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 چکیده

 حسابرسوی  الزحموه حو   و سواد  یقسوی   سواد  سیاسوت   کیفیوت  اطالعوایی  مطالعه حاضر محتواای 

یهوران را موارد بررسوی رورار داد  اسوتو در وارو         بهوادار  اوراق بوار   در شود  پذیرفتوه  هایشرکت در

 سیاسوت  یاانود بوا  چگانوه موی   سواد  کوه کیفیوت  مساله اصلی پژوهش  پاسخ بوه ایوس سوااو بواد  اسوت      

حسابرسوی  موری ب باشوده بوه منحوار حهواو اهودا  پوژوهش محقو  پو             الزحموه ح  و ساد یقسی 

شرکت پذیرفته شود  در بوار  اوراق بهوادار یهوران بورای یو  بواز  زموانی شوش سواله            321از انتخاب 

ی الزم جهووت سوونتش متایرهووای  هوواو اسووتخراد داد  (3111یووا پایووان سوواو   3131)از ابتوودای سوواو 

هووای پووژوهش بووا اسووتفاد  از  هووای پووژوهش پرداهووت کووه یافتووه  مووارد بررسووی  بووه فزمووان فرضوویه  

هووای فووروس کالسووی   ر رسوویان هطووی چند انووه و اسووتفاد  از روا ا وورا   ابووت حوواکی از  فزمووان

 سواد  مودیریت  معکوا   بویس   اری وا   حسابرسوی  الزحموه حو   و سواد  پایوداری  ایس امور بواد کوه بویس    

 رابطوه  حسابرسوی  الزحموه وحو   عملیوایی  نقودی  جریوان  مسوتقی  و بویس   رابطوه  حسابرسوی  الزحمهوح 

 وباشدمی( 2132) بردلی و الوسان هاییافته با انط اق در حاضر  هاییافته که دارد وجاد مستقی 

 حسابرسیو الزحمهح  ساد  یقسی  سیاست ساد  کیفیت کلما  کلیدی:

  



Abstract 

This study, earnings quality content related to dividend policy and audit fees 

among listed companies on Tehran Stock Exchange has been examined. The main 

research question, the answer to this question is that how can the quality of 

earnings with dividend policy and audit fees, related? In order to achieve the aims 

of the study, the researchers then selected 123 companies listed on Tehran Stock 

Exchange for a period of six years (since the beginning of 2011 until the end of 

2016), and extract the necessary data to assess the variables to test the research 

hypotheses the payment and extract the necessary data to assess the variables to 

test research hypotheses pay There is an inverse relationship between earnings 

persistence and audit fees, audit fees There is a fee between earnings management 

and audit fees between operating cash flow and there is a direct relationship and 

the present findings, in accordance with the findings of Lawson and Bradley 

(2015). 
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