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رفتار ریسک تجاری در شرکتهای ارزشی و رشدی در شرایط ثباا

و حراراا اصتداادی

11-5

شواهدی از حورس اوراق حهادار تهراا
مجتبی رستمی نوروزآباد؛ ابوالحسن جليلوند؛ ميرفيض فالح شمس و علی سعيدی


طراحی و تبیین الگوی ثبا

نظام حانکی حراساس کیفیت گزارشگری مالی

11-11

محمدحسين صفرزاده؛ رسول اسكندری و ابراهيم جعفری منش


معرفی و آزموا عامل چرخۀ عمار حا منزلاۀ عامال ما ثر در توساعۀ الگوهاای چنادعام ی

11-13

صیمتگذاری حا استفاده از رویکرد رگرسیواهای پوششی
مهدی ميرزائی؛ محمود بت شكن و عبداهلل خانی


تأثی ر نوسانا

حاازده ساهام حار اصاعم تعهادی سارمای در گارد

حاا در نظار گارفتن اثار

511-11

تعدیلکنندۀ درماندگی مالی
نادر خدری؛ محسن دستگير و افسانه سروش یار


حررسی تأثیر چرخ های تجاری و تکان های فناوری سرمای ای حر حازده سهام در حورس اوراق

511-513

حهادار تهراا
منصور زراءنژاد؛ مسعود خداپناه؛ ابراهيم انواری و نساء گودرزی زاده


نقش توانایی مدیراا در تعدیل شرایط اعتباری و کاهش پراکندگی حازده سهام
محسن رشيدی

535-513

