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 چکیده:

بورس  شدههرفتیپذ یهادر شرکت یمال یهابودن گزارش موقعبهبر  یحسابرس یتهکم یاثربخش یبررسدر این تحقیق 

 ارتباط بین مسئولیت اجتماعی، هموارسازی در خصوصگیرد. پژوهش حاضر به دنبال یافتن شواهدی قرار می اوراق بهادار تهران

در نظر گرفته  9317 تا 9312دوره زمانی پژوهش از سال  .بر ارزش شرکت است. این پژوهش، از نوع مطالعه توصیفی است

زار افاستفاده شده و در مرحله بعد با استفاده از نرم Excelافزار ها از نرمها و آماده نمودن آنداده یسازمرتبشد. جهت 

Eviews پنل دیتا  با استفاده از روش رگرسیون هاهیفرضبررسی  جینتا ها صورت گرفتند.بر روی داده موردنظرهای آزمون

بر  یسابرسح یتهکم اندازه مثبت دارد. یرتأث یمال یهابودن گزارش موقعبهبر  یحسابرس یتهتخصص کمحاکی از آن بوده که 

 مثبت دارد. ریتأث یمال یهابودن گزارش موقعبهبر  یحسابرس یتهکم استقالل مثبت دارد. یرتأث یمال یهابودن گزارش موقعبه

 مثبت دارد یرتأث یمال یهابودن گزارش موقعبهبر  یحسابرس یتهکم تیصالح

 
 تخصص کمیته حسابرسی، صالحیت کمیته حسابرسی، استقالل کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی،کلمات کلیدی: 

  



 

Abstract: 

This study examines the effectiveness of the Audit Committee on timely financial 

reporting in listed companies of Tehran Stock Exchange. The present study seeks to find 

evidence on the relationship between social responsibilities, smoothing the value of the 

company. This is a descriptive study. The research period from 2012 to 2016 was considered. 

Excel software was used to sort and prepare the data and then the data were analyzed using 

Eviews software. The results of the hypothesis analysis using panel data regression showed 

that the audit committee specialty It has a positive effect on the timeliness of the financial 

statements. The size of the Audit Committee has a positive effect on the timeliness of the 

financial reports. The independence of the Audit Committee has a positive effect on the 

timeliness of the financial reports. 

Keywords: Audit Committee Specialty, Audit Committee Competence, Audit Committee 

Independence, Audit Committee Size, 
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