
 
 تبلیغاتی آگهی انتشار و ضوابط نامه نرخ

 (، تا ده مجلد پس از آن1396 شهریور، 305)از شماره 
 )به هزار ریال( کل مبلغ  اندازه

 mm -ابعاد نوع
 (پهنا× )بلندا 

 شمارهتک  جایگاه
 )مقطوع(

 شماره سه
 % تخفیف(10)

 شماره پنج
 % تخفیف(15)

 شماره ده
 % تخفیف(20)

 168.000 62.500 پشت جلد 210×285 تمام صفحه
(3×56.000) 

265.000 
(5×53.000) 

500.000 
(10×50.000) 

 67.500 25.000 شناسنامهروبروی  210×285 تمام صفحه
(3×22.500) 

105.000 
(5×21.000) 

200.000 
(10×20.000) 

 17.000 های پیش از فهرست صفحه 210×285 تمام صفحه
 

45.900 
(3×15.300) 

72.250 
(5×14.450) 

136.000 
(10×13.600) 

 54.000 20.000 صفحه آغازین وسط تک 210×285 تمام صفحه
(3×18.000) 

85.000 
(5×17.000) 

160.000 
(10×16.000) 

 30.000 های وسط دوصفحه 420×285 دو تمام صفحه
 

81.000 
(3×27.000) 

127.500 
(5×25.500) 

240.000 
(10×24.000) 

 49.950 18.500 نی وسطصفحه پایا تک 210×285 تمام صفحه
(3×16.650) 

78.625 
(5×15.725) 

148.000 
(10×14.800) 

 210×285 تمام صفحه
های پیش از پشت  صفحه

 جلد
14.000 

 
37.800 

(3×12.600) 
59.500 

(5×11.900) 
112.000 

(10×11.200) 

 12.500 پایین -افقی  –داخل متن  170×120 نیم صفحه
 

33.750 
(3×11.250) 

52.500 
(5×10.500) 

100.000 
(10×10.000) 

 12.500 چپ -عمودی  –داخل متن  85×225 یک سوم صفحه
 

33.750 
(3×11.250) 

52.500 
(5×10.500) 

100.000 
(10×10.000) 

حساب،  دریافت سفارش آگهی، صدور صورتتا ده مجلد پس از آن، ( 1396 شهریور) 305رساند، از شماره  می دهندگان گرامی آگهیبه اطالع 
 های انتشار آگهی در مجله حسابدار در چارچوب ضوابط زیر انجام خواهد شد: حساب، و رزرو جایگاه ریافت مبلغ صورتد

 آگهیبهمربوطبایدًضرورتاسفارشموردهایقانونیخدماتومحصوالتمعرفیحقوقیثبتاشخاصموسساتوشرکتها()باشند.شده 

 پذیرشفرایندزمانسفارشازنامهدریافتآگهیکتبیرسربرگرویبر(امضاءدهندهومهرباوسمی)بدهیکاملتصفیهوپیشینشد.هایخواهدآغازآن 

 پذیرشقطعیبرسفارشمبنایاولویتزمانیتاریخدریافتنامهسفارشاعالموصورتصدورطریقازاعالمحسابخواهدشد. 

 سفارشباارتباطدردریافتیهمزمان،هایاول.باشدبیشترآنسفارشموردآگهیانتشارنوبتتعدادکهاستسفارشیباویت 

 مدجایگاهبرایکهمواردینظردرآگهیدیگریدهندهآگهیانتشاربابتازبرایشمارهدهازصورتکمتررزروامکان،باشدشدهصادرحسابمدنظرجایگاهبرای
شماره دراینموارد، صورتحسابمبلغکلاز10%هایپسازآنمیسرخواهدبود. زمانینهایپرداختومابقیطیچکنقداً انتشار)با تاریخآغاز بندیبهمبنا
 یقابلاستردادنخواهدبود.مبلغپیشدریافتتحتهیچشرایطدراینموارد،حسابقطعیصادرخواهدشد.دریافتوازاینبابتصورتها(آگهی

 آگهی تعهدانتشار پسصدور امضایدبیرکلوصورتحسابصرفا ایرانبا بهمهرانجمنحسابدارانخبره وتسلیمچکمدیرممهور هایاجراییمجلهحسابدار
هرگونهتوافقشفاهییامکاتباتمقدماتیازسویطرفیناط،دراینارتبخواهدبود.ءجرااالالزممعتبرو)همزمانباصدورصورتحساب(دهندهمربوطهتوسطآگهی
 فاقدهرگونهالزامتعهدآوربرایدوطرفخواهدبود.صورتحسابازجملهصدورپیش

 صورتحسابصدورازامکانپساعالمیخسارتمبلغکسرازپسودبیرکلموافقتصورتدرًصرفاسفارشموردآگهیانتشارلغو،خواهدبود.پذیر 

 صورتمبالغ،حساببهشماربستهآن،انتشارموضوعآگهی:شدخواهددریافتزیرشرحبه 
o شمارهتک:ًنقداحسابازیکیبهواریز()چکتسلیمیاانجمنبانکیهای 
o تاریخشمارهسهبهمساویمبالغبهچکفقرهسهطی:صورت1هایصدور)،2حسابو،بعدماهیک)3بعدماهدو) 
o جپنتاریخشمارهبهمساویمبالغبهچکفقرهسهطی:1های،بعدماهیک)2)دوو،بعد3ماه)چهاربعدماه 
o دهتاریخشمارهبهمساویمبالغبهچکفقرهسهطی:1های،بعدماهدو)2)پنجو،بعد3ماه)هشتبعدماه

آگهی در وبگاه رسمی انجمن و وبگاه رسمی مجله برخوردار خواهند شد. برای  سفارشبرای  تخفیف ویژه% 5از دهندگان مجله حسابدار  آگهی
 های مذکور مراجعه فرمایید.وبگاه "تبلیغاتی آگهی انتشار ضوابط و نامه نرخ"اطالع بیشتر به 

 
 

 ،میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، روبروی تهران
  ه دوم، ــقـ، طب28شماره بیمارستان کسری، 

 3691/15815، صندوق پستی: 1514936514کدپستی: 

 :مجله وبگاه و رایانامه
hesabdar.iica.ir 

hesabdar@iica.ir 
 

 :تلفن         +98  021  88659982
88659985  021  98+  
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