
 

 تاکستانغیرانتفاعی موسسه آموزش عالی 
 

 حسابدارینامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته پایان

 :عنوان

زنی میان الزحمه حسابرسی و قدرت چانهافشای عمومی حق

 حسابرس و مشتری
 

 استاد راهنما:

 بهزاد قربانی دکتر

 استاد مشاور:

 دکتر رسول لطفی

 نگارش:

 سهیل طاهریان

 

 

 8931تابستان 

 

 

 

 



 

 

 چکیده

ن زنی بین حسابرس و مشتریان این فی حسابرسی با قدرت چانهالزحمهطور کلی ارتباط میان افشاء حقاین پژوهش به

 . آوردهر دو طرف و راهکارها به سمت مثبت به عمل میگیری به سمت بهبود وضعیت وتحلیل و در آخر نتیجهرا تجزیه

ذاران و گالزحمه خودشان هستند چون سرمایهحسابرسی و افشاِ حقطور کلی حسابرسان به دنبال افزایش کیفیتبه

ردن رتبه بها باال رفته از همین رو حسابرسان برای باال سهامداران با دیدن این دو بخش اعتمادشان به این حسابرسان و شرکت

شفاف و  ها راکوشند تا تمام اطالعات و گزارشات شرکتالزحمه دریافتیشان متصل است میو اعتبارشان که مستقیماً به حق

های ی شرکتهای قبل تا زمان حال شفاف نشان دهند همین عوامل اعتبار و رتبهی خودشان را از سالالزحمهمیزان حق

بوطه های مری بعد با آزمونمین رو در این پژوهش با تعاریف کلی این صنعت آشنا و در مرحلهبرد از هحسابرسی هم را باال می

گیری و های مورد تأیید و مربوطه نتیجهقسمت به قسمت صحت و اعتبار این ارتباط را سنجیده و مجدداً با فرضیات و آزمون

 شود.پیشنهادات راهبردی داده می

 

 لزحمه حسابرسیاحق –زنی : چانهکلمات کلیدی

  



 

Abstract: 

 
This study generally analyzes the relationship between disclosure of audit fees and the 

bargaining power between the auditor and the client, and concludes that the improvement of 

both parties' position and strategies is positive. 

In general, auditors seek to increase the quality of their audit and disclosure of their fees 

because investors and shareholders have increased their trust in these auditors and corporations, 

so auditors are expected to increase their rating and credit directly to their fees. It is trying to 

make all the information and reports of the companies transparent and their remuneration clear 

from previous years to the present. These factors also increase the rating and reputation of the 

audit firms, so in this research we General definitions of this industry are familiar with, and 

subsequently, relevant part-by-part tests Its accuracy and validity of the measures and re-test 

the assumptions and approved the conclusions and strategic recommendations are given. 
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