
 فهرست مطالب

 صفحه                                                                                                              عنوان        

 کلیات -فصل اول

 مقدمه

 پیشینه تحقیق -فصل دوم

 مروری بر ادبیات تحقیق

 اقتصادیمطالعات خارجی انجام شده در خصوص ارزش افزوده 

 MVAبه عنوان محرکه  EVAتحقیقات خارجی انجام شده در تائید 

 مطالعات داخلی انجام شده در خصوص ارزش افزوده اقتصادی

 ادبیات تحقیق -فصل سوم

 ارزش افزوده اقتصادی  :بخش اول

 مفهوم ارزش افزوده اقتصادی

 تعریف ارزش افزوده

 روشهای محاسبه ارزش افزوده

 بحث درباره ارزش افزوده اقتصادی پرداختنداولین کسانی که به 

 اصول اساسی ارزش افزوده اقتصادی در تصمیم گیری مدیران

 اهداف و کاربرد ارزش افزوده

 کاربردهای ارزش افزوده اقتصادی

 معیارهای مالی و غیر مالی سنجش عملکرد 



 معیار سنجش جامع عملکرد

 روشهای ارزیابی عملکرد از نظر مالی

 مالی هایعملکرد با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت الف( ارزیابی

 های مالیهای استفاده از نسبتمحدودیت

 ترکیب اطالعات حسابداری و بازار ب( ارزیابی عملکرد با

 های مدیریت مالیج( ارزیابی علمکرد با استفاده از داده

 بازده هر سهم

 بازده اضافی هر سهم

 های اقتصادیدادهارزیابی عملکرد با استفاده از  د(

 ارزش افزوده اقتصادی 

 محاسبه ارزش افزوده اقتصادی 

 ارزش افزوده بازار

 روش محاسبه ارزش افزوده بازار

 دالیل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی 

 ارزش افزوده اقتصادی و اثرات مدیریتی 

 هانرخ بازده دارائی 

 هاایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی 

 مزایای ارزش افزوده اقتصادی 

 معایب ارزش افزوده اقتصادی 

 یابی برمبنای فعالیتهزینه



 ارزیابی متوازن

 مالیات بر ارزش افزوده  :بخش دوم

 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده 

 چالش های مالیات بر ارزش افزوده در ایران

 چرا مالیات

 معرفی مالیات بر ارزش افزوده

 مالیات بر ارزش افزودهویژگی های اجرای 

 مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده 

 ایرادات وارده مالیات بر ارزش افزوده

 مالیات بر ارزش افزوده و تأثیر آن بر تورم

 جایگاه مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی

 نظام مالیات بر ارزش افزوده

 روش های اعمال مالیات بر ارزش افزوده

 افزودهانواع مالیات بر ارزش 

 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید

 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد

 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف

  EPS، P/E ،PEG نسبت های  :بخش سوم

 EPS)سود هر سهم

 آن کاربردهای و EPS اهمیت



 در سایر کشورهاEPSکاربردهای

 EPSمحدودیت های 

 EPSسابقه قانون مندی 

 P/E)قیمت به سودنسبت 

 استفاده از نسبت قیمت به درآمد

 P/E مشکالت

 عوامل دیگر موثر بر ارزش سهام شرکت

 چیستPEG نسبت

 بهره وری :بخش چهارم

 تاریخچه بهره وری

 بهره وری چیست

 شاخص های بهره وری کدامند و چه ویژگی هایی دارند

 موانع بهبود بهره وری

 منافع و فواید بهره وری

 فواید بهره وری برای سیستم های دولتی و شرکت هامنافع و 

 عوامل موثر برای افزایش سطح بهره وری

 چه ارتباطی بین بهره وری و مشارکت کارکنان وجود دارد

 نتیجه گیری و پیشنهادات -فصل چهارم

 نتیجه گیری و پیشنهادات

 منابع و ماخذ

 


