
 

 

 

 

 1از  1 صفحه

 آزمون ، و چگونگی برگزاریمنابع ،وادم(: 2ره )اطالعیه شما 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار  

 انجمن حسابداران خبره ایران

 (:2اطالعیه شماره )

 1397خبره سال  مالیآزمون حسابدار  برگزاری چگونگی و منابع، مواد،
 

بهمن  30مورخ )« 1397 سال خبره مالی حسابدار آزمون در نام ثبت فراخوان: (1) شماره اطالعیه»انتشار پیرو 

 خبره مالی حسابداران صالحیت تشخیص هیئت 1397ه مورخ یکم اردیبهشت مصوبات جلسبدین وسیله ، (1396

 رسد: به اطالع داوطلبان می 1397 سال خبره مالی حسابدار آزمون برگزاری چگونگی و منابع، مواد، در ارتباط با

 
 آزمون به شرح زیر تعیین شد: منابعو های هر یک از مواد،  مواد آزمون، تعداد پرسش .1

تعداد  مواد آزمون 
 منابع ها پرسش

های حسابداری مالی مبتنی بر استانداردهای  کتاب 50 حسابداری مالی الف(
 حسابداری ایران

 شده )حسابداری صنعتی( تمام های حسابداری بهای کتاب 15 شده حسابداری بهای تمام ب(

های حسابداری مالیاتی مبتنی بر قانون مالیاتهای  کتاب 15 حسابداری مالیاتی پ(
 مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران

های حقوق تجارت مبتنی بر قانون تجارت، قانون  کتاب 10 حقوق تجارت و سایر قوانین مرتبط ت(
و قانون مبارزه با پولشویی  کار، قانون تامین اجتماعی،

 ایران 

های حسابرسی مبتنی بر استانداردهای حسابرسی  کتاب 10 حسابرسی ث(
 (720تا  700ایران )استانداردهای 

 

ای که به همین  و کانال ویژه (iica.irاز طریق وبگاه رسمی انجمن ) های تکمیلی درباره منابع آزمون راهنمایی .2
( به اطالع داوطلبان خواهد t.me/iica_cfa_examاندازی شده است ) منظور در شبکه اجتماعی تلگرام راه

 رسید.

 .بود خواهد( تستی) ای چندگزینه های پرسش صورت بهفوق  مواد همه آزمون .3

 .داشت خواهد( کاهنده) منفی( 3/1) نمره سوم یک نادرست پاسخ هر ومثبت  نمره( 1) یک درست پاسخ هر .4

 .است آزمون مواد از یک هردر  نمره درصد 60 حداقل کسب ،در آزمون قبولی نصاب حدّ .5

 کند، دریافت را آزمونماده  در یک یا چندحدّ نصاب قبولی  چنانچه، آزموندر در صورت عدم قبولی داوطلب  .6
 .دهد پاسخ ار آزمون دیگر مواد های پرسش صرفاً آینده آزمون در تواند می

 در و «الف» ماده آزمون ،نخست نشست در. شد خواهد برگزار روز نیم یک طی نشست دو در آزمون جلسه .7
 .شد خواهد برگزار« ث»، و «ت»، «پ» ،«ب» مواد آزمون دوّم نشست

 


