
 1صفحه 

 به نام خدا

 1141رسمي سال  انانتخاب حسابدار برگ راهنماي شركت در آزمون

 (14/11/1141 صبح جمعهو  11/11/1141بعدازظهر پنجشنبه )امتحان: 
شود كه قبل از شركت در جلسه آزمون  آزمون انتخاب حسابدار رسمي درخواست ميكننده در  ضمن آرزوي موفقيت، از كليه داوطلبان گرامي شركت

 راهنما را با دقت مطالعه و براساس مفاد آن اقدام نمايند. اين برگ

 پاسخنامه و نكات مهمي در باره آن الف

پاسخنامه شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام يك پاسخنامه داده مي شود. در مستطيل باالي براي هر درس در جلسه امتحان تستي به هر داوطلب 

 درج شده است. نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده است كه بايد پس از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.

خنامه از نوشختن و يخا   و يا عالمتي گذاشت. به غير از محلهاي مشخخ  شخده در روي پاسخ    تهدر مستطيل باالي پاسخنامه مطلقاً نبايد چيزي نوش-1

 عالمتگذاري در ساير محلها خودداري شود. در غيراينصورت فرد به عنوان متخلف تلقي و پاسخنامه وي تصحيح نخواهد شد.

صخندلي و  خانوادگي و نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با شخماره   خانوادگي ونام خود را با نام داوطلب به محض دريافت پاسخنامه الزم است نام-2

موضخو  را بخه    الفاصخله مشخاهده تفخاوت، ب   شماره مندرج در كارت ورودي خود مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و درصورت

 .نزديكترين مراقب در جلسه اطال  دهد و موضو  را دنبال كند تا اختالف بر طرف شود

 طرز پاسخ دادن به سواالت  -ب

)نه خودكار، نه مخداد كيخي و   بوسيله مداد سياه نرم پررنگ گيرد مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميداوطلب بايد محل  -1

بخه ترتيخب    4و  3، 2، 1هخاي   ....( پر كند. براي اطال  از نحوه پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سواالت شماره

 داده شده است توجه شود.  1و  3، 2، 4پاسخهاي فرضي 

شود از كثيف كردن، تا كردن و يا گذاشختن هخر گونخه عالمخت و ابخري بخر روي آن جخداً         خوان تصحيح مي چون پاسخنامه بوسيله ماشين عالمت -2

 خودداري شود.

. پركردن محل پاسخها بايد پررنخگ و    شودمشخرنگ بوسيله مداد مشكي نرم پرجوابها بايد فقط در پاسخنامه با پر كردن محل مخصوص آنها  -3

)ضربدر( گذاشته و يا بطور يكنواخخت پخر   × يكنواخت باشد. پاسخهايي كه به هر نحو ديگر در پاسخنامه )مثالً بجاي پر كردن محل مخصوص عالمت 

ست و به همين علت به هيچ وجخه بخه حسخاب    گذاري با ماشين ني ، قابل تصحيح و نمرهه آزمون عالمتگذاري يا نوشته شودرنگ نشود( و يا در دفترچ

 آيد. نمي

نمره مثبت )سه نمره مثبت(و براي هر پاسخ غلط به منظور خنثي كردن پاسخهاي حدسخي و   3اي براي هر پاسخ صحيح  در تستهاي چهارگزينه -4

داننخد بخه آن    پاسخ صحيح سخوالي را اصخالً نمخي    شود اگر منفي( منظور خواهد شد.بنابراين به داوطلبان توصيه مي نمره منفي)يك نمره 1يا تصادفي 

گيرد و اگر به سوالي بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها غلط  سوال جواب ندهند. زيرا به سوالهاي بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نمي

 نمره منفي )يك نمره منفي ( تعلق خواهد گرفت. 1محسوب خواهد شد و به آن سوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با مداد سياه نرم پر رنگ بطخور كامخل   داوطلبان گرامي ، الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه خيلي مهم : يادآوري

بديهي است درصورتي كه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل سياه )مشكي( نشده باشد، در اين مورد مسووليت به عهخده   مشكي )سياه( كنند.

 داوطلب خواهد بود. نحوه عالمتگذاري به صورت صحيح در نمونه باال مشخ  شده است.

 ي باشد.محل پاسخگويي سواالت آزمون تشريحي هر درس، دفترچه آزمون همان درس م :يادآوري



 2صفحه 

 مواد امتحاني، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگويي: -ج

 جمعهو صبح روز  13/11/1411پنجشنبه در هر جلسه )بعدازظهر روز  1411رسمي سال  انكننده در آزمون انتخاب حسابدار به داوطلبان شركت

 .سؤاالت مربوط در مدت تعيين شده پاسخ دهندشود كه داوطلبان بايد به  ( دفترچه سؤاالت به شرح جدول ذيل داده مي14/11/1411

 مواد امتحاني تاریخ آزمون
شروع 

 فرآیندآزمون
تعداد 
 سوال

شماره 
 دفترچه

مدت 
 پاسخگویي

نوع 
 آزمون

بعدازظهر 
 پنجشنبه

31/33/3413 

 

 ها قانون ماليات
11/31 

 تستي دقيقه 03 3 52
 تشریحي دقيقه 03 5 6 ها قانون ماليات

 حسابرسی
42/32 

 تستي دقيقه 55 1 52
 تشریحي دقيقه 123 4 8 حسابرسی

 صبح جمعه
34/33/3413 

 تستي دقيقه 03 2 52 11/8 قانون تجارت، محاسبات و قوانين مرتبط –ساير قوانين 
 حسابداري

11/9 
 تستي دقيقه 05 6 11

 تشریحي دقيقه 03 7 6 حسابداري
 يادآوري:

 شخصي سازي شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي ونام هر داوطلب بر روي جلد آن درج شده است.دفترچه سواالت كليه داوطلبان  -1 
از باز درآزمونهاي تستي دفترچه هاي داوطلبان بصورت جداگانه و بهمراه پاسخنامه هاي مربوطه در يك بسته نايلوني قرارگرفته است كه داوطلب پس  -2

فترچه سوال كه در زمان هاي تعيين شده به آنان تحويل مي گردد مي بايست مشخصات خود را كه در روي جلد كردن بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و د
ود مغايرت دفترچه و قسمت باالي پاسخنامه قيد شده را به دقت كنترل و در صورت مغايرت به نزديكترين مراقب اطال  دهندو داوطللبان در صورت عدم وج

 قسمتهاي مشخ  شده در ذيل پاسخنامه و قبل از شرو  سوال در دفترچه درج نموده و آنها را امضاء نمايند.بايست مشخصات خود را در  مي
مان در آزمونهاي تشريحي به داوطلبان يك بسته نايلوني حاوي يك جلد دفترچه تشريحي داده مي شود كه داوطلبان الزم است پاسخ سواالت را در ه -3

 از داوطلبان مي بايست نسبت به درج مشخصات خود برروي جلد دفترچه سوال و در محل تعيين شده اقدام نمايند. دفترچه درج نمايند و اين دسته
 
 دانشگاه صنعتي اميرکبيرتهران:    محل برگزاري آزمون: -د
 مي باشد. خيابان سميهروبروي  –خيابان حافظ واقع در  دانشگاه شرقي درب و خيابان رشت –واقع در خيابان حافظ دانشگاه  از درب شمالي ورودي 
 
 خيلي مهم: هاييادآوري - ه
 .داشته باشند همراه به و سنجاق داوطلبان عالوه بركارت ورودي بايد، شناسنامه عكسدار و يا كارت ملي، چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك كن، مداد تراش -1
 باشد. مي آزمون ممنو  استفاده از هر گونه جزوه و كتاب در جلسه - 2
 ماشين حساب برگه سفيد )به عنوان چرك نويس و...( ( مانند كيف دستي، ساك دستي،كتاب، جزوه،1از آوردن وسايل اضافي)به جز وسايل مندرج در بند -3

  خودداري شود. ... به جلسه آزمون جداًو پيجر، ضبط صوتدستبند هوشمند، انگشتر هوشمند،  انگشتر هوشمند، ، تلفن همراه،ريزي قابل برنامه
كخه   سخوالي روي دفترچخه   عيناًمندرج در باالي برگ پاسخنامه  Bو يا  Aبه هنگام دريافت پاسخنامه آزمون تستي داوطلبان دقت نمايند حروف  -4

را  Bو داوطلباني كه پاسخخنامه   Aكنند به دفترچه سوال  يرا دريافت م Aنمايند درج شده باشد )به طور مثال: داوطلباني كه پاسخنامه  دريافت مي
 برطرف شود. مشكلو در غيراينصورت موضو  را به نزديكترين مراقب در جلسه اطال  دهند تا  پاسخ دهند( Bنمايند به سواالت دفترچه  دريافت مي

 بالمانع است. در جلسه آزمون ريزي(  : استفاده از ماشين حساب ساده )غير قابل برنامه1تبصره 
   ود.رد و بدل نمودن ماشين حساب در جلسه آزمون همانند رد و بدل نمودن نت تقلب بوده و در صورت مشاهده، شرايط نت تقلب بر آن حاكم خواهد ب: 2تبصره 

 .آزمون حضور يابيد سعی شود ، يک ربع قبل از شروع فرايند آزمون در محل  زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و -5
 اشتي ويژه داوطلبان آزمون:نكات بهد -و
 هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر داوطلبان فاصله مناسب )حداقل يک متر( را حفظ نماييد. -1
 آزمون يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،)از باالي بينی تا زير چانه(استاندارد و استفاده صحيح از آن  ماسک همراه داشتنباتوجه به شيوع مجدد بيماري کرونا ،  -2
 .توصيه می شود یامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار انيپا تا
 در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت کردن با ساير داوطلبان مجاور جدا خودداري نماييد. -0
 براي بازرسی بدنی و تطبيق عکس با فرد متولی همکاري کنيد. -4
 بينی در حين آزمون جدا خودداري نمايند.ها با چشم، دهان و از تماس دست -5
 هنگام عطسه يا سرفه کردن از دستمال کاغذي استفاده نماييد. در صورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج استفاده کنيد. -6
 تن ماسک اقدام به صحبت نماييد.در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايی در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داش -0
 به پيامهايی که حاوي نکات اجرايی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش کرده و به آن عمل کنيد. -8
 خودداري نموده و از دستمال کاغذي استفاده کنيد.... و بهداشتی سرويس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلی نظير شودمی لمس اغلب سعی کنيد از تماس دست با سطوحی که -0
 

مترو)ایستگاه میدان  4پارک اتومبیل در اطراف دانشگاه لطفاً از آوردن وسیله نقلیه شخصي خودداری نموده و مي توان از خط  جایبا توجه به محدودیت 

 القاني( استفاده نمود.ایستگاه ط 7)خط BRTفردوسي یا چهارراه ولي عصر/عج/( یا خطوط اتوبوسراني 


