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 دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد الکترونیکي

 

  تحقیقفرم پیشنهاد 
 ی كارشناسي ارشد نامهپايان

 

 :به فارسي عنوان تحقیق

 بررسي مدل های حسابرسي عملیاتي در شركت های فرا بورس 

 

        :  نام

  گروه تخصصي:    : نام خانوادگي دانشجو

  : گرايش     : رشته تحصیلي

  : نیمسال ورودی     : سال ورود به مقطع جاری

 

 مشاور:               نام و نام خانوادگي استاد  نام و نام خانوادگي استاد )اساتید( راهنما
 

      
 

 

 

 .گردد کمیل ميتد واح اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری     

 

 

 تاريخ دريافت توسط حوزه پژوهشي واحد : 

 

           :                                            تاريخ تصويب در گروه

 

                     :                                               معاونت پژوهش و فناوریتائید                          يتائید كارشناس پژوهش  
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 به نام خدا 
 

 

 لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.  توجه:

 
 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1
 

 :  شماره دانشجويي:  وادگيخاننام:  نام

 ........... حسابداری وه تخصصي:گر    ..................حسابداریتحصيلي:  رشتهکارشناسي ارشد     مقطع: 

 ..............بهمن   نيمسال ورودی: د به مقطع جاری:سال ورو    .....حسابداری  گرايش:

آدرس پستي در 

 ..............................................................................................................تهران.............

  : تلفن همراهثابت محل سكونت: تلفن 

  پست الكترونيك:

 تلفن محل کار:               تلفن ثابت محل سكونت: :شهرستانآدرس پستي در 

 دورنگار:

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما : -2

 تذكرات: 

توانند يك استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجويان دوره کارشناسي ارشد مي -

 .توانند انتخاب نماينددانشجويان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور  مي

سوابق تحصيلي، آموزشي و مي باشند، الزم است  مدعوراهنما و مشاور  در صورتي که اساتيد -

 هایرسالههای کارشناسي ارشد و نامهپايانفهرست  شاملپژوهشي کامل ايشان )رزومه کامل( 

اند، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهساتيد مدعو، که ا حال انجامدفاع شده و يا در  دکتری

 )حكم هيأت علمي( ضميمه  و همچنين آخرين حكم کارگزيني ربوطهبه همراه مدارك م

   گردد.

اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه  -

نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به واحد و حوزه پژوهشي و يا در 

ه در کار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم نوبت قراردادن و ايجاد وقف
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گروه تخصصي  رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه

  خواهد بود.

 

 : اطالعات مربوط به استاد راهنمای اول
 

  دکتری: آخرين مدرک تحصيلي نام و نام خانوادگي :

 

 ( :رتبه دانشگاهي )مرتبه علمي حسابداری        تخصص جنبي :داری           حساب:تخصص اصلي

 استاديار

 

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد :شغل و سمت فعلي   کارشناسي ارشد و دکتری  :سنوات تدريس 

 تهران مرکز

 تهران  آدرس محل کار:

 ................ دورنگار:..... .... محل کار:   همراه: تلفن  ................... : منزلتلفن 

 نحوه همكاری با واحد الكترونيكي : : (Email) پست الكترونيك

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 

 های کارشناسي ارشد راهنمائي شدهنامهتعداد پايان

 هها :ساير دانشگا گاه آزاد اسالمي :        مجموعه دانش  واحد الكترونيكي :
 

 های دکتری راهنمائي شدهتعداد رساله

  :ساير دانشگاهها    :          دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه 
 

 های کارشناسي ارشد در دست راهنمائينامهتعداد پايان

  :ا هساير دانشگاه       :           دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه   واحد الكترونيكي :
 

 ری در دست راهنمائيهای دکتتعداد رساله

  :ساير دانشگاهها                 :   دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه  
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 اطالعات مربوط به استاد راهنمای دوم :

 ........................................ ........... آخرين مدرک تحصيلي ............نام و نام خانوادگي : ..........

.... رتبه دانشگاهي )مرتبه علمي(: : ......................... تخصص جنبي: ..........تخصص اصلي

....................... 

لي : ........................ شغل و سمت فع سنوات تدريس 

.......................................................... 

 ..........................................................................................................................ر:آدرس محل کا

...............محل . تلفن همراه:...........منزل:...................تلفن 

 .کار:................................دورنگار:...............

 : .............................................................. (Email) پست الكترونيك

 

 نحوه همكاری با واحد الكترونيكي :

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 

 های کارشناسي ارشد راهنمائي شدهنامهتعداد پايان

 ساير دانشگاهها :     گاه آزاد اسالمي :         مجموعه دانش  واحد الكترونيكي :

 

 های دکتری راهنمائي شدهتعداد رساله

  :ساير دانشگاهها   :          دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه 

 

 های کارشناسي ارشد در دست راهنمائينامهتعداد پايان

  :ا هساير دانشگاه    :           دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه   واحد الكترونيكي :
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 های دکتری در دست راهنمائيسالهتعداد ر

  :ساير دانشگاهها                     :   دانشگاه آزاد اسالمي مجموعه  

 

 

 

 

  

 

 اطالعات مربوط به اساتيد مشاور:   -3

 

 استاد مشاور اول :

 ........................... آخرين مدرک تحصيلي نام و نام خانوادگي : ...

............................................. 

( : مرتبه علمي.... رتبه دانشگاهي )........ تخصص جنبي : ..............ص اصلي : .............تخص

.................... 

............. شغل و سمت فعلي : ............ سنوات تدريس 

......................................................... 

آدرس محل 

 ...................................................................................................................................کار:

منزل:......................... تلفن همراه:..........................محل تلفن 

 ....................دورنگار:................کار:.......

 : .............................................................. (Email) پست الكترونيك
 

 نحوه همكاری با واحد الكترونيكي :

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
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 استاد مشاوردوم :

 ........... آخرين مدرک تحصيلي نام و نام خانوادگي : .......................

.......................................... 

( : ............. رتبه دانشگاهي )مرتبه علميتخصص اصلي : ..................... تخصص جنبي : ..

....................... 

..... شغل و سمت فعلي : ............................ سنوات تدريس 

..................................................                        

آدرس محل 

 ...................................................................................................................................کار:

..................... تلفن همراه:..........................محل منزل:....تلفن 

 کار:...........................دورنگار:................

 : .............................................................. (Email) پست الكترونيك

 

 نحوه همكاری با واحد الكترونيكي :

 مدعو  ه وقتنيم  تمام وقت

 

 

 

 

 

 نامه:اطالعات مربوط به پايان  -4

 

  تحقيقعنوان  -الف

  

 های حسابرسي عملیاتي در شركت های فرا بورسبررسي مدل :عنوان به زبان فارسي -1

 عنوان به زبان انگليسي/ )آلماني، فرانسه، عربي( : -3

 های حسابرسي عملیاتي در شركت های فرا بورسبررسي مدل
 

 چهارواحدنامه: حد پايانتعداد وا –ب 
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های مجهول و به طور کلي )شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه اساسي تحقيق بيان مسأله -ج

 مبهم، بيان متغيرهای مربوطه و منظور از تحقيق( :

 مساله اساسي:

 تحقيق حاضر به بررسي مدل های حسابرسي عملياتي در شرکت های فرا بورس ايران مي پردازد. 

 تشريح مساله:

شرکت ها وسازمان های حاضر در سازمان فرا بورس .در چند سال اخير به صورت  عملياتي حسابرسي

علمي تر و فني تر انجام مي شود و قسمت عمده فرايند کاری امور مالي و تيم های حسابداری 

ش و ارزيابي وحسابرسي را تشكيل مي دهد.تالشهای زيادی در جهت مقايسه مدل ها و معيارهای سنج

ری برخوردار است. انجام شد.يكي از مدل ها و معيار های تعملكرد و اينكه کدام يك از اعتبار بيش

است که  RI :(Residual Income)سنجش عملكرد و ابزار برنامه ريزی داخلي و کنترل مدل 

انجام   DCFیر و عوامل تعیین کننده آن و مقایسه با سایر مدل ها نظ  RIتحقیقات زیادی در زمینه 

شده و مدارکی نیز دال بر بهتر بودن این روش ارائه گردیده.ولی علی رغم تالش های محققین. بجز 

 ROI و ROEو  p/bو   P/Eرا با نسبتهای  RIتعداد معدودی از مقاالت که به عنوان ارتباط مدل 

رای ورود به بورس )که برای ارزیابی شرکت و عملکرد مدیران و گاهی تعیین قیمت اولیه سهام ب

 اوراق بهادار استفاده می شود( را مورد بررسی قرار داده اند. مقاالت دیگری یافت نشد.

يكي از معمولترين اصطالحاتي است که برای ارزشيابي حسابرسي عملكرد استفاده مي   RIمدل 

در متون دهه قبل  4توسط شرکت جنرال الكتريك مطرح شد و از  1950شود.اين مفهوم در سالهای 

قابليتهای وکارايي الزم جهت استفاده را   RIحسابداری مديريت قرار داده شد. علي رغم اينكه مدل 

علمي را دارد اما در عمل تا سالها . کمتر مورد استفاده قرار گرفت  اما در جند سال اخير توجه انجمنهای 

.اين مدل چارچوبي را در اختيار رويكرد سود مبنا مي باشد RIمدل ارزشيابي.بيشتر به خود جلب نمود

حسابداران قرارمي دهدتا عملكرد شرکت را در شرايط حسابداری تعهدی تجزيه و تحليل کنند 

مجموعه ای غني برای مربيان )اساتيد(حسابداری است به منظور پرداختن  RIوهمچنين چارچوب مدل 

را برايشان  فراهم ی ان سهام عادبه بحث در مورد عوامل اقتصادی تعيين کننده ارزش  کل حقوق صاحب

 .آورد

ند .آموزنده و مفيد اراين مدل جهت تحقيق در مورد عوامل تجاری که برای سود دهي آتي اثر مي گذ

 .است
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تي همچون ارزش دفتری حقوق صاحبان صاحبان سهام عادی را در اصطالحا ارزش کل حقوق RIمدل 

کند و بنابراين پشتوانه  مده. تعريف ميبدست آ  GAAPسهام عادی و سود خالص که بر اساس 

 محكمي برای تجزيه و تحليل نسبتها مي باشد.
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حقوق صاحبان سهام عادی شرکت برابر است با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام يعني ارزش کل 

 عادی بعالوه ارزش فعلي سود مازاد مورد انتظار آتي 

tP ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی 

 tBV  ارزش دفتری در ابتدای دوره 

  r هزینه سرمایه 

n  تعداد سال 

I-(r*BVt-1)=RIt 

 

It سود خالص پس از کسر ماليات : 

t  دوره زماني جاری : 

r هزينه سرمايه: 

BV ول دوره:ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ا 

آن داده شده وبا توجه به  BVسطحی از سود است که برای شرکتی که  BVو  rحاصلضرب 

 ریسک

 .دیان صنعت، انتظار می روز

 

RI  هم مي تواند مثبت و منفي باشد. اگر انتظار داشته باشيم که شرکت سود غير عادی مثبتي گزارش

باشد  و اگر انتظار سود غير عادی  BVاز  سهام عادی بايد بيشترنمايد آنگاه ارزش کل حقوق صاحبان 

 .پاييني را داشته باشيم بر عكس مي شود

و  RIمي باشد و هر دو مدل   DCFتنزيل شده  معادل مدل جريان نقدی RIاز نظر تئوريك مدل 

DCF  از مدل سود سهام اصليODD   بيان مي دارد که ارزش کل حقوق صاحبان سهام عادی برابر (

در  تعداد قابل توجهي از تحقيقات.ود سهام مورد انتظار آتي است( نشات مي گيرندبا ارزش فعلي س
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.در شرايط  پرداخته اند   DCFو RIسالهای اخير که به مقايسه قابليت ارزيابي و پيش بيني روشهای 

 .دقيقتر است  ODDيا حتي از مدل  DCFاز مدل  RIمساوی نشان داده شده که مدل 
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 ODD: مدل  )ˆ(

d :)سود تقسيمي )قابل اتنساب به سهام عادی 
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 DCF: مدل  )ˆ(

Cخالص جريان نقدی عملياتي منهای مخارج سرمايه ای بعالوه خالص تغييرات در بدهي : 

 
 مدل نسبت سود عملیاتي:

ت سود عملياتي است. يكي ديگر از مدل های بررسي عملكرد شرکتها در حسابرسي عملكرد . مدل نسب

سود عملياتي عبارتست از درآمد فروش خالص منهای بهای تمام شده کاالی فروش رفته و هزينه های 

خالص  سود آوری فروش را قبل از عملياتي مرتبط با عمليات مستمر واحد تجاری . سود عملياتي 

ی تجزيه و تحليل  فعاليت های پرداخت ماليات و هزينه بهره نشان مي دهد. سود عملياتي مهم ترين مبنا

عملياتي شرکت است که معموال تحليل گران مالي مورد استفاده قرار مي دهند.و با استفاده از آن نكات 

قوت و ضعف بخشهای عملياتي شرکت را از لحاظ مالي مشخص بررسي مي کنند.با توجه به اين که 

آمد های غير عملياتي در آن منظور نمي سود عملياتي مربوط به فعاليت اصلي شرکت است هزينه و در

 گردد.

هدف ازاين نسبت . اندازه گيری کارايي توليد و فروش محصوالت شرکت برای ايجاد سود قبل از کسر 

 ماليات است.

همچنين اين نسبت نشانه توانايي شرکت در کنترل هزينه های عملياتي محسوب مي شود که آن را در 

 رات سود ناخالص تفسير مي کنند.رابطه با افزايش فروش و تغيي

نسبت سود عملیاتی به فروش = 
سود عملیاتی

 فروش خالص
شامل اختالف نظرها و خالءهای تحقيقاتي موجود، ميزان نياز  انجام تحقیق ضرورتاهمیت و  -د

به موضوع، فوايد احتمالي نظری و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدی 

 گيرد :که در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي

 

اد و ساماندهي بازارهای خارج از بورس يكي از تكاليف قانون بازار اوراق بهادار است. ورود ايج

شرکت ها به بازار سرمايه در سازمان فرابورس کشور مستلزم ايجاد بستر شفافيت سازی عملكرد 
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د حسابرسي آن شرکتها توسط تيم حسابداری آنان و نيز سازمان فرابورس مي باشد.اين حسابرسي عملكر

خود نشان دهنده يك ارزيابي دقيق و حسابرسي شده از توانمندی مالي و اقتصادی آنهاو ضرورت 

معرفي شان در سطح اقتصادی است.شرکت هايي که سهام آنها در بازارهای مالي مورد دادوستد قرار 

و شيوه های  التر بر خوردارند. مهم ترين وظيفه ملموس در اين ميان سبك هااگيرد .از درجه اعتبار ب مي

نوين ارزيابي و حسابرسي عملكرد منطبق بر ماهيت کار و فعاليت اين شرکت های در فرا بورس  ايران 

است.به اين منظور الگوها و مدل های مختلفي به منظور حسابرسي عملكرد و عملياتي در شرکت های 

م عناصری تاثير گذار در فرا بورس ارائه گرديده اند. در اين مدل ها .تغييرات در سود و قيمت سها

ارزيابي وضعيت شرکتها و مديران و به تبع آن بر تصميمات سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه موثر مي 

پذيرش در فرا بورس و برنامه ريزی داخلي و کنترل شرکت باشند.همچنين تعيين اوليه قيمت جهت 

س قرار مي گيرد. عناصر و عناصر و موضوعاتي هستند که موردتوجه مديران شرکتها ی فرابور

 .گروههای فوق و داليل و اهداف آنها گواه بر اهميت تحقيق داشته و ارتباط مستقيم با آن دارد

  
مرور ادبیات و سوابق مربوطه )بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج كشور  -ه

 نظری تحقیق( :پیرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب 

 

تا کنون پژوهش هايي در زمينه بررسي مدل های حسابرسي عملكرد و عملياتي در شرکت های 

فرابورس در سراسر دنيا صورت گرفته است .نتايج نشان داده است تا کنون در داخل کشور تحقيق 

رجي اشاره خاصي در زمينه فوق مالحظه نشده است.در اين بخش به نتايج قسمتي از اين تحقيقات خا

 .مي کنيم

 

 

Penman*   همبستگي بين"در تحقيقي تحت عنوان 1996در سالP/E وP/B که  "وارزشيابي رشد

آتي ورشد موردانتظار ارزش  RIبه P/Bبچاپ رسيد،اثبات کرد که "مجله تحقيقات حسابداری"در 

 .گي داردهم به توان سوددهي جاری وهم آتي بست P/Eدفتری مرتبط است.همچنين اثبات کرد که

 RI کاربرد مدل"از دانشگاه بابسون در مقاله ای با عنوان   Robert F.Halsey 2000در سال *

"دانش حسابداری  که در مجلهدر آموزش و یادگیری تجزیه و تحلیل نسبتها " 

  Penemaبا اجرای تحقيق  ROEوP/E  , P/Eدر تفسير  RIمنتشر شد .با هدف بكارگيری مدل "

 نتايج زير را استخراج نمود:  Nordstron.comدر 
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مورد انتظار مثبت بوده و انتظار مي   RIشرکت هايي با   باال دارند  P/E و P/B شرکتهايي که-1

اينها شرکتهايي با عملكرد باال )در حال رشد( مي رود که سود خالص آنها از سطح جاری باالتر رود. 

  باشند.

 

مورد انتظار منفي بوده و سود آتي   RIشرکت هايي با   ددارن پايين  P/Eو  P/B شرکتهايي که -2

آنها از سطح جاری پايين تر است اين شرکت ها با مشكالت جدی مواجه مي شوند به طوريكه انتظار 

 نمي رود که سرمايه گذاری آنها بازدهي بيشتر از هزينه سرمايه داشته باشد.

 

مورد انتظار مثبت بوده و سود آتي   RIهايي با شرکت  دارند پايين P/E  باالو P/B شرکتهايي که-3

مثبت دارند  NPVيعني آنها از سطح جاری پايين تر است. اين شرکتها هنوز سرمايه گذاری مولد دارند 

 اما در حالت نزولي قرار دارند.

 

مورد انتظار منفي بوده و توانايي   RIشرکت هايي با  دارند باال P/E وپايين  P/B شرکتهايي که -4

مثبت را برای فرصتهای سرمايه گذاری ندارند اما انتظار مي رود که توان سوددهي  NPVجاد اي

آتي آنها از سطح جاری باالتر باشد اينها شرکتهايي هستند که عمليات خود را بهبود مي بخشد اما 

 هنوز مشكالت عملياتي آنها حل نشده است.

 

*   Qiang cheng   در دانشگاه  2005در سالBritish Columbia    تحقيقي تحت عنوان

منتشر شد. در اين مقاله با  بررسي های حسابداریرا انجام داد که در مجله   RIعوامل تعيين کننده 

( RIغير عادی . عوامل سود مازاد ) ROEتحليل و بررسي تاثير پروسه های ارزشزايي و ثبت ارزش بر 

ادی حقوق صاحبان سهام را مورد بررسي قرار داده ارزيابي مي شود يعني همان بازده غير ع  BVکه با 

غير عادی صنعت با متمرکز کردن صنعت و موانع ورود به صنعت و عوامل  ROEو بيان کرد 

حسابداری محافظه کارانه صنعت افزايش مي يابد و ترکيب عوامل فوق و سهم بازار شرکت و اندازه 

 فزايش مي دهد.ا  P/Bتوانايي مدل را در توضيح   RIشرکت با مدل 

 

"رابطه در کشور انگليس با عنوان   cooper.r.and Kaplanتوسط  1998تحقيقي در سال *

انجام شد .هدف از انجام اين تحقيق را ادعاهای اخير بيان کرده اند   و ارزش بازار" RIتجربی بین 

نسبت به سود مي باشد. با معيار بهتری برای استفاده در برنامه ريزی داخلي و کنترل فعاليت ها  RIاينكه 

نسبت به سود رابطه بهتری با ارزش بازار در مورد هزينه  RIانجام اين تحقيق به اين نتيجه رسيدهاند که 
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تحقيق و توسعه و افتتاح و بستن ارزشهای اسمي دارد. همچنين مدارکي مبني بر حمايت از استفاده های 

RI .در برنامه ريزی و کنترل ارائه شده است 

 

"سه روش ارزشیابی با عنوان  در مقاله ای  Palo Fernandez  در کشور اسپانيا  2002در سال * 

مدل سود باقیمانده و مدل جریان نقدی تنزیل شده " نشان داد که سه روش شامل منفعت 

(در دو مدل سود باقيمانده و جريان نقدی CVAارزش افزوده نقدی ) و EVA ,(EPاقتصادی )

 يكسان دارند.تنزيل شده بازده 

 

*اولسن بيان مي کند که ارزش يك شرکت مساوی ارزش فعلي سودهای سهام مورد اتظار آن است 

ترکيب مي شود ارزش مبتني بر ارزش دفتری جاری شرکت و وقتي با فرض حسابداری مازاد تميز 

قيمت ، (2007فيلد)سودهای باقيمانده مورد انتظار آينده توليد ميكند. بنابراين از ديد گاه کلبيك و وار

های اوراق بهادار بايد از طريق ارزش دفتری و ارزش فعلي سود های باقيمانده آتي تعيين گردد.)مدل 

 سود باقي مانده(

ارزش بازار شرکت به دو عنصر سود باقي مانده و ،يك ديدگاه مهم در مدل سود باقيمانده اين است که

که چه  ،اصر با ارزش شرکت به اين موضوع بستگي داردارزش دفتری وابسته است و ميزان رابطه اين عن

ميزان عنصر ارزش دفتری همه اطالعات با ارزش مربوط را در بر مي گيرد.برای مثال وقتي که ارزش 

دفتری همه اطالعات ارزش های مربوط به دارايي ها را در بر گيرد عنصر ارزش دفتری مي تواند برای 

اشد. در اين صورت سود های باقي مانده دوره جاری چيزی برای ارزيابي ارزش بازار شرکت کافي ب

اضافه کردن به ارزش شرکت ندارن و ضريب آنها در معادله ارزيابي صفر است. در مقابل وقتي که 

را در بر نميگيرد و يا وقتي که داراييها ی ثبت نشده ارزش دفتری بعضي از ارزشهای مربوط به داراييها 

که در بهای تمام شده تاريخي شان منعكس نمي شود عنصر سود نقش مهم تری  نمود رشد مهمي دارند

را ايفا مي کند در اين شرکت ها سودهای باقيمانده جاری هم برای پيش بيني سودهای باقيمانده اتي 

)استمرار سودهای باقيمانده( و هم برای ارزيابي ارزش بازار شرکت ها مفيد هستند و ضريب استمرار 

   واند بزرگتر از يك شود.آنها مي ت

 

 

( اثر دارايي های نامشهود ثبت نشده در صنعت بانكداری را روی سود 2007*وارفيلد و کولبيك )

باقيمانده و ارزش بازار شرکت در چاچوب مدل ارزيابي سود باقيمانده بررسي کردند و پي بردند که 

قيمانده نقش اساسي دارن به طوری که دارايي های نامشهود ثبت نشده در استمرار وتعيين سودهای با

بسيار بزرگ تر  ،ضريب استمرار سودهای باقيمانده برای بانكهای دارای دارايي های نامشهود ثبت نشده
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مي باشد و ميزان ،که دارايي های نامشهود ثبت نشده کمتری دارند،از ضريب مذکور برای بانك هايي

سرمايه  ود ثبت نشده مي باشد.بنابراين نتيجه گرفتند کهاين استمرار وابسته به سطح دارايي های نامشه

گذاران و تحليل گران مالي به طور فزايندهای به داراييهای نامشهود عالقمند مي باشند و داراييهای 

نامشهود ثبت نشده در تعيين ارزش بازار شرکت در صنايع مانند صنايع بانكداری که ميزان قابل مالحظه 

 نامشهود ثبت نشده وجود دارد اثر گذار مي باشند. و مربوطي دارايي های

 

( مدل اولسن را ميان صنايع مختلف آزمون کردند . دريافتند که هر يك از 1999*بارس و همكاران)

زار شرکتها دارن به عالوه ااجزاءسود باقيمانده و ارزش دفتری توانايي پيش گويي مهمي از ارزش ب

توضيح ارزش بازار شرکتها عالوه بر دانستن ارزش دفتری و سود  نقدی و تعهدی سود به اءدانستن اجز

 باقيمانده کمك مي کنند.

 

اشتباهات ارزيابي ناشي از محافظه کاری حسابداری را در مدل های سود باقيمانده  (2009* اسكاويك)

تباهات که اريب های حسابداری محافظه کارانه منجر به اش،کرد و پي برد يود باقيمانده بررسو رشد س

ارزيابي در ارزش بازار شرکت ها در مدل های سود باقيمانده و رشد سود باقيمانده مي شوند و 

  حسابداری محافظه کارانه يكي از عامل های ايجاد سود باقيمانده مي باشد.

 

 تحقیقات داخلي:

( به بررسي ميزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش 1384سليمان اميری و صفاجو )،پور حيدری*

پرداختند. نتايج  1383تا   1375بازار سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس تهران با دوره زماني از 

ق تحقيق آناه بيانگر اين مطلب است که بخش قابل توجهي از تغييرات ارزش بازار سهام شرکتها از طري

عمده قدرت توضيح دهندگي مجموع سود و ارزش دفتری مربوط به سود است و ،سود تعيين مي شود

 ارزش دفتری شرکت در مقايسه با سود هر سهم از قدرت توضيح دهندگي مناسبي برخوردار نيست.

 

 تحقيقي در کشور انجام نگرفته باشد. RIبنظر مي رسد در زمينه 
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 ری در تحقيق :جنبه جديد بودن و نوآو –و 

 

 قاتي، تحق يصورت گرفته ، مشخص شده است که تا کنون به صورت تخصص یها يبا توجه به بررس

صورت  فرا بورس یدر شرکت ها ياتيعملكرد و عمل يحسابرس یمدل ها يبحث بررس یرو یمتمرکز

به صورت  قيبه موضوع تحق يبر اشارات هيو با  تك ختهيها به صورت جسته و گر يبررس اينگرفته و 

مدل  ياز بررس يجامع يموضوع، در نظر دارد به بررس تيبا توجه به ماه قيتحق نيصرف بوده است. ا

 .فرا بورس بپردازد یدر شرکت ها ياتيعملكرد و عمل يحسابرس یها

 

  :اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني، کلي، اهداف ويژه و کاربردی(  -ز

 

 ت ازهدف اصلي اين تحقيق عبارت اس

 فرا بورس یدر شركت ها ياتیعمل يحسابرس یمدل ها يبررس 

 ترتيب ساير اهداف تحقيق:

در  ياتيعملكرد و عمل يحسابرسکيفيت  در رابطه با چگونگي محاسبه  RI مدلبررسي  -1

  فرا بورس ی متوسطشرکت ها

در  ياتيعملكرد و عمل يحسابرسکيفيت  در رابطه با چگونگي محاسبه  RI مدلبررسي  -2

  فرا بورس ی بزرگکت هاشر

 يحسابرس تيفيمحاسبه ک يدر رابطه با چگونگ ياتيمدل نسبت سود عمل يبررس -3

 فرا بورس رابطه وجود دارد ی متوسطدر شرکت ها ياتيعملكرد و عمل

 يحسابرس تيفيمحاسبه ک يدر رابطه با چگونگ ياتيمدل نسبت سود عمل يبررس -4

 رس رابطه وجود داردفرا بو ی بزرگدر شرکت ها ياتيعملكرد و عمل

 

ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذکر شود وران )سازماندر صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره –ح 

 )به عبارت ديگر محل اجرای مطالعه موردی( :
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 سازمان فرابورس کشور -1

 وزارت امور اقتصادی-بانك مرکزی –سازمان بورس و اوراق بهادار کشور  -2

 قيقات در زمينه موضوع تحقيقدانشگاه ها و مراکز تح -3

 

 سؤاالت تحقيق :  -ط

 ترتيب سواالت تحقيق:

در شرکت  ياتيعملكرد و عمل يحسابرسکيفيت  در رابطه با محاسبه  RI مدلاولويت های  -1

 به چه صورت است؟ فرا بورس یها

عملكرد و  يحسابرس تيفيدر رابطه با محاسبه ک ياتيمدل نسبت سود عمل یها تياولو  -2

 ؟فرا بورس به چه صورت است یدر شرکت ها ياتيعمل

 

  

 :های تحقيقفرضيه  -ی

فرا  ی متوسط،در شرکت ها ياتيعملكرد و عمل يحسابرسکيفيت  و RI بين مدلبنظر مي رسد  -1

 رابطه وجود دارد. بورس

، فرا بزرگ یدر شرکت ها ياتيعملكرد و عمل يحسابرس تيفيو ک RI مدل نيرسد ب يبنظر م -2

 .داردبورس رابطه وجود 

در شرکت  ياتيعملكرد و عمل يحسابرس تيفيو ک ياتينسبت سود عمل بين مدلبنظر مي رسد   -3

 فرا بورس رابطه وجود دارد ی متوسطها

ی در شرکت ها ياتيعملكرد و عمل يحسابرس تيفيو ک ياتينسبت سود عمل بين مدلبنظر مي رسد -4

 .فرا بورس رابطه وجود دارد بزرگ
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 :اصطالحات فني و تخصصي ) به صورت مفهومي و عملياتي( ها و تعريف واژه -ک

 

 1ي عملکردحسابرس تیفیك 

 

که حسابرس موارد  ني)استنباط( بازار از احتمال ا در حقيقت، يابيعملكرد ارز يحسابرس تيفکي

صاحب کار  یحسابدار ستميس ايو عملكردی سازمان  يمال یدر صورت ها تيبا اهمشده و  فاتيتحر

که حسابرس موارد  نيکشف شده را گزارش دهد. احتمال ا تيبا اهم فيو  تحررا کشف کند، 

با  فاتيکه حسابرس موارد تحر نيحسابرس، و احتمال ا يستگيرا کشف کند به شا تيبا اهم فاتيتحر

 .دارد يکشف شده را گزارش کند، به استقالل حسابرس بستگ تياهم

 

 :تعريف نسبت سود عملیاتي 

 

 یبرا ياسي. اين نسبت به عنوان مقديآ يبر فروش به دست م ياتيسود عمل ميز تقسا ياتيسود عمل نسبت

نسبت درصد  نيشود. در ا يآن استفاده م ياتيعمل ييو کارا یگذار متيشرکت در ق یاستراتژ

 ريو نظا هيشامل حقوق و دستمزد، مواد اول ريمتغ یها نهياز سود شرکت پس از پرداخت هز ماندهيباق

 شود. يده مآنها نشان دا

 

 

 

  سود باقي ماندهRI 

 

 هي( سرماImputed Costمنتسب ) یها نهيهز یگذار هيبه حاصلضرب نرخ بازده مورد انتظار و سرما

و  ستندين يتفاضل یها نهيشوند چون هز ينم ييشناسا یها در حسابدار نهيهز نيشود. ا يگفته م یگذار

به کار  هيسرمامشابه هستند )بهره  سكيمختلف با ر یگذار هيوجوه نقد در سرما یريبكارگ جهينت انگريب

بخش از نرخ مورد  كياست که اگر نرخ سود  نيا ماندهيگرفته شده( . هدف از حداکثر کردن سود باق

هدف حداکثر  يوقت ROIبا  سهي. در مقاابديگسترش  دياست آن واحد با شتريب یگذار هيانتظار سرما

 کنند. يسود ده را رد م ديجد یپروژه ها ران،يباشد، مد ROIنمودن 
 

 یگذار هيبازده مورد انتظار سرما یعبارتست از سود منها ماندهيسود باق

                                                 
1 DeAngelo1981 
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 روش شناسي تحقيق : -5

 

و ، تجهيزات شرح کامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 تفكيك( :  در قالب مراحل اجرايي تحقيق بهمورد استفاده استانداردهای 

درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به کار بردن عناوين کلي نظير،  تذكر:

و غيره خودداری شده و الزم « هاانجام آزمايش»، «های آزمونتهيه نمونه»، «گردآوری اطالعات اوليه»

لزومات، نوع فعاليت، مواد، ها و ماست در هر مورد توضيحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهيه داده

 ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. روش

 

 يباشد و موضوعات مال يم یو حسابدار يدر حوزه امور مال يشيمايپ قاتيحاضر در زمره تحق قيتحق*

 د،نينما يخود استفاده م قاتيدر پژوهشها و تحق یآمار یکه از روشها يموضوعات علم ريمانند سا

است که هر  يهيبدشوند.  يم جاديا يدوره زمان كيباشند که در طول  يم يداده ها و اطالعات ازمندين

بدست آمده از  جيباشند ، نتا یتر يطوالن يمربوط به دوره زمان از،يمورد ن یاندازه تعداد داده ها

از  سازمان فرابورس نينقوا رييتوأم خواهد بود. با  توجه به تغ یشتريبا  دقت و صحت ب یآمار یروشها

 گريكديباشند و بتوان آنها با  يچهارچوب خاص یکه دارا يو لزوم استفاده از اطالعات 1384سال یابتدا

 یتهران از ابتدافرابورس  یاطالعات شش ساله شرکتها در اين تحقيق به منظور انجام کار،نمود. سهيمقا

تا  1386سال  یاز ابتدا ،سال 5 قيتحق يرد بررسمو ياست و دوره زمان  1390سال  یتا انتها 1386سال 

 .گرفته شده است ظردر ن1390سال  یانتها

 

متغيرهای مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيری   -ب

 متغيرها :

 متغير های مورد بحث در اين تحقيق عبارتند از: 

 کيفيت حسابرسي عملكرد 

 نسبت سود عملياتي 

 د باقي مانده سوRI 

به منظور بررسي متغير های از فرمول های مربوطه که در شرح بيان مساله آورده شدهاند 

 استفاده بعمل خواهد آمد.
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  مصاحبه،  پرسشنامه، ،ای( و ابزار )مشاهده و آزمون، کتابخانه)میداني روششرح كامل   –ج 

 : هاغيره ( گردآوری دادهو  برداریفيش

 

زيرا  دستيابي به دادههای قابل اطمينان و صحيح مي باشد، ين الزامات و ضروريات تحقيق،يكي از مهمتر

که از نوع در اين تحقيق   های آتي قرار ميگيرند -ها هستند که مبنای تحليلها و قضاوت  اين داده

فرا  های فشرده سازمان و همچنين فايل افزارهای تدبيرپرداز استفاده از نرمپيمايشي مي باشد ضمن 

ار مي گيرد و کل شرکت های موجود در اين سازمان، مورد بررسي و داده کاوی قربورس تعداد 

مدل نسبت سود بر اساس مدل های مطرح شده در اين تحقيق،به عبارتي ن عملكرد حسابرسي آنا

 مورد محاسبه قرار مي گيرند  RIي، و مدل اتيعمل

 

 )در صورت وجود و امكان( : هحجم نمونگيری و ، روش نمونهجامعه آماری –د 

 

به  فرابورس شده در رفتهيپذ یباشد. انتخاب شرکتها يتهران م در فرابورسشده  رفتهيپذ یشرکتها هيکل

 نيباشد چرا که ا يبه اطالعات م شتريب یاتكا تيوقابل يدسترس تيبه علت قابل یعنوان جامعه آمار

شوند ومراحل  يم رفتهيپذ ورا دارا باشند  رشيپذ یارهايومع طيشرا ديکه با يمراحل يشرکتها بعد از ط

 شود. يانجام م یبهتر تيفيوارائه اطالعات و...در هر دوره با نظارت وک يحسابرس

که از  بيترت نياستفاده شده است بد يحذف یرياز روش نمونه گ قيتحق نيا یانتخاب نمونه آمار یبرا

در نظر  ريز یتهران ،مالکها فرابورسشده در  رفتهيپذ یشرکتها هيکه کل قيتحق یجامعه آمار نيب

 گرفته شده 

 شده باشند. رفتهيتهران پذ فرابورس در  84 یمورد نظر حداقل از ابتدا یشرکتها -1

 اسفند باشد. 29آنها  يسال مال انيکه پا ييشرکتها -2

 قيدر مورد آن شرکتها،در طول دوره تحق قيتحق یرهايجهت محاسبه متغ ازياطالعات مورد ن -3

 در دسترس باشد.

 نكرده باشد. رييتغ قيآنها درطول دوره تحق يکه سال مال ييشرکتها -4
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 ها:ها و ابزار تجزيه و تحلیل دادهروش -هـ 

 

 ی،برا قيتحق یداده ها یمستقل و وابسته و جمع آور یرهايمتغ ياتيعمل فيو تعر هيپس از طرح فرض

محاسبات نرم آفزار  ريداده ها و سا ليلوتح هيتجز یبرا و Excelداده ها از نرم افزار  هيپردازش اول

spss  مي شوداستفاده. 

 

 

 فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پايان نامه : -و

 

 
اسالمی  سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد (، پایداری اجزای نقدی 1387قربانی، حسن )  -1

 .واحد نیشابور

سود  رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات (، بررسی و تبیی 1383کردستانی، غالمرضا )  -2

 .پایاننامه دکتری، دانشگاه تهران نقدی،

.بررسي ميزان ارتباط سود وارزش دفتری با 1384حيدی ا...و سليمان اميری.غ و صفاجو. م پور -3

رسي حسابداری و . بر نارزش بازار سهام شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

 4صفحه  42حسابرسي شماره 

قابلیت اتکای ارقام تعهدی با پایداری سود  (، بررسی رابطه بین 1385محمدزادگان، اکبر)  -4

 (المللی امام خمینی)ره بین قیمت سهام، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه و

عملکرد واحد  یریانداره گ رایبعنوان مع یگذار هیاعتبار بازده سرما -1378 -نیحس -یبنهنگ ینیحس -5

 .مشهد یدانشگاه آزاد اسالم -ارشد ینامه کارشناس انیپا -یتجار

شده در بورس  رفتهیپذ یبازده سهام وانداره شرکت در شرکتها نیارتباط ب یبررس -1377 -فرشاد -یمومن -6

 .مشهد یدانشگاه آزاد اسالم -ارشد ینامه کارشناس انیپا -اوراق بهادار تهران
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بر  یابیبر دقت روش ارز سهیقابل مقا یانتخاب شرکتها یروشها ریتأث یبررس -1388 -یمصطف -یرمضان -7

 مشهد.   یدانشگاه آزاد اسالم -ارشد ینامه کارشناس انیپا -P/E یمبنا

اطالعات  تدوین استانداردای حسابداری با کیفیت (، رابطه 1388ثقفی، علی ؛ ابراهیم ، ابراهیمی ؛)  -8

 33.، صص  57حسابرسی، شماره   ای حسابداری وحسابداری، بررسی ه
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت کاربندی فعاليتبيني زمانپيش

 زمان کل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
 

                          

2 

 

                          

3 

 

                          

4 

 

                          

5 

 

                          

6 

 

                          

7 

 

                          

8 

 

                          

9 

 

                          

10 

 

                          

11 

 

                          

12 

 

                          

 توجه:

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.نامه، حتيهای اجرايي پايانزمان و نوع فعاليت -1 

 باشد.ماه مي 12ماه و حداکثر  6نامه کارشناسي ارشد ي و اجرايي پايانبيني مراحل مطالعاتحداقل زمان قابل قبول برای پيش -2  
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 ) هزينه ها فقط برای دانشجويان مشمول دريافت هزينه ها تکمیل و ارائه شود. (
 

 و ميزان هر يك : منابع تأمين بودجه، مواد اوليه و تجهيزات –7
 

 رديف

 

نام مؤسسه، شرکت، مرکز 

 دانشگاهي يا تحقيقاتي

 ريالي بودجه

 )ريال(

 تجهيزات مواد اوليه بودجه ارزی

 نوع تعداد يا  مقدار نوع معادل ريالي ارز

 
 

       

 

 

       

 
 

       

 جمع
 

 ــــــــــــ  ــــــ    ــــــــــــــــــــــ

 

ارد هـای کارشناسـي ارشـد توسـط واحـد بـه مـو       نامههای تحقيقاتي به پايانهزينهتذکر: پرداخت کمك

مشخص و تا سقف مجاز مصوب تعلق گرفته و تصويب پروپـوزال در حـوزه معاونـت پژوهشـي واحـد      

 باشد. ها نميلزوماً به معنای تقبل پرداخت کليه هزينه

 توضیحات تکمیلي )در صورت نیاز( : 

 

 های تحقيق:هزينه –8

 و قرار ندارد( :های پرسنلي )برای مواردی که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجهزينه -8-1

 کل هزينه الزحمه در ساعتحق کل ساعات کار برای تحقيق  تعداد افراد نوع فعاليت 

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 جمع کل
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  مورد نياز در تحقيق ، تجهزات و ادوات مواد و نوع  هزينه -8-2

 نام ماده يا وسيله

مقدار يا 

تعداد مورد 

 نياز

 مصرفي
غير 

 مصرفي

شرکت 

 سازنده

 کشور

 سازنده

 قيمت کل قيمت واحد

 ريالي

 ارزی

 ريالي

 ارزی

 

 معادل ريالي ارز
 ارز
 

 معادل ريالي

            

 

 

 
  

 كل جمع
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 های متفرقه:هزينه -8-3

 هزينه کل تعداد هزينه واحد  شرح هزينه

    هزينه تايپ  -الف

    هزينه تكثير -ب

    هزينه صحافي  -ج

س و اساليد، کارتوگرافي هزينه عك -د

 و غيره 

   

ـــ ــي   -ه ــدمات تخصص ــد خ ــه خري  هزين

هـا و  ای )استفاده از آزمايشـگاه و مشاوره

 غيره(

   

    های ديگرهزينه -و

  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ جمع 

 

 

 ها:جمع کل هزينه-8-4

 ريالي نوع هزينه رديف
 ارزی

 يالهزينه کل به ر
 معادل ريالي ارز

     پرسنلي 1

     مواد اوليه )مصرفي( 2

     تجهيزات )غيرمصرفي( 3

     مسافرت 4

     متفرقه 5

     جمع کل 6
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 صورتجلسه گروه تخصصي -9
 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي دانشجو: و نامنام 

 

 تاريخ   امضاء   خانوادگي استاد يا استادان راهنمانام و نام

1-  

2- 

 تاريخ   امضاء   خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

1- 

2- 

 تاريخ   امضاء  خانوادگي عضو کميته نظارت بر تحقيقنام و نام

1- 

 

 ....... ............ در تاريخ ........................ در محل .....................ي .....................شورای گروه تخصص

.... با عنوان ................................. تشكيل و موضوع پايان نامه با حضور اعضای مربوطه 

 و به تصويب.............................. بررسي .............................................................................................

 رسيد.

 

 تاريخ     امضاء  خانوادگي اعضای شورانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

  امضاء      نام و نام خانوادگي مدير گروه :

 تاريخ  
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 : واحد صورتجلسه شورای )پژوهشي(  -10

قطع کارشناسي ارشد گـروه  ...................................... دانشجوی م موضوع و طرح تحقيق پايان نامه 

..........................گرايش ............................... که به تصـويب کميتـه گـروه تخصصـي مربوطـه رسـيده       

است، در جلسه مورخ ........................شورای ) پژوهشي ( واحد مطرح شد وپس از بحث و تبـادل نظـر   

 ت.مورد تصويب اکثريت اعضاء قرار گرف

 

 تاريخ     امضاء  خانوادگي اعضای شورانام و نام

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 

 تاريخ   امضاء  نام و نام خانوادگي مدير/کارشناس پژوهشي واحد :

 

 

 تاريخ   امضاء    واحد : معاون پژوهش و فناوری
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 اسالمي  ددانشگاه آزا

 بسمه تعالي

 فرم سازمان مرکزی
 تاريخ:

 شماره:

 ت:پيوس

 های کارشناسي ارشد نامهفرم اطالعات پايان -فرم الف

 

 نام واحد دانشگاهي: واحد الكترونيكي 

 نامه کارشناسي ارشد: عنوان پايان
 

 خانوادگي دانشجو: نام و نام

 دانشجويي:شماره

 رشته تحصيلي:                                                 کد رشته:

 رشته فرعي:              علوم انساني        رشته فرعي:                  علوم پايه              پزشكي         

فني و مهندسي      رشته فرعي:                  کشاورزی          رشته فرعي:                                رشته فرعي:

 هنر                رشته فرعي:
 

 مرتبه علمي:                                :    1ادگي استاد راهنما خانونام و نام

 رشته تحصيلي:  کد شناسايي استاد راهنما:                                              

 :                                    مرتبه علمي:2خانوادگي استاد راهنما نام و نام

 نما:                                               رشته تحصيلي:کد شناسايي استاد راه

 :2:                                                                    نام استاد مشاور 1نام استاد مشاور

 مرتبه علمي:مرتبه علمي:                                                                           

 :2:                                                    کد شناسايي استاد مشاور 1کد شناسايي استاد مشاور 

 رشته تحصيلي:                                                                        رشته تحصيلي: 

 

 اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود
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 1م شماره فر

 

 فرم تعهد اساتید در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد 

 

مشاور پايان نامه ، خانم / آقای ...................................................... دانشـجوی   اينجانبان اساتيد راهنما و

ــته ....................... ــع ...........................رشـ ــوان مقطـ ــا عنـ ــرايش ......................... بـ  ....................... گـ

"......................................................................................................................................................" 

نشگاه آزاد اسـالمي واحـد الكترونيكـي نسـبت بـه انتشـار       گرفتن حقوق دامي شويم بدون در نظرمتعهد 

نتايج حاصل از تحقيق مذکور ) در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقيقـاتي، اختـراع، اکتشـاف و ... ( اقـدام     

 ننمائيم .

 

 

     نام و نام خانوادگي استاد راهنما

 تاريخ و امضاء         

 

 

     نام و نام خانوادگي استاد مشاور

 تاريخ و امضاء         

 

 

در تاريخ ................................. فرم مزبور که به امضاء اساتيد راهنمـا و مشـاور رسـيده اسـت، دريافـت      

 گرديد.

 

 حوزه پژوهش واحد الکترونیکي
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 2فرم شماره 

 

 ریفرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكت

 

ــجوی ورودی ..................  ــب .................................................................. دانشـــــــــــ اينجانـــــــــــ

........... مقطــع..................... رشــته ................................................... گــرايش ....................................  

......... .................................................................................عنـوان /رساله ام تحت ع پايان نامهکه موضو

در شورای گروه تخصصـي بـه تصـويب رسـيده متعهـد مـي        ............................................................... 

درجان پايان نامه/رساله ام بر اسـاس اصـول علمـي و حاصـل از تحقيقـات      گردم الف( کليه مطالب و من

نقـل قـول هـا، جـداول و نمودارهـای       خودم تهيه شود و درصورت استفاده از مطالب، نتـايج تحقيقـات  

ديگران در پايان نامه/رساله، منابع و مأخذ آن به نحوی که قابل تشخيص و تفكيك از متن اصـلي باشـد   

 قيد گردد.

تي که از نتايج تحقيقاتم عـالوه بـر پايـان نامه/رسـاله، کتـاب، مقالـه، اختـراع، اکتشـاف، و         ب( درصور

هرگونه توليدات علمي حاصل شود، صرفا بنام دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد الكترونيكـي بـوده و ايـن       

 موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.

واحـد   (Corresponding Author)ر چـاپ مقـاالت حاصـل از پايـان نامـه نشـاني عهـده دار مكاتبـات         د )

مشروط به آنكه نام دانشگاهي محل تحصيل دانشجو و به نام دانشجو مي باشد و نويسنده اول، به نام استاد راهنما 

 ( واحد دانشگاهي محل تحصيل دانشجو قيد گردد.

 

 

 

 امضاء


