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ترتیب ذكر شده در 

 مقاله

 میمفاه یریبکارگ نیارتباط ب یبررس

با  یاجتماع یها تیمسئول یحسابدار

 رفتهیپذ یاندازه و عملکرد شرکت ها

 شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 Investigating the Relationship 

between Application of Social 

Responsibilities Accounting 

Concepts with Size and 

Performance of Companies 

Listed in Tehran Stock Exchange 

https://civilica.com/papers/l-10244/ یمل شیهما 

 –ی ارزش یحسابدار

 دانشکده علوم اقتصادی

 تهران

آبان ماه  11 پوستر

1131 

 انیمیرح نینظام الد

 ایتوکل ن لیاسماع

در  یانسان هیاطلاعات سرما یافشا

شده در بورس  رفتهیپذ یشرکت ها

 اوراق بهادار تهران

2 Human Capital Disclosure in 

Companies Listed in Tehran 

Stock Exchange 

http://accounting92.um.ac.ir/ شیهما نیازدهمی 

ی حسابدار یسراسر

 فردوسی مشهد – ایران

 11و  11 نرانیسخ

 1132مهرماه 

، گانهیحساس  ییحی

و  ایتوکل ن لیاسماع

 مهران فضل الله پور

 دگاهیاز دست دادن صاحبکار: د میب

 رانیا یجامعه حسابداران رسمی اعضا

1 Fear of Losing a Client: Views of 

Members of Iranian Association 

of Certified Public Accountants 

http://accounting92.um.ac.ir/ شیهما نیازدهمی 

ی حسابدار یسراسر

 فردوسی مشهد –ایران 

مجموعه 

 مقالات

 11و  11

 1132مهرماه 

 یمحمود موسو

 یماهرخ شاکر، یریش

 ایتوکل ن لیاسماعو 

و  تیساختار مالک نیارتباط ب یبررس

در  یانسان هیاطلاعات سرما یافشا

شده در بورس  رفتهیپذ یشرکت ها

 ادار تهراناوراق به

4 Investigating the Relationship 

between Ownership Structure and 

Human Capital Disclosures in the 

Companies Listed in Tehran 

Stock Exchange 

https://shirazu.ac.ir/ شیهما نیدوازدهم 

ی حسابدار یسراسر

 دانشگاه شیراز -ایران 

 22و  24 سخنرانی

 ماه بهشتیارد

1132 

، انیملک اریاسفند

و  ایتوکل ن لیاسماع

 اکبرپور یمجتب

 هیسرما یو گزارشگر یتجار یاستراتژ

 یاز شرکت ها ی: شواهد تجربیانسان

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ

 تهران

2 Business Strategy and Human 

Capital Reporting: Empirical 

Evidence from Companies Listed 

in Tehran Stock Exchange 

https://shirazu.ac.ir/ شیهما نیدوازدهم 

ی حسابدار یسراسر

 دانشگاه شیراز -ایران 

 22و  24 پوستر

 ماه بهشتیارد

1132 

، ایتوکل ن لیاسماع

 یمهدو  رادپور یعل

 یرگریت

های علوم کیفیت حسابرسی دانشگاه

پزشکی کشور: تعداد واحدهای زیرنظر 

 رش حسابرسیدانشگاه و تأخیر گزا

6 Audit Quality of Medical 

Sciences Universities in Iran: 

Number of Branches Under the 

Supervision of Universities and 

Audit Report Delay 

http://www.iscconferences.ir/accounting  سیزدهمین همایش

سراسری حسابداری 

 دانشگاه تهران -ایران 

مجموعه 

 مقالات

 11و  13

ماه  بهشتیارد

1134 

 اسماعیل توکل نیا

بررسی وضعیت سیستم کنترل داخلی 

 های دولتیدر بیمارستان

1 Investigating the Status of 

Internal Control System in the 

Government Hospitals 

http://www.iscconferences.ir/accounting  سیزدهمین همایش

سراسری حسابداری 

 دانشگاه تهران -ایران 

مجموعه 

 مقالات

 11و  13

ماه  بهشتیارد

1134 

، اسماعیل توکل نیا

و  مهدی تیرگری

 منصور خواجوند



رقابت در صنعت و  ،یابیمکان

 یها از شرکت ی: شواهد تجربیسودآور

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهیپذ

 تهران

1 Location, Industry Competition 

and Profitability: Empirical 

Evidence from Companies Listed 

in Tehran Stock Exchange 

http://www.iscconferences.ir/accounting  سیزدهمین همایش

سراسری حسابداری 

 دانشگاه تهران -ایران 

 11و  13 سخنرانی

ماه  بهشتیارد

1134 

و  احمد احمدپور

 اسماعیل توکل نیا

نقش واسطه ای تأخیر گزارش 

در واکنش بازار به مدیریت  حسابرسی

واقعی سود: با تأکید بر اثر تعدیلی اندازه 

 موسسه حسابرسی

3 Mediating Role of Audit Report 

Delay in Market Reaction to Real 

Earnings Management: By 

Emphasis on Moderating Effect 

of Audit Firm Size (Designing 

and Testing a Conceptual Model) 

http://conf.isc.gov.ir/urmia/fa/  چهاردهمین همایش

 -سراسری حسابداری 

 دانشگاه ارومیه 

 6و  2 سخنرانی

خردادماه 

1132 

و  یحیی کامیابی

 اسماعیل توکل نیا

استقلال  یارهایبه مع یانتقاد ینگرش

از دست  میب اریمع بر دیحسابرس؛ با تأک

 دادن صاحبکار حسابرسان

13 A Critical Attitude to Auditor 

Independence Measures; 

Emphasizing the Measure of 

Auditor’s Fear of Losing the 

Client 

https://isfacc.ui.ac.ir/fa/  شانزدهمین همایش

سراسری حسابداری 

دانشگاه  –ایران 

 اصفهان

مهرماه  2و  4 سخنرانی

1131 

، اسماعیل توکل نیا

و  یحیی حساس یگانه

 ندیار ملکیاناسف

 


