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پژٍّطي طثك هجَس  –تا درجِ علوي  ٍ حساتزسي فصلٌاهِ تحمیمات حساتذاری

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

 .تحمیمات ٍ فٌاٍری تِ چاج هي رسذ

 

 ثسم اهلل الرحمه الرحيم

 سيي حسبثر تحقيقبت حسبثداری

 فصلىبمٍ

 پژيَشي –علمي 

 8428-2251 :شبثک

 صبحت امتيبز

 اًجوي حساتذاری ایزاى

 مدیر مسئًل ي سردثير

 دکتز علي ثمفي

 مدیریت مجلٍ ي دثيرکل اوجمه

 ًاصز پزتَی

 َيأت تحریریٍ

 (حساتذاری -داًطگـاُ عالهِ طثاطثـایي  استاد)دکتز علي ثمفي 

 (حساتذاری - استاد داًطگاُ ضیزاس)دکتز هحوذ ًواسی 

 (حساتذاری -( س)داًطگـاُ الشّزاء  استاد)دکتز ٍیذا هجتْذسادُ 

 (التصاد، علن سیستوْا – استاد داًطگاُ ضْیذ تْطتي) هاسار عزب اکثز علي دکتز

 (حساتذاری - استاد داًطگاُ هاسًذراى)دکتز احوذ جعفزی صویوي 

 (حساتذاری - (س)داًطگاُ الشّزاء  داًطیار)دکتز سیذ حسیي علَی طثزی 

 (حساتذاری - تْطتي ضْیذ داًطگاُ استادیار) اسذی غالهحسیي دکتز

 َمکبر اجرایي

 هزین اصغزسادُ تذر

 ًسخِ 3000 شمبرگبن

ًیایص غزب، جٌت آتاد ضوالي، گلستاى ضزلي، جٌة تْزاى، 

 84خطکطَیي، ساختواى 

 1477917343 :کدپستي

 88051341ٍ  44844705: تلفکس

 صىديق پستي

9554-  15875 

 ية سبیت

www.iranianaa.com/fa/accounting research 

 تزرسي هذیزیت سَد در ضزکتْای عزضِ کٌٌذُ اٍلیِ در همایسِ تا سایز ضزکتْا

دکتز هحوذرضا ًیکثخت، هسعَد طاّزی، هحوذ صادق غشًَی، هحوذ غَاصي )

 (کٌاری
 

4 

تزرسي راتطِ تیي ٍیژگي ّای هالي ٍ غیزهالي ضزکت تا کیفیت افطای اجثـاری ٍ  

 اختیاری ضزکت ّای پذیزفتِ ضذُ در تَرس اٍراق تْادار تْزاى

 (ًزگس سزلک، آهٌِ هحوذیدکتز )
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 تاثیز ساختار سزهایِ تز هحافظِ کاری غیزضزطي ٍ ّشیٌِ ّای ًوایٌذگي

 (ا تْطتي ًٌْذرسَل تزادراى حسي سادُ، رضدکتز )
 

36 

رٍش ّای تصوین گیزی هذیزاى هثتٌي تز تَدجِ تٌذی سزهایِ ای ٍ تاثیز آى تـز  

 عولکزد هالي ضزکت ّای خصَصي ٍ عوَهي

 (عثذالزضا اسعذی، دکتز احوذ سًذُ دل، ًگار آرش ًیادکتز )
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تزرسي تاثیز رضذ ضزکت تز لیوت گذاری ًاصحیح الالم تعْذی ٍ جزیاى ّای 

 عولیاتي در ضزکت ّای پذیزفتِ ضذُ در تَرس اٍراق تْادار تْزاىًمذ 

 (هزجاى آخًَذ، دکتز هْذی تصیزت)
 

72 

 تاثیز کیفیت اطالعات حساتذاری تز تاخیز در تعذیل لیوت سْام

 (دکتز هحوذ هْذی ًادری ًَرعیٌي، الْام اضعزی)
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ت سَد در تَرس تزرسي راتطِ تیي حاکویت ضزکتي ٍ ساختار هالکیت تا هذیزی

 اٍراق تْادار تْزاى

 (دکتز سْیال هْذٍی، سّزُ تمَی)
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