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 به نام خدا

 1400سال  - انتخاب اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران ورودي آزمونچهارمين  در شركت راهنماي
 

 آن درباره مهمي نكات و پاسخنامه - الف

در باشد. آزمون ميشود که حاوي پاسخنامه و دفترچه مي سازي( تحويل دادهبسته آزموني )بصورت شخصي يک متقاضيبه هر  امتحان در جلسه

است چاپ شده  صفحهاين ذيل در  از پاسخنامه قسمتي . نمونهاست شده درجدر آزمون  داوطلب شمارهو  خانوادگي، نامنام پاسخنامه باالي مستطيل

 نمايند. زير توجه نكات به آن از مالحظه بايد پس که

 يا عالمتگذاري و نوشتن از پاسخنامه روي در شده مشخص محلهاي از غير به و گذاشت عالمتي يا نوشت چيزينبايد  پاسخنامه باالي مستطيل در -1

 رفتار خواهد شد. مربوط با وي و برابر مقررات معرفي متخلف عنوان فرد به شود، در غيراينصورت خودداري محلها ساير در

خانوادگي و نام خود الزم است نامشود، در زماني که از بلندگو اعالم مي پاسخنامهي حاوي دفترچه آزمون عمومي و پس از بازنمودن بسته نايلون متقاضي -2

 آنها هيچ شود بين کند تا مطمئن خود مقايسه ورودي کارت رويبا شماره صندلي و شماره مندرج در  پاسخنامه رادر  مندرج شمارهخانوادگي و نام و را با نام

 د.شو برطرف کند تا اختالف را دنبال دهد و موضوع اطالع در جلسه مراقب نزديكترين را به موضوع تفاوت، بيدرنگ مشاهده و درصورت نيست اختالفي
 

  سواالت به دادن پاسخ طرز - ب

و...(  مدادکپي خودکار، نه )نه پررنگ نرم سياه مداد گيرد بوسيلهنظر ميدر  سوال هر براي پاسخنامه در را که جوابي مخصوص محل بايد متقاضي -1

 ترتيب به 4و  3،  2،  1 هايشماره سوالهاي به در آن که ذيل پاسخنامه نمونه به هر جواب مخصوص محل پرکردن از طرز اطالع پرکند. براي

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

 ود.ش خودداري آن روي بر و اثري عالمت هرگونه گذاشتن و يا ، تاکردنکردن کثيف شود ازمي تصحيح خوانعالمت ماشين بوسيله پاسخنامه چون -2

 در ديگر نحو هر به که پاسخهايي شود. مشخص رنگ پر نرمسياه  مداد وسيله به آنها مخصوص محل پرکردن با پاسخنامه فقط در بايد جوابها -3

 يا عالمتگذاري آزمون فترچهد در يا و نشود( رنگ پر يكنواخت بطور يا و گذاشته( ×)ضربدر  عالمت مخصوص محل کردن پر جاي به)مثالً پاسخنامه

 باشد.نمي ماشين با تصحيح قابل شود نوشته

 نمره يک يا تصادفي و حدسي پاسخهاي کردن منظور خنثيغلط به هر پاسخ و براي مثبت نمره سه صحيح هر پاسخ براي چهارجوابي تستهاي در -4

 لهايسوا ندهند زيرا به جواب سوال آن دانند بهنمي را اصالً  سوالي صحيح پاسخ شود اگرمي توصيه انمتقاضي به شد. بنابراين منظور خواهد منفي

 سوال آن خواهد شد و به ، غلط محسوبالوپاسخ آن سشود  داده پاسخ يک از بيش سوالي و اگر به گيردنمي تعلق و يا مثبت منفي نمره جواب بدون

  .خواهد گرفت تعلق منفي نمره يک

 
 سياه کامل بطور پررنگ نرم سياه مداد با خود را در پاسخنامه انتخابي گزينه مربوط به مستطيلهاي است ، الزمگرامي انمتقاضي :مهم تذكرخيلي

 متقاضي عهده به وليتئمورد مس باشد، در اين ( نشده)مشكي سياه بطور کامل نظرمورد  از مستطيل قسمتي هكدرصورتي است بديهي کنند.( )مشكي

 .است شده باال مشخص نمونه در صحيح صورتب عالمتگذاري خواهد بود. نحوه
 

  :تاريخ و زمان اجراي آزمون -ج

 جلسه ورود به درهايباشد. ( مي)هشت 8:00ساعت رأس گردد. شروع فرآيند برگزاري آزمون برگزار مي 7/8/1400ان صبح روز جمعه آزمون متقاضي

 حوزه در محل ورودي درهاي شدنبسته از بايد قبل گرامي انمتقاضي لذا خواهد شد، بستهساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون نيم، آزمون

 .باشند داشتهذيربط حضور  امتحاني
 

 محل برگزاري آزمون:  -د

 ان درج گرديده است.متقاضينام و آدرس محل برگزاري آزمون بر روي کارت شرکت در آزمون 
  

 شماره داوطلب:
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 آنها  به پاسخگويي و مدت ، تعداد سواالتدفترچه آزمون -ه

سوال مندرج در دفترچه  010ان الزم است به متقاضيکه داده خواهد شد سازي( تحويل )بصورت شخصيآزموني بسته  ان آزمون يکمتقاضيبه هريک از 

 باشد. تعداد سواالت مربوط به هريک از عناوين شغلي به شرح جدول ذيل ميدقيقه پاسخ دهند.  130آزمون در مدت 
 زمان پاسخگويي تعداد سوال مواد آزمون

 60 های مستقیم و مالیات بر ارزش افزودهقانون مالیات -1

130 
 15 حسابداری مالیاتي و حسابرسي مالیاتي -2
 10 حسابداری و حسابرسي  -3
 15 قوانین تجارت، مدني، محاسبات عمومي و بودجه -4

 استفاده از ماشين حساب و کتاب قانون مجاز نيست. :توجه

بايست پس از باز کردن بسته نايلوني حاوي پاسخنامه و دفترچه سوال که در زمان مقرر به آنان در جلسه برگزاري آزمون ان ميمتقاضي تذكر مهم:

گردد، مشخصات خود را که در روي جلد دفترچه و قسمت باالي پاسخنامه قيد شده را به دقت کنترل کنند و در صورت مغايرت به نزديكترين اعالم مي

در قسمت بايست مشخصات خود را در قسمتهاي مشخص شده در ذيل پاسخنامه و ان در صورت عدم وجود مغايرت ميمتقاضيدهند.  مراقب اطالع

 ، درج نموده و آنها را امضاء نمايند.آزمون دفترچهشده پيش از شروع سواالت  مشخص

 خيلي مهم: تذكرات -و

الزامي است.  رداکارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدر زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت  -1

، مداد پررنگ نرم عكسدار، چند مداد سياه بايد کارت ملي و يا شناسنامه، بر کارت شرکت در آزمون عالوه آزمون حضور در جلسهبراي انمتقاضي

 باشند. داشته نيز به همراهو ماسک  سنجاق ،، مداد تراشکنپاك

هاي آزمون از تحويل گرفتن هرگونه وسايل اضافي از جمله تلفن همراه، ماشين حساب، کيف دستي، ساك دستي، کتاب، جزوه و ... حوزه - 2

 شود به غير از موارد اعالم شده در اطالعيه پرينت کارت و برگ راهنماي شرکت در آزمون و اوراقباشند، بنابراين اکيدا توصيه ميمعذور مي

 تشخيص هويتي از همراه داشتن ساير وسايل جدا خودداري شود.

التحرير، نت )يادداشت(، ... و همچنين خارج نمودن ملزومات آزمون )پاسخنامه، کارت شرکت در رد و بدل کردن هر نوع وسيله از قبيل لوازم -3

 اني که اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.متقاضيشود و با آزمون و يا دفترچه سواالت( از جلسه آزمون تخلف محسوب مي

 دستبند هوشمند،انگشتر هوشمند، ، ساعت هوشمند، )حتي بصورت خاموش( همراه داشتن هر گونه وسيله الكترونيكي )از قبيل تلفن همراه -4

 رخورد خواهد شد.ب فبه عنوان متخلّ متقاضيباشد و با پيجر و ...( در جلسه آزمون برخالف ضوابط مي

لّب مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تق -5

 د خواهد شد.ان متخلّف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورمتقاضيگردد و با محسوب مي

 ان آزمونمتقاضينكات بهداشتي ويژه  -ز

صبح روز برگزاري  7:00در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت  زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع -1

 آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

 پاياني موکول ننماييد.براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به دقايق  -2

 مورد در محل آزمون جدا خودداري نماييد.از تردد بي -3

 ان فاصله مناسب )حداقل يک متر( را حفظ نماييد.متقاضيهنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر  -4

 تا آزمون يبرگزار حوزه به ورود يابتدا از ،(اليه معمولي )بدون فيلتر( و استفاده صحيح از آن )از باالي بيني تا زير چانه 3همراه داشتن ماسک  -5

 .باشديم يالزام يامتحان حوزه از خروج و آزمون يبرگزار انيپا

 ان مجاور جدا خودداري نماييد.متقاضيدر زمان استقرار در محل صندلي از صحبت کردن با ساير  -6

 نمايند.ها با چشم، دهان و بيني در حين آزمون جدا خودداري از تماس دست -7

 هنگام عطسه يا سرفه کردن از دستمال کاغذي استفاده نماييد. در صورتي که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلي آرنج استفاده کنيد(  -8

 در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نماييد. -9

 به پيامهايي که حاوي نكات اجرايي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش کرده و به آن عمل کنيد. -10

خودداري ... و بهداشتي سرويس شيرآالت و هادرب دستگيره ها،صندلي نظير شودمي لمس اغلب سعي کنيد از تماس دست با سطوحي که -11

 مال کاغذي استفاده کنيد.نموده و از دست
رعايت  فراموش نکنیم هرکدام از ما مسئول سالمتي خود هستیم و در قبال سالمتي ديگران نیز بايد متعهد و پاسخگو باشیم. بنابراين الزم است ضمن

سات مجری آزمون نهايت اصول بهداشت فردی، حتماً با ماسک سه اليه معمولي در حوزه ازمون حاضر شويم. سازمان سنجش آموزش کشور و موس
 باشد.ان گرامي ميمتقاضی اند که موفقیت آنها مستلزم خواست و همکاری شماتالش خود را برای حفظ سالمتي شما در اين آزمون بکار گرفته

 


