
 حساةداری

تئُری ٍای حساةداری ه چارچُب ىظری،اظالغات حساةداری در ارزیاةی صرکت ،ارزیاةی استاىدارد ٍای ةیو 

الهللی ،حساةداری تلفیلی،حساةداری ندیریت ه سیستم ٍا کيترلی،حساةداری ندیریت ه چالش ٍای اجرای 

آن،ىلش حساةداری درتُسػٌ ةازار سرنایٌ،کارةرد رهصَای ٍزیيٌ یاةی در حساةداری ندیریت،تُلید ه 

حساةداری ندیریت،یافتٌ ٍای ىُیو ه نتاحث رهز در حساةداری،استاىداردٍای حساةداری ه حساةرسی،رهش 

ٍای تأنیو نالی در سازناىَا،لزهم استاىداردگذاری یکپارچٌ ةرای گزارصگری نالی،ىُآهریَای نالی در حُزً 

ندیریت ه حساةداری،نلایسٌ استاىداردٍای حساةداری ایران ه سایر کضُرٍا،تاجیر حساةداری در تحلق اٍداف 

،ىلش حساةداری ه حساةرسی در ةحراىَای نالی،ارزش افزهدً ه گزارصگری نالی،اخالق در 44اصل 

حساةداری ه حساةرسی،ندیریت ٍزیيٌ ه ارزش آفریيی ةرای سَانداران،کارةرد ایيترىت در حساةداری،سیستم 

 ٍزیيٌ استراتژیک صدً،ندیریت تهام كیهت ٍای اظالغات حساةداری،حساةداری ندیریت هندیریت

 ندیریت هاكتصادی،حساةداری نالی آىدرةحراىَای هىلش ندیریت هکار،حساةداری کسب هغهلکرددرفضای

 هةُدجٌ،حساةداری نالی ندیران ةرای ندیریت نالی،ضرهرت حساةداری نياةع الگُنصرف هاصالح

ندیریت هارزیاةی غهلکردسازنان،حساةداری ندیریت ه ةُدجٌ ریزی غهلیاتی ،حساةداری ندیریت ه 

 فػالیت،ةرىانٌ حساةرسی غهلکرد،اةزار ه تکيیک ٍای حساةداری ندیریت،ٍزیيٌ یاةی ه ندیریت ةر نتيای

 حساةداری،تحلیلات کاالهخدنات،آنُزش تهانضدً هكیهت صياهر،نحاستٌ ریزی هةُدجٌ ریزی

ةازارسرنایٌ،حساةداری ه ىظام راٍتری صرکتَا،حساةداری ه ارزیاةی غهلکرد صرکتَا،ىلش حساةداری در 

تحُل اكتصادی،چالضَای تُسػٌ حساةداری ه حساةرسی در ایران،ىلش حساةداری ه حساةرسی در ةَتُد 

 ىظانهالیاتیکضُر،  هتهانهُضُغاتهرتتعتاحساةداری

 نالی

اصُل ه نفاٍیم ندیریت نالی، ىلش حساةداران ه ندیران نالی در ارتلا غهلکرد سازنان،ىلش حساةداری ه   

ندیریت نالی در تُسػٌ اكتصادی،ىلش ندیران نالی در تُسػٌ ه پیضرفت ةيگاً ٍای کضُر،ندیریت سُد از 

ظریق تجدید ارائٌ صُرت ٍای نالی،راةعٌ صُرت ٍای نالی ةا اٍداف گزارصگری نالی،نحتُای اظالغاتی 

صُرتَای نالی،ىلش صُرت ٍای نالی در تصهیم سازی سرنایٌ گذاران،نکاىیزم ٍای تانیو نالی،ىلش 

ندیران نالی در تصهیم در ندیریت ةازار،ندیران نالی ه صياخت ریسک،اصُل نالی رفتاری،اةزار ٍای 

ندیریت سُد در صرکت ٍای ایراىی،ىلش حاکهیت صرکتی در ارتلا غهلکرد هاحد ٍای تجاری،ىلش 

استاىدارد ٍای ایران در اغتتار دٍی ةٌ صُرت ٍای نالی،ضرهرت حساةرسی تللب،لزهم ةٌ کارگیری 

حساةداری تػَدی در دستگاً ٍای اجرایی،لزهم غهلیاتی کردن ةُدجٌ ٍای ةرىانٌ ای دستگاٍَای 

اجرایی،ضرهرت حساةرسی غهلیاتی در دستگاً ٍای دهلتی،فاصلٌ گزارصگری نالی از اٍداف نُرد ىظر 

استاىداردٍای حساةداری در ایران،الزانات گزارصگری ةُرس اهراق ةَادار تَران،آسیب صياسی نالی در 

 ةيگاٍَا،ةرىانٌ ریزی استراتژیک نالی،ندیریت سرنایٌ گذاری ،ارزیاةی ندیریت ریسک،نَيدسی تایران،ندیری

 نالی،ندیریت دارایی ٍا ه تهام نُضُغات نرتتط ةا ندیریت نالی

 


