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توسعۀ بخش بانکي ،ساختار سرمايه و عملکرد بنگاههاي غيرمالي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار

02-1

کاظم ياوری؛ آمنه شهیدی؛ محمدعلي دهقان دهنوی؛ حسن حیدری



قدرت بازار محصول و نقد شوندگي بازار سهام

91-01

علي رحماني؛ حديثه حاجي مرادخاني



حساسيت منابع خارجي به جريان وجه نقد در شرايط محددوديتهداي مدالي داخلدي و خدارجي در

02-97

شركتهاي پذيرفتهشده در بورس و اوراق بهادار تهران
زهره حاجیها؛ زهره محمدی چم خاني



الگوي تصميم گيري تحت شرايط ريسک در بورس اوراق بهادار تهران مبتني بر نقطۀ مرجع پويا

16-01

رضا تهراني؛ عسگر نوربخش



شبيهسازي و سياستگذاري دروني و بيروني مشکالت تأمين مالي شركتهاي كوچک و متوسدط بدا

30-13

رويکرد پوياييشناسي سيستمي
علي نقي مصلح شیرازی؛ مجتاي خلیفه



تأثير مديريت اثربخش ريسک در عملکرد مالي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران:

110-39

نقش واسطهاي سرمايۀ فکري و اهرم مالي
باار عسگرنژاد نوری؛ پريسا امکاني



ارائۀ يک الگوي استوار با درجۀ محافظهكاري تنظيم شدني براي تشکيل صندوق شاخصي در بدورس

106-119

اوراق بهادار تهران
محمد مهدی بحرالعلوم؛ مقصود امیری؛ میرفیض فالح شمس لیالستاني



بررسي تأثير رفتار تودهوار در ريسکپذيري مديران شركتهاي سرمايهگذاري در بورس اوراق بهادار

146-103

تهران
محمد دوستار؛ علي رضا محمد نژاد؛ مريم جواديان لنگرودي



رفتار جمعي سرمايه گذاران در سطوح خرد و كالن و تأثير آن در نوسانهاي بازار

111-143

مريم دولو؛ سید سجاد پاپائي



الگويابي عوامل مؤثر در هزينۀ سرمايۀ سهام عادي :شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران

164-117

حمید صالحي؛ سید حسین سجادی؛ ولي خدادادی؛ عادالرحمن راسخ



نظريۀ اختيارات حقيقي براي مديريت ريسک در پروژههاي فناوري اطالعات

022-160

سیده سمیه رسولي؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ مريم سلماني سراجي



رابطۀ آب و هوا با بازده و فعاليتهاي معامالتي :شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
پريسا پورمحمدی؛ احمد بدری

002-021

