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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 
 

آیا تاکنون براي شما پیش آمده است که شـب قبـل از   
سریع مباحث کتاب درسی داشـته   ةامتحان، نیاز به دور
، این امکان وجود نداشـته  کمبود وقتباشید اما به دلیل 

گویی بعضی از به پاسخ باشد و در نتیجه در آزمون قادر
؟ بـا حـل کـردن چنـد سـؤال و      باشـید  ها نشدهپرسش

توان مروري بر مفهوم مورد نظـر  ها میآن بررسی پاسخ
 بلند مدت خود انتقال داد. ۀداشت و آن را به حافظ

ــما،     ــکالت شـ ــع مشـ ــراي رفـ ــور و بـ ــن منظـ ــه ایـ          بـ
 »وجوه نقد و تحریر دفاتر قـانونی حسابداري کارت فلش«

هـاي  پرسش ۀایم. ارائکارت مستقل تألیف کرده 50را در 
هایی واضح و تشریحی، به شما کمک متنوع به همراه پاسخ

کند تا مفـاهیم کتـاب را در زمـانی کوتـاه، دوره و بـه      می
ي بلندمدت خود انتقال دهید. امید اسـت کـه ایـن    حافظه

آمـوزانِ کوشـا،   مجموعه در پیشرفت تحصیلی شما دانـش 
 فراوانی داشته باشد.تأثیر 

  »پیروز و بهروز باشید«
  

 مقدمه


