
 میباشد؟ asobatکدام یک از گزینه های زیر از اهداف مطرح شده توسط 

 یکنواختی روشها در واحدهای انتفاعی-1

 تامین اطالعات مفید برای قضاوت درباره توان مدیریت-2

 ☑ رهبری و کنترل منابع انسانی و فیزیکی واحد انتفاعی به نحوی اثر بخش-3

 هدفهای اولیه-4

 

 می باشد؟ asobatکدامیک از گروههای زیر جزء استانداردهای اطالعات حسابداری مورد توجه 

 قابلیت سنجش -یکنواختی  - مفید بودن -ربوط بودن م-1

 ☑ سنجشقابلیت  –از جانبداری پرهیز  – تائیدقابلیت  –مربوط بودن -2

 به موقع بودن –از جانبداری پرهیز  –بودن مربوط  –قابلیت سنجش -3

 طرفیبی  –عینیت  –بودن مربوط  –قابلیت فهم -4

 

 ی مربوط به گزارش اطالعات حسابداری در تئوری بنیانی حسابداری می باشد؟کدام یک از رهنمودها

 مناسب برای استفاده مورد انتظار-1

 ارائه اطالعات محیطی-2

 ارائه گزارش های مربوط به منابع-3

 ☑ 2و  1موارد -4

 

 کدام یک از گزینه های زیر تعریف رویکرد کالسیک می باشد؟



 فی داردسیستم قدیمی است و روکرد توصی-1

 رویکردیست استقرایی و تاریخی-2

 ☑ سینمی قدیمی است و رویکردی دستوری و قیاسی دارد-3

 هیچکدام-4

 

 کدامیک از موارد ذیل تعریف مناسب تری از حسابدهی می باشد؟

اطالعات مفید که نشان دهنده مسئولیت مدیریت در بکارگیری کارآمد و اثربخش منافع واحد انتفاعی می -1

 دباش

 ☑ اطالعات مفید است که توسط مدیریت برای ارائه به افراد ارائه می شود-2

 جزو وظایف اصلی مدیریت به افراد برون سازمانی می باشد-3

 2و  1گزینه -4

 

 مفروضات حسابداری کدامیک از موارد زیر را مورد توجه قرار نداده است:

 مبانی نظری حسابداری-1

 بکارگیری آن به عنوان یک چهار چوب نظری-2

 تغییرات اجتماعی مبانی نظری-3

 ☑ هدفهای استفاده کنندگان از اطالعات مالی و نیازهای آنها-4

 

 ارد زیر از اهداف حسابداری نمی باشد؟در تئوری بنیانی حسابداری کدامیک از مو



 تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود و تعیین هدف واحدهای انتفاعی-1

 رهبری و کنترل منابع انسانی و فیزیکی واحد انتفاعی بنحوری اثربخش-2

ری مربوط را مشخص کردن دانش حسابداری به نحوی که بتوان تصمیم های مفیدی را درباره آن انجام و تئو-3

 ☑ تدوین کرد

 ایفای وظیفه مباشرت و ارائه گزارشهای مربوط به منابع-4

 

 اصلی ترین و اولین استاندارد اطالعات حسابداری کدامیک از موارد زیر است؟

 قابلیت تایید-1

 ☑ مربوط بودن-2

 قابلیت سنجش-3

 پرهیز از جانبداری-4

 

 صلی تاکید شده است؟به چه ا 4در تعریف حسابداری در بیانیه شماره 

 تنوع استفاده کنندگان-1

 اهداف استفاده کنندگان-2

استفاده کنندگان باید دانش الزم را داشته باشند و قادر به درک ویژگی ها و محدودیت های صورتهای مالی  -3

 ☑ باشند

 همه موارد-4

 



 کدامیک از موارد زیر از خصوصیات رویکرد منافع بر مخارج نیست؟

 اطالعات حسابداری به عنوان یک کاالی اقتصادی مطرح است-1

 در این رویکرد مستقیما به انتخاب یک سیستم از میان سیستمهای ارزشیابی تاکید ندارد-2

 در این رویکرد تاکید بر مخارج و منافع تاکید دارد-3

 ☑ رویکرد دستوری و قیاسی استدر این -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


