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به سن بازنشســتگی اجباری کوپرز اند الیبرند
رسید ،به عضویت هیات علمی گروه حسابداری

 11فوریهی  1915در کوئینز کانتری ،نیویورک

دانشــگاه کلمبیا درآمد و به عنوان اســتاد تمام

سیتی زاده شد .پدر و مادرش فیلیپ و فرانسیس

از آنجا بازنشســته شــد .از  1950تا  1956نیز

انکینبرنــد دیفلیــز بودند 1931 .از دبیرســتان

به عنوان اســتاد کمکی در دانشــگاه پیس (در

بوشویک در بروکلین ،نیویورک دانشآموخته شد.

نیویورک) تدریس کرد.

پس از دانشآموختگی از دبیرســتان در شرکت

در سازمانهای حرفهای فعال بود .در شماری

نیویورک تایتــل اند مورگیــدج ()NYT&M

از کارگروههــای انجمــن حســابداران عمومی

مشغول به کار شد و همزمان در دورهی شبانهی

گواهیشدهی آمریکا خدمت کرد ،از جمله ،عضو

سیتی کالج نیویورک نامنویسی کرد و در 1938

کارگروه بازنگری عمل ( ،)1962-65عضو کارگروه

مدرک کارشناسی خود را در حسابداری و آموزش
گرفت.

روابط بــا بانکدارها و دیگر اجراییهای اعتباری
جنگ جهانــی دوم ( )1942-46آن موسســه

با ایــن که در شــرکت نیویــورک تایتل اند را ترک کــرد .در  ،1942در برنامهی وی ،7-به

مورگیدج ( )NYT&Mبه ادارهی حســابداری نیروی دریایی آمریکا پیوست و به عنوان ناوآموز
ارتقا یافت؛ ولی ،در  1938آن جا را ترک کرد و به به دانشــگاه نوتردام وارد شــد .سپس ،به عنوان

عنوان آموزگار تماموقت چهار سال در دبیرستان ناوبــاندوم پرچمدار با تخصــص در جنگ ضد

گراور کلیولند در نیویورک ســیتی تدریس کرد .زیردریایی مامور شد؛ و سه سال در اقیانوس آرام
در ایــن دوره ،تحصیالت تکمیلی در کالسهای و آالســکا روی دریا خدمت کرد .پس از دریافت

شبانهی ســیتی کالج نیویورک را ادامه داد و در درجهی تشــویقی ناوبانیکم ،ســال بعد (-48

 1940مدرک کارشناسی ارشد خود را در آموزش  )1947را به عنوان اســتادیار در دانشگاه ادلفی

کســبوکار گرفت .دورهی دکتــری را نیز بهجز گذراند 1948 .دوباره به کوپرز اند الیبرند رفت.

پایاننامه در دانشــگاه نیویورک تکمیل کرد .در در  1956شــریک آن موسسه شد و از  1962تا

 ،1975از دانشگاه ویالنوا دکتری افتخاری علوم  1968به عنــوان عضو هیات مدیره و مدیر ملی

( ،)1965-69رئیــس کارگروه حسابرســیهای
ویــژه ( )1960-62و عضــو و رئیــس کارگروه
رویهی حسابرســی (عضــو1957-59 ،؛ رئیس،
 )1959-62بود .در شــورای انجمن حسابداران
عمومی گواهیشدهی آمریکا نیز عضویت داشت؛
بار نخست به عنوان عضو منتخب نیویورک (-67
 )1964و سپس به عنوان عضو منتخب کشوری
( .)1969-74از  1974تــا  1975نیز به عنوان
رئیس هیات مدیرهی انجمن حسابداران عمومی
گواهیشدهی آمریکا خدمت کرد .وی همچنین
نه ســال عضو هیات اصول حسابداری بود (-72
 )1964که سه ســال از این دوره ()1970-72

بازرگانی گرفت .در  1947نیز بهعنوان حســابدار خدمات حســابداری ،حسابرســی و کمیسیون

را به عنــوان آخرین رئیس ایــن هیات خدمت

بــورس و اوراق بهادار خدمت کــرد .از  1968تا

کرد .یک ســال و نیم عضو شورای رایزنی هیات

عمومی گواهی شد.

در  1942به موسســهی کوپرز انــد الیبرند  1976نیز شــریک ادارهکننده و رئیس کارگروه

پیوســت .حدود یک ســال بعد برای خدمت در اجرایی آن موسسه بود .پس از آن که در 1977
14

استانداردهای حسابداری مالی بود ( )1973-74و
از زمان راهاندازی هیات استانداردهای حسابداری
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فیلیپ لیروی دیفلیز
( )1 9 1 5 -1 9 9 8
در تــاالر مشــاهیر
حســابداری ،کالــج
کســبوکار فیشــر،
دانشگاه ایالتی اوهایو

دولتی در  1984تا  1990در آن عضویت داشت .وی به عنوان عضو هیات
آزمونکنندگان حســابدار عمومی ایالت نیویورک ( )1964-69و نخستین
رئیس کارگروه حسابرســی نیویورک سیتی ( )1974-84نیز خدمت کرد.
هنگام اعالم عضویتاش در تاالر مشــاهیر حسابداری ( )1987عضو هیات
مدیره چند شرکت بود و در وزارت دفاع آمریکا نیز به عنوان مشاور خدمت
میکرد .در  ،1972به پاسداشــت خدمات ممتــازش برای حرفه برندهی
جایزهی گردنآویز زرین انجمن حســابداران عمومی گواهیشدهی آمریکا
شد .وی همچنین ،عضو ســازمانهای بتا آلفا پسی ،بتا گاما زیگما ،و دلتا
پسی اپسیلون بود.
او نویسندهی مشــترک چهار ویراست (8ام – 11ام) ،از جمله نخستین
نسخهی دانشگاهی (که با ویراست 10امین آغاز شد) ،حسابرسی مونتگومری
بود که برای نخســتین بار در  1912توســط عضو تاالر مشاهیر ،رابرت اچ.
مونتگومری ،نوشته شد .همچنین ،در تالیف 50مقاله برای مجالت حرفهای
نیز مشارکت داشت.
 28آوریل  1946با پائولین هرنیش ازدواج کرد .آنان سه فرزند داشتند.
ســفر دریایی ،پیادهروی ،اســکی روی آب ،و گلف سرگرمیهای اصلی وی

فیلیپ لیروی دیفلیز رئیس انجمن حسابداران

عمومی گواهیشدهی آمریکا بود ،و در  ،1972به
پاسداشت خدمات ممتازش برای حرفه برندهی
جایزهی گردنآویز زرین این انجمن شد.

بود .دلبستگیاش به پیشآهنگی پســران نیز از روزهایی که پیشآهنگ
عقابنشان و رهبر پیشآهنگان بود تا پایان زندگیاش ادامه داشت .فیلیپ
لیروی دیفلیز 47امین عضو تاالر مشــاهیر حســابداری بود که 27 ،اکتبر
 ،1998در 82سالگی در اثر نارسایی تنفسی در نیویورک درگذشت.
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