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طبق پژوهشی–با درجه علمی و حسابرسیحسابداريتحقیقاتفصلنامه 
30/6/89موررخ 18986/3/89و 5/4/1387مورخ 2594/3مجوز شماره

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به چاپ می رسد.

بسم اهللا الرحمن الرحیم

و حسابرسیحسابداريتحقیقات
صلنامهف

پژوهشی–علمی 
صاحب امتیاز

انجمن حسابداري ایران
مدیر مسئول و سردبیر

دکتر علی ثقفی
مدیریت مجله و دبیرکل انجمن

(استادیار)ناصر پرتوي
هیأت تحریریه
علــی ثـقـفـی

حسابداري)–(دانشـیار دانشـگاه عـالمه طباطبایی 
محمد نمازي

حسابداري)–شیراز دانشـگاه استاد(
ویدا مجتهدزاده

حسابداري)–دانشگاه الزهراء (س) استاد(
علی اکبر عرب مازار

)اقتصاد علم سیستم ها–استاد دانشگاه شهید بهشتی(
احمد جعفري صمیمی

)حسابداري–استاد دانشگاه مازندران(
سید حسین علوي طبري

حسابداري)–دانشیار دانشگاه الزهراء (س)(
غالمحسین اسدي

)حسابداري–شهید بهشتی یـار دانشگاه (اسـتاد

همکار اجرایی
مریم اصغرزاده

نسخه3000شمارگان
تهران، نیایش غرب، جنت آباد شمالی، گلستان شرقی، جنب 

84خشکشویی، ساختمان 
1477917343کدپستی:

88051341و 44844705: تلفکس
صندوق پستی

9554-15875
www.iranianaa.comوب سایت
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و استقالل هیأت مدیره در شرکت هاي عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار 
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