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بررسي تأثير حسابداري ذهني بر رفتار سرمايهگذاران از ديدگاه گزارشگري مالي

1-22

عليرضا كيان؛ اميد پورحيدري؛ يحيي كاميابي
 رابطه بين توانايي مديريت ،حقالزحمۀ حسابرسي و تداوم فعاليت در شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق 22-44
بهادار تهران
مهدي بهارمقدم؛ تابنده صالحي؛ زينب اعظمي
 تعديل مدل محافظهكاري شرطي با لحاظكردن اثر تئوري چسبندگي هزينه

44-07

ولي خدادادي؛ جواد نيك كار؛ الهه ملك خدايي


بررسي تعامل سازههاي الگوي توسعۀ پايدار اخالق حرفهاي حسابداري با استفاده از فن ديمتل

01-07

محمد نمازي؛ حسين رجب دري


تأثير اقالم تعهدي اختياري و وجوه نقد عملياتي بر بازده سهام در شركتهاي رشدي پذيرفتهشده در بورس 01-174
اوراق بهادار تهران
عليرضا جرجرزاده؛ زهرا نيكبخت نصرآبادي



تأثير تخصص حسابرس در صنعت و دورۀ تصدي حسابرس بر قابليت مقايسۀ صورتهاي مالي با تأكيد بر 174-120
چرخۀ عمر شركت
ناصر خداداده شاملو؛ يونس بادآور نهندي

