
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

حسابرسی  استخدامی

مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده •

دارای پاسخنامه تستی •

با قابلیت پرینت •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

.به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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  ندارند های مالی مسئولیت حسابرس دربارة رعایت با قوانین مقرراتی که آثار مستقیم بر مبالغ و موارد افشاء صورت   -1

 ( www.iranarze.ir) چیست؟

 ( شناسایی و فهم کامل قوانین و مقررات مرتبط1

 کتبی از ارکان رهبری در خصوص موارد عدم رعایت   ( دریافت تأییدیه2

 های حسابرسی خاص مانند پرس و جو و وارسی مکاتبات ( اجرای روش 3

 آوری شواهد کافی و مناسب در ارتباط با رعایت مفاد قوانین و مقررات( جمع 4

 3پاسخ صحیح: 

شارکت مدیران اجرایی یا ارکان رهبری در  حسابرس در صورت برخورد با موارد عدم رعایت قوانین و مقررات که ظن م -2

 ( www.iranarze.ir)  این خصوص وجود دارد، چه اقداماتی باید انجام دهد؟

 ( اطالع به سهامداران   2      ( اطالع به هیئت مدیره1

 ( گزارش به مراجع ذی صالح برون سازمانی 4      ( اطالع به کمیته حسابرسی3  

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  های مدیریت ریسک کاهش داد؟مندی از رویکرد با بهرهتوان  نمی کدام ریسک را   -3

 ( ریسک باقیمانده 2       ( ریسک تجاری1

 ( ریسک ذاتی4       ( ریسک حسابرسی3

 4پاسخ صحیح: 

های نقدی )صورت جریان وجوه نقد( نیز ارائه  وجود دارد و همچنین صورت جریان  محدودیت اساسی در دامنه حسابرسی -4

 ( www.iranarze.ir)  نشده است. بدین ترتیب گزارش حسابرس چگونه خواهد بود؟

 کندر می های گزارش استاندارد حسابرسی، تغییها، به استثنای بند مسئولیت هیئت مدیره، بقیه بند ها و محدویت( ضمن درج کلیه تحریف1

 های نقدی نیست شود و ضرورتی به اشاره به عدم ارائه صورت جریان ( به دلیل محدودیت اساسی، گزارش عدم اظهار نظر صادر می 2

 کند های گزارش استاندارد تغییر میها، کلیه بندها و محدودیت( ضمن درج کلیه تحریف3

 شود نقدی، گزارش مشروط صادر می  های( به دلیل عدم ارائه صورت جریان 4

 1پاسخ صحیح: 

 نمونه سواالت استخدامی حسابرسی
 

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابرسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 شود؟ های بعدی می نظر شرایط قرارداد حسابرسی در حسابرسی کدام مورد، به احتمال کمتر باعث تجدید  -5

 ( الزامات قانونی 1

 هیئت مدیره واحد مورد رسیدگی ( تغییر در مدیریت ارشد،  2

 حد مورد رسیدگیار عمده در موضوع، نوع یا حجم فعالیت وی( هر گونه تغی3

 تواند در سال بعد تغییر کند و تغییر شرایط قرارداد در حسابرسی بعدی موضعیت ندارد ( مبلغ قرارداد می 4

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  ها مد نظر است؟کدام ادعا، در حسابرسی موجودی -6

 ( وقوع/ رخداد 4  (کامل بودن  3  بندی  ( طبقه2     ( انقطاع1

 3پاسخ صحیح: 

دهد. کدام مدرک، اطالعات  اند را مورد محاسبه مجدد قرار می حسابرس استهالک اموالی که طی سال مالی تحصیل شده -7

 ( www.iranarze.ir) آورد؟تری درباره مبنای استهالک پذیری این اموال فراهم می مربوط 

 ( صورتحساب قطعی )نهایی(  2       ( سند قانونی1

 های مربوط به بیمه سیل، زلزله و طوفان ( رویه4     ( تأییدیه بانک موضوع وام رهنی3  

 2پاسخ صحیح: 

الزم در این خصوص   در شرایطی که انحراف قابل توجیهی از استانداردهای حسابداری الزم االجرا وجود دارد و افشاءهای -8

 ( www.iranarze.ir) کند؟صورت گرفته باشد. حسابرس چگونه گزارش استاندارد خود را در این باره تعدیل می 

 ( تعدیل بند مسئولیت حسابرس 1

 ( تعدیل بند مسئولیت هیئت مدیره 2

 توضیحی بعد از بند اظهارنظر   های( از طریق اضافه کردن سایر بند 3

 ( از طریق اضافه کردن بند تأکید بر مطلب خاص بعد از بند اظهارنظر 4

 4پاسخ صحیح: 

 نکند؟ شود که مؤسسه حسابرسی خدمات تنظیم اطالعات مالی را قبول , کدام مورد، به احتمال فراوان باعث می   -9

 ها مورد پیگیری مدیریت قرار نگرفته است سوءاستفاده از دارایی  های( وجود شواهدی از این که گزارش 1

 های حسابداری و دستمزد واحد تجاری وجود ندارد ها در واحد ( تفکیک مناسب وظایف و مسئولیت2

 های حسابداری ضروری هستندهایی که بر اساس استاندارد ( قصد واحد تجاری از حذف برخی از افشاء 3

 ( همه موارد 4

 1یح: پاسخ صح

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابرسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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های نقدی است. نتایج نمونه نشان  گیری آماری به دنبال آزمون دارا بودن مجوز پرداخت حسابرس با استفاده از نمونه  - 10

یابد. تحت این شرایط، برای  گیری بر نسبت انحراف قابل تحمل فزونی می دهد که نسبت انحراف نمونه به عالوه خطر نمونه می

 ( www.iranarze.ir) دهد؟ ال فراوان آن را از طریق کدام مورد کاهش می کاهش این خطر، حسابرس به احتم

 ( ارزیابی مجدد خطر کنترل 1

 ( نسبت انحراف قابل تحمل2

 مهای محتوا ( برنامه ریزی به منظور اتکا بر آزمون3

 های تجویزی ( برنامه ریزی به منظور اتکا بر کنترل 4

 4پاسخ صحیح: 

کار دارای دلیل معتبر برای برخی از اقالم دریافتنی که حسابرس انتخاب نموده اما مانده مورد  در برخی از مواقع صاحب  -11

 ( www.iranarze.ir)  تائید قرار نگرفته است؛ می باشد.تحت این شرایط حسابرس باید چه اقدامی کند؟

 گردد( ارائه توضیح به مدیریت صاحبکار در این خصوص که چنین مواردی منجر به ارائه عدم اظهار نظر می 1

 های نقدی، اثبات نماید های بانکی و ثبت دریافتها از طریق بررسی صورت حساب ( مانده حساب2

 های دریافتنی که دارای مانده ناچیز هستند( انتخاب تصادفی سایر اقالم حساب 3

 ( درخواست از مدیریت صاحبکار برای درج این موضوع در تأیید به مدیران4

 2پاسخ صحیح: 

 هایی بعد از تاریخ ترازنامه اجرا خواهد کرد؟ حسابرس به احتمال فراوان کدام روش را در خصوص رویداد  -12

 ( بررسی صورت حساب مقطعی بانک برای چندین ماه بعد از پایان سال مالی 1

 های مالی مورد حسابرسی های مالی میان دوره ای با صورت ( مقایسه آخرین صورت 2

 اند ( بررسی اقالم موجودی سفارش داده شده قبل از پایان سال مالی که در سال مالی بعد دریافت شده 3

 شده بود  های داخلی که عدم کفایت آن قبالً به مدیریت شرکت اطالع رسانیهای کنترل ( انجام آزمون فعالیت 4

 2پاسخ صحیح: 

داند. ( به طور خالصه گزاره ارزش افزایی حسابرسی داخلی را برآیندی از سه مؤلفه می IIAانجمن حسابرسان داخلی )  -13

 ( www.iranarze.ir)  اند؟ها کدام این مؤلفه 

 ( استقالل، واقع بینی )بی طرفی(، خبرگی1

 مشاوره ای ( استقالل، واقع بینی )بی طرفی(، خدمات  2

 ( اطمینان بخشی، واقع بینی)بی طرفی( بینش)بصیرت( 3

 ( استقالل، واقع بینی )بی طرفی(4

 3پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابرسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir استخدامی حسابرسی ت سواال 4

بررسی تحلیلی را برای اطمینان یافتن از منطقی بودن کدام    های بلند مدت، معموالٌگذاری حسابرس در آزمون سرمایه -14

 گیرد؟ مورد به کار می 

 ( اطمینان از طبقه بندی سرمایه گذاری 2     (کامل لودن ثبت درآمد سرمایه گذاری1

 هاهای تحقق نیافته سرمایه گذاری ( وجود سود و زیان 4      ( ارزش سرمایه گذاری3

 1پاسخ صحیح: 

های خرید مشتریان  های داخلی شرکت الف، ضرورت دارد قبل از انجام فروش، درخواست به عنوان جزئی از سیستم کنترل-15

 قبالً به تائید واحد اعتبارات رسیده باشد. با این توصیف از کنترل مزبور، کدام فعالیت کنترلی مد نظر است؟ 

 ( کنترل پردازش اطالعات 4   ای عملکرده( شاخصه3   های فیزیکی( کنترل2    ( تفکیک وظایف1

 1پاسخ صحیح: 

 است؟  نگرفته های گذشته، کدام عامل به عنوان نماینده استقالل حسابرس مدنظر قرار بر اساس ادبیات و پژوهش   -16

 ( کیفیت حسابرسی 2       (اندازه حسابرس1

 و رقابت در بازار حسابرسی   ( میزان حق الزحمه4      ( دوره تصدی حسابرس3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟های اطمینان بخش تلقی می کدام مورد جزئ استاندارد -17

 ( رسیدگی به اطالعات مالی آتی 2      ( تنظیم اطالعات مالی1

 شودهای اطمینان بخشی تلقی نمیاستاندارد ( هر سه مورد جزء  4    های توافقی رسیدگی به اطالعات مالی( اجرای روش 3

 2پاسخ صحیح: 

 شود؟های داخلی صاحبکار تلقی می های ذاتی کنترلکدام مورد به طور محتمل به عنوان محدودیت -18

 های داخلی( تبانی کارکنان در دور زدن کنترل2     ( کارآمدی کمیته حسابرسی صاحبکار1

 ( پیچدگی سیستم پردازش سفارشات الکترونیکی 4    های داخلی( فقدان منابع الزم برای نظارت بر کنترل 3

 2پاسخ صحیح: 

که های دریافتنی استفاده کند.دلیل آن گیرد که از تأیید با فرمت خالی )تأییدیه مثبت( برای حساب حسابرس تصمیم می -19

 ( www.iranarze.ir) گونه فرمت ممکن است غیرمؤثر باشد، کدام مورد می باشد؟ باید آگاه باشد که این  حسابرس

 ها منظور شده باشد ها ذخیره کاهش ارزش در حساب های تأیید نشده ممکن است برای آن ( حساب 1

 استهای کمی ممکن است واصل شود زیرا تکمیل و ارسال این گونه تأییدیه وقت گیر  ( پاسخ 2

 نیستند  ها از شانس برابر برای انتخاب جهت ارسال تأییدیه برخودار ( همه حساب3

 ای از کل جامعه نباشند های تأیید شده ممکن است نماینده ( حساب 4

 2پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابرسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir استخدامی حسابرسی ت سواال 5

شود که مدیریت زمین را به قیمت ارزیابی  در اجرای قرارداد تنظیم اطالعات مالی، موسسه حسابرسی )الف( متوجه می -20

گاه حساب زمین و حقوق مالکانه  شده گزارش نموده است. اگر در این خصوص مفاد استانداردهای حسابداری رعایت شود آن 

میلیارد ریال )با اهمیت( کاهش یابد. مؤسسه حسابرسی )الف( تصمیم   1،000)خقوق صاحبان سهم( هرکدام به میزان مبلغ 

های مالی را اصالح نکرده است، تعدیل نماید. تحت این شایط مؤسسه  گیرد که گزارش را به خاطر این که مدیریت صورت می

 ( www.iranarze.ir)  حسابرسی )الف( باید چه اقدامی انجام دهد؟

های حسابداری  های مالی از استاندارد مشروط یا عدم اظهار نظر با توجه به سطح اهمیت ارائه کند چرا که صورت  ( گزارش حسابرسی1

 انحراف دارد 

 ( منعکس شوند HCها باید به بهای تمام شده تاریخی )( پاراگرافی به گزارش مؤسسه حسابرسی )الف( اضافه کند که توضیح دهد دارایی 2

های مالیرا محدود سازد ئ آن را برای استفاده از صرف مقاصد  مؤسسه حسابرسی )الف( اضافه کند که نشر صورت( پاراگرافی به گزارش 3

 درون سازمانی، محدود کند 

به گزارش مؤسسه حسابرسی4 پاراگرافی  اقالم    (  بر  آن  تأثیر  و  استانداردهای حسابداری  از  انحراف  ماهیت  اضافه کند که در آن  )الف( 

 شود های مالی، تشریح می صورت

 4پاسخ صحیح: 

به کار   های دزدیده شده های متقلبانه زیر به احتمال فراوان برای پنهان نگه داشتن وجوه و یا دارایی کدام یک از ثبت  -21

 ( www.iranarze.ir)  رود؟می

 ( هزینه بدهکار، دارایی بستکار 2     ( درآمد بدهکار، دارایی بستانکار1

 ( دارایی بدهکار، دارایی دیگر بستانکار 4     ( دارایی دیگر بدهکار، دارایی بستانکار3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) ؟گرددنمی کدام فعالیت، جزیی از سیستم کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی تلقی  -22

 ( پذیرش یا تداوم رابطه با صاحبکار 1

 ای های توسعه حرفه ( نظارت بر مؤثر بودن فعالیت 2

 های از پیش تعیین شده ( نحوه انتخاب کارکنان برا اساس معیار3

 های داخلی اثربخش ( ارزیابی توانایی صاحبکار برای برقراری کنترل 4

 4پاسخ صحیح: 

های حسابداری و  های کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی در مورد روش ها و روش کدام گزینه به عنوان جزیی از سیاست  -23

 ( www.iranarze.ir)  حسابرسی مؤسسه است؟

 ها( حفاظت از دارایی 4    ( پردازش اطالعات3    ( تحلیل خطر2    ( انجام کار1

 1پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابرسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)  کدام روش توسط حسابرس به احتمال فراوان قبل از تاریخ ترازنامه اجرا خواهد شد؟-24

 های داخلی صاحبکار ( کسب شناخت از کنترل 1

 های به وثیقه گذاشته شده ( کسب اطالعات و شواهد در مورد دارایی 2

 ها و توانایی واحد تجاری صاحبکار در مورد تعهدات خرید و تعهدات نقدی ( بررسی برنامه 3

 ( تأییدیه وکیل حقوقی شرکت در مورد این که کلیه دعاوی حقوقی احتمال به حسابرس ارائه شده است 4

 1پاسخ صحیح: 

 زیابی بی طرفی )واقع بین( حسابرسان داخلی، حسابرس مستقل باید چه اقدامی انجام دهد؟در ار -25

 ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد( عوامل خطر مرتبط با تحریف ناشی از سوءاستفاده از دارایی1

 را اجرا کند های کنترلی با اهمیت  های داخلی برای حصول اطمینان از استقرار فعالیت های کنترل ( آزمون 2

های اجرا شده توسط حسابرس مستقل سازگار است  های واحد حسابرسی داخلی برای اثبات این که نتایج حاصل از آن با روش ( گزارش 3

 را بررسی کند 

ای مدیریتی  واحدهای سازمانی که بستگان او در آن واحد در سمت    هایی ناظر بر کار حسابرس داخلی که او را از حسابرسی( سیاست 4

 کند را مورد توجه قرار دهد کنند، منع می فعالیت می

 4پاسخ صحیح: 

 نماید اگر که: های محتوا، حسابرس به احتمال فراوان جامعه را طبقه بندی می در انتخاب نمونه مناسب آزمون -26

 تصویر بزرگتری از اقالم عمده ثبت شده داشته باشند  کند که( حسابرس برنامه ریزی می 1

 ( سطح مطلوب ارزیابی خطر کنترل پایین تر از سال گذشته باشد 2

 ( تکنیکی که باید استفاده شود، نمونه گیری بر مبنای صفت است 3

 به وجود تقل مدیریت طی سال مالی مظنون باشد   ( حسابرس4

 1پاسخ صحیح: 

 

 

 

 

 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابرسیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 استخدامیسواالت آزمون های 

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی 

 کلیک نمایید. اینجا حسابرسی ایران عرضه 

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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