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تحقيقبت حسبثداری ٍ حسبثرسي
فصلٌبهِ
علوي – پژٍّشي
شبثک2251-8428 :
صبحت اهتيبز
اًجوي حساتذاری ایزاى

فصلٌاهِ تحمیمات حساتذاری ٍ حساتزسي تا درجِ علوي – پژٍّشي طثك هجَس
شوارُ  3/2594هَرخ  89/3/11/18986 ٍ 87/4/5هَرخ ٍ 89/6/30سارت علَم،
تحمیمات ٍ فٌاٍری تِ چاج هي رسذ.

ثسن اهلل الرحوي الرحين

تحلیل صَرت ّای هالي شزکت ّای پذیزفتِ شذُ در تَرس اٍراق تْادار تْزاى تا
استفادُ اس هذل تحلیل پَششي دادُ ّای پٌجزُ ای
(دکتز هحسي دستگیز ،دکتز هٌصَر هَهٌي ،دکتز هٌصَر ساعتي هْتذی ،دکتز
هْذی علي ًژاد سارٍکالئي)
پیش تیٌي ارتثاط تیي تاسدُ سْام ٍ عذم تمارى اطالعاتي تا استفادُ اس شثکِ ّای
عصثي هصٌَعي
(دکتز سیذ حسیي سجادی ،هحسي رشیذی تاغي ،هحسي شیزعلي سادُ)
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هدیر هسئَل ٍ سردثير
دکتز علي ثمفي
هدیریت هجلِ ٍ دثيرکل اًجوي
ًاصز پزتَی
ّيأت تحریریِ
دکتز علي ثمفي (استاد داًشگـاُ عالهِ طثاطثـایي  -حساتذاری)
دکتز هحوذ ًواسی (استاد داًشگاُ شیزاس  -حساتذاری)
دکتز ٍیذا هجتْذسادُ (استاد داًشگـاُ الشّزاء (س)  -حساتذاری)
دکتز علي اکثز عزب هاسار (استاد داًشگاُ شْیذ تْشتي – التصاد ،علن سیستوْا)
دکتز احوذ جعفزی صویوي (استاد داًشگاُ هاسًذراى  -حساتذاری)
دکتز سیذ حسیي علَی طثزی (داًشیار داًشگاُ الشّزاء (س)  -حساتذاری)

دکتز غالهحسیي اسذی (استادیار داًشگاُ شْیذ تْشتي  -حساتذاری)
ّوکبر اجرایي
هزین اصغزسادُ تذر
شوبرگبى ً 3000سخِ
تْزاىً ،یایش غزب ،جٌت آتاد شوالي ،گلستاى شزلي ،جٌة
خشکشَیي ،ساختواى 84

تزرسي تاثیز ٍیژگي ّای ّیأت هذیزُ تز عولکزد شزکت در سطَح هتفاٍت رلاتت
تاسار
(دکتز احوذ خذاهي پَر ،راهیي لزتاًي ،جَاد ًیک کار ،یًَس تشرایي)
تزرسي راتطِ تیي اجتٌاب هالیاتي ٍ اختالف هالیاتي در شزکت ّای پذیزفتِ شذُ
در تَرس اٍراق تْادار تْزاى
(دکتز ساساى هْزاًي ،سیذ جالل سیذی)
هطالعِ عَاهل تعییي کٌٌذُ ًزخ هؤثز هالیاتي در شزکت ّای پذیزفتِ شذّذر
تَرس اٍراق تْادار تْزاى تز هثٌای هذل رگزسیَى چٌذ هتغیزُ غیز خطي
(دکتز هحوذ کاشاًي پَر ،دکتز حسیي فخاری ،سیٌا عشیشجاللي)
تاثیز هتماتل سَدّای غیزهٌتظزُ ٍ ٍیژگي ّای کیفي سَد تز ٍاکٌش تاسار
سزهایِ
(دکتز سّزا لشگزی ،الْام تخشایش)
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پیش تیٌي تاسدُ سْام تا استفادُ اس ًسثت ّای تاسار در شزکت ّای پذیزفتِ شذُ 104
در تَرس اٍراق تْادار تْزاى
(دکتز عثذالکزین همذم ،احساى لذرداى ،هحوذ راشذی)
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تزرسي تاثیز ساختار هالکیت تز پایذاری سَد شزکت ّای پذیزفتِ شذُ در تَرس 118
اٍراق تْادار تْزاى
(دکتز حجت سزٌّگي ،عثاس جاللي فزاّاًي)
تزرسي اّویت ًسثي ٍیژگي ّای شزکت ّای ایزاًـي در تعیـیي کیفیـت سـَد ٍ 134
همایسِ تطثیمي آى تا تاسار سزهایِ سایز کشَرّا
(سیذ عثاس تزّاًي ،اتزاّین جعفزی هٌش)

