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مجله های علمی  -پژوهشی
http://qfaj.ir/article-1-124-fa.html

حسابداری مالی

علمی
پژوهشی
و ISC

1931

نظام الدین رحیمیان
و اسماعیل توکل نیا

اهرم مالی و ارتباط آن با
درماندگی مالی و فرصت های
رشد در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران
(روابط خطی و انحنایی)

1

اهرم مالی و ارتباط آن با توانایی
مالی ،رشد و سرمایهگذاری
سنگین در داراییهای ثابت
شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران

1

Financial leverage and its
relationship with Financial
Distress and Growth
Opportunities in Companies
Listed in Tehran Stock Exchange
(Linear & Curvilinear
)Relationships
Financial Leverage and its
Relationship with Financial
Strength, Growth and Capital
Intensity in Companies Listed on
Tehran Stock Exchange (Linear
)& Curvilinear Relationships

10.22051/JFM.2015.984

راهبرد مدیریت
مالی

علمی
پژوهشی
و ISC

1939

اسماعیل توکل نیا،
مهران فضل الله پور
نقارچی و جاوید حاتم

حسابداری
مدیریت

علمی
پژوهشی
و ISC

1939

اسماعیل توکل نیا و
مهدی تیرگری

اهرم مالی ،سطح نگهداشت وجه
نقد و ارزش شرکت های پذیرفته
شده در بودرس اوراق بهادار
تهران :بررسی روابط غیرخطی و
سلسله مراتبی

9

Financial Leverage, Cash
Holdings and Firm Value in the
Companies Listed in Tehran
Stock Exchange: Investigating
Non-linear and Hierarchical
Relationships

https://jma.srbiau.ac.ir/article_3541.html

دانش حسابرسی

علمی
پژوهشی
و ISC

1931

مهدی مرادی،
اسماعیل توکل نیا و
ماهرخ شاکری

عوامل مرتبط با بکارگیری
حسابرسی داخلی مبتنی بر
ریسک

4

Factors associated with the
adoption of risk-based internal
auditing

http://danesh.dmk.ir/article-41۴-1-fa.html

دانش
حسابداری و
حسابرسی
مدیریت

علمی
پژوهشی
و ISC

1931

محمود موسوی
شیری ،اسماعیل
توکل نیا و ماهرخ
شاکری

مشارکت حسابرسان داخلی در
مدیریت ریسک بنگاه

5

Internal Auditors’ Involvement in
Enterprise Risk Management
)(REM

https://journals.srbiau.ac.ir/article_7498.html

پژوهش های
حسابداری مالی

علمی
پژوهشی

1931

نظام الدین رحیمیان،
اسماعیل توکل نیا و

اظهار نظر حسابرسی تعدیل شده
و ساختار سررسید بدهی

6

Qualified Audit Opinion and
Debt Maturity Structure

http://faar.iauctb.ac.ir/article_510534.html

https://jfksa.srbiau.ac.ir/article_2634.html

و حسابرسی

و ISC

میثم کرملو

بررسی ارتباط انحنایی ساختار
سرمایه با عملکرد و ارزش
شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران

7

درماندگی مالی و تأخیر گزارش
حسابرسی

۴

Investigating the Curvilinear
Relationship between Capital
Structure with Performance and
Firm Value of Companies Listed
in Tehran Stock Exchange
Investigating The Relationship
between Financial Distress and
Audit Report Delay

بررسی ارزش آفرینی گزارشگری
سرمایه انسانی

3

Investigating Value Creating of
)Human Capital Reporting (HCR

https://jma.srbiau.ac.ir/article_2730.html

بررسی اثر تعدیلی تخصص
حسابرس در صنعت بر ارتباط
بین راهبری هیئت مدیره و
مدیریت سود مبتنی بر اقلام
تعهدی :شواهد تجربی از
شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران

11

Investigating the Moderating
Effect of Auditor industry
specialization on the Relationship
between Board Governance and
Accruals Based Earnings
Management: Empirical Evidence
from Companies Listed in Tehran

https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_7739.html

دانش
حسابداری و
حسابرسی
مدیریت

شناسایی علائم هشداردهنده
وجود مشکلات کنترل داخلی در
موسسات غیرانتفاعی

11

آزمون پیوسته فرضیه های
ساختار کارا و زندگی آرام در
بورس اوراق بهادار تهران با تاکید
بر نقش آفرینی سرمایه انسانی و
خوش بینی مدیریت

11

Detecting the Warning Signs of
Existence Internal Control
Problems in Nonprofit
Organizations
The Continuous Testing of
Efficient Structure and Quiet-Life
Hypotheses in Tehran Stock
Exchange: Emphasizing the Role
of Human Capital and
Management Optimism

http://faar.iauctb.ac.ir/article_514031.html

پژوهش های
حسابداری مالی
و حسابرسی

علمی
پژوهشی
و ISC

10.22051/JFM.2016.2574

راهبرد مدیریت
مالی

علمی
پژوهشی
و ISC

1935

مدیریت موجودی کالا و ویژگی
های هیئت مدیره :نقش تعدیلی
رقابت در صنعت و چرخه عمر
شرکت

19

Inventory Management and
Board Characteristics:
Moderating Role of
Industry Level Competition and
Firm Life Cycle

10.22108/FAR.2016.20615

پژوهشهای
حسابداری مالی

علمی
پژوهشی
و ISC

1935

https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1211.html?lang=fa

دانش مالی
تحلیل اوراق
بهادار

علمی
پژوهشی
و ISC

1931

نظام الدین رحیمیان،
اسماعیل توکل نیا و
مهدی تیرگری

دانش
حسابداری مالی

علمی
پژوهشی
و ISC

1939

نظام الدین رحیمیان،
اسماعیل توکل نیا و
محمود قربانی

حسابداری
مدیریت

علمی
پژوهشی
و ISC

1939

یحیی حساس یگانه،
نظام الدین رحیمیان
و اسماعیل توکل نیا

علمی
پژوهشی
و ISC

1934

احمد احمدپور،
اسماعیل توکل نیا و
تکتم معصومی

1934

اسفندیار ملکیان
اسماعیل توکل نیا
منصور خواجه وند
اسماعیل توکل نیا

احمد احمدپور و
اسماعیل توکل نیا

چسبندگی هزینه ها و عدم
تقارن در مدل هزینه ،حجم،
سود

14

Cost Stickiness and Asymmetry
)in Cost-Volume-Profit (CVP
Model

10.22054/QJMA.2016.4054

تخصص حسابرس در صنعت،
جریان نقد آزاد و مدیریت سود
از طریق معاملات با اشخاص
وابسته

15

Auditor Industry Specialization,
Free Cash Flow and Earning
Management through Related
Party Transactions

10.22059/ACCTGREV.2017.6184

بررسی تأثیر تغییر در اقدامات و
نگرش حسابرسان بر مدیریت
افزایشی سود

16

نگرشی به بیم از دست دادن
صاحبکار حسابرسان؛ با تأکید بر
حسابرسی عملکرد مدیریت

17

Investigating the Impact of
Changes in Audit Actions and
Attitudes on Aggressive Earnings
Management
An Attitude to Auditor’s Fear of
Losing the Client; Emphasizing
on Management Performance
Audit

https://danesh.dmk.ir/article-1-1628-fa.html

دانش حسابرسی

https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_12547.html

دانش
حسابداری و
حسابرسی
مدیریت

علمی
پژوهشی
و ISC

مدلی برای برآورد بیم از دست
دادن صاحبکار حسابرسان

1۴

A Model for Estimating Auditors
Fear of Losing the Client

https://danesh.dmk.ir/article-1-2405-fa.html

دانش حسابرسی

علمی
پژوهشی
و ISC

193۴

مدیریت واقعی سود و ارزش بازار
سطح نگهداشت وجه نقد :نقش
آفرینی فرضیه نظارت کارا و
تلفیق تئوری های فریب کاری
میان فردی و علامت دهی

13

Real Earnings Management and
Market Value of Cash Holdings:
The Role of Efficient Monitoring
Hypothesis and Combination of
Interpersonal Deception Theory
and Signaling Theory

https://jmaak.srbiau.ac.ir/article_15207.html

دانش
حسابداری و
حسابرسی
مدیریت

علمی
پژوهشی
و ISC

193۴

شهرام چهارمحالی و
اسماعیل توکل نیا

بررسی نقش اثر هالهای در
تصمیمگیری حسابرسان؛ با
تأکید بر فرایند خودتوضیحی

11

کیفیت
ارتباط
بررسی
گزارشگری مالی و سرمایهگذاری
در داراییهای ثابت و نقش
تعدیلی فرصتهای رشد

11

Investigating the Role Halo
Effect in Auditors Decision
Making; By Emphasis on SelfExplanation Process
Investigating the Relationship
between Financial Reporting
Quality and Capital Intensity and
Moderating Role of Growth
Opportunities

تحقیقات
حسابداری و
حسابرسی

علمی
پژوهشی
و ISC

در
نوبت
چاپ

اسماعیل توکل نیا و
علیرضا نجف پور

پژوهش های
حسابداری مالی
و حسابرسی

علمی
پژوهشی
و ISC

1411

یحیی حساس یگانه و
اسماعیل توکل نیا

http://dorl.net/dor/20.1001.1.23830379.1400.13.49.5.0

مطالعات تجربی
حسابداری مالی

علمی
پژوهشی
و ISC

1935

یحیی کامیابی و
اسماعیل توکل نیا

بررسیهای
حسابداری و
حسابرسی

علمی
پژوهشی
و ISC

1936

اسماعیل توکل نیا

علمی
پژوهشی
و ISC

1936

اسماعیل توکل نیا و
ماهرخ شاکری

1937

یحیی حساس یگانه،
اسفندیار ملکیان و
اسماعیل توکل نیا
اسماعیل توکل نیا،
یحیی حساس یگانه و
اسفندیار ملکیان

مجله های علمی  -تخصصی
تأثیر کمیته حسابرسی بر فعالیت
های حسابرسی داخلی

1

نقش حسابرسی داخلی در
کیفیت سیستم کنترل داخلی

1

حسابداری مسئولیت های
اجتماعی ،مسئولیت های
اجتماعی و پایداری شرکت ها

9

The impact of the audit
committee on internal audit
activities
The role of internal audit in the
quality of the internal control
system
Social responsibility accounting,
social responsibility and
corporate sustainability

بررسی ارتباط استراتژی تجاری
و گزارشگری سرمایه انسانی با
استفاده از روش گشتاورهای
تعمیم یافته

4

Investigating the Relationship
Between Business Strategy and
Human Capital Reporting Using
GMM Method

10.22051/IJAR.2014.465

بررسی ارتباط نقدشوندگی
دارایی ها ،هزینه سرمایه و
ساختار سرمایه :شواهد تجربی از
شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران

5

Assets Liquidity, Cost of Capital
and Capital Structure: Empirical
Evidence from Companies Listed
in Tehran Stock Exchange

http://mta.raja.ac.ir/article-1-90-fa.html

ارزیابی کنترل داخلی و آثار
افشای اطلاعات

6

Evaluating internal control and
the effects of disclosure

ماهنامه بورس

بررسی تأثیر فرهنگ اخلاقی بر
کیفیت حسابرسی تحت شرایط
فشار بودجه زمانی

7

استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی؛ تجربیات بین

۴

Investigating the Impact of
Ethical Culture on Audit Quality
Under Conditions of Time
Budget Pressure
International Financial Reporting
Standards; International
experiences

حسابرسی؛
نظریه و عمل

1939

ماهنامه بورس

1939

حسابدار رسمی

1931

نظام الدین رحیمیان
و اسماعیل توکل نیا

حسابرس

1931

نظام الدین رحیمیان
و اسماعیل توکل نیا

حسابدار رسمی

1931

نظام الدین رحیمیان،
اسماعیل توکل نیا و
زینب اسدی

1931

اسماعیل توکل نیا

فصلنامه نظریه
های نوین
حسابداری

1931

نظام الدین رحیمیان
و اسماعیل توکل نیا

1931

فرشاد محمدپور
اسماعیل توکل نیا
مجتبی اکبرپور
اسفندیار ملکیان و
اسماعیل توکل نیا
اسماعیل توکل نیا و
زینب اسدی

پژوهش های
حسابداری
(فصلنامه
حسابداری و
منافع اجتماعی)

علمی و
ISC

المللی
نگرشی به مدیریت ریسک بنگاه
و وظایف اعضای هیئت مدیره در
قبال آن

3

Attitude towards enterprise risk
management and board duties
about it

ماهنامه بورس

1939

اسماعیل توکل نیا

برابر گذاری اصطلاحات تخصصی
حسابداری :نیازمند رویکرد نظام
مند و پذیرفتهی همگانی

11

Equalization of professional
accounting terms: Necessity a
systematic and general accepted
approach

حسابدار

1937

اسماعیل توکل نیا و
شهرام دادگر

