
 

 در حبل حبضرّبی ارائِ دٌّذُ رشتِ حسببذاری هقطع کبرشٌبسی ارشذ در داًشگبُ ّبی سراسری  داًشگبُ       

 ببٌّر کرهبى داًشگبُ تْراى

 شْیذ چوراى اَّاز داًشگبُ تربیت هذرس

 شیراز داًشگبُ شْیذبْشتی

 فردٍسی هشْذ داًشگبُ عالهِ طببطببیی

 قن السّرا

 کردستبى علَم اقتصبدی

بببلسر -هبزًذراى ارٍهیِ  

رفسٌجبى -ٍلی عصر اصفْبى  

ّوذاى -بَعلی سیٌب  یسد 

قسٍیي -بیي الوللی اهبم خویٌی تْراى -هَسسِ عبلی آهَزش ببًکذاری ایراى   

ّبی غیر اًتفبعیهَسسبت ٍ داًشگبُ رازی کرهبًشبُ  

 داًشگبُ پیبم ًَر سوٌبى

زاّذاى -سیستبى ٍ بلَچستبى   

 

سراسری کٌکَرسَاالت ّر درس رشتِ حسببذاری ٍ حسببرسی در ضرایب  ٍ تعذاد   

 تَضیحبت تعذادسَاالت ضرایب ًبم درس

سَال زببى تخصصی 51سَال زببى عوَهی ٍ  51 03 2 زببى عوَهی ٍ تخصصی  

سئَال آهبر ٍ احتوبل 51سئَال ریبضی عوَهی ٍ  21 03 0 ریبضی ٍ آهبر  

  23 0 حسببذاری هبلی

صٌعتیحسببذاری   2 23  

  23 2 حسببرسی

 

 

 



 )پیشنهادی( منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

 جلذ( 2کتاب مشوسی جامع تش حساتذاسی مالی )    :حسابداری مالی

تالیف: دکتش ایشج نوسوش، دکتش ساسان مهشانیی و دکتیش مرمش یا کشمیی و ممریذ میشادی انتطیاساد نشیاس دانیص حسیاتذسی           

 انتطاساد تشمه. -تالیف دکتشیذاله تاسی وسدی -جلذ(3مالی)

 .وسپس موسد اولی پیطنهادمی گشدد 2تشای کسانی که اص پایه  عیفتشی تشخوسداسنذ اتتذا موسد

 مجروعه پشسطهای چهاس گضینه ای استانذاسد حساتذاسی تالیف جرطیذ اسکنذسی :و تشای تست

 انتطاساد کتاب نو)علی الخصوظ تستهای تالیفی آن(-دکتشمرمش اکشمی -تست استانذاسدهای حساتذاسی ایشان 2222

 جرطیذاسکنذسی تست حسابداری میانه:

 مجروعه کامل و طثقه تنذی ضذس حساتذاسی صنعتی  حسابداری صنعتی:

 عثرانی انتطاساد تشمهتالیف قسیم  1تالیف س ا دسگاهی انتطاساد نشاس دانص و حساتذاسی صنعتی  

 انتطاساد کیومشث + تست -جرطیذاسکنذسی -(3و2) حساتذاسی صنعتی

 مجروعه پشسطهای چهاسگضینه ای حساتذاسی صنعتی تالیف جرطیذ اسکنذسی انتطاساد کتاب فشضیذ  :و تشای تست

ضهثاصی این کتیاب تاییذ    مرمش ا کشمی و مجیذ -ساسان مهشانی-سوسی جامع تش حساتشسی تالیف ایشج نوسوشم حسابرسی:

 جضوس پاسسه -حترا چاج اخش تاضذ، حساتشسی

تیه قثیل    11نکته: تاتوجه ته تغییش استانذاسد گضاسضششی حساتشسی و تغییش فصل هطت این کتاب، ته هیچ وجه تستهای سیالهای  

 !مشتوط ته این فصل سا نضنیذ

 ثشان انتطاساد اثثاد و امیذ ممرودیان سیا یاد و کاستشد ان دس مذیشیت تالیف هادی سنج :ریاضی و آمار

 و سیا ی عرومی  تالیف امیذ ممرودیان انتطاساد نشاس دانص

نکته: این دو کتاب هش دو عالی میثاضذ.کتاب اقای سنجثشان تا صتان سادس تش و دسک ان تهتش میثاضیذ امیا کتیاب اقیای ممرودییان      

 !کاملتش است ولی صتان ان سادس نیست

 سوال چهاسگضینه ای سیا ی عرومی تالیف امیذ ممرودیان انتطاساد نشاس دانص 2000 :و تشای تست 



و احترال  تالیف ممسن طوسانی تهتشین منثع تشای اماس میثاضذ. و هرچنین جیضوس امیاس مهیشداد پیشر )مشکیض جهیاد        آمار :آمار

 انتطاساد سرت-عادل آرس دکتش (:2و1دانطشاهی تهشان واقع دس تلواس کطاوسص(، آماس و کاستشد آن دس مذیشیت )

 صتان عرومی تالیف اسمان اضشاقی انتطاساد نشاس دانص :زبان

 صتان تخصصی حساتذاسی تالیف عثذالش ا تاالنه انتطاساد نشاس دانص ویا داود اقوامی 

میضننذ و هرچنین  شیة نکته: حجم کتاتهای مشتوط ته صتان تاال میثاضذ و تا توجه ته اینکه اکثش داوطلثان دس کنکوس صتان سا صفش 

 .تشای صتان،تهتش است وقت کری تشای مطالعه ی کتاتهای صتان تشزاسیذ 2

ضایان رکشاست که تشای ترامی دسوس فوق مطالعه تستهای کاسضناسی اسضذ سشاسشی و جامعه حساتذاسان سسری ایشان  شوسی 

 .می تاضذ

 


