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 توضیحات ناشر نویسنذه نام کتاب ردیف

 لغت کامالً ضريری برای تافل 504 1
    Absolutely Essential Words 

 )برای بخش لغت(

 ماری بريمبرگ

(BARRON'S) 
اوتشاااااارا  

 الًود پًیان

لغات رر باازار    504ٍ از کتابُای چىدیه مجمًع

مًجًر است کاٍ متارجم ه مخت اق امادا  باٍ      

تديیه راَىما برای ایه کتب ومًرٌ اود. صرفىظر 

از وا  مترجما  ااا ا اصال اوس  کا  کتاا       

 مدوظر مرار رارر.
 تا راوشساٌ( رستان )از رب  ک زبان اوس  2

 )برای بخش رستًر زبان(

 باستان عباس فرزا 

 

 (1311 )چاپ اسفىد 

زبان تخصص  حکابداری باا تمرکاس بار مُارتُاای رر       3

 مط ب )برای آزمًن سراسری(

 رکتر وًرش

 یاشار رَدشت 
 وساٌ راوش

 

1331 

 وًر ع م َاری روجبران یي حکابدار تیریي کاربرر آن رر مد ا  اضیر 4

 

1313 

 )چاپ جدید(

 وًر ع م روجبرانَاری  یي حکابدار تیریآمار ي احتمال ي کاربرر آن رر مد 5

 

1311 

 )چاپ جدید(
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 بخش دوم: منابع دروس تخصصي
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 توضیحات ناشر نویسنذه نام کتاب ردیف

 ی: براساا  اساناوداراَا  یماا   یجامع بر حسابدار یمرير 1

 )جلد ايل( رانیا یحسابدار

 وًريش، مُراوی

 کرمی، مراای
 1391 وگاٌ ااوص

 )چاپ جدید(

 ی: براساا  اساناوداراَا  یماا   یجامع بر حسابدار یمرير 2

 )جلد ايم( رانیا یحسابدار

 وًريش، مُراوی

 کرمی، مراای

 1391 کناب وً

 )چاپ جدید( 

 مراای، کرمی یما  یجامع بر حسابدار یمرير یفیپاسخ سًاالت تا  3

 اسکىدر

 1391 کناب وً

 

ٍ یم یحساابدار  یا ىٍیچُارگس یمجمًعٍ پرسص َا 4 : بار  اوا

 رانیا یحسابدار یاسا  اسناوداراَا

 1391 کیًمرث جمطید اسکىدری

 

ٍ یپرساااص چُارگس  2222 5 حساااابداری ماااا ی ي    یا ىااا

 یحسابدار یاسناوداراَا

اکنر کرمی ي 

 َمکاران
 1391 وگاٌ ااوص

 

 1388 کیًمرث جمطید اسکىدری 3-2-1حسابداری صىعنی  6

 )یا چاپ َای جدیدتر(

ٍ یچُارگس یمجمًعٍ پرسص َاا  7  یصاىعن  یحساابدار  یا ىا

ارضاد   یکارضىاسا  یآزمًن َا     -     CPA)بُا(: 

 یحسابدار

 

 علی مصدر

 

 کیًمرث

 

1391 

 

 1391 کیًمرث جمطید اسکىدری یصىعن یحسابدار یا ىٍیچُارگس یمجمًعٍ پرسص َا 8

 

 مريری جامع بر حسابرسی  9

  بر اسا  اسناوداراَای حسابرسی ایران

 يیرایص سًم ترمٍ حامد آراا

1391 

اوجمه  اکنر مُام سیرحساب یاسناوداراَا یا ىٍیچُارگس یمجمًعٍ پرسطُا 12

حسابداران 

 رسمی

 1391چاپ 

 - کیًمرث اماوی ي فاضلی CPAمجمًعٍ سًاالت حسابرسی  11

 مجمًعٍ سًاالت آزمًن کارضىاسی ارضد حسابداری  12

 (      سراسری) 

 

 جدیدتریه يیرایص تُیٍ ضًا کناب وً اکنر وًريش
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