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فهرست
بررسي ارتباط ريسک سيستماتيک سهام وچولگي بازده سهام

72-7

زهره حاجیها؛ فابمه صفری

تأثير سرمايه گذاري در دارايي نامشهود در توضيح دهندگي تأثير سالمت مالي و مشکالت نماينددگي

02-77

در ارزش بازار شركت



جواد نیك کار؛ محمود همت فر؛ مريم اعصامي

عوامل مؤثر در بازده سهام شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران :رويکرد فراتحليل

02-03

باار عسگرنژاد نوری



الگوسازي عملکرد سيستم مالي با استفاده از رويکرد پويايي شناسي سيستمي (شركت توليدكنندۀ شن

10-07

و ماسه)



علینقي مصلح شیرازی؛ بهاره ملکي؛ مجتاي خلیفه؛ امیر رمضاني مقدم

بررسي تأثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده دارايي ها و ارزش افزودۀ اقتصادي با توجه به شدت رقابت

22-19

در بازار محصول در صنعت (مطالعه موردي شركتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران)



سعید سعیدا اردکاني؛ مینو ايزدی؛ فابمه ايزدی

بررسي تأثير بيش اطميناني مديريت در ساختار سررسيد بدهي در شركتهاي پذيرفتهشده در بدورس

721-23

اوراق بهادار تهران



مسعود حسني القار؛ نظام الدين رحیمیان

بررسي تأثير حالتهاي روحي در ريسکپذيري سرمايهگذاران بورس اوراق بهادار تهران

702-721

بهروز تری سمناني



تأثير كيفيت حسابرسي در رابطۀ ارزش وثيقهاي داراييها بدا سدطح تدأمين مدالي و سدرمايهگدذاري

791-707

شركتها



حسن فرج زاده دهکردی؛ محسن رضازاده

ارائۀ الگوي جامع پشتيبان تصميم براي ساختارسرمايۀ شركتي (شركتهداي شديميايي بدورس اوراق

702-791

بهادار تهران)




علي محمد کیمیاگری؛ مجتاي ناوی

انتخاب روش بهينۀ محاسبۀ ارزش در معرض خطر صندوقهاي سرمايهگذاري

722-703

محمد مهدی نادری نورعیني

بررسي رابطۀ محدوديت مالي ،ساختار دارايي ها و تأمين مالي در شركتهاي پذيرفتهشده در بدورس

731-727

اوراق بهادار تهران




محمود تری دشت بیاض؛ مهدی صالحي؛ مريم سخاوت پور

قراردادهاي آتي نفت ،تعهد به بيع يا تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمين؟

022-727

مهدی صاداي شاهداني؛ سید مهدی پاک ذات

بررسي رابطۀ شفافيت شركتي و محدوديت در تأمين مالي در شركتهاي پذيرفتهشددۀ بدورس اوراق
بهادار تهران
اسفنديار محمدی؛ فرشاد سازعلي پور؛ فابمه دهقاني

071-027

