
 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

مسعود لوائي  حميدرضا رضايي  ابوالفضل شيرخاني کيفيت گزارش حسابرسی و عوامل موثر بر آن 121
 نیارائه سخنرا   مشهدي

N801 آيا زاغ راه رفتن کبک را خواهد : مدل گزارشگري شبه بازرگاني
 ارائه سخنرانی       احسان نصيری آموخت؟

M517  ارزیابی عملکرد در بخش عمومی با رویکرد شاخص حقوق
 ارائه سخنرانی   سميه حلوایی حسين وثوقی نسب احمد پيفه بين دوره ای

 ارائه سخنرانی     فرزان ابراهيمی جواد منتظری ها و مراحل حسابرسی شحسابرسی مستمر؛ نوآوری در رو 157

M535  شناسایی عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصيالت
 ارائه سخنرانی   داود صالح فر حميد سليمانی حجت سليمانی تکميلی حسابداری به تحقيق و پزوهش

ر گردش و رابطه ميان کارایی استراتژی مديريت سرمايه د 145
 ارائه سخنرانی    سجاد ساالری دکتر احمد احمد پور بازده کل داراييها

M550 
بررسی ميزان تأثيرگذاری قوانين و مقررات سازمان بورس و 

های  اوراق بهادار بر سطح افشای اختياری شرکت
 شده در بورس پذیرفته

 ارائه سخنرانی   جواد ادیبيان مهدی ادیبيان دکتر احمد ناصری

105 
: حسابرسی اسالمی در بانکها و موسسات مالی در ایران

آنچه که در «و » آنچه که باید باشد«بررسی فاصله ميان 
 »عمل انجام ميشود

 ارائه سخنرانی   بهنام کرمشاهی سيد جواد حسينی دکتر اميد پورحيدري 

M534  بررسی تأثير کيفيت اطالعات حسابداری بر ریسک
 ارائه سخنرانی     مجتبی اکبرپور دکتر حسن یزدی فر اق بهادار تهراننقدشوندگی در بورس اور

بررسی تغييرات مفروضات بنيادی مدل قيمت گذاری دارایی  119
 ارائه سخنرانی   حامد احمدی نيا رضا داغانی دکتر زهرا امير حسينی های سرمایه ای

M516 های اطالعاتی حسابداری و اثر  فناوری اطالعات، سيستم
 ارائه سخنرانی     مریم دانشور مفرد دکتر شهناز مشایخ ها بر کيفيت آموزش حسابداری آن

نقشها، : ضرورت حسابرسي فناوري اطالعات در هزاره جديد 135
 ارائه سخنرانی       دکتر عليرضا سروش اي موردنياز هاي حرفه ريسکها، کنترلها و مشخصه

: ي در نظام بانکیمدل مدیریت و گزارش دهی سرمايه فكر 149
 ارائه سخنرانی     زاده محمد مهدي مومن نتاجدکتر غالمحسن تقي رویکرد آینده پژوهی



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

M553 ارائه سخنرانی     نوید رضا نمازی دکتر غالمحسين مهدوی به کارگيری تئوری نمایندگی جهت تبيين فساد مالی 

M528 ارائه سخنرانی     ابوالفضل ترابی   دکتر کيهان مهام ریسک تقلب مالی در شرکت های ایرانی 

قابليت پيش بينی سود حسابداری با استفاده از ارزش افزوده  189
 اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

دکتر محمد حسين 
 وديعي

سيد مجتبی سيدی 
 ارائه سخنرانی   سيد محمد حسيني دلویی

m501 ر بانکهای ارتباط بين عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی د
 خصوصی و بانکهای دولتی

دکتر محمد رضا عباس 
 ارائه سخنرانی   رضا احسان منش دکتر مهدی مرادی زاده

های سرمایه در گردش بر معيارهای  بررسی تاثير استراتژی 161
 نرانیارائه سخ     مصطفی نجار دکتر محمد علی مرادی اقتصادی ارزیابی عملکرد در مقایسه با معيارهای حسابداری

M527 ارائه سخنرانی     هاشم سليمانی دکتر محمد علی مرادی ارزیابی کيفيت خدمات موسسات حسابرسی در تهران 

های  بررسی تأثير عوامل انسانی بر اثربخشی سيستم 147
 ارائه سخنرانی   دکتر مهوش رقيبی زاده حامد دهقان دکتر محمدعلی مرادی  اطالعاتی حسابداری

کا بودن اطالعات صورتهای مالی بر کيفيت سود قابل ات 111
 ارائه سخنرانی     پریسا جوادی دکتر مهدی صالحی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی معيارهای مد نظر سهامداران در زمينه خرید و فروش  138
 ارائه سخنرانی     لمهدی بيد دکتر مهدی عربصالحی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

T101  عدم تقارن اطالعاتی، فساد مالی و شفافيت اطالعات در
محمد جواد زارع  دآتر اسفنديار ملكيان بازارسرمایه

 بهنميري
آرامت اهللا حيدري 

 ارائه سخنرانی   رستمي

N907  بررسي تاثير ويژگيهاي ساختار مالكيت بر ميزان استفاده از
 رسيمديريت سود در شرآتهاي بو

دآتر جمال برزگري 
 خانقاه

محمد صادق زارع زاده 
 ارائه سخنرانی   رضا تاآر مهريزي

بررسی تاثير تخصص در صنعت حسابرسی بر مدیریت سود  132
 ارائه سخنرانی     يونس احمدزاده دآتر زهره حاجيها در بورس تهران) با تاکيد برصورت های مالی ميان دوره ای(

 ارائه سخنرانی     سيامک طایفه دآتر غالمرضا کردستانی  ه مورد انتظار سهامدارانکيفيت سود و بازد 190



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

N717  بررسی توانایی مدل مبتنی بر درآمد اختياری در مقایسه با
 ارائه سخنرانی     پويا مدافعي دآتر غالمرضا کردستانی  مدل مبتنی بر اقالم تعهدی برای ارزیابی مدیریت سود

سود درمحتوای اطالعاتی جریان های نقدی  نقش پيش بينی 170
 و تعهدی

دآتر محمد رضا 
 ارائه سخنرانی   احسان مهرجو مجيد عاطفي شورورزي

m509 
بررسی تاثيرمولفه های فرهنگی بر کارگریزی کارکنان بر 

اساس مدل هافستد در شرکت های پذیرفته شده در بورس 
 اوراق بهادار تهران

 ارائه سخنرانی     جاللی فاطمه دآتر محمد رضا عبدلی

مدل های : مروری جامع بر مدل های سنجش کيفيت سود 166
 ارائه سخنرانی     محمد عبدزاده کنفی سلمان بيک بشرویه  مبتنی بر حسابداری و مدل های مبتنی بر بازار

فرزانه جاللی علی  سيد مجتبی شفيع پور حسابداری از چشم انداز جهانی شدن 164
 ارائه سخنرانی     آبادی

روشهای مختلف تدریس حسابداری با تاکيد بر عوامل موثر بر  155
 ارائه سخنرانی       علی بهرامی نسب  آيفيت آموزش حسابداري

 ارائه سخنرانی       فاطمه احمدی کيفيت سود و بازده سهام 107

129 
طرحهای مزایای (حسابداری  ٢٧آثار بکار گيری استاندارد 

بر تصميمات استفاده کنندگان از صورتهای ) بازنشستگی
 مالی سازمان تامين اجتماعی

 ارائه سخنرانی   دکتر آزیتا جهانشاد دکتر احمد مدرس فخرالدین صفایی فر

m504 هاي حسابداري به عدالت  و  ارزيابي ميزان پايبندي تئوري
 ارائه سخنرانی       فردين منصوري رعايت انصاف اطالعاتي 

 ارائه سخنرانی     سهراب شكربيگي نژاد اله حيدري قدرت برسی عملکردحسا 172

122 
مقايسه ارتباط تغييرات مقايسه ارتباط تغييرات سود خالص و 

در (تغييرات جريان نقدي عملياتي با تغييرات بازده سهام 
 )صنايع محصوالت شيميايي

 ارائه سخنرانی   مجتبی چاوشانی مهدی پرویزی کاوه پرندین

تاثير چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه شرکت های  133
 ارائه سخنرانی       ليدا سلمانيان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

M544  حسابداری بين الملل؛ هماهنگ سازی استانداردها و مدل
 ارائه سخنرانی   محمد رضا طاوسی سمانه طاوسی مسعود حسنی القار های عمده آن



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

يش بيني شاخص قيمت و بازده نقدی با استفاده از پ 115
 ارائه سخنرانی       مليحه اخالقی )SVR(رگرسيون بردار پشتيبان

بررسی عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای و عملکرد بر مبنای  139
 ارائه سخنرانی   محمد حسينی احسان مهرجو مهدی قرائی پور قضاوت حرفه ای

M542 ه سازی و هماهنگ سازی کاوشی در راستای پياد
 ارائه سخنرانی لطيفه الهياری عليرضا دیداری عبدالحسين رضوانی ناصر چمن گرد استانداردهای بين المللی حسابداری

M518  مبانی نظری محافظه کاری و تحليل تأثير آن بر ارزش گذاری
دآتر حميدرضا وآيلي  ندا رضائی وجوه نقد نگهداری شده

 ارائه سخنرانی   دآتر ليال ترآي فرد

T102  مديريت عملكرد و نقش آن در اجرای بودجه و مدیریت هزینه
 ارائه سخنرانی   اآرم پيلتن مهدي شفيعي گل دآتر رجبعلي شيخ زاده در سازمان 

168 
بررسی رابطه بين محافظه کاری مشروط حسابداری و 

پایداری اقالم تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 
 هادار تهراناوراق ب

دکتر علی حسين  دکتر ولی خدادادی آذر قبلی 
 انتشار کامل   حسين زاده

های آموزشی جهت توسعه دانش و  تحليل و تبيين مدل 179
 انتشار کامل       الهام شتایی های حسابداری مهارت

 انتشار کامل       بهرام محسني ملکي تبعات اقتصادی گزارشگری مالی اینترنتی 127

بررسی موانع اجرای بودجه ریزی عملياتی در شرکتهای  109
 انتشار کامل     ابوالفضل آريمي جمال محمدی دولتی

ی موردی  سقوط، نجات، صعود؛ رمز موفقيت چه بود؟ مطالعه 158
 انتشار کامل       جواد منتظری )سهامی خاص(شرکت افشره تنکابن

 انتشار کامل   حميدرضا مهرآور اميد امانداد حسين رحمتی ش ها در حسابداریارائه چارچوبی برای آموزش اخالق و ارز 177

M521 
بررسی کفایت افشاء در صورتهای مالی اساسی و  

یادداشتهای پيوست در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق 
 بهادار تهران

 انتشار کامل   عابدین وثوقی نسب محمد اسناوندی حسين وثوقی نسب

تقارن اطالعاتی با استفاده از حسابداری تحت  کاهش عدم 180
 انتشار کامل   محسن خانی  رامين بيدکی حميدحصاری وب 



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

بررسی تأثير عدم تقارن اطالعاتی و وابستگی مالی خارجی  103
 انتشار کامل     مصطفي دلدار دکتر اميد پورحيدری بر سياست تقسيم سود

 انتشار کامل   بهزاد یارقلی محمد حيدری دکتر حسن همتی ابداریمفهوم استهالک در تئوری های نوین حس 137

های پذیرفته  بررسی تاثير سرمایه فکری بر عملکرد شرکت 128
 انتشار کامل     شاهو آقابيگ زاده دکتر حسن یزدی فر شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد رسول سلطان  ا جامعیدکتر رض تاثير استراتژهای سرمایه در گردش بر اهرم عملياتی 123
 انتشار کامل   حميدرضا رضایی زاده

N724 انتشار کامل   آرمان فتحی دکتر علی حسينی دکتر علی رحمانی اثربخشي و کفايت مقررات افشاء در بورس اوراق بهادار تهران 

تاثير ساست های سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک  152
دکتر محمدرضا  دکتر محسن مرادی اق بهادار تهرانبانکهای پذیرفته شده در بورس اور

 انتشار کامل   بالل عباسی شورورزی

 انتشار کامل   مجيد عليجانی داود پرنده خوزانی دکتر محمد ایمانی ضرورت و اجرای حسابرسی مستمر 140

160 
بررسی رابطه ی نقدشوندگی دارایی ها و هزینه ی سرمایه 

ی و فرصت های شد بر این و اثر محدودیت های تامين مال
 رابطه در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر محمد رضا 
 انتشار کامل   علی اکبر قاری دکتر محسن مرادی شورورزی

N723  کاربرد برنامه ریزی خطی در بهبود تصميمات سرمایه گذاری با
محمد ميرمحمدی  دکتر محمود معين الدین VaRرویکرد 

 انتشار کامل     صدرآبادی

m507  ارتباط نرخ رشد فروش و عملکرد شرآت هاي پذيرفته شده
 انتشار کامل     رحمان برزگر دکتر منصور گرکز در بورس اوراق بهادار تهران

نقش رهبری اسالمی در مديريت مبتني بر ارزش شرآتهاي  130
 انتشار کامل   سپيده راجی زاده  حجت اله زنگی آبادی دکتر مهدی بهارمقدم سهامي

بررسی عوامل موثر بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته  114
 انتشار کامل   احسان مهرجو رضا تاکر دکتر مهدی صالحی شده در بورس تهران

بررسی رابطه کنترلهای داخلی با تخلفات مالی در شرکتهای  150
 انتشار کامل   جمال محمدیارسالن زرگر نصراللهی  دکتر نادر بهلولی دولتی



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

M523 کارکرد وچشم , ارزش های اخالقی و نقش آن در حرفه مالی
 انداز

دکترمحمد حامد خان 
 انتشار کامل     الياس سروی   محمدی  

رتبه بندی گروه های آموزشی حسابداری مقطع کارشناسی  102
 استان خوزستان با استفاده از تحليل پوششی داده ها

دآتر سعيد جبارزاده 
 انتشار کامل     جاقیمحمدامين ا گنگرلوئی

بررسی رابطه محافظه کاری فرهنگی و محافظه کاری  174
 انتشار کامل     منيژه محمدي دآتر محسن مرادي حسابداری

M514 دآتر محمد حسين   مطالعه پيمایشی درباره تعویض اجباری حسابرس
 انتشار کامل     علی همتی قائمی

ریانات نقدی جهت پيش بررسی استفاده از ترکيبات اجزای ج 108
 انتشار کامل   سعيد مجاهد دکتر داریوش جاوید دآتر محمود همت فر بينی درماندگی مالی دربازاربورس

مالک يبلويي  دآتر مهدي مرادزاده فرد ژیک در سازمان نقش حسابداری مدیریت استرات 134
 انتشار کامل     خمسلويي

159 
ایران در کمک به بررسی توانایی نظام حسابداری دولتی 

گيری وارزیابی مسئوليت پاسخ  کنندگان جهت تصميم استفاده
 گویی

 انتشار کامل       رضا ستوده

بررسی رابطه بين ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار  120
 انتشار کامل   آیت تمری نيا مهدی پرویزی سجاد غالمی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

110 
بررسي اثر استدالل اخالقي بر طرز تفكر، نيت و تمايل 

مطالعه موردي دانشگاه : اخالقي دانشجويان حسابداري
 شيراز

سيد روح اهللا موسوي 
 انتشار کامل       نژاد

M529  سنجش هوش اخالقی حسابداران و حسابرسان در سطح
 انتشار کامل     محسن حسين بر صفيه بخشاني استان سيستان و بلوچستان

165 
پيش بينی  ریسک سيستماتيک  شرکتهای پذیرفته شده در 

بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی 
 مصنوعی

 انتشار کامل   احمد نظامی وحيد امين عاطفه بهزادی

M557  سواد مالی شخصی دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدائي
والفضل قدیری دکتر اب عباس عرب مشهد  ٦ناحيه 

 انتشار کامل مریم نصراللهی علی کاظمی مقدم

تبيين نقش حرفه حسابداری به عنوان ابزاری ارزشمند در  176
سيده معصومه  علی مهدوی پور ارتقای سالمت نظام اداری و پيشگيری از فساد

 انتشار کامل     هاشميان



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

m503  انتشار کامل       صوری فردین من گزارشگری قسمت های خاص؛ از تئوری تا عمل 

 انتشار کامل     سيد مجتبی شفيع پور فرزانه جاللی علی آبادی شکاف اقتصادی در تصميمات قيمت گذاری 167

m510 مطالعه : تجزیه و تحليل زنجيره ارزش در شرکت خانوادگی
 انتشار کامل     سجاد عبدی پور فرشته جعفري پناه موردی

 انتشار کامل       نژاد اله حيدري قدرت و مسئوليت اجتماعي شرآتهاحسابداری محيط زیست  162

118 
التحصيالن دوره  مطالعه ميزان مطابقت مهارتهای فارغ

کارشناسی حسابداری با معيارهای مورد نياز برای حرفه 
 حسابرسی

 انتشار کامل   یاسر شيرزادی مهدی پرویزی کاوه پرندین

 انتشار کامل     امير ميرزائی  کيهان آزادی ضرورت یا انتخاب ؟: سابداریفناوری اطالعات در آموزش ح 156

تاکيد : عوامل موثر بر اشاعه نوآوری های حسابداری مدیریت 153
 انتشار کامل     سلمان بيک بشرویه محمد عبدزاده کنفی بر ویژگی های نوآوری

M543 فاطمه پورعسکر  حمدرضا طاوسیم موانع اجرای آیين رفتار حرفه ایی حسابداری در ایران
 خواجه خضری

سيدمهدی بنی 
 انتشار کامل سمانه طاوسی هاشمی کهنگی

بررسی اثر مدت تصدی حسابرس و نوع حسابرس بر  106
 انتشار کامل     دآتر آزیتا جهانشاد مرتضی نوایی لواسانی گزارشگری محافظه کارانه سود

گذاری دارایی های  متنرخ تسعير ارزی و جایگاه آن در مدل قي 173
 انتشار کامل   محمد صيادی رضا داغانی معصومه نادری سرمایه ای

بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان حسابداری نسبت به  184
 انتشار کامل   مریم محمدی عبدالرضا گل فرخانی منيژه محمدی  آموزش مجازی در دانشگاه آزاد مشهد

؛ تعبيري از امور  )CSR(گزارشگری اجتماعي شرکت ها  124
 انتشار کامل   سيد علی مليحی محمد مهرجو مهدی مهدوی خو اخالقي در حسابداری

اهميت مدیریت بر فناوری اطالعات در حسابداری و  144
 انتشار کامل     مرتضی ترک جزی وحيد اسکو حسابرسی



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

 انتشار کامل     انیرضا داغ وحيد اسکو بررسی اشتراک اطالعات در محيطهاي پوياي اقتصادي 169

M533 های تغييرات حسابداری بخش عمومی؛ بررسی نظری  مدل
 انتشار آامل     فرزان ابراهيمی جواد منتظری ها پيشرفت مدل

M547 های پذیرفته  بررسی تأثير حاکميت شرکتی بر عملکرد شرکت
 انتشار آامل   رضایی سعيده ناهيد بيگ مرادی دکتر محسن مرادی شده در بورس اوراق بهادار تهران

N901 
های بين اهرم مالی و اهرم عملياتی با بازده ¬بررسی رابطه

سهام تعدیل شده بر اساس ریسک در بورس اوراق بهادار 
 تهران

 انتشار آامل   مهدي  جعفري بهنام مرادخاني دآتر محمد علي مرادي

T103  توسعه سرمایه انسانی به عنوان عامل تسهيل آننده توسعه
 انتشار آامل   اآرم پيلتن مهدي شفيعي گل دآتر رجبعلي شيخ زاده ازمانيس

با ) سود -حجم فعاليت -بهای تمام شده( CVPتجزیه و تحليل  104
 چاپ چكيده      سيد جواد حسينی بهنام کرمشاهی  )هزینه یابی بر مبنای فعاليت( ABCاستفاده از 

m502 نه های مالکانه رابطه بين کيفيت گزارشگری مالی و هزی
 درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر سيد حسن صالح  
 چاپ چكيده      حسن کهرودی   نژاد

M538  مطالعه شرکت های آب و : در حاله ای از ابهام ٤٤اجرای اصل
 چكيده چاپ  فرشته جعفري پناه زهره شيباني اصل سجاد عبدی پور ابوالحسن اژدری بنجار فاضالب

M540 هانيه عليپور کفاش فرشته جعفری پناه زهره شيبانی اصل ابوالحسن اژدری بنجار سوء مدیریت عاملی برای ایجاد بحران 
 چاپ چكيده  و سجاد عبدي پور

M556 چاپ چكيده    محسن مفيدی هادی ایالقی حسينی احمد عباسی رزگله سير تحوالت کفش ملی به عنوان یک برند 

ی رابطه مالکيت نهادی با کيفيت سود در شرکتهای بررس 101
 چاپ چكيده        احمد نظامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

N713 مورد : بهبود مستمر، تکنيک الزم برای بازارهای رقابتی
 چاپ چكيده        محسن دهمرده قلعه نو مطالعه شرکت ارس پاد زاهدان

D601 مروری بر (ری اطالعات در حرفه حسابداریتبيين جایگاه فناو
سمانه جعفری  تکتم قنبری مقدم )ادبيات نظری

 چاپ چكيده      چاشمی



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

 چاپ چكيده        جعفر فيضی گذاری و عملکرد شرکت مدیریت سرمایه 126

بررسی تأثير سهامداران عمده  بر محافظه کاری حسابداری  182
مهدی سربندی  جعفر نکونام اق بهادار تهرانشرکت های پذیرفته شده در بورس و اور

 چاپ چكيده      فرهانی

M524  پياده سازی هزينه يابي بر مبناي هدف با بکارگيری روش
 چاپ چكيده      هاشم سليمانی حامد مددی زاده ارزيابي متوازن

N721  بررسی موانع وچالشهای حسابرسی عملکرد در دیوان
 چاپ چكيده      ليرضا شهرکیدکتر ع حامد مصطفی لو محاسبات

N711 ها بر قيمت سهام شرآت خدمات  تاثير هدفمندسازي يارانه
 چاپ چكيده        حسين رحمتی انفورماتيك

بررسي آثار ویژه اقتصادي اجراي افزايش سرمايه به روش  185
 ده چاپ چكي   حسين رحمتی محسن کرد تمينی حسين نوری فرید صرف سهام بر ثروت سهامداران

M546  نقش حسابداری درایجاد سرمایه های اجتماعی و معنوی در
 چاپ چكيده    عاطفه قزوینه اسماعيل خدابخشی داود دوامی شيوه انجمن های مجازی

 چاپ چكيده      سجاد ساالری دکتر احمد احمد پور رابطه ميان مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتها 146

M551 يات خاص شرکت روی سطح افشای بررسی اثر خصوص
 چاپ چكيده    جواد ادیبيان مهدی ادیبيان دکتر احمد ناصری اختياری

N722  بررسی رابطه بين اصول حاکميت شرکتی با عملکرد هيئت
سميه محسنی  دکتر زهرا امير حسينی مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 چاپ چكيده      بهبهانی

بررسی تاثير حاکميت شرکتی بر مدیریت سود شرکتهای  163
دکتر حميد  دکتر فرهاد دهدار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 چاپ چكيده    راضيه نوری سپهردوست

دکتر محمد نبی شهيکی  ساختار مالکيت و عملکرد شرکت 131
 چاپ چكيده    شاهو آقابيگ زاده موسی امينی تاش

M555 رهای سنجش سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مدیران در معيا
ليال عبداهللا زاده  دکتر محمود اسعدی بازار بورس اوراق بهادار تهران

 چاپ چكيده    حسين رحمتی رامهرمزی



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

m506  بررسی اثرات  روشهای تامين مالی متداول در بورس اوراق
 چاپ چكيده      شاهرخ ظاهری دکتر محمود همت فر بهادار تهران بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در آن

 چاپ چكيده    مسعود شعائی  راضيه نوری دکتر محمود همت فر  بررسی نهایی تاثير حاکميت شرکتی بر کاهش مدیریت سود  178

اثر ساختار مالکيتی بر ارزش سهام شرکت های پذیرفته  141
 چاپ چكيده      مژگان حميدی بيناباج رورزیدکترمحمدرضا شو شده در بورس اوراق بهادار تهران

عملکرد حسابداری مدیریت در تصميم گيری های ارزشمند  117
 مدیریتی

دکترمهدی علی نژاد 
فاطمه افشار زید  ساناز صالحی ابرقویی ساروکالیی

 چاپ چكيده    آبادی

N720  تاثير ساختار مالكيت بر آيفيت افشا در بورس اوراق بهادار
 چاپ چكيده    الهام خواجه نصيري دآتر عادل آذر ر حسين اعتماديدآت تهران

M522 دآتر حيدر محمد زاده  بررسی تحوالت و جایگاه تجارت الکترونيک در حسابرسی
 چاپ چكيده      محمد هدايتي سالطه

N719  بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته
دآتر محمدرضا عباس  دآتر عبدالرضا اسعدي ادار تهرانو مستقل از دولت در بورس اوراق به

 چاپ چكيده      زاده

m505  رابطه بين ساختارسرمایه وکارایی بانکهای دولتی وخصوصی
 بااستفاده از تکنيک تحليل پوششی داده ها

دآتر محمدرضا عباس 
 چاپ چكيده      رضا عباس زاده اميری زاده

 چاپ چكيده      مصطفی بهرامی دآتر مهدي صالحي شرکت ها در ایران تاثير ساختار مالکيت بر ارزش 154

بررسی رابطه بين حاکميت شرکتی و کيفيت سود در شرکت  151
 چاپ چكيده    دکتر محسن دستگير دکتر سيدعلی واعظ زینب هدایت پور های درمانده مالی

M554  مقایسه استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قاعده و
 چاپ چكيده      شيدا نایب محسنی سوده گنجی زاده رسی اثر هر یک بر مدیریت سودبر

مجتبی سليمانی  سيد احسان حسينی بررسی رابطه تغيير حسابرس و مدیریت سود 183
 چاپ چكيده      مارشک

171 
بررسی عوامل موثر بر ارتقا اثربخشی دانش آموختگان رشته 

از نظر اساتيد ( حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد
 )دانشگاههای مجری مقطع دکتری 

 چاپ چكيده        شهرام دادگر



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

 چاپ چكيده        طه احمدزاده نگاهی به مشکالت ساختار کيفيت حسابرسی در ایران 136

N725  درصد سهام بانک اقتصاد نوین  ٤٠بررسی تاثير تخصيص حدود
 چاپ چكيده  سجاد بریمانی فرزاد سليمانی عباسعلی رضایی عبدالرحمن نارویی هشهردر روند چشمگير ارزش سهام شرکت توسعه صنایع ب

 چاپ چكيده      علی عيسی زایی عبدالغفور سارانی بررسی حسابداری تورمی در ایران 188

 چاپ چكيده    حميدرضا عنانی وحيد نادری درشوری لطفعلی فریدی چالبی  شاخصهای ارزیابی آموزش حسابداری 116

 چاپ چكيده      محمد صادق بخشوده محسن چوپانی مدل های ارزیابی عملکرد پرتفوی 175

محسن فالح شهر  کاوشی انتقادی در حسابداری اسالمی معاصر 181
 چاپ چكيده    جعفر فيضی مهدی برزویی بيجاری

M513 
فاصله انتظاراتی تأثير چرخش اجباری حسابرس شرکت بر 

حسابرسی، بين استفاده  استقالل حسابرس و کيفيت
 کنندگان و حسابرسان

 چاپ چكيده    دکتر زهره حاجيها دآتر روح اهللا رجبی محمود اکبری

M545  سيستم هاي اطالعاتي و فن آوري اطالعات در موسسات
سيدمهدی بنی  سمانه طاوسی محمد رضا طاوسی مسعود حسنی القار آوچك و متوسط

 چاپ چكيده  هاشمی کهنگی

محمدرسول سلطان  حميدرضا رضایی  مصطفی شادمان داری و تهدیدات اینترنتیحساب 142
 چاپ چكيده    زاده

M532 چاپ چكيده    حميدرضا رضایی ندا حسينی معصوم مصطفی شادمان تجدید ارزیابی؛ مزایا و معایت 

N726  تأثير تعصبات فرهنگی و اجتماعی بر روی تصميمات سرمایه
محسن فالح  وییمهدی برز گذاری و تجارت

 چاپ چكيده      شهربيجاری

M525  چاپ چكيده      محمد هدايتي مهدي زينالي همسان سازی استانداردهای حسابداری 

M530 چاپ چكيده      محمد هدايتي مهدي زينالي ابعاد و  راهکارهای حسابداری منابع انسانی 



 كد 
پيشنهادي مقاله؛ اين عنوان در مراحل ويرايش عنوان 

 علمي و ادبي ممكن است تغيير كند
 نويسنده چهارم نويسنده سوم نويسنده دوم نويسنده اول

قابل پذيرش 
 براي

M541 نگرشی بر لزوم بازنگري جايگاه سيستمهاي اطالعاتي 
 چاپ چكيده  لطيفه الهياری عليرضا عليپور عبدالحسين رضوانی ناصر چمن گرد حسابداري در آموزش و حرفه حسابداري

M559 
بررسی رابطه بين گزارشگری مالی اینترنتی با خصوصيات 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  کمی و کيفی شرکت
 تهران

دکتر سيد محمود  ناهيد بيگمرادی
 چاپ چكيده    دکتر مهدی صالحی يریموسوی ش

M519 چارچوبی برای تدریس استانداردهای : ارزش های منصفانه
 چاپ چكيده      محسن رجبی ندا رضائی حسابداری در اسناد مالی

مفاهيم قانونی زبان های نشانه :  XBRLپياده سازی قانونی 186
اکبریان  رضا مرتضی ترک جزی کيوان فتحی ارطه  وحيد اسکو  گذاری

 چاپ چكيده  شورکایی

N923 

های دانشگاهی از نگاه  ای و آموزش نيازهای حرفه
  التحصيالن رشته حسابداری فارغ

التحصيالن رشته حسابداری دانشگاه  مطالعه موردی فارغ(
 )یزد

دآتر جمال برزگري 
 خانقاه

دآتر محمد علي فيض 
 پور

گلسا صالحي 
 چاپ چكيده    فيروزآبادي

N905 های استقراضی بلندمدت  تأثير سپر مالياتی بر رفتار بررسی
 چاپ چكيده      جعفر فيضی دآتر حسن يزدي فر های بورس اوراق بهادار تهران شرکت

N912  طراحی مدلهای آماری جهت پيش بينی ومدیریت ریسک
 چاپ چكيده      غريبه اسماعيلي دآتر علي رحماني نکول در عقود اجاره

N922 شگری هزینه های کيفيت بر تصميمات مدیران تاثير گزار
 واحدهای توليدی خودرو و قطعات خودروخراسان رضوی

دآتر محمد حسين 
 وديعي

سيد حسين اشرفي 
 چاپ چكيده      گنابادي

N805 
تاثير استقرارسيستم کنترل های داخلی در سودآوری و رشد 

  شرکت ها
 آارگاه توليدي قطعات بتني بيشمار: مطالعه موردی 

محسن دهمرده قلعه  سعيد حسينی قلعه نو
 چاپ چكيده  عبدالرحمن نارویی عباس ناظری نو

N802 حسابداری  ٢٨های استاندارد شماره  بررسی تطبيقی تفاوت
 چاپ چكيده      مریم احمدزاده محسن حيدری شورای عالی بيمه ٥٨و آیين نامه شماره 

 


