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نظامالدین ملکآرایی

عوامل و مولفههای تاثیرگذار بر آیندهی حسابداری

صاحب امتیاز :جامعهی حسابداران رسمی ایران
مدیر مسئول :نظامالدین ملکآرایی
سردبیر :پرویز صداقت

روی جلد :نقاشی از پابلو پیکاسو
گفتوگوها :حوریه رضایی زاده

چرا امیدوار نباشیم به فردا؟!

دکتر محمدعلی موحد

شأن حرفهی حسابداری تحلیل گری است

محمد شلیله

چالش گزارشگری عدم رعایت قوانین و مقررات
نقدی بر استاندارد حسابرسی اطالعات مقایسهای

سیدکمال موسوی
رسول دشتی و علی اکبر دشتی

هزینهی مطالبات مشکوک الوصول و تاثیر آن بر شفافیت سود و زیان بانک ها امراله ابراهیمی

آگهیها :زهره حیدری

صفحهآرایی :شببو نوایی
مشترکین :بهنام صفار

اطالعرسانی :بهناز کردگاری
لیتوگرافی :یاس

چاپ :نقش ایران

نظرات و دیدگاههای طرحشده در فصلنامه
الزام ًا دیدگاه جامعهی حسابداران رسمی ایران
نیست؛ مگر در مواردی که قید شود.
نشانی:
تهران ـ خیابان سپهبد قرنی ،نرسیده به پل
کریمخان زند ،کوچه شهید امانی ،شماره ،4
تلفن88802641-3 :
نمابر88805119 :

info@iacpa.ir
www.iacpa.ir

بازار خدمات حسابرسی از نگاه :محسن آمون ،عبدالناصر احمدیان ،محمد افسری ،رضا
ایوبی ،جهانگیر حاجی میرزا بیگی ،غالمرضا حسنپور ،مصطفی خادمالحسینی ،حسین
خطیبیان ،محمد دلیرانی ،مرتضی رحمانی یگانه ،کامران سلیمی ،غالمرضا شجری ،فرزاد
سنندجی ،محمد صالح ،مجید صفاتی ،سیدهادی علیپور ،قاسم مرآتی ،علی مشرقی ارانی،
زیداله مشکاتی و رسول نصیری خوبدهی

نیمقرن گذشت ،هنوز در آغاز راهیم

گارو هوانسیان فر

جایگاه اقتصادی مؤسسات حسابرسی در ایران

نريمان ايلخاني

خدمات حسابرسی ،حقالزحمهی حسابرسی و رتبهبندی حسابرسان علی امانی و غالمحسین دوانی
صداقت شركا رمز ماندگاري

حمیدرضا کیهانی

چندين تفاوت آشكار و معنادار در خدمات حرفه اي ايران

هوشنگ نادريان

منصور شمس احمدی

نگاهی به ساير خدمات حسابرسان

اخالقـيات "ميزان حقالزحمههاي حرفهاي"
چالشهای امروز حسابرسی در ایران

دکتر بهرام غیایی

محمدجواد صفار

حسابداران رسمی در برابر چالشهای درونی و بیرونی

روشهای وصول مالیات

محمدعلی بشارتی

علی ظریف گلزار
افسانه رفیعی و امین ناظمی

استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره 6

معیارهای ارزش منصفانهی اموال ،ماشینآالت و تجهیزات
مدیریت ریسک تقلب

دکتر محمدعلی آقایی و امیر رسائیان

دکتر یحیی حساس یگانه

استانداردهای جهانی حسابداری :چالشها و فرصتها

دکتر داریوش فروغی

حسابرسی مستمر و زبان گزارشگری تجاری توسعهپذیر

دکتر غالمرضا کردستانی و مصطفی رحیمی

مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری در مقابل مدیریت واقعی سود
تفاوت های حسابرسی داخلی در سه کشور جهان
تعریف و مفهوم محافظهکاری در حسابداری

مهدی ناظمی اردکانی

حسن زلقی

عبداله آزاد

عوامل موثر در ارتباط بین هموارسازی سود و سودآوری شرکتها دکتر حسین اعتمادی و محمدعلی جوادی مژده
هوش مصنوعی و کاربرد آن در حسابداری و امور مالی
بودجهریزی عملیاتی و چالشهای آن در ایران
حسابرسی سیستمهای راهبردی

راحل کالته رحمانی و معصومه چهارده چریکی

دکتر سعید سعیدا اردکانی

زهره حاجیها

یادها
محمدعلی بیگپور :در غم نبود انسانی صمیمی و کارشناسی خبره
دکتر منوچهر فرهنگ :موجی که خاموشی گرفت
اخبار
تازههای کتاب
بخشنامهها و مقررات
آگهی ها
فهرست موسسات حسابرسی و شاغالن انفرادی

