منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری (پیشنهادی)
حسابداری مالی  :کتاب مشيسی جامع تش حساتذاسی مالی ( 2جلذ)
تالیف :دکتش ایشج وًسيش ،دکتش ساسان مُشاوی ي دکتش غالمشضا کشمی ي محمذ مشادی اوتطاسات وگاٌ داوشص
حساتذسی مالی(3جلذ) -تالیف دکتشیذالٍ تاسی يسدی-اوتطاسات تشمٍ.
تشای کساوی کٍ اص پایٍ ضعیفتشی تشخًسداسوذ اتتذا مًسد 2يسپس مًسد ايلی پیطىُادمی گشدد.
ي تشای تست :مجمًعٍ پشسطُای چُاس گضیىٍ ای استاوذاسد حساتذاسی تالیف جمطیذ اسکىذسی
 2222تست استاوذاسدَای حساتذاسی ایشان -دکتشغالمشضاکشمی-اوتطاسات کتاب وً(علی الخصًظ
تستُای تالیفی آن)
تست حسابداری میانه:جمطیذاسکىذسی
حسابداری صنعتی :مجمًعٍ کامل ي طثقٍ تىذی ضذٌ حساتذاسی صىعتی
تالیف سضا دسگاَی اوتطاسات وگاٌ داوص ي حساتذاسی صىعتی  1تالیف قسیم عثماوی اوتطاسات تشمٍ
حساتذاسی صىعتی (2ي -)3جمطیذاسکىذسی -اوتطاسات کیًمشث  +تست
ي تشای تست :مجمًعٍ پشسطُای چُاسگضیىٍ ای حساتذاسی صىعتی تالیف جمطشیذ اسشکىذسی اوتطشاسات
کتاب فشضیذ
حسابرسی :مسيسی جامع تش حساتشسی تالیف ایشج وًسيش-ساسشان مُشاوشی -غالمشضشا کشمشی ي مجیشذ
ضُثاصی ایه کتاب تایذ حتما چاج اخش تاضذ ،حساتشسی -جضيٌ پاسسٍ
وکتٍ :تاتًجٍ تٍ تغییش استاوذاسد گضاسضگشی حساتشسی ي تغییش فصل َطت ایه کتاب ،تٍ َیچ يجٍ تسشتُای
سالُای  11تٍ قثل مشتًط تٍ ایه فصل سا وضویذ!
ریاضی و آمار :سیاضیات ي کاستشد ان دس مذیشیت تالیف َادی سوجثشان اوتطاسات اثثات ي امیذ محمًدیان
ي سیاضی عمًمی تالیف امیذ محمًدیان اوتطاسات وگاٌ داوص

وکتٍ :ایه دي کتاب َش دي عالی میثاضذ.کتاب اقای سوجثشان تا صتان سادٌ تش ي دسک ان تُتش میثاضذ اما کتشاب
اقای محمًدیان کاملتش است يلی صتان ان سادٌ ویست!
ي تشای تست : 2000سًال چُاسگضیىٍ ای سیاضی عمًمی تالیف امیذ محمًدیان اوتطاسات وگاٌ داوص
آمار :آمار ي احتمال تالیف محسه طًساوی تُتشیه مىثع تشای اماس میثاضذ .ي َمچىیه جشضيٌ امشاس مُششداد
پشچ (مشکض جُاد داوطگاَی تُشان ياقع دس تلًاس کطايسص) ،آماس ي کاستشد آن دس مذیشیت (1ي:)2دکتشش عشادل
آرس -اوتطاسات سمت
زبان :صتان عمًمی تالیف اسمان اضشاقی اوتطاسات وگاٌ داوص
صتان تخصصی حساتذاسی تالیف عثذالشضا تاالوٍ اوتطاسات وگاٌ داوص يیا دايد اقًامی
وکتٍ :حجم کتاتُای مشتًط تٍ صتان تاال میثاضذ ي تا تًجٍ تٍ ایىکٍ اکثشش دايطلثشان دس کىکشًس صتشان سا صشفش
میضوىذ ي َمچىیه ضشیة  2تشای صتان،تُتش است يقت کمی تشای مطالعٍ ی کتاتُای صتان تگزاسیذ.
ضایان رکشاست کٍ تشای تمامی دسيس فًق مطالعٍ تستُای کاسضىاسی اسضذ سشاسشی ي جامعٍ حسشاتذاسان
سسمی ایشان ضشيسی می تاضذ.

