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 موجودی قيمت مولف سال چاپ چاپ عنوان نشريه شماره نشريه

 دارد ۶۵,٠٠٠ نويسی-حسينی-نظری-عاليور ٩١ ۴١ 36جلد اول برنامه ريزی کنترل نشريه  حسابداری صنعتی ٣۶

 دارد ۵٠,٠٠٠ نويسی-حسينی-نظری-عاليور ٩٠ ٢۴ 48جلد دوم برنامه ريزی کنترل نشريه  حسابداری صنعتی ۴٨

 دارد ١۵,٠٠٠ ملک آرايی -ارباب سليمانی ٩٠ ١٧ 66ناقص نشريه  حسابداری مدارک ۶۶

 دارد ۴٠,٠٠٠ نژاد حسن سجادی ٩٠ ٨ 77يابی و روشهای صنعتی جلد اول نشريه  اصول هزينه ٧٧

 دارد ٨,٠٠٠  گودرزی تيموری و ٨۶ ١٠ 79بدهيهای جاری واحتمالی نشريه  حسابداری ٧٩

 دارد ۴۵,٠٠٠  رضانظری ٩٠ ١۵ 80موادوموجودی کاالنشريه  حسابداری ٨٠

 دارد ۴٠,٠٠٠  رضاشباهنگ ٨٧ ١٠ 81جلد دوم نشريه  حسابداری مالی ٨١

 دارد ۶٠,٠٠٠  وشباهنگ عالی ور ٩١ ١٩ 82جلدسوم برنامه ريزی کنترل نشريه  حسابداری صنعتی ٨٢

 دارد ١۵,٠٠٠  گودرزی وتيموری ٨٨ ٩ 84دارائيهای نامشهودنشريه  حسابداری ٨۴

 دارد ۶۵,٠٠٠ ارايی علی مدد وملک ٩٠ ٢١ 86جلد دوم نشريه  اصول حسابدلری ٨۶

 دارد ۶۵,٠٠٠ نفری -ارباب سليمانی ٩١ ٣٠ 87جلد اول نشريه  اصول حسابرسی ٨٧

 دارد ٣٠,٠٠٠ مدد اکبری - علی ٩٠ ١۴ 90استهالک نشريه  حسابداری ٩٠

 دارد ٧٠,٠٠٠ شباهنگ دکتر رضا ٩١ ١۴ 92جلد اول نشريه  مديريت مالی ٩٢

 دارد ٣۵,٠٠٠ رضا نظری ٨٩ ١۵ 94شرکتهای سهامی نشريه  حسابداری ٩۴

 دارد ١۶٠,٠٠٠ کميته فنی ٩٠ ٧ 95حسابرسی نشريه  دستور العمل ٩۵



 ليست کتب انتشارات سازمان حسابرسی
 

 دارد ۵۵,٠٠٠ شباهنگ دکتر رضا ٩٠ ۶ 98مديريت نشريه  حسابرسی عملکرد ٩٨

 دارد ١٠٠,٠٠٠ آرايی علی مدد - ملک ٩٢ ٣٢ 101عمومی حسابداری نشريه  مبانی و روشهای ١٠١

 دارد ۶٠,٠٠٠ شباهنگ دکتر رضا ٩١ ٨ 102جلد دوم نشريه  مديريت مالی ١٠٢

 دارد ٩٠,٠٠٠ سليمانی عباس ارباب ٩١ ٢٠ 105جلد دوم نشريه  اصول حسابرسی ١٠۵

١٠٩ 
يابی و روشهای حسابداری صنعتی جلد دوم  اصول هزينه

 109نشريه 
 دارد ۴٠,٠٠٠ نژاد حسن سجادی ٨٩ ۴

١١۵ 
حسابرسی طرحهای عمرانی جلد اول و دوم  دستور العمل

 115نشريه 
 دارد ٣٠,٠٠٠ حسابرسی سازمان ٧۶ ١

١١٧ 
سرمايه گذاريدر سهام و ساير اوراق بهادار نشريه  حسابداری

117 
 دارد ٣۵,٠٠٠ رضا نظری ٨٩ ١٢

 دارد ۵٠,٠٠٠ کيهان مهام - پوريا نسب ٩٠ ٣ 118چهار چوب يکپارچه جلد اول نشريه  کنترلهای داخلی ١١٨

١١٩ 
خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی  استانداردهای

 119نشريه 
۴ ٨٨ 

حقيقی - کمالی  فرقاندوست
 زارع

 دارد ٠٠٠,٢۵

 دارد ۶٠,٠٠٠  رضاشباهنگ ٩٠ ٩ 120پيشرفته جلداول نشريه  حسابداری ١٢٠

 دارد ٢٠,٠٠٠  سازمان حسابرسی کميته فنی ٩١ ٩ 123ای نشريه  ائين رفتارحرفه ١٢٣

 ٩١ ١٣ 124حسابرسی نشريه  استانداردهای ١٢۴
استانداردهای  کميته تدوين

 حسابرسی
 دارد ١۵٠,٠٠٠

 دارد ٧٠,٠٠٠ علی مدنی ٨٧ ۵ 125اساسی امارنشريه  مفاهيم وروشهای ١٢۵

 دارد ٧٠,٠٠٠ ارايی علی مدد ملک ٩١ ١٩ 126قرادادهای بلندمدت پيمانکاری نشريه  حسابداری ١٢۶

 دارد ٢۵,٠٠٠  محمدعلی قوامی ٨٩ ۴ 127حسابرسی دولتی نشريه  استانداردهای ١٢٧
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 دارد ٢٠,٠٠٠ ور عزيزعالی ٨٩ ۴ 128انتقاالت داخلی نشريه  قيمت گذاری ١٢٨

 دارد ٧۵,٠٠٠  فضل اله اکبری ٩٢ ١٧ 129صورتهای مالی نشريه  تجزيه تحليل ١٢٩

 دارد ٨۵,٠٠٠ رضاشباهنگ ٩١ ٢٣ 131مديريت نشريه  حسابداری ١٣١

 دارد ٢۵,٠٠٠  محدعلی قوامی ٨٩ ۶ 132بانکهای تجاری نشريه  حسابرسی ١٣٢

 دارد ٣۵,٠٠٠  محمدعلی قوامی ٨٨ ۴ 133واحدهای توليدکشاورزی نشريه  حسابداری ١٣٣

 دارد ۵۵,٠٠٠  غالمحسين مهدوی ٨٧ ٧ 134سازمانهای دولتی غيرانتفاعی جلداول نشريه  حسابداری ١٣۴

 دارد ۶۵,٠٠٠ اميرپوريانسب کيهان مهام ٩١ ۶ 135چارچوب يکپارچه جلددومنشريه  کنترل داخلی ١٣۵

 دارد ۴٠,٠٠٠  ارباب سليمانی کمالی زارع ٩٠ ٧ 136اثربخش نشريه  حسابرسی داخلی ١٣۶

 دارد ۴٠,٠٠٠  واحمدمدرس احمدعزيزی ٨٧ ۶ 140برمبنای فعاليت نشريه  هزينه يابی ١۴٠

 دارد ٣٢,٠٠٠  تيموری ماسوله ٨٩ ٣ 142شناسای درامدنشريه  حسابداری ١۴٢

 دارد ١۴,٠٠٠ علی مدد فضل اله اکبری ٧٩ ١ 143درحسابرسی نشريه  بررسی تحليلی ١۴٣

 دارد ۵٠,٠٠٠ شباهنگ دکتر رضا ٩٠ ۵ 144پيشرفته جلددوم نشريه  حسابداری ١۴۴

 دارد ۴۵,٠٠٠ مهدوی غالمحسين ٨٧ ۵ 146سازمانهای دولتی غير انتفاعی جلد دوم نشريه  حسابداری ١۴۶

 دارد ٢٠,٠٠٠ فرقاندوست حقيقی کامبيز ٨٩ ۶ 148مپيوتری نشريه  حسابرسی کا ١۴٨

 ٨٧ ۵ 149حسابرسی عملياتی نشريه  راهنمای جامع ١۴٩
محمد عبداله  -محمد مهيمنی

 پور
 دارد ٠٠٠,۴۵

 دارد ٣٠,٠٠٠ کميته فنی ٩٢ ٨ 150حسابرسی مبتنی بر ريسک نشريه  دستورالعمل ١۵٠

 دارد ۵٠,٠٠٠ تيموری حبيب اله ٩٠ ٣ 151حسابداری نشريه  ساختار تئوری ١۵١
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 دارد ۴٢,٠٠٠ ناصر آريا ٨٩ ٢ 152های کامپيوتری نشريه  حسابرسی شبکه ١۵٢

 دارد ۴٠,٠٠٠ مدد مصطفی علی ٨٩ ۴ 153مشارکت نشريه  حسابداری اوراق ١۵٣

 دارد ٢٠,٠٠٠ کميته فنی ٩٠ ۶ 155شرکتهای در حال تصفيه نشريه  حسابداری ١۵۵

 دارد ١٢,٠٠٠ کميته فنی ٨٩ ٧ 156نمونه تلفيقی نشريه  صورتهای مالی ١۵۶

 دارد ٢٢,٠٠٠ کميته فنی ٩٢ ٨ 156نمونه تلفيقی نشريه  صورتهای مالی ١۵۶

 دارد ۶۵,٠٠٠ شباهنگ دکتر رضا ٩١ ١١ 157جلد اول نشريه  تئوری حسابداری ١۵٧

 دارد ١۴٠,٠٠٠ ور عزيز عالی ٩١ ١٠ 158هزينه يابی جلد اول نشريه  حسابداری صنعتی ١۵٨

 دارد ۴۵,٠٠٠ اصالنی حامی امير ٩١ ۶ 159حسابرسی در بازارهای آزادنشريه  نقش اقتصادی ١۵٩

 دارد ٣٠,٠٠٠ علی فرزين ملک آرايی و ٨٩ ٣ 162گاوهای شيری نشريه  حسابداری ١۶٢

 دارد ۵٠,٠٠٠ جابری علی اکبر ٨٩ ٢ 164حسابداری و موسسات مالی اسالمی نشريه  استانداردهای ١۶۴

 دارد ١٧,٠٠٠ کميته فنی ٩٢ ٢٠ 166نمونه سهامی عام نشريه  صورتهای مالی ١۶۶

 دارد ۴۵,٠٠٠ شباهنگ دکتر رضا ٩١ ٧ 167جلد دوم نشريه  تئوری حسابداری ١۶٧

 دارد ٢٠,٠٠٠ اصل موسی بزرگ ٨٩ ۵ 168باره تئوری حسابداری نشريه  بيانيه ای در ١۶٨

 دارد ١٨,٠٠٠ علی فرزين ملک آرايی و ٨٨ ٢ 173غالت و دانه های روغنی نشريه  حسابداری کشت و ١٧٣

 دارد ۵٠,٠٠٠ کمالی زارع -ارباب سليمانی ٨٩ ٣ 174نشريه  حسابرسی داخلی ١٧۴

 دارد ۴۵,٠٠٠ اصل دکتر موسی بزرگ ٩٠ ٩ 175جلد اول نشريه  حسابداری ميانه ١٧۵

 ٩٠ ۶ 176 نشريه 16بکارگيری استاندارد شماره  راهنمای ١٧۶
و يونس  موسی بزرگ اصل

 باد آور نهندی
 دارد ١٨,٠٠٠
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 دارد ١٨٠,٠٠٠ عاليور عزيز ٩٢ ۵ 177جلد دوم هزينه يابی نشريه  حسابداری صنعتی ١٧٧

 دارد ٨٠,٠٠٠ اکبری دکتر فضل اله ٨٩ ٣ 178حسابداری نشريه  فرهنگ اصطالحات ١٧٨

١٧٩ 
 موجودی کاال نشريه 8گيری استاندارد شماره  راهنمای بکار

179 
 دارد ٢٠,٠٠٠ اصل دکتر موسی بزرگ ٩١ ۶

 ٩٢ ۶ 180 ذخاير نشريه 5و4بکارگيری استاندارد شماره  راهنمای ١٨٠
محمد رضا  احمد مدرس و

 شورورزی
 دارد ٠٠٠,٢۵

 دارد ۵٠,٠٠٠ فرقاندوست حقيقی -ناصر آريا ٨۵ ١ 181کامپيوتری و فن آوری اطالعات نشريه  حسابرسی ١٨١

١٨٢ 
 سرمايه گذاريها 15گيری استاندارد شماره  راهنمای بکار

 182نشريه
 دارد ١۴,٠٠٠ پورحيدری دکتر اميد ٨٩ ۵

١٨٣ 
استانداردهای حسابداری برای مديران غير مالی  خالصه
 183نشريه

 دارد ٢٠,٠٠٠ بولو- امين ناظمی -عبداللهی ٨٩ ٣

١٨۴ 
 مالی ميان دوره ای نشريه 22بکارگيری استاندارد  راهنمای

184 
 دارد ١۴,٠٠٠ نهندی يونس بادآور ٩٠ ۵

 دارد ٢٠,٠٠٠ اصل دکتر موسی بزرگ ٩١ ۶ 185 -پيمانکاری نشريه 9بکارگيرياستاندارد  راهنمای ١٨۵

 دارد ۶٠,٠٠٠ مهام کيهان ٨٩ ٣ 186حسابرسی با ساختار آموزشی نشريه استانداردهای ١٨۶

 دارد ٣٠,٠٠٠ مهدوی غالمحسين ٨۶ ١ 187حسابداريسازمانهای دولتی غير انتفاعی جلد سوم نشريه ١٨٧

١٨٨ 
وکارشناس مالی حسابداری دادگاهی نشريه  حسابرسی تقلبات

188 
 دارد ۵٠,٠٠٠ تيموری حبيب اله ٩٠ ٢

 دارد ١۴,٠٠٠ علی فرزين - ملک آرايی ٨۶ ١ 189گاوهای گوشتی نشريه  حسابداری ١٨٩

 ٩٠ ۵ 190 -اجاره ها- نشريه 21بکارگيری استاندارد  راهنمای ١٩٠
شورورزی-  -احمد مدرس

 بولو
 دارد ٢٠,٠٠٠
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 دارد ٣٠,٠٠٠ شورورزی -مدرس ٩٢ ۵ 191- درآمدعملياتی-نشريه 3بکارگيری استاندارد راهنمای ١٩١

١٩٢ 
-داراييهای ثابت مشهود-11بکارگيری استاندارد راهنمای
 192نشريه 

 دارد ١٨,٠٠٠ رحمانی -پورحيدری ٩٠ ۴

١٩٣ 
-داراييهای نامشهود-17بکارگيری استاندارد راهنمای

 193نشريه
 دارد ١٨,٠٠٠ پورحيدری دکتر اميد ٩٠ ۴

١٩۴ 
 -مشارکتهای خاص-23و20بکارگيری استاندارد  راهنمای
 194نشريه 

 دارد ٣٠,٠٠٠ بادآور نهندی دکتر يونس ٨٩ ٢

 دارد ٢۵,٠٠٠ مدد مصطفی علی ٨٩ ١ 195رفتار حسابداران حرفه ای نشريه  اخالق وآيين ١٩۵

 دارد ١۵٠,٠٠٠ ناظمی -نهندی ٩٠ ٣ 196جلد دوم نشريه (1) حسابداری ميانه ١٩۶

١٩٧ 
-قسمتهای مختلف نشريه 25بکارگيری استاندارد  راهنمای

197 
 دارد ٢٠,٠٠٠ رفيعی افسانه ٩٠ ٢

 ٩١ ٢ 2 حسابداری ميانه ١٩٨
رفيعی -  - دکتر بزرگ اصل

 نهندی
 دارد ١١٠,٠٠٠

 دارد ٣۵,٠٠٠  وتحقيقات مديريت اموزش ٩١ ٢  بين المللی اموزش حسابداری استانداردهای ١٩٩

 دارد ١۵٠,٠٠٠ حسابرسی سازمان ٩٢ ١ 2پيشرفته  حسابداری ٢٠٠

 دارد ١۵,٠٠٠  سازمان حسابرسی ٩٢ ١  حسابرسی دوماهنامه ۶۴

 دارد ١۵,٠٠٠  سازمان حسابرسی ٩٢ ١  حسابرسی دوماهنامه ۶۵١

 

 *** کليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان حسابرسی می باشد. ***
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