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سازمان امور مالیاتی کشور زیرمجموعۀ وزارت امور اقتصادی و دارایی
میباشد .از جمله وظایف این سازمان اصالح و دگرگونی نظام مالیاتی و مکانیزه
نمودن سیستم مالیاتی کشور و اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد .به
استناد بند الف ماده  ۵۹قانون برنامه سوم توسعه ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران ،به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش کارایی و
رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات،
سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت یک سازمان دولتی ،زیر نظر وزارت امور
اقتصادی و دارائی ایجاد کند .حال که تصمیم به ورود به این سازمان گرفتهاید
و مراحل استخدامی در این سازمان را طی میکنید ،الزم و ضروری است که در
مورد منابع تخصصی این سازمان در آزمونهای استخدامی اطالعات الزم را کسب
نمایید .بنابراین ،گروه توسعه استخدامی سایت ایـاستخدام ،تصمیم به ارائه
منابع مورد نیاز برای دروس تخصصی این آزمون گرفته است و موارد مندرج در
این فایل را به منظور رفع این نیاز مهم ارائه کرده است.

میثم کریمی

«استفاده از این فایل فقط در صورت ذکر منبع ،مجاز بوده و تحریف در نام منبع
(نام نگارنده و نام سایت ایـاستخدام) تخلف محسوب شده و با متخلف طبق
ماده  23قانون حمایت حقوق مولفان برخورد خواهد شد»

حسابداری عمومی
در این سرفصل ،موارد مربوط به اصول حسابداری مورد توجه قرار میگیرد که شامل مندرجات زیر
است:
 .1صورتهای مالی اساسی

 .13صورت تغییرات سرمایه

 .2ویژگی اطالعات مربوط به حسابداری

 .14انواع تخفیفات

 .3استفاده کنندگان اطالعات حسابداری

 .15صورت سود و زیان

 .4طبقهبندی واحدهای اقتصادی

 .16بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 .5محدودیتهای حسابداری

 .17عملیات مربوط به سفته

 .6مفروضات حسابداری

 .18عملیات مربوط به نکول یا واخواست سفته

 .7اصول پذیرفتهشده حسابداری

 .19تنزیل سفته

 .8رویدادهای مالی و غیرمالی

 .20اشتباهات حسابداری

 .9دفاتر قانونی حسابداری

 .21صورت مغایرت بانکی

 .10ثبتهای دفتر روزنامه

 .22تنخواهگردان

 .11انواع گردش (موجودی کاال ،مطالبات  .23هزینه حقوق و دستمزد
و ...

 .24شرکت تضامنی

 .12هزینههای مربوط به استهالکات

 .25شرکت سهامی

آنچه برای سرفصلهای باال مدنظر است ،کتاب مشخص و واحدی وجود ندارد؛ بلکه داوطلب خود
بایستی با توجه به سرفصل های باال ،بر آنها مسلط گردد .بنابراین پیشنهاد میشود که از طریق جزوات
موجود در اینترنت و سایتهای مربوطه ،بر سرفصلهای درج شده مسلط گردید و سپس از طریق
کتابهای تستی همچون  2000تست حسابداری مالی انتشارات نگاه دانش و یا حتی فایلهای تست
موجود در سایت ایـ استخدام ،مطالب موجود را تثبیت نمائید.

حسابداری صنعتی
حسابداری صنعتی ،از دیگر سرفصلهای مهم آزمونهای استخدامی در رشتۀ شغلی مامور تشخیص مالیات میباشد.
این سرفصل به علت انعطاف زیاد در طراحی سوال برای آزمونهای استخدامی ،در رسته دروس سخت آزمونها قرار
میگیرد؛ با این وجود سرفصلهای مربوط به این درس به شرح زیر میباشد:
 .1آشنایی با حسابداری صنعتی
 .2تجزیه و تحلیل سربار
 .3سیستم بهایابی سفارش کار و مرحلهای
 .4روشهای بهایابی جذبی و متغیر
 .5بهایابی محصوالت مشترک و فرعی
 .6روش ارزشیابی استاندارد
 .7تجزیه و تحلیل حجم ،بها و سود
 .8بهایابی تفاضلی
 .9بودجهبندی سرمایهای
 .10بودجهبندی جامع
 .11تجزیه و تحلیل سود خالص

به منظور تسلط کامل بر سرفصلهای این دروس ،میتوان کتابهای زیر را به عنوان منبع مطالعاتی معرفی نمود:

 .1حسابداری صنعتی ،ایرج نوروش (جلد یک و دو)
 2000 .2سوال چهارگزینهای حسابداری صنعتی ،انتشارات نگاه دانش

مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی
به منظور کسب نتیجه مطلوب در این سرفصل ،موارد زیر پیشنهاد میگردد:
 .1جزوه درس و تست مالیه عمومی از کامران فقیهی ،موجود در اینترنت
 .2آخرین قوانین و اصالحیههای مربوط به قوانین امور مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده
 .3مجموعه پرسشهای چهارگزینهای طبقهبندی شده قانون مالیاتهای مستقیم ،احمد زارع و
حمیدرضا عمرانی نژاد ،انتشارات جاودانه

ابتدا سعی شود جزوه مالیه عمومی خوانده شود و سپس یادداشتبرداری گردد تا برای مرور هزینه
زمانی کمتری را متحمل شوید؛ اما به خاطر داشته باشید که قوانین مربوط به مالیاتهای مستقیم و ارزش
افزوده به شدت نیاز است همان جمله مربوط به قانون را حفظ کنید و به هیچوجه خالصهنویسی ننمائید؛
چرا که طراح سؤال متن دقیق قانون را مورد سؤال قرار میدهد و موجب گمراهی داوطلبان عزیز میشود.
در پایان نیاز است به منظور تثبیت اطالعات از کتاب تست ( )3استفاده کنید.

اقتصاد خرد و کالن
به منظور تسلط بر این دروس ،موارد زیر قابل توجه است:
 .1جزوه اقتصاد خرد و کالن تیمور رحمانی ،موجود در اینترنت
 .2جزوه اقتصاد نگارنده این فایل ،موجود در سایت ای ـ استخدام

شما همگام با مطالعه جزوات آقای تیمور رحمانی ،جزوه اقتصاد نگارنده این فایل را نیز مورد عنایت
قرار دهید .این کار باعث میشود تا مندرجات جزوه اقتصاد نگارنده این فایل ،قابل فهم شود .سپس از
سایت دی ال ام ،فایلهای سرفصل اقتصاد خرد و کالن کنکور سراسری کارشناسی ارشد ،از سال 1390
تا سال حاضر را تهیه کنید و موارد پاسخ تستها را با تحلیل جامع آن ،مورد مطالعه قرار دهید .با اینکار
تمامی نکات دوباره در ذهن شما حاضر و آماده میشود .اگر زمان مازاد داشتید ،میتوانید تستهای
کتاب اقتصاد خرد و کالن محسن نظری را به منظور مرور سریع مطالب به کار ببرید.

یادتان باشد؛ خوشبختی ،دلشادی ،سرزنده بودن و
سعادت شما ،آرزوی همیشگی من است و همین در توان
بنده است.
«میثم کریمی»

