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پژٍّطي طبك هجَس  –با درجِ علوي  ٍ حسابزسي فصلٌاهِ تحمیمات حسابذاری

ٍسارت علَم،  30/6/89هَرخ  18986/11/3/89 ٍ 5/4/87هَرخ  2594/3 ضوارُ

 .تحمیمات ٍ فٌاٍری بِ چاپ هي رسذ

 

 ثسن اهلل الرحوي الرحین

 ٍ حسبثرسي تحقیقبت حسبثداری

 هِفصلٌب

 پژٍّشي –علوي 

 8428-2251 :شبثک

 صبحت اهتیبز

 اًجوي حسابذاری ایزاى

 هدیر هسئَل ٍ سردثیر

 دکتز علي ثمفي

 هدیریت هجلِ ٍ دثیرکل اًجوي

 ًاصز پزتَی

 ّیأت تحریریِ

 (حسابذاری - استاد داًطگاُ ضیزاس)دکتز هحوذ ًواسی 

 (اد، علن سیستوْاالتص – استاد داًطگاُ ضْیذ بْطتي) هاسار عزب اکبز علي دکتز

 (حسابذاری - استاد داًطگاُ هاسًذراى)دکتز احوذ جعفزی صویوي 

 (حسابذاری - ایيـاُ عالهِ طباطبـیار داًطگـداًط)دکتز علي ثمفي 

 (حسابذاری - داًطیار داًطگاُ تْزاى)دکتز غالهزضا اسالهي بیذگلي 

 (اریحسابذ - (س)اُ الشّزاء ـداًطگ یارـداًط)دکتز ٍیذا هجتْذسادُ 

 (حسابذاری - (س)داًطگاُ الشّزاء  داًطیار)دکتز سیذ حسیي علَی طبزی 

 (حسابذاری - بْطتي ضْیذ داًطگاُ استادیار) اسذی غالهحسیي دکتز

 ّوکبر اجرایي

 هزین اصغزسادُ بذر

 ًسخِ 3000 شوبرگبى

ضیزاس جٌَبي، خیاباى بزسیل غزبي، تْزاى، خیاباى هالصذرا، خیاباى 

 ٍل، طبمِ ا43پالن 

 1435814441 :کدپستي

 88051341ٍ  88212141: تلفکس

 صٌدٍق پستي

9554-  15875 

 ٍة سبیت

www.iranianaa.com/fa/accounting research 

بزرسي ًمص عذم تمارى اطالعاتي در تصویوات ساختار سزهایِ ضزکت ّای 

 پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍاراق بْادار تْزاى

 (هحوذ کاضاًي پَر، ابَالفضل هَهٌي یاًسزیدکتز )
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رابطِ بیي عذم اطویٌاى ّای هحیطي ٍ استفادُ هذیزاى اس الالم تعْذی اختیاری 

 در ضزکت ّای پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى

 (دکتز داریَش فزٍغي، هصطفي احوذی ًژاد)
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     بزرســي رابطــِ بــیي ســاس ٍ کارّــای راّبــزی ضــزکتي ٍ اًتخــاب حســابزس در  

 ذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاىضزکت ّای پ

 (ضکزالِ خَاجَی، غالهحسي سارعدکتز )
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ضذُ ضزکت ّای بزرسي همایسِ ای کیفیت سَد گشارش ضذُ با سَد تجذیذ ارائِ 

 پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى

 (هْذی بْار همذم، هْذیِ دٍلت آبادیدکتز )
 

52 

ٍ ًزخ باسدُ دارایي ّا  (EVA)تاثیز هالکیت خصَصي بز ارسش افشٍدُ التصادی 

(ROA)  اٍراق بْادار تْزاىدر ضزکت ّای پذیزفتِ ضذُ در بَرس 

 (عبذالکزین همذم، سویِ کاظن پَردکتز )
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 تاثیز ضاخصِ ّای راّبزی ضزکتي ٍ ساختار هالکیت بز ّشیٌِ ّای ًوایٌذگي

 (دکتز فزسیي رضایي، هحبَبِ هْذٍی دٍست)

 

 

82 

اخلي در ضزکت ّای پذیزفتِ بزرسي عَاهل هَثز بز ارسش افشٍدُ حسابزسي د

 ضذُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى

 (اهیذ پَرحیذری، اهیذ رضایيدکتز )
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 بزرسي اثز تزاًسیلَاًیا بز رٍی باسدّي ٍ حجن هعاهالت سْام

 (جْاًطاد، سّزا ًظزی تلخابي آسیتادکتز )
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در  (DPS)تَبیي ٍ هعیار سَد تمسیوي ّز سْن  Qبزرسي رابطِ بیي ًسبت 

پذیزفتِ ضذُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى ٍ اهکاى ارسیابي عولکزد ضزکت ّای 

 جایگشیٌي آى

 (سیذ هحوذرضا رئیس سادُ، ابزاّین هحسٌي، اهیذ عبذالْيدکتز )
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