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شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك2322 – 3405 :
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ناصر ايزدينيا
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دانشگاه ليح آمريكا

جعفر باباجاني
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دانشگاه عالمه طباطبايی

دانشگاه اصفهان
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دانشگاه شهيد باهنر كرمان
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علي ثقفي

غالمرضا كردستاني

دانشگاه عالمه طباطبايی

دانشگاه بينالمللی امام خمينی (ره) قزوين

محسن خوشطينت

كريم كندكار

دانشگاه عالمه طباطبايی

دانشگاه روچستر آمريكا

بهروز دُرّي

محمد نمازي

دانشگاه شهيد بهشتی

دانشگاه شيراز

محسن دستگير

ايرج نوروش

دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشگاه تهران

ذبيحاله رضايي

سيد عباس هاشمي

دانشگاه ممفيس آمريكا

دانشگاه اصفهان

نشريه پژوهشهاي حسابداري مالي بر اساس ابالغیه شماره  3/11/640مورخ  1388/4/8کمیسیون بررسي
نشريات علمي وزارت علوم تحقیقات و فناوري داراي درجه علمي– پژوهشي ميباشد.
مجوز فوق بر اساس عقد تفاهمنامه بین دانشگاه اصفهان و دانشگاههاي مازنددران شدیراز شدهید امدران اهدواز
شهید بهشتي شهید باهنر کرمان و دانشگاه بینالمللي امام خمیني (ره) صادر گرديده است.

يشود:
متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
http://www.magiran.com

بانك اطالعات نشريات كشور

http://www.SID.ir

سايت اينترنتي جهاد دانشگاهي

http://www.ISC.gov.ir

پايگاه علوم استنادي جهان اسالم ()ISC

http:// far.ui.ac.ir

سامانه نشريه پژوهشهاي حسابداري مالي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

http://www.ensani.ir

ايندكس كوپرنيكوس ( فهرست مجالت برتر)

http://journals.indexcopernicus.com

نشاني پستي
اصفهان خیابان هزارجريب دانشگاه اصفهان
ساختمان کتابخانه مرکزي معاونت پژوهش و
فناوري اداره انتشارات
کد پستي8174673441 :

شماره تماس
)031(37934164
)031(37932177
far@res.ui.ac.ir

فهرست

 بررسي سودمندي طبقهبنديکنندۀ جنگلهاي تصادفي و روش انتخاب متغیر ريلیف در پیشبیني بحران مالي1-24 :

مطالعۀ شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد حسين ستايش؛ مصطفي كاظم نژاد؛ محمد حالج

 تاثیر ويژگيهاي شرکت بر میزان افشاي اختیاري در گزارشگري ساالنه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق 25-38

بهادار تهران
سجاد نقدي؛ علي ابراهيمي كردلر

 رتبهبندي شرکتها بر اساس سنجههاي ارزيابي عملکرد با استفاده از تکنیک اند شاخصه  TOPSISو مقايسه 39-64

معیارهاي ارزيابي (شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران)


محمد نمازي؛ نويدرضا نمازي
اثر تدوين استاندارد و مقرراتگذاري بر رابطۀ همزمان سطح افشاي اطالعات عملکرد عملیاتي و ارزشیابي بازار 65-84

در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
اكرم تفتيان؛ ناصر ايزدي نيا؛ محسن دستگير؛ هادي اميري


هزينۀ نمايندگي جريان نقد آزاد و قیمتگذاري نادرست سهام در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار 85-100

تهران
محمد نوروزي؛ ولي خدادادي


بررسي تأثیر نظام راهبري شرکتي در تقلیل هزينههاي نمايندگي :رويکرد مدلسازي معادالت ساختاري
مهدي حيدري؛ بهمن قادري؛ مهدي كفعمي

101-124

