سال دهم ،شماره دوم ،پیاپی  ،36تابستان 9317
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2000 - 7619 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك2322 – 3504 :
مدير مسئول و سردبیر

کارشناس نشريه

دكتر ناصر ايزدينيا

دكتر منصوره قضاوي

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

n.izadinia@ase.ui.ac.ir

far@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دكتر ناصر ايزدينيا

دكتر هيبتاله سميع

دانشگاه اصفهان

دانشگاه لیح آمريكا

دكتر جعفر باباجاني

دكتر سيد كميل طيبي

دانشگاه عالمه طباطبايی

دانشگاه اصفهان

دكتر اميد پورحيدري

دكتر داريوش فروغي

دانشگاه شهید باهنر كرمان

دانشگاه اصفهان

دكتر علي ثقفي

دكتر غالمرضا كردستاني

دانشگاه عالمه طباطبايی

دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوين

دكتر محسن خوشطينت

دكتر كريم كندكار

دانشگاه عالمه طباطبايی

دانشگاه روچستر آمريكا

دكتر بهروز دُرّي

دكتر محمد نمازي

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دكتر محسن دستگير

دكتر ايرج نوروش

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه تهران

دكتر ذبيحاله رضايي

دكتر سيد عباس هاشمي

دانشگاه ممفیس آمريكا

دانشگاه اصفهان

نشريه پژوهشهاي حسابداري مالي بر اساس ابالغیه شماره  3/11/046مورخ  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 پستي8164063441 :

شماره تماس
)631(36934104
)631(36933166
far@res.ui.ac.ir

نشریه علمی پژوهشی پژوهش های حسابداری مالی :سال دهم ،شماره دوم ،پیاپی  ،36تابستان 9317

فهرست


بررسي ارتباط با ارزش تفاضل ارزيابهاي مالي و غيرمالي عملكرد ،با نگاهي بر چرخۀ عمر شركت

1-22

علی رحمانی؛ زهرا شمس
 عوامل تعيينكنندۀ ساختار سرمايه و نقش تعديلگري درماندگي مالي؛ رويكرد مدلسازي معادالت ساختاري

22-44

مهدي حيدري؛ غالمرضا منصورفر؛ مرتضي قاسم زاده


تأثير استراتژي تجاري و بيشارزشگذاري سهام بر ريسك سقوط قيمت سهام

44-44

زهره حاجيها؛ رستم رنجبر ناوي


بررسي تأثير تمركز بازار حسابرسي بر حقالزحمه و كيفيت حسابرسي

44-84

غالمرضا كردستاني؛ جواد رضازاده؛ مهدي كاظمي علوم؛ مصطفي عبدي


چارچوبي براي كليات مباني نظري گزارشگري يكپارچه در ايران

84-104

محمدحسين ستايش *؛ زينب مهتري

 اثر کیفیت افشاء از نظر امتیاز قابلیت اتکاء و به موقع بودن بر هزینه معامالت سهام
حسن همتی؛ اسماعیل امیری

101-122

