ماساچوست
روزنامه :هاروارد کریمسون
رنگ اختصاصي :قرمز الکی
نماد :قرمز الكي
تارنماwww.harvard.edu :

روبرت ساموئل كاپلن -عضو تاالر مشاهير حسابداري ()2006
استاد دانشكدهي مديريت بازرگاني دانشگاه هاروارد

هاروارد قدیمیترین و معروفترین دانشگاه
اياالت متحد آمریکا اســت .این دانشــگاه در
 1636توســط مجلــس مســتعمراتی ایالت
ماساچوست در شــهر کمبریج تأسیس شد.
سرمایهی اهدایی این دانشــگاه (26میلیارد
دالر در سال  )2009باالترین مبلغ را در بین
تمام دانشــگاههای جهان دارد .این دانشگاه
از ســوی بســیاری از رســانهها و مؤسسات
رتبهبندی دنیا به عنوان پيشــاهنگ و رهبر
مؤسســات دانشــگاهی جهان معرفی شده
است.
نام این دانشگاه در ابتدا “دانشکدهی جدید”
یا “دانشکدهی شــهر جدید” بود .جان هاروارد
یک کشــیش جوان انگلیسی و دانشآموختهی
دانشگاه کمبریج انگلســتان بود .پس از آن که
وی کتابخانــهی خود شــامل چهارصد جلد
کتــاب و همچنین نیمــی از کل داراییاش به
مبلغ  779پوند اســترلینگ را به دانشکده اهدا
کرد در تاریخ  13مارس  1639نام این دانشکده
به “دانشــکدهی هاروارد” تغییر یافت .دانشگاه
هاروارد و دانشگاه ام.آی.تی(مؤسسهي فنآوري
ماساچوست) ،روابطی بسیار دوستانه دارند.

پیشــینهی ایــن روابــط به ســال 1900
برمیگردد کهاين دو دانشگاه پس از بحثهای
فراوان با یکدیگر ادغام شــدند .اما ،نهایتاً این
ادغام توسط دادگاههای ایالت ماساچوست ملغی
شــد .با این حال ،تا به امروز این دو دانشــگاه
در بســیاری از زمینههای دانشگاهی با یکدیگر
همکاری میکنند.
در حــال حاضــر ،هــاروارد دارای ده واحد
دانشگاهی جداگانه است .این واحدها عبارتاند
از :دانشــکدههای هنــر و علــوم ،پزشــکی،
دندانپزشکی ،الهيأت ،حقوق ،بازرگانی ،طراحی،
آموزش ،بهداشت عمومی ،و دولت.
هــاروارد  80کتابخانه دارد که مجموعاً
دارای  15میلیون عنوان کتاب هســتند .این
مجموعه ،بزرگترین کتابخانهی دانشگاهی
و پس از کتابخانهی کنگرهي آمريكا ،دومین
کتابخانهی بزرگ ایاالت متحد آمریکا است.
این دانشگاه ،کتابخانهی خود را بزرگترین
کتابخانهی دانشگاهی جهان نیز اعالم کرده
است.
بســیاری از رهبران سیاسی ایاالت متحد
آمریــکا از جمله جان هنکــوک ،جان آدامز،

مجسمهی جان هاروارد در محوطهی دانشگاه هاروارد

جــان کوئینــزی آدامــز ،تئــودور روزولت،
فرانکلیــن روزولت ،جــان اف .کندی ،جورج
دبیلیو بوش ،الگور و باراک اوباما و همچنین
دبیرکل فعلی سازمان ملل متحد ،بانکیمون،
دانشآموختهی این دانشگاه بودهاند.همچنین،
 31نفر از اعضای هیأت علمی این دانشــگاه
موفق به دریافت جایزهی نوبل شــدهاند که
از این لحاظ رتبهی اول ایاالت متحد آمریکا
محسوب میشود.

دانشگاه ميشيگان
شعار :هنر ،دانش ،صداقت
تاريخ تأسيس1817 :
نوع :عمومی
سرمايهي اهدايي 6 :ميليارد دالر
رئيس :ماری سو کلمن
تعداد اعضايهيأت علمي 6،238 :نفر
تعداد دانشجويان مقطع كارشناسي 26،208 :نفر
تعداد دانشجويان تحصيالت تكميلي 15،466 :نفر
مكان :شهر آنآربور ،ايالت میشیگان
رنگ اختصاصي :ذرتیرنگ و آبی
نام مستعار :میشیگانیها
تارنماwww.umich.edu :

دانشــگاه ميشــيگان در  ،1817تقريباً 20
سال پيش از شــكلگيري ايالت ميشيگان ،در
شــهر ديترويد تأسيس شد و در  1837به شهر
آنآربور انتقال يافت .اين دانشــگاه با نزديك به
نيم ميليون دانشآموخته يكي از بيشترين آمار
دانشآموختگان را در بين دانشــگاههاي جهان

توماس ريچارد دايكمن -عضو تاالر مشاهير حسابداري()2009

دارد .در دانشگاه ميشيگان حدود  200رشتهي
تحصيلــي اصلــي تدريس ميشــود كه حدود
 70درصد اين رشــتهها جــزو  10رتبهي برتر
در ميان دانشــگاههاي اياالت متحد محســوب
ميشــوند .حدود  65درصد دانشجويان مقطع
كارشناســي اين دانشگاه در دانشكدهي ادبيات،

علــوم و هنــر 20 ،درصد آنان در دانشــكدهي
مهندســي ،و كمتر از  3درصد اين دانشجويان
در دانشــكدهي بازرگاني رز مشغول به تحصيل
هســتند .مابقي دانشــجويان ايــن مقطع در
دانشكدههاي حركتشناســي بدن ،پرستاري،
منابع طبيعي و محيط زيست ،و هنر و طراحي
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الري پيج (يكي از مؤسسان گوگل)

از جمله دانشآموختگان دانشگاه ميشيگان

تحصيل ميكنند.
دانشــگاه ميشــيگان يكي از اعضاي مؤسس
انجمن دانشــگاههاي آمريكا اســت .بودجهي
پژوهشــي اين دانشــگاه در ميان دانشگاههاي
ايــاالت متحد يكي از باالترين مبالغ اســت ،به
نحوي كه مبلــغ آن از  775ميليــون دالر در
سال  2004به يكميليارد دالر در سال 2009
افزايش يافتهاســت .مجموعهي كتابخانههاي
دانشگاه ميشيگان يكي از  10كتابخانهي برتر
شــمال اياالت متحد به شــمار ميرود .در اين

مجموعه ،نزديك بــه  10ميليون عنوان كتاب
نگهداري ميشود.
در ميــان دانشآموختــگان اين دانشــگاه
چهرههاي افتخارآفرين پرشــماري به چشــم
ميخورد .جرالد فورد ،رئيس جمهور اياالت متحد،
 7برندهي جايزهي نوبل 116 ،مدالآور المپيك،
 17ميلياردر ،آرتــور ميلر (نمايشنامهنويس) و
الري پيج (يكي از مؤسســان گــوگل) از جمله
دانشآموختگان و افراد مرتبط با اين دانشــگاه
بودهاند.

اعضاي تاالر مشاهير حسابداري دانش آموخته يا مرتبط با  5دانشگاه برتر
پنج دانشگاه برتر در آموزش حسابداري نه تنها به لحاظ كيفيت آموزش حسابداري برترينهاي حسابداري دنيا هستند بلكه فهرست تاالر
مشــاهير حسابداري نيز عمدتاً به استادان،دانش آموختگان يا مشاوران اين پنج دانشگاه تعلق دارد .در فهرست مشاهير حسابداري مربوط
به  5دانشگاه برتر نام برخي از اعضاي تاالر مشاهير تكرار شده است كه تنها ميتواند معرف رابطهي اين نامها با دانشگاههاي متعدد باشد.
اين فهرست نشان ميدهد بيش از 50درصد اعضاي تاالر مشاهير به اين  5دانشگاه مرتبط هستند.

دانشگاه شيكاگو

 21نفــر از اعضــاي تــاالر مشــاهير
حســابداري از دانشآموختگان ،اســتادان يا
مشاوران دانشگاه شــيكاگو بودهاند .اين افراد
عبارتانــد از :ويليــام اي .پيتــون (،)1950
هنري رنــد هاتفيلــد( ،)1951هري آنســن
فينــي( ،)1958اريك لوئيــس كولر(،)1961
روبــرت مارتين تروبلــود( ،)1974لئونارد پال
اسپيسيك( ،)1975سيدني داويدسن(،)1983
چارلــز توماس هرنگــرن( ،)1990ويليام واگر
كوپــر( ،)1995ويليــام هنري بــور(،)1996
چارلــز اي .باوشــر( ،)1996تومــاس جونيور
بورنــس( ،)1997ري جان گــرووس(،)1999
جوئل استنلي دمسكي( ،)2000رس مكگرگور
اســكينر( ،)2000نيــكالس داپــوچ(،)2001
ويليام ژــوزف واتر( ،)2004روبرت ســاموئل
كاپلــن( ،)2006كاتريــن شــيپر(،)2007
آنتوني جورج هاپــوود( ،)2008و ريموند جان
هال(.)2009

دانشگاه پنسيلوانيا

 8نفر از اعضاي تاالر مشــاهير حسابداري از
دانشآموختگان ،اســتادان يا مشاوران دانشگاه
پنسيلوانيا بودهاند .اين افراد عبارتاند از :روبرت
هيســتر مونتگومــري( ،)1950ژوزف ادموند
38
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اســترت( ،)1953ويليام ولينگ ورنتز(،)1968
مارشال اســميت آرمسترانگ( ،)1980المر بويد
اســتاتز( ،)1981ري جــان گــرووس(،)1999
شــاون فنتن امالي( ،)2000و ويليــام تريپلند
باكستر(.)2005

دانشگاه نورثوسترن

 8نفر از اعضاي تاالر مشــاهير حسابداري از
دانشآموختگان ،اســتادان يا مشاوران دانشگاه
نورثوسترن بودهاند .اين افراد عبارتاند از :جورج
اليور مي( ،)1950هنــري رند هاتفيلد(،)1951
آرتــور ادوارد اندرســن( ،)1953هري آنســن
فينــي( ،)1958موريس اچ .اســتنس(،)1960
اريــك لوئيس كولــر( ،)1961جيمــز لورينگ
پيرس( ،)1965و لئونارد پال اسپيسيك(.)1975

دانشگاه هاروارد

 18نفر از اعضاي تاالر مشــاهير حسابداري
از دانشآموختــگان ،اســتادان يا مشــاوران
دانشــگاه هاروارد بودهاند .اين افراد عبارتاند
از :جورج اليــور مي( ،)1950ويليام اي .پيتون
( ،)1950سر آرتور لوئيس ديكينسن(،)1951
هنري رنــد هاتفيلــد( ،)1951ژوزف ادموند
استرت( ،)1953كارمن جورج بلوگ(،)1954
توماس اچ .اســتاندرز( ،)1954پرسيوال فلك

برونداگ( ،)1955دونالد پوتنام پري(،)1958
جــورج تومــاس بيلــي( ،)1968المــر بويد
استاتز( ،)1981روبرت نيوتن آنتوني(،)1986
چارلــز تومــاس هرنگــرن( ،)1990روبــرت
تومــاس اســپروس( ،)1994ويليــام واگــر
كوپر( ،)1995توماس جونيور بورنس(،)1997
جي ميشــل كوك( ،)1999و روبرت ساموئل
كاپلن(.)2006

دانشگاه ميشيگان

 17نفر از اعضاي تاالر مشــاهير حسابداري
از دانشآموختــگان ،اســتادان يا مشــاوران
دانشگاه ميشيگان بودهاند .اين افراد عبارتاند
از :ويليام اي .پيتــون ( ،)1950توماس كلمن
اندريوز( ،)1953اي.سي ليتلتن( ،)1956اريك
لوئيس كولر( ،)1961ليئويــد موري(،)1963
پري امپي ماســون( ،)1964جــورج توماس
بيلــي( ،)1968ويليام ولينــگ ورنتز(،)1968
روبــرت كــي .موتــز( ،)1978هربــرت المر
ميلــر( ،)1982ســيدني داويدســن(،)1983
تومــاس جونيــور بورنــس( ،)1997جوئــل
اســتنلي دمســكي( ،)2000جيمــز دان
ادواردز( ،)2001اســتفن آدام زف(،)2002
ادمونــد ال .جنكينز( ،)2005و توماس ريچارد
دايكمن(.)2009

