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کتابی که در دست دارید با هدف ارائه منبع کارآمد و معطوف به نیاز متقاضیان شرکت در آزمون 

ها در  جامعه حسابداران رسمی ایران و همچنین ارتقای سطح علمی متقاضیان و مدیران شرکت

این رو سعی شده است تا کتاب حاضر با  باشد. از حوزه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور می

های  فرد قوانین و مقررات به همراه تمامی پرسش داشتن طرح ارائه منسجم، بهینه و منحصر به

های کامالً  و پاسخ  1400لغایت  1381ای آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران از سال گزینه هارچ

 نیاز نماید. بی منابع دیگر کامالًتشریحی به تفکیک هر قانون، متقاضیان را از مطالعه 

روزی مؤلف بوده و با هدف تحلیل کیفی و  وقفه شبانهکتاب حاضر ماحصل تالشی گسترده و بی

 منطقی و نگرشی نو به درس سایر قوانین آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران ارائه گردیده است. 

 این کتاب شامل دو بخش اصلی ذیل می باشد؛ 

 قوانین و مقررات بر اساس آخرین تنقیحات و الحاقات * متن کامل  

های کامالً  ای آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران به همراه پاسخگزینه هارهای چ* پرسش

 1381-1400های تشریحی سال

 متن کامل قوانین و مقررات بر اساس آخرین تنقیحات و الحاقات بخش اول: 

))متن و   ))مدت زمان مورد نیاز مطالعه قوانین((بخشبخش اول کتاب خود شامل دو زیر 

 باشد. می قوانین و مقررات به تفکیک مواد بااهمیت و پر تکرار((

 ؛زیر بخش))مدت زمان مورد نیاز مطالعه قوانین((

در این زیر بخش برای اولین بار در ایران زمان تقریباً دقیق مورد نیاز جهت مطالعه هر قسمت)متن  

( ارائه شده است. طبق تحقیقات صورت پذیرفته شده در ایران، سرعت مطالعه هر  کامل هر قانون

 200باشد. در این کتاب متوسط سرعت مطالعه کلمه در دقیقه می  250تا 150فرد ایرانی، بین 

کلمه در دقیقه در نظر گرفته شده است. شایان توجه است، مدت زمان مطالعه هر بخش)متن کامل  

باشد.  دهنده عدم تمرکز به هنگام مطالعه میز چارچوب زمانی مطرح شده، نشانتر اهر قانون( بیش



هدف اصلی مؤلف از ارائه این بخش که با نگاهی نو و تحقیقاتی صورت پذیرفته شده است، کمک به 

 متقاضیان شرکت در آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران از طریق تحقق موارد ذیل بوده است؛ 

 * ساختارمند نمودن مطالعه متقاضیان در چارچوب زمانی مطرح شده  

* ارائه دید کلی در خصوص مدت زمان مورد نیاز جهت مطالعه کل کتاب در راستای توانمند 

 ریزی مطالعاتی شخصی خود.ساختن متقاضیان جهت انجام برنامه

 ؛ ر((زیر بخش))متن قوانین و مقررات به تفکیک مواد بااهمیت و پر تکرا

همواره متقاضیان شرکت در آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران، این سوال را در ذهن خود دارند  

   ((؟))کدام مواد قانونی از درجه اهمیت بیشتری نسبت به سایر مواد برخوردار استکه

ی و  نماید، نگاه تحلیلیکی از مزایای کتاب حاضر که آن را از سایر کتب موجود در بازار متمایز می

 باشد. ریزبین آن به قوانین و مقررات از منظر آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران می

ها و تحلیل دقیق تمامی  در این زیر بخش مواد بااهمیت و پرتکرار هر قانون که بر اساس بررسی

صورت پذیرفته است، به  1400لغایت   1381سواالت آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران از سال 

ت برجسته مشخص شده است و تعداد فراوانی)دفعات تکرار( هر ماده قانونی در آزمون جامعه صور

 حسابداران رسمی، در کادر مربعی شکل در جلوی آن مشخص گردیده است. 

های چاپ به متقاضیان محترم آزمون جامعه الزم به ذکر است به دلیل اجتناب از تحمیل هزینه

سایر افراد، از ارائه متن برخی از قوانین و مقررات در کتاب   حسابداران رسمی ایران و همچنین

آمده. گفتنی است، متن کامل این   عملحاضر به دلیل حجم باال و فراوانی سوال پایین، خودداری به

قوانین به صورت کامالً رایگان در کانال تلگرامی کتاب که در پایین به آن اشاره شده، قرار داده شده  

 است.

ه حسابداران رسمی ایران به همراه ـون جامعـای آزم گزینهچهار    های پرسشبخش دوم:    

 1381-1400های کامالً تشریحی سال های  پاسخ

ای سنوات قبل آزمون جامعه حسابداران رسمی گزینه  هارخش از کتاب، تمامی سواالت چدر این ب

های کامالً تشریحی با عطف به مواد قانونی مربوط به تفکیک هر قانون در پایان  ایران به همراه پاسخ

 متن اصلی قوانین ارائه گردیده است.

می نشان  خاطر  پایان  و  در  هدفمند  مطالعه  با  صحیح کنیم،  اصول  اساس  بر  حاضر  کتاب  دقیق 

 مطالعه، امید است به نتیجه مطلوب در آزمون جامعه حسابداران رسمی ایران دست یابید. 



تـوانید از طـریق عضـو شـدن در کـانـال تلگـرامی کتـاب بـه نشـانـی  شـما همراهـان عـزیز مـی

t.me/GhavaninCPA  ای کتاب دست یابید. همچنین ه به مطالب ارائه شده و مفید و پشتیبانی

هرگونه انتقادات، پیشنهادات و یا هرگونه سوال مرتبط به کتاب و آزمون جامعه حسابداران رسمی 

 توانید از طریق کانال کتاب با مؤلف در میان گذارید. ایران را می

ر طول دانم از آقای محمد سلطان آبادی و سرکار خانم سمانه نگهبان که ددر آخر، وظیفه خود می

نمایم از آقایان آرش بائی،  مراحل گردآوری کتاب همراه من بودند تشکر نمایم. در ادامه تشکر می

ها  ها شیدا محمدی و حمدی صفت بابت حمایتفواد قادری، مهدی علیزاده و خانم ،محمود ضمیری

همراه همهبی  یـو  و  میدریغ  ویژه  تشکر  همچنین  ایشان.  آقایجانبه  از  محسـن دکت  اننمایم  ر 

موسسـه   اجرایی  محترم  مدیریت  مدیریتو    Pactغالمرضایی  غمگسار  ارات ـانتش  محترم  عباس 

 ول فرآیند چاپ این اثر. ـهمراهی و همدلی صمیمانه و برادرانه در طراهنمایی،  ترمه بابت 

 

 امیر ادریسی )حسابدار رسمی(
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