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  :پيشگفتار

حسابداري و رقابت روز افزون، انگيزه بيشتري ته التحصيالن به تحصيالت تكميلي در رش رشد روز افزون گرايش فارغ

  . مندان ايجاد كرده است تا هر چه بيشتر توان علمي خود را افزايش دهند در عالقه

هاي  اي دوره هكه حاصل تدريس حرف (Accounting package)نگارنده اين كتاب ، در مجموعه 

باشد تالش كرده است تا ضمن كمك به   تا كنون مي1375تخصصي آمادگي كنكور رشته حسابداري از سال 

هاي حل سريع منابع  ترين تكنيك ترين و روان اي و تخصصي خود، مناسب داوطلبين جهت ارتقاء سطح دانش حرفه

  . امتحاني را به نحو مقتضي به داوطلبين انتقال دهد

اين . باشد مي (Accounting package) ذكر است اين كتاب جزئي از بسته آموزشي حسابداري الزم به

بسته با هدف پوشش كليه نيازهاي داوطلبان براي كسب موفقيت در كنكور حسابداري تهيه شده و شامل دو كتاب 

  : باشد به شرح ذيل مي

  ) كه همين كتاب است(آموزش نكته به نكته حسابداري : كتاب اول

در اين كتاب، كتب تخصصي حسابداري از زاويه آمادگي آزمون كارشناسي تشريح گرديده تا ضمن در برگرفتن تمام 

  . نكات كليدي مباحث دوره كارشناسي به طور موجز راهنماي حل تست باشد

 در نگارش اين كتاب سعي شده است نكات ويژه كليدي و تشريح دروس به نحوي بيان گردد كه مطالب و درك

دقيق آن در حوزه مباحث كنكوري قابل درك بوده و به شما كمك كند تا ضمن يافتن نقاط ضعف علمي خود به طور 

  . گزينشي آن را رفع نماييد و از دوباره كاري و اتالف وقت پرهيز كنيد

  .باشد بندي شده كنكور حسابداري مي بايد توجه داشت كه  مكمل اين كتاب مجموعه سواالت طبقه

  بندي شده كنكور حسابداري  مجموعه سواالت طبقه: ومكتاب د

ها و افزايش درخواست دانشجويان عزيزي كه  هاي ورودي دانشگاه تجربه موفق تاليفات گذشته در زمينه آزمون

اق آنان براي ورود به و اشتياند  دوره كارداني را با استفاده از مجموعه كتابهاي اين مولف با موفقيت گذرانده

بندي شده در زمينه آزمونهاي كارداني به كارشناسي مرا بار ديگر  هاي كارشناسي، همچنين كمبود كتب طبقه دوره

بندي   در مراكز علمي و كالسهاي كنكور اقدام به گردآوري، طبقهمبر آن داشت تا با استفاده از تجربيات تدريس

و پاسخگويي سواالت دانشگاه سراسري و ) ريزي ستاد انقالب فرهنگي امهبراساس سر فصل مصوب شورايعالي برن(

مندان قرار   اميد است اين مجموعه نيز مانند ساير كتب مورد توجه شما عالقه .بنمايم)  تاكنون75از سال (آزاد 

شود  ه ميبه داوطلبان امتحانات حسابداري توصي.  آورده شده استيليفأدر پايان هر بخش تعدادي تست ت. گيرد

هاي ورودي كارشناسي به اين تستها جهت آزمون دانش و باال بردن سرعت خود  پس از مطالعه و تسلط بر تست

نمايد تا از اتالف  مراجعه نمايند بديهي است مطالعه اين مجموعه شما را قادر به شناسايي حوزه مباحث امتحاني مي

  . وقت جلوگيري شود

  . تغيير يافته استمواد امتحاني آزمون به شرح ذيل

  رياضي و آمار  مواد امتحاني
  حسابداري

  صنعتي
  اقتصاد  حسابرسي

  دروس اختصاصي حسابداري شامل

   حسابداري مالي-حسابداري شركت ها

  4  2  2  2  3  ضريب

دريغ و  از حمايتهاي بي )لم يشكر مخلوق و لم يشكر خالق(در پايان برخود فرض دانسته تا طبق حديث شريف 

ب آقاي مهندس محمد يگانه و كليه سروران دانش دوستي كه مولف را به اين كار ناچيز و ساير كارهايش شايسته جنا

  .دلگرم نمودند قدرداني و سپاسگزاري نمايم و اين خود از توفيقات الهي است كه بايد شكر آن را بگوييم

        »»»» يؤتيه من يشاء  يؤتيه من يشاء  يؤتيه من يشاء  يؤتيه من يشاء ............و هذا فضل او هذا فضل او هذا فضل او هذا فضل ا« « « « 
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