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 چکیده

 

، نظر افتهیانتشاربودن اطالعات  موقعبهگزارش حسابرسی در حسابداری مالی با توجه به حساسیت  موقعبهارائه 

اطالعات حسابداری مالی ممکن است بر سطح عدم  موقعبهپژوهشگران را به خود جلب کرده است. انتشار  ودانشگاهیان 

ر همین راستا، د اطالعات حسابداری انتشار یافته است. ریتأثرفتار بازار تحت  گذارد. بنابراین ریتأث یریگمیتصماطمینان در 

گزارش حسابرسی در  موقعبهتخصص حسابرس در صنعت و شهرت حسابرس بر ارائه  ریتأثهدف این پژوهش تبیین 

شرکت برای  028) شرکت-سال 048نیل به این هدف  منظوربه است.در بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذ یهاشرکت

در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره  شدهرفتهیپذ هایشرکتاز گزارشات مالی سالیانه  شدهیآورجمعهفت سال( مشاهده 

شهرت و  تخصص حسابرس در صنعتکه  دهدیمپژوهش نشان  یهاافتهی. اندگرفتهمورد آزمون قرار  0811تا  0801زمانی 

سابرس تخصص حتأثیر مثبت و معناداری دارد به عبارت دیگر، در صورت وجود  گزارش حسابرسی موقعبهبر ارائه  حسابرس

 .ابدییمگزارش حسابرسی افزایش  موقعبه، ارائه شهرت حسابرسو  در صنعت

 

 گزارش حسابرسی موقعبهتخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، ارائه  کلمات کلیدی:

 

 

 

 

Abstract 

The audit report timelines in financial accounting has attracted the views of academics 

and researchers due to the timely availability of published information. The timely release of 

financial accounting data may affect the level of uncertainty in decision making. Therefore, 

market behavior has been affected by accounting information. In this regard, the purpose of 

this study is to explain the impact of auditor industry specialization and auditor reputation on 

audit report timelines in listed companies on Tehran Stock Exchange. In an effort to respond 

to this issue, 840 firm-year (120 firms for seven years) observation gathered from the annual 

financial reports of listed companies on Tehran Stock Exchange from 2010 to 2016 have been 

tested. The research findings show that the findings of the research show that the auditor 

industry specialization and auditor reputation have a positive and significant impact on the 

audit report timelines. In other words, in the case of auditor industry specialization and auditor 

reputation, the audit report timelines increases. 
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