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 چکیده

 سهموس تخصص حسابرسی، موسسه حسابرسی، اندازه موسسه شرکای چرخش) حسابرسی هایشاخص اهمیت به پژوهش اين

 هاشرکت مديران که است اين نمايانگر و نمايدمی تاکید سهامدارن ارزش بر (داخلی حسابرسی صنعت، واحد در حسابرسی

 حسابرس انتخاب طريق از خود اطالعاتی محیط بهبود با را سهامداران برای شده ايجاد اقتصادی افزوده ارزش توانند،می

 در سال 4 حداکثر)مجاز  زمان تا حسابرس تغییر عدم و داخلی، حسابرسی واحد وجود حسابرسی، موسسه اندازه متخصص،

 یفیتک با را داخلی حسابرسی وجود و حسابرسی موسسه تخصص و شرکا، اندازه چرخش موجود ادبیات .دهند افزايش( ايران

عنوان به ادیاقتص افزوده ارزش منظور همین به .دارد رابطه سهامداران ارزش با نیز حسابرسی کیفیت و داند می مرتبط حسابرسی

 هادارباوراق بورس در شده پذيرفته هایشرکت پژوهش، آماری جامعه. است شده انتخاب سهامداران ارزش محاسبه برای معیاری

 به توجه با مدل نهايی اجرای در نهايت در .است گرفته قرار بررسی مورد 9818 سال پايان لغايت 9831 زمانی دوره طی

است که نتايج حاکی از تاثیر مستقیم  گرديده استخراج نهايی مدل ضرايب تک داری تکمعنی نیز و مدل کل داریمعنی

 صنعت در حسابرس تخصص حسابرسی، موسسه حسابرسی، اندازه موسسه شرکای چرخش)های کیفیت حسابرسی شاخص

 باشد.سهامدارن می ارزش بر (داخلی حسابرسی و واحد

 : واژگان کلیدی

ابرسی، حس موسسه شرکای داخلی، چرخش حسابرسی صنعت، واحد در حسابرسی موسسه تخصص ،حسابرسی موسسه اندازه

 .سهامداران ارزش

  

 

 

Abstract  

  

This research insists on the importance of AI (Auditing Indexes), AFPR(Audit Firm Partner 

Rotation), AFS (Audit Firm Size), AFPI(Audit Firm Proficiency in Industry), IAU (Internal 

Audit Unit) and indicates that managers of companies can increase the economic increased 

value of their companies by improvement of information erea of themselves by choosing 

proficient auditor,AFS,existence of internal audit unitavel not changing the auditor until 

permissible time (maximus 4 years in Iran).The literature of partner rotation relates the 

exprtness of audit firm and internal audit firm with quality of auditing and auditing quality is 

connected to stockholders value.For this reason the economic increased value is choosed as a 

criterion for calculating stokholders value.The statisticed society of this research are the 

accepted companies in stock exchange since 1389 untill 1393.Finaly to carry out the final 

model because the total model and all of the segments are meanirg ful the final model is 

delivered.  
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