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 مقدمه 

 هعرفی شرکت و هحصوالت

 

افسخاس داسد دس ساسسای زأیٗ ٘یاص تاصاس داخّی ٚ خٛد وفایی «ضشکت وًیه پشداص»

ّٔی ، تا وادسی ٔجشب ٚ ٔسؼٟذ الذاْ تٝ زِٛیذ سیسسٕٟای ازٛٔاسیٖٛ ٔاِی ٚ اداسی 
 أش ٘یض تٝ خیطشفسٟای حائض إٞیسی ٘ائُ ٌشدیذٜ اسر. ایٗ دس ٚ ٕ٘ٛدٜ 

تا ٌشد ٞٓ آیی جٕؼی اص ٔسخػػیٗ سضسٝ وأدیٛزش ٚ  0385دس ساَ ایٗ ضشور 
غاحة ٘ظشاٖ سضسٝ حساتذاسی الذاْ تٝ زِٛیذ سیسسٕٟای ازٛٔاسیٖٛ ٔاِی ٚ اداسی ٕ٘ٛد ٚ تا ٌزضر حذٚد 

 ای ٔسؼذدی تٛدٜ اسر .ساَ زا وٖٙٛ لادس تٝ زِٛیذ ٔجٕٛػٝ ٘شْ افضاس ٞ 8

خشزٛاٖ  اٖتطشح ریُ ٔی تاضذ، وٝ تٝ ٕٞر دسس« وًیه پشداص»ٔحػٛالذ ضشور ٘شْ افضاسی تشخی اص 

 ذ.ٙایٗ ضشور دس حاَ افضایص ٔی تاض ٞای٘شْ افضاس ،ٔسخػػیٗ صتذٜ 
 
 زِٛیـذی ٚ ذاسی دس سٝ ٘سخـٝ فشٚضٍاٞی، ضشوـسیـ٘ـشْ افضاس حسات 

 «ٚٔذیشاٖ افضاسحساتذاسی ٚیژٜ تاصاسیاتاٖ ٘سخٝ ا٘ذسٚیذ٘شْ«اســحساب ی 
 ایٙـسـش٘سی(ــه ایٙسـش٘سـی )خٙـسـأـا٘ـٝ اسسـاَ ٚ دسیافـر خـیـأـ ُ 

 ٔــشیك سیـ٘شْ افضاس اسساَ ٚدسیافر خیأه اصق(ٛدْـٓ واسذGSM) 

 ی ٚ خشداصش زػٛیش(ـــٛس ٚغیـاب )واسزی، اثـشاٍ٘ـطــسـسیسسٓ حؿـ 
 ذاسیـــحساتسیسسٓ اازٛٔازیه ت ساصی ٍٕٞاْلاتّیر  تا ایٙسش٘سی ٍاٜشٚضف 
 ٛساٖ ٚ فسر فٛدـٚیژٜ سسس» خف( 8ٚ  4،  2ٝ واِـشآی دی )صیشتـسـس» 

 ٝ(ٚیسسا ٚ...، واسیٗ،خٙذ، دیثاَ، ٔحه)ساَیجدی شاصٚٞایزا٘ٛاع  ازػاَ تٝ صیشتسس 

 اج تــاسوـــذصیش تسسـٝ زِٛـیـذ ٚ چـ 

 ٘سایٍاٖ(هاج چر ٚ چشیشْ افـضاس ٔذی( 
 ٜصیشتسـسٝ زِٛیـذ ٚ تـٟای زـٕـاْ ضـذ 
 صیــشتسـسـٝ حــمـٛق ٚ دســسـٕــضد 
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 اولفصل 

 نصب و راه اندازی نرم افسار

ایٗ لاتّیر سا داسد وٝ تٝ  وًیه پشداصتشای یه ٘ػة سادٜ ٚ آساٖ آٔادٜ ضٛیذ! ٘شْ افضاس حساتذاسی 

. تیسی ٘ػة ضٛد  64 یا32اػٓ اص XP ،Seven ،8  ٚ8.1ساحسی تش سٚی زٕأی ٘سخٝ ٞای ٚیٙذٚص

س دس غٛسزیىٝ ٘شْ افضا ٘شْ افضاس سا داخُ دسایٛ تٍزاسیذ زا ازٛساٖ آٖ اجشا ٌشدد. CDتشای ایٗ ٔٙظٛس اتسذا 

ٚ تا داتُ وّیه سٚی دسایٛ  My Computerآٖ سا اص قشیك غفحٝ  تػٛسذ ازٛساٖ تاص ٘طذ ٔی زٛاٖ

CD/DVD Rom ٘ اییذٕاجشا. 

 خٛاٞیذ ضذ.)خیص ٘یاصٞای ٘شْ افضاس( ٘ػة اَٚ ٚاسد ٔشحّٝ « ٘ػة ٘شْ افضاس»تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

ٚ ٔٙسظش تٕا٘یذ زا خیص ٘یاصٞای ٘شْ افضاس تكٛس وأُ  سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ  Installدس خٙجشٜ تاص ضذٜ ٌضیٙٝ 

 ٘ػة ضٛد.
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خس اص ٘ػة خیص ٘یاصٞای ٘شْ افضاس ، ٚاسد ٔشحّٝ  

 ٔی ضٛیذ.« افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص٘شْ »٘ػة 

 سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ.«تؼذی»تاص ضذٜ دوٕٝ  دس خٙجشٜ

 

خس اص زاییذ ٔسٗ زٛافمٙأٝ تٝ 

 غفحٝ زؼییٗ ٔسیش ٘ػة 

 ٔی سسیذ.

 

 

 

 

 

خس اص زؼییٗ ٔسیش دس غفحٝ تؼذی ، 

٘شْ افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص ، ٘ػة 

 دوٕٝ تؼذی سا تفطاسیذ.

 

 

 

 

 

ایذ ،جٟر خشٚج اص تش٘أٝ ٘ػة  زثشیه ٔیٍٛییٓ ، ضٕا ٔٛفك تٝ ٘ػة ٘شْ افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص ضذٜ

 سا تفطاسیذ. «پایان»ٌضیٙٝ 
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 وکاتی دس مًسد ساٌ اوذاصی وشم افضاس دس وسخٍ َای  مختلف يیىذيص: 

اص اجشای تش٘أٝ تایسسی الذأاذ صیش سا ا٘جاْ  یصخ Sevenدس ٚیٙذٚص :  8.1ي  Seven  ،8يیىذيص 

 دٞیذ:

سٚی آیىٗ ٘شْ افضاس تش سٚی غفحٝ دسسىاج ساسر وّیه وشدٜ ٚ  -0

 سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ. Propertiesٌضیٙٝ 

سا   Compatibilityسشتشي دس خٙجشٜ تاص ضذٜ -0

 ا٘سخاب ٔی وٙیٓ.

 ٙٝ ـضیـه ٌـشي زیـشتـٗ ایٗ سـاییـخلسٕر دس  -2

Run this Program as an Administrator  سا

 تثٙذیذ. Okفؼاَ ٕ٘ٛدٜ ٚ خٙجشٜ سا تا ا٘سخاب دوٕٝ  

 ا ٕ٘اییذ.٘شْ افضاس سا اجشاص سٚی غفحٝ دسىساج  حاَ -3

 

 

 

 :8.1ي  8يیىذيص 

تػٛسذ  دات نت فریم ورک ،8.1ٚ 8دس ٚیٙذٚص ٞای

 خیص فشؼ ٚجٛد ٘ذاسد.

 تٝ ٕٞیٗ دِیُ تایسسی تا زٛجٝ تٝ ٘سخٝ ٚیٙذٚص، داذ ٘ر ٔشتٛـ تٝ آٖ ٘ػة ٌشدد.

 ٘ػة ٕ٘اییذ. ٘شْ افضاس CDدس داخُ Otherخٛضٝ داذ ٘ر ٔشتٛـ تٝ ٘سخٝ ٚیٙذٚص سا ٔی زٛا٘یذ اص 

 

، دات نت  قبل از شروع مراحل نصبتوجه نماییذ در این دو نسخه از وینذوز حتما نکته!! 

 .گرددفریم ورک بایذ نصب 
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 دومفصل  

 تعاریف اولیه

زؼشیف ساَ ٔاِی ٔی تاضذ. ٘شْ افضاس سا اجشا  لذْخس اص ٘ػة تش٘أٝ اِٚیٗ تعشیف سال مالی :  -1

.ٔی زٛا٘یذ ٞش ػٙٛاٖ دِخٛاٞی سا وٙیذسا ا٘سخاب « تعشیف سال مالی»ٕ٘اییذ. دس خٙجشٜ تاص ضذٜ ٌضیٙٝ 

 تشای ساَ ٔاِی خٛد دس ٘ظش تٍیشیذ. خس اص زؼشیف ساَ ٔاِی ٔی زٛا٘یذ ٚاسد ٘شْ افضاس ضٛیذ.

 
ٜ ٘شْ افضاس حساتذاسی زه ساَ ٔاِی ٔی تاضذ تٝ ٕٞیٗ دِیُ دس تا زٛجٝ تٝ ایٙىٝ ٘سخٝ ساد وکتٍ !!

 ساَ ٔاِی تشای ضٕا تاص خٛاٞذ ضذ.زؼشیف  صٔاٖ اجشا ٘شْ افضاس زٟٙا خٙجشٜ

حزف ٚ یا اغالح ػٙٛاٖ ساَ ٔاِی ٔی زٛا٘یذ اص دوٕٝ ٞای ٔشتٛقٝ اسسفادٜ ٕ٘اییذ. ٘یاص تٝ دس غٛسذ 

 ٔی تاضذ. 15037597591دلر ٕ٘اییذ سٔض ٔذیشیر خیص فشؼ 

باصگشداوی »دوٕٝ تا اسسفادٜ اص سدس  ،، اتسذا یه ساَ ٔاِی زؼشیف ٕ٘ٛدٜ  اقالػاذتاصٌشدا٘ی  جٟر

روش ٝ سا ا٘سخاب ٚ تاصٌشدا٘ی ٕ٘اییذ. الصْ ت حاٚی اقالػاذ خطسیثاٖ ٔی زٛا٘یذ آخشیٗ فایُ« اعالعات

 وّیٝ اقالػاذ ٔٛجٛد دس ساَ ٔاِی ا٘سخاب ضذٜ حزف خٛاٞذ ضذ. اقالػاذ؛ اسر دس غٛسذ تاصٌشدا٘ی
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 خشداص ٘ٛیٗ  دس ٘شْ افضاس حساتذاسی« 0واستش»تػٛسذ خیص فشؼ واستشی تا ٘اْ  تعشیف کاسبش: -2 

 .کاسبش فاقذ سمضعبًس می باضذزؼشیف ضذٜ اسر وٝ ایٗ 

 تا زٛجٝ تٝ ٘یاص زؼشیف ٕ٘اییذ.  واستش ،زٛا٘یذ تٝ زؼذاد ٘أحذٚدی خس اص ٚسٚد تٝ ٘شْ افضاس ٔی

سا ا٘سخاب ٕ٘ٛدٜ زا خٙجشٜ ٔشتٛقٝ تاص « کاسبشان»ٌضیٙٝ « پشيوذٌ»اص ٔٙٛی  جٟر ٔذیشیر واستشاٖ

 « يیشایص»تا دوٕٝ ٛا٘یذ واستش جذیذ سا زؼشیف ٕ٘اییذ، ٔی ز« اضافٍ»دوٕٝ  اسسفادٜ اصا ت .ضٛد

واستش ٔٛسد ٘ظش اص سیسسٓ « حزف»سا اغالح ٕ٘اییذ ٚ تا ا٘سخاب  ا٘سخاب ضذٜٔی زٛا٘یذ اقالػاذ واستش 

 خان خٛاٞذضذ.

 
. تذیٟی اسر ایٗ  دس وسخٍ متًسظ ي پیطشفتٍ يجًد داسد امکان چىذ کاسبشٌ تىُاوکتٍ!! 

 ٌضیٙٝ دس ٘سخٝ سادٜ غیشفؼاَ تاضذ.

ٚ فؼاِیر ایجاد  دستشسیسغح ٔی زٛاٖ تشای ٞش واستش تا زٛجٝ تٝ ٘ٛع فؼاِیر دس ٘شْ افضاس  وکتٍ!!

واستشاٖ سا دس ٘شْ افضاس ٔحذٚد وشد.أا ایٗ أىاٖ زٟٙا دس ٘سخٝ خیطشفسٝ ٔیسش ٔی تاضذ وٝ اص ٔٙٛی 

 لاتُ زٙظیٓ ٔی تاضذ.« تعییه سغح دستشسی کاسبشان»ٌضیٙٝ « امکاوات»
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واسزخٛاٖ خیص فشؼ زؼییٗ  ٚ ؾٕٙا ایٗ أىاٖ ٚجٛدداسد وٝ تسٛاٖ تشای ٞش واستش غٙذٚق، ا٘ثاس 

وذ جذاٌا٘ٝ ای سا دس تشای ٞش واستش یا ٚیضیسٛس اس( ٔی زٛاٖ ــٕ٘ٛد.تشای اسزثاـ تا ٘سخٝ ا٘ذسٚیذ )حساب ی

 ٘ظش ٌشفر.

دس ٘شْ افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص ٔی زٛاٖ تٝ زؼذاد ٘أحذٚد غٙذٚق زؼشیف وشد. تعشیف صىذيق: -3

تشای دسسشسی تٝ غٙذٚلٟأی زٛا٘یذ اص ٔٙٛی ا ٔی تاضٙذ.غٙذٚق ٞا تٝ ٔٙضِٝ ٔثّغ خَٛ ٘مذ ضٕ

ٚ یا دس غفحٝ ٘شْ افضاس تا فطشدٖ خاب ٕ٘اییذ سسا ا٘« صىذيق»ٌضیٙٝ « اعالعات پایٍ»

 دسسشسی خیذا خٛاٞیذ وشد. تٝ ِیسر غٙذٚق ٞا غفحٝ وّیذ«ظ»حشف

 
 ٔثّغ خَٛ ٘مذی وٝ دس حاَ حاؾش ٔٛجٛد ٔی تاضذ سا دس ایٗ تخص ثثر ٕ٘اییذ. مًجًدی ايل ديسٌ:

ٔیسشٔی تاضذ. ؾٕٙا ٔی زٛاٖ دس ٘سخٝ ٔسٛسف ٚ خیطشفسٝ  زٟٙا،  أىاٖ زؼشیف چٙذیٗ غٙذٚق وکتٍ!!

 ا دس صٔاٖ زؼشیف واستش ٔطخع ٕ٘ٛد.ش واستش غٙذٚق خیص فشؾی ستشای ٞ

 .زفىیه لاتُ ٌضاسش ٌیشی ٔی تاضذتٝ تٝ ایٗ زشزیة ٚجٝ ٘مذ ٔٛجٛد دس غٙذٚق ٞشوذاْ اص واستشاٖ 
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سا « باوک»ٌضیٙٝ «اعالعات پایٍ»ٔی زٛا٘یذ اص ٔٙٛی جٟر زؼشیف تا٘ه ٞا تعشیف باوک: -4 

 .فطاس دٞیذسا اص غفحٝ وّیذ « ب»حشف اییذ ٚ یا دس غفحٝ اغّی ٘شْ افضاس ا٘سخاب ٕ٘

 
حساب تا٘ىی  تٝ دسسٍاٜ وٝ دسغٛسزی (: کاستخًان فشيضگاَیپایاوٍ فشيضگاَی)دستگاٌ 

فاوسٛس فشٚش تسٛاٖ  رٔی تاضذ زیه ٔشتٛقٝ سا فؼاَ ٕ٘اییذ زا دس صٔاٖ ثث فشٚضٍاٞی ٔسػُ واسزخٛاٖ

 .اسسفادٜ ٕ٘اییذآٖ سا 

ایٗ أىاٖ دس  أا.دس وسخٍ سادٌ تىُا می تًاویذ سٍ حساب باوکی سا تعشیف وماییذوکتٍ!! 

 ٘سخٝ ٞای ٔسٛسف ٚ خیطشفسٝ تػٛسذ ٘أحذٚد خٛاٞذ تٛد .

تٝ حساب چه ٞای دسیافسی :اص اقالػاذ ٚاسد ضذٜ دستخص تا٘ه ٞا جٟر چاج فشْ ٚاٌزاسی تًجٍ

 دلر الصْ سا ٔثزَٚ فشٔاییذ.اسسفادٜ ٔی ضٛد ،دس زىٕیُ دلیك ایٗ اقالػاذ 

دس ایٗ تخص تایذ  اػٓ اص زأیٗ وٙٙذٌاٖ ٚٔطسشیاٖحمیمی ٚحمٛلی وّیٝ افشادتعشیف اضخاظ: -5

ٚ یا دس غفحٝ « اضخاظ»ٌضیٙٝ « اعالعات پایٍ»زؼشیف ضٛ٘ذ. تشای ایٗ ٔٙظٛس ٔی زٛا٘یذ اص ٔٙٛی 
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ا٘سخاب دوٕٝ  دس خٙجشٜ تاص ضذٜ تاتٝ خٙجشٜ ٔذیشیر اضخاظ دسسشسی خیذا وٙیذ.« ا»اغّی فطشدٖ دوٕٝ  

 سا دس ٘شْ افضاس ثثر ٕ٘ٛد.ٔی زٛاٖ اقالػاذ ضخع جذیذ « اضافٍ»

دس ایٗ خٙجشٜ ٔی زٛا٘یذ تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 ٔشتٛقٝ اضخاظزٟٙا « تسسا٘ىاساٖ»، «تذٞىاساٖ»

ؾٕٙا ٔی زٛاٖ اضخاظ سا  سا ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ.

ضخع  تشای ٞش ٞای ٔجضایی زؼشیف وشد. دسٌشٜٚ

ٔثّغ حساب اَٚ  ،٘یض ٔی زٛاٖ دس ٍٞٙاْ زؼشیف

دٚسٜ )تذٞىاس،تسسا٘ىاس،تی حساب( سا ٕٞشاٜ تا ٔثّغ 

 زؼییٗ ٕ٘ٛد.حساب ايل ديسٌ حساب تٝ ػٙٛاٖ 
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٘ظش ٌشفسٝ اسر دس سا ٘ٛیٗ خشداص ایٗ أىاٖ  حساتذاسی٘شْ افضاس  ضيدن اضخاظ اص فایل اکسل:اف 

،  تػٛسذ  سا اص قشیك فایُ اوسُتسٛا٘یذ اقالػاذ اضخاظ وٝ تشاحسی 

ٚاسد ٘شْ افضاس ٕ٘اییذ.تشای ایٗ ٔٙظٛس دس خٙجشٜ اضخاظ اص  ٌشٚٞی

 سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ.« Excelدسیافت دادٌ اص فایل»ٌضیٙٝ « دادٌ َاي اسسال دسیافت »ٔٙٛی 

اوسُ سا دس فیّذٞای ٔطخع ضذٜ ی سسٟٛ٘ای فایُ  خاب فایُ اوسُ ٔٛسد ٘ظش تایذ ضٕاسٜخس اص ا٘س 

افضيدن بٍ لیست »دوٕٝ  ،دسج ٕ٘اییذ.خس اص زىٕیُ اقالػاذ ٚ زٙظیٓ ضشٚـ اؾافٝ وشدٖ اضخاظ

 تا ایٗ ػُٕ وّیٝ اضخاظ تػٛسذ یىجا تٝ ِیسر اضخاظ ٔٛجٛد دس سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ.« اضخاظ

 ذ ضذ.ٙ٘شْ افضاس افضٚدٜ خٛاٞ

 
ٚ لػذ ا٘سماَ اقالػاذ  دیٍشی اسسفادٜ ٔی وشدٜ ایذ حساتذاسی دس غٛسزی وٝ لثال اص ٘شْ افضاس وکتٍ!! 

اقالػاذ ٘شْ افضاس حساتذاسی لثّی زاٖ زحٛیُ فایُ خطسیثاٖ ٔی زٛا٘یذ تا خشداص سا داسیذ؛ تٝ حساتذاسی ٘ٛیٗ

 زحٛیُ تٍیشیذ. تٝ ٔسخػػیٗ ضشور ٘ٛیٗ خشداص ؛ فایُ اوسُ اقالػاذ اضخاظ ٘شْ افضاسزاٖ سا
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سا ا٘سخاب « کاالَا»ٌضیٙٝ «اعالعات پایٍ»واالٞا ٔی زٛا٘یذ اص ٔٙٛی  ٔذیشیرتشای تعشیف کاال:-6 

جشٜ تاص ضذٜ ٔی زٛاٖ تشای واالٞا ٌشٜٚ ٞای ٔخسّف ٚ ٕٞچٙیٗ ٚاحذٞای ٔٛسد ٘یاص سا ٕ٘اییذ. دس خٙ

 ٌشفر. سا دس٘ظشٔسفاٚذ اؾافٝ وشد. ٕٞچٙیٗ ٔی زٛاٖ تشای یه واال چٙذٚاحذ 

سكح لیٕر  8وذ ٚ ٘اْ واال ، دس ایٗ خٙجشٜ أىاٖ ثثر 

ٔطخػٝ  8، ٔٛجٛدی ٚ فی اَٚ دٚسٜ، زػٛیش ،فشٚش 

 أىاٖ خزیشخٛاٞذ تٛد.٘مكٝ سفاسش ٚ ...  فٙی ،

٘اْ واال، واالٞای تا ٘اْ ٔطاتٝ دسج ٕٞچٙیٗ دس ٍٞٙاْ 

دس خاییٗ فشْ لاتُ ٔطاٞذٜ خٛاٞٙذ تٛد زا واالی 

 دس ٘شْ افضاس ثثر ٘طٛد. زىشاسی

أىاٖ زؼییٗ چٙذیٗ ٚاحذ واال  چىذياحذیدس سشتشي 

خٛاٞذ ضذ. ایٗ  ٕٞشاٜ تا ؾشیة ٞای ٔشتٛقٝ ٔیسش

 أىاٖ تشای اغٙافی وٝ تشای یه واالچٙذ ٘ٛع ٚاحذ

یا واسزٗ  ، یا ضاخٝ ٚ ٔسش، ٔثُ تسسٝ ٚ ویٌّٛشْ  ٔسفاٚذ

  داس٘ذ دس ٘ظش ٌشفسٝ ضذٜ اسر. ؛ٚ ػذد 
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 ابتذای ديسٌ: اسىاد دسیافتىی ي پشداختىیتعشیف -7 

ٌضیٙٝ « اعالعات پایٍ»اص ٔٙٛی خشداخسٙی اتسذای دٚسٜ ٔیسٛا٘یذ چه ٞای دسیافسٙی ٚ جٟر ثثر 

اسٙاد دس خٙجشٜ تاصضذٜ دس سشتشي  .سا ا٘سخاب وٙیذ « ُای ياسدٌ ي صادسٌ ابتذای ديسٌچک»

 سا ، چىٟایی دسیافسٙی اتسذای دٚسٜ

وٝ اص ٔطسشیاٖ خٛد دسیافر وشدٜ 

ٚ ٔشتٛـ تٝ لثُ اص ساٜ ا٘ذاصی ایذ 

لاتُ ٘شْ افضاس حساتذاسی تٛدٜ ، 

 .تاضذ ٔیٔطاٞذٜ ثثر ٚ 

دسیافسٙی  ٟایجٟر ثثر چى

اسىاد »اتسذای دٚسٜ دس سشتشي 

ویذ  «دسیافتىی ابتذای ديسٌ

 سا تفطاسیذ.  «اضافٍ»

اسٙاد دسیافسٙی اتسذای  !!وکتٍ!

ضٛد وٝ خیص اص ضشٚع دٚسٜ ٔاِی یا ساٜ ا٘ذاصی ٘شْ افضاس حساتذاسی اص  ٜ تٝ چه ٞایی ٌفسٝ ٔیسدٚ

ٔیّیٖٛ زٛٔاٖ  2ٝ دس حاَ حاؾش و ٓضخػی تا ٘اْ سؾایی داسیاضخاظ دسیافر ٕ٘ٛدٜ ایذ. تؼٙٛاٖ ٔثاَ 

 اسیذ ؛ ضٕا تایذ:فمشٜ چه سشسسیذ ٘طذٜ اص ایٗ ضخع د 3تذٞی داسد ٚ ضٕا 

 ٖٛ زٛٔاٖ تذٞىاس دس ِیسر اضخاظ زؼشیف ٕ٘اییذ.یٔیّ 2ایٗ ضخع سا تا ٔا٘ذٜ حساب اتسذای دٚسٜ  -0

دس تخص اقالػاذ خایٝ ، چىٟای ٚاسدٜ ٚ غادسٜ اتسذای دٚسٜ ، چىٟای ایٗ ضخع سا ثثر ٕ٘اییذ؛  -2

ضذ ، ٔثّغ تذٞی دلر وٙیذ وٝ چٖٛ ایٗ چىٟای ٔشتٛـ تٝ حساتٟای لثّی ضٕا تا ایٗ ضخع ٔیثا

 ٔی ٔا٘ذ.تالی ٖٛ زٛٔاٖ تذٞىاس یٔی2ّتذٖٚ زغییش دس ٔا٘ذٜ ،  ایٗ ضخع

یخٛاٞیذ چه سا زغییش ٕ٘ی دٞٙذ ، اٌش  (یا ٌیش٘ذٜ)چىٟای اتسذای دٚسٜ ٔا٘ذٜ ضخع خشداص٘ذٜ وکتٍ!!! 

الذاْ تٝ ثثر ( یا خشداخر)ردسیاف –چه دس ٔا٘ذٜ حساب ضخع زاثیش ٌزاس تاضذ ، تایذ اص ٔٙٛی ػّٕیاذ 

  چه ٕ٘اییذ.
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 سایش اعالعات پایٍ-7 

خذٔاذ اسایٝ ضذٜ ٔا٘ٙذ ٞضیٙٝ اجشذ ، قشاحی ، ٘ػة ٚ ... ٔی زٛاٖ اص ٔٙٛی  زؼشیفتشای خذمات: 

 ذ. اسسفادٜ ٕ٘ایی« خذمات»ٌضیٙٝ « اعالعات پایٍ»

 .أىاٖ خزیش اسرفاوسٛس فشٚش  اص قشیكخذٔاذ ثثر :وکتٍ

سا  «َضیىٍ َا»ٌضیٙٝ « اعالعات پایٍ»ٔٙٛی زٛاٖ اص ٞای خشداخسی ٔی ٞضیٙٝ زؼشیفتشای  َضیىٍ :

دس ٞای ٔٛجٛد دس ٘شْ افضاس اؾافٝ وشد.  ٞضیِٙٝیسر ای سا تٝ  ا٘سخاب ٕ٘ٛد. ٚ دسغٛسذ ٘یاص ٔی زٛاٖ ٞضیٙٝ

ٌضاسش ٌشدش غفحٝ وّیذ F10ٔٛسد ٘ظش ٚ فطشدٖ دوٕٝ  ٞضیٕٙٝٞیٗ خٙجشٜ ٘یض ٔی زٛاٖ تا ا٘سخاب 

 ٔطاٞذٜ ٕ٘ٛد.آٖ سا 

 ٔیثاضذ. أىاٖ خزیش«سىذ پشداخت صذيس» ٌضیٙٝٚ «عملیات»ٔٙٛی  ثثر ٞضیٙٝ ٞا اص قشیك!! !وکتٍ

زا صٔاٖ  ٕ٘اییذسا زؼییٗ  ٞایساٖاص قشیك ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛاٖ ضٕاسٜ سشیاَ دسسٝ چه دستٍ چک: 

 خشداخر چه ضخػی ، آخشیٗ ضٕاسٜ سشیاَ تػٛسذ ازٛٔازیه خیطٟٙاد ٌشدد.

 ٔؼیٗ ٚ زفػیّی(، وُ، )اػٓ اص ٌشٜٚأىاٖ ٔطاٞذٜ وّیٝ حساتٟای ٔٛجٛد دس ٘شْ افضاسچاست حسابُا: 

ٚ ... سا ٔی دٞذ. ؾٕٗ ایٙىٝ ٔی زٛا٘یذ تشاحسی حساب جذیذی دس  ٔا٘ذٜ حساب، یًٙ ٔاِی ٕشاٜ وذٞ تٝ

تٝ دٚ غٛسذ ٕ٘ایص دسخسی ٚ ٕ٘ایص  چاسذ حساتٟا یُ زؼشیف ٕ٘اییذ.ػٞشیه اص سكٛح وُ، ٔؼیٗ، زف

 ی لاتُ ٔطاٞذٜ ٔی تاضذ.ِیسس

دس ٘شْ « تشداضر ٔاِه»تكٛس خیص فشؼ  ،اص دیٍش ٔٛاسد زؼاسیف اِٚیٝ تشداضر ٔی تاضذ بشداضت: 

 اسسفادٜٚ ٔٛسساذ زه ٔاِىیسی  ٞا حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص زؼشیف ضذٜ اسر وٝ جٟر فشٚضٍاٜ افضاس

تٝ سایش ضشواء سا ٘یض زؼشیف حساتٟای تشداضر ٔشتٛـ . دس غٛسذ ٘یاص ٔی زٛاٖ اص ایٗ لسٕر ٔیطٛد

 ٕ٘اییذ.

یُ سا تػٛسذ جذاٌا٘ٝ ٔی زٛاٖ دس ٞش یه اص ٌضیٙٝ ػوُ، ٔؼیٗ ٚ زفِیسر وأُ حساتٟای دفسش: وکتٍ

 ٔطاٞذٜ ، اؾافٝ، ٚیشایص ٚ حزف ٕ٘ٛد.« اعالعات پایٍ»ٞای ٔٙٛی 
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 سومفصل 

 عولیات

فاوسٛس،فاوسٛس فشٚش،فاوسٛسخشیذ، ٔشجٛػی خشیذ ٚ دس ایٗ ٔٙٛ الذأاذ اغّی ٘شْ افضاس ٔثُ غذٚس خیص 

 فشٚش ،سٙذخشداخر ٚ دسیافر ٚ ... ثثر ٔی ضٛد.

تشای ایٗ  .اسسفادٜ ٔیطٛدفاوسٛس خشیذ  ،اص افضایص ٔٛجٛدی واالٞا دس ٘شْ افضاس جٟرفاکتًس خشیذ: -1

دس فاوسٛس خشیذ سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ. اِٚیٗ خٙجشٜ « فاکتًس خشیذ»ٌضیٙٝ « عملیات»اص ٔٙٛی ٔٙظٛس 

ا٘سخاب قشف حساب ٔی تاضذ. خس اص ا٘سخاب ٘اْ قشف حساتی وٝ خشیذ واال اص آٖ ا٘جاْ ضذٜ اسر، 

ٕ٘ایص ٙجشٜ افضٚدٖ واال تٝ فاوسٛس خ

ٜ خٛاٞذ ضذ. دس وادس وذ واال، داد

سا  واالتاسوذ یا تخطی اص ٘اْ  ،وذ

  سا تض٘یذ Enterدسج ٕ٘ٛدٜ ٚ دوٕٝ 

ػثاسذ ِیسر واالٞای ٔطاتٝ تا زا 

ٚاسد ضذٜ تشای ضٕا ٕ٘ایص دادٜ 

 د.ٛض

خس اص افضٚدٖ وّیٝ الالْ خشیذاسی 

ضذٜ ٔی زٛا٘یذ ٘حٜٛ خشداخر آٖ سا ٘یض 

زؼییٗ ٕ٘اییذ.تا ا٘سخاب ایٗ  F8تا دوٕٝ 

تاص خشداخر  دوٕٝ خٙجشٜ ٔشتٛـ تٝ سٙذ

 ثثر ٕ٘اییذ. F5یا « رخیشٌ»فاوسٛس سا تا دوٕٝ  ٔطخع وشدٖ ٘حٜٛ خشداخر ،خٛاٞذ ضذ.خس اص 
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، ٌضاسش (F9)واالٌضاسش وّیٝ ٔؼأالذ ایٗ وکتٍ:  

ٌٚضاسش ایٗ  (F10)ضخعوّیٝ ٔؼأالذ تا ایٗ 

دسحیٗ غذٚسفاوسٛس (F11واالٚ قشف حساب )

 وٝ اص ٔٙٛی خاییٗ غفحٝ لاتُ دسسشسی اسر.،  خشیذ لاتُ ٔطاٞذٜ ٔی تاضذ

،ٔٙٛیی ٔطاتٝ زػٛیش صیش ٕ٘ایاٖ خٛاٞذ ضذ.دس ایٗ ٔٙٛی أىا٘ازی دس جذَٚ فاوسٛس تا ساسر وّیه وشدٖ 

افضٚدٖ واال، اغالح ٚ حزف سكش جاسی)ا٘سخاب ضذٜ(، دسیافر »چٖٛ 

اقالػاذ ٚ الالْ فاوسٛس اص فاوسٛسٞای دیٍش ٔثُ فاوسٛس فشٚش یا خشیذ 

یا تشٌطسی خشیذ یا فشٚش، چاج تاسوذٞای واال دس سٝ ا٘ذاصٜ خیص 

یٕر الالْ فاوسٛس، ٔحاسثٝ ٚصٖ تاس٘أٝ ٚ اص ٕٞٝ ٟٕٔسش فشؼ ، زغییش ل

 لشاس داسد.« ثبت َضیىٍ َای فاکتًس

ٞای  ٔی زٛا٘یذ ٞضیٙٝ« ثبت َضیىٍ َای فاکتًس»تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

سٚی تٟای زٕاْ ضذٜ واال زاثیش  خشیذ سا دس فاوسٛس دسج ٕ٘اییذ تذٖٚ آ٘ىٝ دس ٔثّغ فاوسٛس ِحال ٌشدد أا تش

 خٛاٞذ داضر.

تشای ضٕا فؼاَ تاضذزا مذیشیت ي چاپ باسکذ تشای چاج ا٘ٛاع ٔخسّف تاسوذٞا، تایذ صیشتسسٝ کتٍ!!! و

 تسٛا٘یذ تاسوذٞای دِخٛاٜ خٛد سا زِٛیذ ٚ چاج ٕ٘اییذ.

تٝ ا٘ذاصٜ دسغذ دِخٛاٜ  خشیذ واال سأی زٛا٘یذ ٔثّغ فی « تغییش قیمت اقالم فاکتًس»تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 زٟٙا دس ایٗ فاوسٛس واٞص یا افضایص دٞیذ.

ضٕاسٜ فاوسٛس اسساِی اص سٛی فشٚضٙذٜ سا دس ٕٞیٗ فاوسٛس ثثر  F4زٛا٘یذ تا فطشدٖ دوٕٝ  ٕٞچٙیٗ ٔی

 ٕ٘ٛدٜ زا دس ٌضاسش ٌیشی ٞای تؼذی تسٛاٖ تشاساس ایٗ فیّذ ٘یض جسسجٛ سا ا٘جاْ داد.

دس سٕر چح ایٗ فشْ ٘یض ٔی زٛا٘یذٔٛاسدی چٖٛ زخفیف فاوسٛس، وشایٝ حُٕ ٚ ٔاِیاذ تش اسصش افضٚدٜ سا 

 .ٕ٘اییذدسج 

آٔاس ٔٛجٛدی واال دس ا٘ثاس تشٚص سسا٘ی ٔیطٛد ٚ سٙذ دٚتُ حساتذاسی  زٛجٝ ٕ٘اییذ تا ثثر فاوسٛس خشیذ

 ٌشدد. ٔیٔشتٛـ تٝ خشیذ ٘یض تػٛسذ ازٛٔازیه ثثر سیسسٓ حساتذاسی ٔاِی 
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 فاکتًس فشيش: -2 

تاضذ.دس ایٗ فاوسٛس ٔی  یىی اص خشواستشدزشیٗ تخص ٞای ٘شْ افضاسحساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص، فاوسٛس فشٚش 

 ٔی زٛا٘یذ ٘اْ تاصاسیاب، ٘اْ قشف حساب ٚ الالْ واال سا اؾافٝ ٕ٘اییذ.

ٕٞچٙیٗ تا ساسر وّیه وشدٖ 

ٚ ظاٞش ضذٖ  دس ایٗ فاوسٛس

سا  خذماتٔٙٛی آٖ ٔی زٛا٘یذ 

٘یض تٝ فاوسٛس اؾافٝ ٕ٘اییذ.دس 

غٛسذ ٘یاص ٔی زٛا٘یذ اقالػاذ 

 فاوسٛس جّٕٝ اص دیٍش فاوسٛسٞای

خشیذ ٚ  ٔشجٛػیخشیذ، فشٚش، 

ایٗ فاوسٛس تاسٌزاسی سدسا فشٚش

 ٕ٘اییذ.

تاساسر وّیه وشدٖ دس فاوسٛس فشٚش ٔٙٛیی ظاٞش خٛاٞذ ضذ وٝ 

ٔخسّف، زغییش لیٕر أىاٖ چاج تاسوذ واالٞای دسج ضذٜ دس اتؼاد 

 ... دس ایٗ ٔٙٛ لاتُ دسسشسأٝ ٚالالْ فاوسٛس، ٔحاسثٝ ٚصٖ تاس٘

 .تٛدخٛاٞذ

زسٛیٝ  یٔخسّف ٟایخس اص افضٚدٖ الالْ ٔٛسد ٘ظش ٔی زٛاٖ تٝ سٚض

)رخیشٜ فاوسٛس( فاوسٛس تذٖٚ F5فاوسٛس سا ثثر ٕ٘ٛد. تا فطشدٖ دوٕٝ 

سٛستػٛسذ )رخیشٜ فاوF4زسٛیٝ رخیشٜ ٔی ٌشدد. تافطشدٖ دوٕٝ 

 ٘مذی( فاوسٛس تكٛس وأُ تػٛسذ ٘مذی رخیشٜ ٔی ٌشدد.

دس غٛسزی وٝ ٘یاص تٝ ثثر زسٛیٝ تػٛسذ چىی، حٛاِٝ ٚ یا زشویثی اص 

دس تاص ضٛد. سىذ دسیافت )افضٚدٖ دسیافر( سا اص غفحٝ وّیذ ا٘سخاب ٕ٘اییذ زا F8دوٕٝآٟ٘ا ٔی تاضذ 

 ٕ٘اییذ.غفحٝ سٙذ دسیافر ٔی زٛا٘یذ ٘حٜٛ زسٛیٝ فاوسٛس سا ٔطخع 
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سشسسیذ  چه ٞا ٚ الساـاص ٔی زٛا٘یذ دلر داضسٝ تاضیذ وٝ دس غفحٝ غذٚس یا ٚیشایص فاوسٛس فشٚش  

چکُا ي »تا وّیه تش سٚی وّیذ  قشف حساب ٘طذٜ یا خشداخر ٘طذٜ

غ ٔا٘ذٜ جٟر لسف تٙذی ٔثّ. ٌضاسش ٌیشی وٙیذ«اقساط دس ساٌ

ٌضاسش »ٕ٘اییذ. ؾٕٗ ایٙىٝ اسسفادٜ «قسظ بىذی»فاوسٛس ٔیسٛا٘یذ اص وّیذ 

، ٌضاسش F9واالوّیٝ ٔؼأالذ ایٗ 

، F10ضخعوّیٝ ٔؼأالذ تا ایٗ 

ٔی تاضذ. ٕٞچٙیٗ خس اص زىٕیُ اقالػاذ فاوسٛس  لاتُ ٔطاٞذٜ« F11ٌضاسش ایٗ واالٚ قشف حساب 

 زٛا٘یذ سٛد حاغّٝ اص ایٗ فاوسٛس سا ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ. ٔی« محاسبٍ سًد فاکتًس»تا ا٘سخاب دوٕٝ 

اجشذ خشسُٙ، ، ، سٙذٞای ٔشتٛـ تٝ زمسیٓ سٛد فشٚشخٛسسا٘ر فاوسٛس ٔثُ  سٙذ ٔشزثف تٝ جٟر ثثر

 ٔیسٛا٘یذ اص سشتشي ٞضیٙٝ ٞای ٚ دسآٔذٞای فاوسٛس اسسفادٜ ٕ٘اییذ.دسغذ ٘ػة ٚ ... 

اص دیٍش أىا٘اذ ایٗ فشْ ٔی زٛاٖ تٝ 

یأه فشٚش اضاسٜ وشد. خس اص اسساَ خ

ثثر فاوسٛس فشٚش ٔی زٛاٖ تشای 

ٔطسشی خیأه زطىش اسساَ ٕ٘ٛد. ٔسٗ 

 ایٗ خیاْ تٝ دِخٛاٜ ٚ لاتُ زغییش 

 ٔی تاضذ.

خس اص ثثر فاوسٛس ٔی زٛاٖ  وکتٍ!!! 

 سایض اسسا٘ذاسدسا دس سٝ  آٖساحسی ٝ ت

A4 ،A5 ٚ 8 چاج  (حشاسزی)ا٘رس

 وشد.

ػالٜٚ تش زخفیف ٚ تاصاسیاب وُ فاوسٛسٔی زٛا٘یذ تش  ٘شْ افضاس حساتذاسیپیطشفتٍ  ٘سخٝدس  وکتٍ!!!

  سٚی سكشٞای فاوسٛس ٘یض زخفیف ٚ تاصاسیاب جذاٌا٘ٝ ای سا ثثر ٕ٘اییذ.
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 :(TOCH)فاکتًس صفحات لمسی سًپشماسکتی-سستًساوی فاکتًس فشيش-3 

دس ایٗ لسٕر تا یه فاوسٛس 

فشٚش سشیغ ٚ واسآٔذ، ٔٙاسة 

، سٛخشٔاسور ٚ  سسسٛساٖ  جٟر

ٔٛاجٝ ٞسسیذ. اغٙاف ٔطاتٝ 

زٕأی ٌشٜٚ ٞای واال ٕٞشاٜ تا 

دس سٕر  ٝواالٞای ٔشتٛق

ساسر فشْ لاتُ ٔطاٞذٜ اسر. 

ی زٟٙا وافیسر تش سٚی واال

وّیه ٕ٘اییذ زا تٝ  ٔٛسد ٘ظش

 فاوسٛس اؾافٝ ضٛد. 

 F4یا « وقذی» جٟر رخیشٜ ساصی فاوسٛس اصوّیذ

 ٕ٘اییذ زا خٙجشٜ ٔشتٛـ تٝ زسٛیٝ تاص ضٛد. اسسفادٜ 

ٔی زٛاٖ ٔثاِغ دسیافسی ٘مذی ٚ واسذ  خٙجشٜدس ایٗ 

 خٛاٖ سا تػٛسذ ٔجضا ثثر ٕ٘ٛد.

ٕٞچٙیٗ دس غٛسزی وٝ ٔطسشی تخٛاٞذ ٔثّغی سا 

تػٛسذ دسسی  اِثالی ٚجٝ سا  تیطسش واسذ تىطذ ٚ

دسیافر ٕ٘ایذ ٔی زٛاٖ تشاحسی آٖ سا دس ٕٞیٗ فشْ 

 . ػّٕیاذ وسش اص غٙذٚق ٚ افضایص ٔٛجٛدی تا٘ه تػٛسذ ازٛٔاذ ثثر ٔی ٌشدد.دسج ٕ٘ٛد

وٝ ٔی خٛاٞٙذ اص دسسٍاٜ تاسوذخٛاٖ اسسفادٜ ٕ٘ایٙذ ٘یض واسآٔذ  فشٚضٍاٜ ٞایایٗ فاوسٛس تشای وکتٍ!!! 

ٝ فاوسٛس خٛاٞذ تٛد. تشای ایٗ ٔٙظٛس زٟٙا وافیسر تاسوذواالٞا سا تسشزیة تا دسسٍاٜ لشائر ٕ٘اییذ زا واال ت

زؼذاد واال تٝ دٚ غٛسذ ٔی زٛاٖ ػُٕ وشد. سٚش اَٚ لشائر تاسوذ تٝ زؼذاد واال.  زغییشاؾافٝ ضٛد.تشای 

 اص غفحٝ وّیذ.»;« یا « -»، «+»فطشدٖ وّیذسٚش دْٚ زایح زؼذاد واال ٚتؼذ 
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 سایش فاکتًسَا: 

صذيسپیص »ٌضیٙٝ « عملیات»تشای ثثر خیص فاوسٛس ٔی زٛا٘یذ اص ٔٙٛی پیص فاکتًس فشيش : 

سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ. دس ایٗ فشْ ٔی زٛا٘یذ قشف حساب ٚ واالٞای ٔٛسد ٘ظش سا تٝ فاوسٛس « فاکتًس فشيش

 اؾافٝ ٕ٘اییذ .

جٟر ثثر فاوسٛسٞای ٔشجٛػی خشیذ اسسفادٜ دس ایٗ فاوسٛس ٔی زٛا٘یذ  فاکتًس بشگطت اص خشیذ:

« فاکتًس بشگطت اص خشیذ سصذي»ٌضیٙٝ « تعملیا». تشای ایٗ ٔٙظٛس زٟٙا وافیسر اص ٔٙٛی ٕ٘اییذ

خس اص ا٘سخاب قشف حساب ، ٚ افضٚدٖ واالٞای تشٌطسی ٔی زٛا٘یذ ٔثّغ دسیافسی سا ٘یض  سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ.

 ثثر ٕ٘اییذ. 

ای وٝ تذِیّی تٝ ضٕا  دس ایٗ فاوسٛس ٔی زٛا٘یذ واالٞای فشٚخسٝ ضذٜفاکتًس بشگطت اص فشيش: 

ٕ٘اییذ. خس اص ثثر واال ٔی زٛا٘یذ ٔثّغ خشداخسی سا ٘یض ثثر ٕ٘اییذ.دس غٛسذ تشٌطر دادٜ ضذٜ ا٘ذ سا ثثر 

 ثثر تاصاسیاب ، تٝ ٔحؽ رخیشٜ فاوسٛس ٔثّغ تاصاسیاتی اص حساب تاصاسیاب ٔشتٛقٝ وسش خٛاٞذ ضذ.

دس غٛسزی وٝ واالی خشیذاسی ضذٜ ضٕا تٝ ٞشدِیُ آسیة دیذٜ ٚ دیٍش أىاٖ فشٚش  فاکتًسضایعات:

اسد ایٗ واال تایذ دسفاوسٛس ؾایؼاذ ثثر ٌشدد زا اص ٔٛجٛدی واال وسش ٌشدد.تشای ایٗ ٔٙظٛس آٖ ٚجٛد ٘ذ

اسسفادٜ ٕ٘اییذ. دس ایٗ فاوسٛس زٟٙا « صذيس فاکتًس ضایعات»ٌضیٙٝ « عملیات»ٔی زٛا٘یذ اص ٔٙٛی 

ای اؾافٝ وافیسر واالٞا ساتٝ فاوسٛس اؾافٝ ٚ ثثر ٕ٘اییذ.الصْ تزوش اسر جٕغ تٟای زٕاْ ضذٜ واالٞ

 ضذٜ تٝ فاوسٛسزحر ػٙٛاٖ ٞضیٙٝ دس ٘شْ افضاس دس٘ظش ٌشفسٝ خٛاٞذ ضذ.

ٔیسش  (حشاسزی)سا٘ر A4 ،A5  ٚ8سایض اسسا٘ذاسددس زٕأی ایٗ فاوسٛسٞا أىاٖ چاج دس سٝ وکتٍ!!! 

 خٛاٞذ تٛد.
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 صذيس سىذ دسیافت: 

٘مذ،چه ٚ  ٚجٝدس صٔاٖ دسیافر 

« سٙذ دسیافر»ٔیسٛا٘یذ اص یاحٛاِٝ 

. تذیٗ ٔٙظٛس اص اسسفادٜ ٕ٘اییذ

صذيس »ٌضیٙٝ « عملیات»ٔٙٛی 

ٚ یا وّیذ ٔیا٘ثش « سىذ دسیافت

ٚاسد فشْ  وّیذ غفحٝ « د»حشف

ٔشتٛقٝ خٛاٞیذ ضذ.خس اصا٘سخاب 

ضشح قشف حساب دس وادس تاتر: 

 سٙذ دسیافر سا ٚاسد ٕ٘اییذ.

تشای ثثر چه ٞای « چک»جٟر ثثر ٔثّغ دسیافسی تػٛسذ ٘مذی ، « وقذی»دس ایٗ خٙجشٜ سشتشي 

جٟر ثثر حٛاِٝ ٞای تا٘ىی ٔثُ ا٘سماَ تٝ حساب ٚ یا واسذ ٚ دس «حًالٍ باوکی»دسیافسی اص ضخع ، 

ىاسی اص ضخع ٔٛسد ٘ظش تٝ ضخع ا٘جٟر ثثر ا٘سماَ تذٞىاسی یا تسس« اوتقال بٍ/اص»ٟ٘ایر سشتشي 

 دیٍش ٔی تاضذ.

 

 

 

 

 

تایسسی تش سٚی ِیٙه ٞای ٔشتٛقٝ وّیه ٕ٘اییذ  دس وّیٝ سٙذٞا تشای زغییش زاسیخ ٚ قشف حساب وکتٍ!!!

زا تسٛاٖ آٖ سا زغییش داد.تشای زغییش زاسیخ دس ٞش وذاْ اص فشْ ٞاوافیسر سٚی سٚص، ٔاٜ،یا ساَ وّیه ٕ٘ٛدٜ 

 آٖ سا زغییش دٞیذ.خاییٗ یا تاال ٚ تادوٕٝ ٞای جٟر ٕ٘ای 
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 صذيس سىذپشداخت: 

« پ»ٚ یا دوٕٝ حشف « صذيس سىذپشداخت»ٌضیٙٝ « عملیات»اص ٔٙٛی  خشدخرجٟر غذٚس سٙذ 

 غفحٝ ویثٛسد سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ.خس اص تاص ضذٖ سٙذ ٌضیٙٝ ٞای صیش ظاٞش ٔی ضٛ٘ذ: اص

: زٕأی خشداخسی ٞا تٝ قشف حساب )اضخاظ( اص ایٗ قشیك ثثر اضخاظ

ٔی ضٛد.زٟٙا وافیسر ضخع ٔٛسد ٘ظش سا ا٘سخاب ٕ٘ٛدٜ ٚ دس وادس تاتر 

فشْ ٔشتٛـ تٝ  Enterزٛؾیحی جٟر سٙذ دسج ٕ٘اییذ تا فطشدٖ وّیذ 

الٍ حً»،«چک»، «وقذی»٘حٜٛ زسٛیٝ تاص خٛاٞذ ضذ زا تسٛا٘یذ سٚش ٞای ٔخسّف خشداخر اصجّٕٝ 

 سا دس سٙذ ثثر ٕ٘اییذ.« اوتقال بذَکاسی یا بستاوکاسی»ٚ «باوکی

 اب ٌضیٙٝ ـذاْ وٙیذ. خس اصا٘سخـك الـذ اص ایٗ قشیـٝ ٞا ٔی زٛا٘یـیٝ ٞضیٙـتشای ثثر وّ :َا َضیىٍ

فشْ ِیسر ٞضیٙٝ ٞا ٕ٘ایص دادٜ خٛاٞذ ضذ دس غٛسذ ٘ثٛد ٞضیٙٝ دس ِیسر ٔی زٛا٘یذ تا « َضیىٍ َا»

 Insertفطشدٖ دوٕٝ 

ٞضیٙٝ جذیذ سا تٝ ِیسر 

 اؾافٝ ٕ٘اییذ.

وّیٝ تشداضسی : بشداضت

ٔی زٛا٘ذ زحر ػٙٛاٖ  ٞا

اص « مالکبشداضت »

ایٗ قشیك ثثر ٌشدد وٝ 

ی  آٖ ٚ ٌضیٙٝ ا٘سخابخس اص

ٛا٘یذ ز ٘ظش ٔی تشداضسی ٔٛسد

زٛؾیح ٚ ٘حٜٛ خشداخر آٖ سا 

 زؼییٗ ٕ٘اییذ. 
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 باوکی:عملیات  

 :عملیات چک ي باوک

ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ ِیسر وّیٝ اسٙاد دسیافسٙی ٚ تا ا٘سخاب 

ؾٕٗ ٔی زٛا٘یذتا ا٘سخاب چىٟا ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ. دس  سا خشداخسٙی

چه سا تا وٕه وّیذ ٞای سٕر چح دس ٞش لسٕر ٚؾؼیر 

 )اػالْ ٚغَٛ،تشٌطر صدٖ ٚ...( زغییش دٞیذ

تاضذ  تا٘ىی ٘یض دس ٔٙٛی ػّٕیاذ لاتُ دسسشسی ٔی ػّٕیاذسایش

 :د زٛاٖ تٝ ٔٛاسد ریُ اضاسٜ ٕ٘ٛ اص جّٕٝ ایٗ ٔٛاسد ٔی

 تشداضر ٚجٝ ٘مذ اص تا٘ه -0

 ٚاسیض ٚجٝ ٘مذ تٝ تا٘ه -2

 ٚاسیض سٛد تٝ تا٘ه -3

 وسش واسٔضد تا٘ه -4

 ا٘سماَ ٚجٝ ٘مذ تیٗ تا٘ىٟا -5

 حساتذاسی ٘یض لاتُ ا٘جاْ ٔیثاضذ. الصْ تٝ روش اسر وٝ وّیٝ ػّٕیاذ ٞای فٛق اص قشیك غذٚس سٙذ
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 صذيس سىذ حسابذاسی: 

دس ٘شْ افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص غذٚس سٙذ 

 حساتذاسی تٝ دٚ سثه لاتُ ا٘جاْ ٔیثاضذ:

سٙذ حساتذاسی یه سكشی: دس ایٗ سٚش یه قشف تذٞىاس ٚ قشف دیٍش تػٛسذ تسسا٘ىاس  -0

 ا٘سخاب ٔیطٛد ٚ ٔثّغ سٙذ ٘یض یىثاس ٚاسد ٔیطٛد.

زؼذاد ٘أحذٚدی اص  ٛسذ جذَٚ تاص ٔیطٛد ٚ ٔیسٛا٘یذسٙذ حساتذاسی ػٕٛٔی: ایٗ سٙذ تػ -2

زا صٔا٘ی وٝ جٕغ سسٖٛ تذٞىاس  تذیٟی اسرحساتٟا سا دس ایٗ سٙذ تذٞىاس ٚ تسسا٘ىاس ٕ٘اییذ. 

ٗ غذٚس سٙذ ذ تٛد. زٛجٝ داضسٝ تاضیذ وٝ دس حیٚ تسسا٘ىاس زشاص ٘طٛد ، سٙذ لاتُ ثثر ٘خٛاٞ

 تٝ ٌضاسش حساب ا٘سخاب ضذٜ تشٚیذ. ،تا ساسر وّیه وشدٖ تش سٚی ٞش آسزیىُ سٙذ ٔیسٛا٘یذ

 دفتشاقساط:

دس ٘شْ افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص لاتّیر ثثر 

 (الساـ ضخػی ضٕا تٝ دیٍشاٖالساـ خشداخسٙی )

ٚ الساـ دسیافسٙی )الساـ ٔطسشیاٖ ضٕا( تػٛسذ 

ٔیّیٖٛ زٛٔاٖ  2یىی یىی ٚ ٌشٚٞی )ٔثال ٔثّغ 

دلر داضسٝ تاضیذ وٝ اٌش  لسف( ٚجٛد داسد. 01دس 

 سیسسٓ خیأىی ضٕا فؼاَ تاضذ ٔیسٛا٘یذ سشسسیذ الساـ ٔطسشیاٖ سا اص قشیك خیأه اػالْ ٕ٘اییذ.
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 چهارمفصل 

 گسارشات

لاتُ دسسشسی ٔی تاضذ وٝ تٝ « گضاسضات عمًمی»٘شْ افضاس حساتذاسی دس ٔٙٛی ٌضاسضاذ خشواستشد 

 اخسػاس زٛؾیح دادٜ خٛاٞذضذ.

 فشيش:َای فاکتًسگضاسش 

ٔی زٛا٘یذ ٌضاسش فاوسٛسٞای فشٚش ثثر ضذٜ 

ػّٕىشد أشٚص، دس زاسیخ دس تاصٜ ٞایی چٖٛ سا 

تخػٛظ، ٔاتیٗ دٚزاسیخ ٚ دس ٟ٘ایر وّیٝ 

دس اییذ.الصْ تزوش اسر طاٞذٜ ٕ٘زاسیخ ٞا ٔ

ذ تا ساسر وّیه وشدٖ یٔی زٛا٘ ایٗ ٌضاسش

سٚی فشْ ٚ ا٘سخاب ٌضیٙٝ ٞایی چٖٛ ضٕاسٜ فاوسٛس، ٘اْ تاصاسیاب، ٘اْ واستش، ضخع 

رخیشٌ ا٘سخاب ٔٛاسد خٛاسسٝ ضذٜ ٚ دس ٟ٘ایر ا٘سخاب  ذ. تایتخػٛظ ٚ ... ٔحذٚدزش ٚ دلیك زش ضٛ

 ٕٞٛاسٜ ایٗ فشْ تا ٔٛاسد زؼییٗ ضذٜ ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد. تىظیمات فشم

خس اص ٕ٘ایص ِیسر فاوسٛسٞای فشٚش دس سٕر ساسر اتضاسی جٟر ٚیشایص،اؾافٝ،حزف، چاج ِیسر 

فاوسٛسٞای فشٚش، چاج زه زه فاوسٛسٞا، ٔحاسثٝ سٛد حاغُ اص فاوسٛسٞا تٝ زفىیه ٚ تػٛسذ 

وسٛسٞا وّی)زٟٙا دس ٘سخٝ خیطشفسٝ(، ساس ٌیشی فا

 ٚ اػالْ زسٛیٝ فاوسٛس ثثر ضذٜ اص لثُ ٚجٛد داسد.

، اتكاَ فاوسٛس فشٚشاییذ وٝ خس اصدلر ٕ٘وکتٍ!!! 

ضٛد ،  سٙذ دسیافر ٔسػُ تٝ فاوسٛس حزف ٕ٘ی

جٟر حزف سٙذ دسیافر ٔشتٛـ تٝ ایٗ فاوسٛس تایذ 

  اص ٔٙٛی ٌضاسضاذ ػٕٛٔی ، دسیافر الذاْ ٕ٘اییذ.
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 فاکتًسَا: مشبًط بٍ سایش اتگضاسض 

فاوسٛس ٚ سایش ٌضاسضاذ ضأُ خیص فاوسٛسفشٚش، فاوسٛسخشیذ، تشٌطر اص فشٚش، تشٌطر اص خشیذ  

 سا ٘یض ٔی زٛاٖ ٔطاتٝ فاوسٛس فشٚش ٔطاٞذٜ ٕ٘ٛد.ؾایؼاذ 

 :پشداخت ي  دسیافتسىذَای  گضاسش

سٙذٞای دسیافر ٚ خشداخر ثثر وّیٝ ٌضاسضاذ 

ٛی ـٙـٔذ اص ـٛا٘یـضاس سا ٔی زـاف شْـذٜ دس ٘ـض

ٚ « پشداخت»ٚ ٌضیٙٝ « گضاسضات عمًمی»

ٔطاٞذٜ، حزف ٚ ٚیشایص ٕ٘اییذ. « دسیافت»

 زٛا٘یذ تٝ خاسأسش ٞایی ٔیا ساسر وّیه وشدٖ دس خٙجشٜ تاص ضذٜ ،توٝ  الصْ تزوش اسر

دسسشسی خیذا وشدٜ وٝ جسسجٛ دس اسٙاد چٖٛ ضٕاسٜ سٙذ، ٘اْ قشف حساب، ٔثّغ ٚ ... 

 ٔیىٙذ.سا دلیك زش ٚ سشیؼسش 

 صىذيق: يش عملکشد باوک دشگگضاسش 

 غشفا ٔشتٛـ تٝتا ایٗ زفاٚذ وٝ  ؛اسر خشداخرٚ  دسیافراسٙاد ٔطاتٝ فاوسٛس فشٚش یا  اذایٗ ٌضاسض 

ٚ غٙذٚق ٚ یا تا٘ىٟای زؼشیف ضذٜ دس ٘شْ افضاس ٔی تاضذ زا تسٛا٘یذ ٌشدش ٞش وذاْ سا تٝ زفػیُ ٔطاٞذٜ 

ٕٞچٙیٗ تشای دسسشسی سشیغ دس خٙجشٜ غٙذٚق ٚ تا٘ه تا ٚیشایص یا حزف ٕ٘اییذ. دس غٛسذ ٘یاص آٖ سا

 ٔی زٛا٘یذ گضاسش عملکشدساسر وّیه وشدٖ سٚی ٞشیه اصغٙذٚلٟا ٚیا تا٘ىٟا ٚ ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ.« ٌشدش آخش ٚ وّیٝ ٌشدضٟا31ػّٕىشد أشٚص، »دس سٝ تاصٜ ٌضاسش ٔشتٛقٝ سا 

ٔی زٛا٘یذ تش سٚی سكش ٔٛسد ٘ظش  ٟای ٌضاسشفشٔزٕأی تشای سِٟٛر جٟر ٚیشایص سٙذ دس وکتٍ!!! 

 ٕاییذ زا سٙذ جٟر ٚیشایص تاص ضٛد.٘ Enterیا داتُ وّیه 
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 اضخاظ: گشدشگضاسش  

دس ٘شْ افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص ٌضاسضاذ ٔسٙٛػی تشای اضخاظ قشاحی ٌشدیذٜ اسر وٝ تشخی اص ایٗ 
 ٌشدد: ٔی روشٔٛاسد ٔخسػشا 

 )جٟر ٔطاٞذٜ سیض ٌشدش حساب ضخع(گضاسش عملکشد اضخاظ -0

 گضاسش تفضیلی حساب اضخاظ -2

)تا گضاسضات تجمیعی مقذاس ي مبلغ فشيش، خشیذ، بشگطت اص فشيش ي خشیذ  -3

حاغُ اص فشٚش تٝ وّیٝ اضخاظ ٚ یا ضخع  ي مبلغ سًد قشف حساب ٔٛسد ٘ظش(

 تخػٛظ

 اظ ٚ یا ضخع تخػٛظ خاضتٝ وّیٝ  گضاسش آخشیه فشيش مطتشیان -4

 ٚ... گضاسش سه بذَی -5

 کاالَا:گضاسضات مشبًط بٍ 

افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص ٌضاسضاذ دس ٘شْ 

ٔسٙٛػی تشای واالٞا قشاحی ضذٜ اسر، اص 

ٟٕٔسشیٗ ایٗ ٌضاسضاذ ٔیسٛاٖ تٝ ٔٛاسد ریُ 

 اضاسٜ وشد:

 .واسدوس واال)سیاِی ، زؼذادی ، سیاِی ٚ زؼذادی( -0

 .وٙذ وٝ ٌشدش واال سا دس سٝ تاصٜ صٔا٘ی ٔمایسٝ ٔی ٌضاسضاذ ادٚاسی -2

 .دٞذ ٌضاسضاذ زجٕیؼی وٝ ٌشدش واال دس تاصٜ صٔا٘ی ا٘سخاب ضذٜ ٕ٘ایص ٔی -3

ٌضاسش واال ٚ قشف حساب وٝ ٌشدش یه واال یا ٌشٚٞی اص واالٞا سا تا یه ضخع  -4

 دٞذ ٚ... تخػٛظ یا ٌشٚٞی اص اضخاظ ٕ٘ایص ٔی
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 :گضاسضات حسابذاسی 

ٚ  دسسیاػٓ اص  )جٟر ٔطاٞذٜ وّیٝ اسٙاد ثثر ضذٜگضاسش اسىاد ذ حساتذاسی اص جّٕٝوّیٝ ٌضاسضا 

تش کل، ادف(، ٌضاسضاذ ٔشتٛـ تٝ دسسی)جٟر ٔطاٞذٜ سٙذٞای حساتذاسی اسىاد دستی (، ازٛٔاذ

 سا اص ایٗ قشیك ٔی زٛا٘یذ ٔطاٞذٜ ٕ٘اییذ. دفتش سيصوامٍٕٞچٙیٗ  ،صیلمعیه ي تف

)جٟر ٔطاٞذٜ سٛد ٚ یا صیاٖ وّی اص اتسذای صًست سًد ي صیانٕٞچٖٛ  غٛسذ ٞای ٔاِی اسسا٘ذاسد

تشاص ٚ  تشاصوامٍ، تشاص آصمایطی ، ومًداس سًد ي صیان ماَیاوٍ، ساَ ٔاِی زا زاسیخ خاظ(

 .سا ٔیسٛا٘یذ اص ایٗ ٔٙٛ ٌضاسش ٌیشی ٕ٘اییذحسابُا 
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 مپنجفصل 

 افسار ابسارهای کاربردی نرم

 تىظیمات بشوامٍ:

زؼذاد وّیٝ زٙظیٕاذ اص لثیُ فٛ٘ر،  

چاج، خطسیثاٖ ٌیشی ٘سخٝ لاتُ 

 ،َدیجیسا شاصٚیـز ازػاالذازٛٔازیه،

اص  ...ٚ ،زٙظیٕاذ فاوسٛسٞاتاسوذخٛاٖ

 «امکاوات»ایٗ تخص دس ٔٙٛی 

 ٔی ٌیشد. غٛسذ

 پطتیبان گیشی اعالعات:

ضٛد ٚ ٕٞچٙیٗ  ا٘جاْ ٔیٌیشی ازٛٔازیه وٝ تػٛسذ خیص فشؼ ٞش سی دلیمٝ  ػالٜٚ تش خطسیثاٖ

خطسیثاٖ ٌیشی دس صٔاٖ خشٚج اص ٘شْ افضاس وٝ دس غٛسذ زٕایُ ٔی زٛا٘یذ تش سٚی زٕأی دسایٛٞا ٚ حسی 

ٔی زٛا٘یذ تػٛسذ دسسی ٚ دس ٔسیش دِخٛاٜ ٘یض خطسیثاٖ ٌیشی  زٟیٝ ٕ٘اییذ ، (Flash)حافظٝ ٞای جا٘ثی

 ٔی تاضذ. 15037597591خطسیثاٖ ٌیشی  یتشأذیشیر  سا ا٘جاْ دٞیذ.الصْ تزوش اسر سٔض خیص فشؼ

 باصگشداوی اعالعات:

دس ٌزضسٝ زٟیٝ دس غٛسذ ٘یاص ٔی زٛا٘یذ وّیٝ اقالػاذ حساتذاسی خٛد سا وٝ تا اسسفادٜ اص فایُ خطسیثاٖ 

اقالػاذ « باصگشداوی»ٌضیٙٝ « امکاوات». تشای ایٗ ٔٙظٛس اص ٔٙٛی ضذٜ ، دس سیسسٓ تاصٌشدا٘ی ٕ٘اییذ

ٔی تاضذ( ٚ زاییذ خیغاْ  15037597591سا ا٘سخاب ٕ٘اییذ. خس اص ٚاسد وشدٖ سٔض ٔذیشیر )خیص فشؼ 

ٕ٘ایص دادٜ ضذٜ خٙجشٜ ای جٟر ا٘سخاب فایُ خطسیثاٖ ٔٛسد ٘ظش تاص ٔی ضٛد. وٝ تا ا٘سخاب آٖ فایُ 

 خطیثاٖ تاصٌشدا٘ی خٛاٞذضذ. 

ّیٝ اقالػاذ ٔٛجٛد دس ٘شْ افضاس حزف ٚ اقالػاذ فایُ دس غٛسذ تاصٌشدا٘ی فایُ خطسیثاٖ ووکتٍ!!! 

  خطسیثاٖ جایٍضیٗ خٛاٞذ ضذ. ِكفا دس ا٘سخاب ایٗ ٔٛسد دلر الصْ سا داضسٝ تاضیذ.
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 سغح دستشسی کاسبشان: 

ایٗ أىاٖ  پیطشفتٍدس ٘سخٝ 

ٚجٛد داسد زا تشای واستشاٖ 

زؼشیف ضذٜ دس سیسسٓ تا زٛجٝ 

تٝ ٘ٛع ٘یاص ٚ ػّٕىشد واستشاٖ 

سكح دسسشسی آ٘اٖ سا تشای 

وشد.  أىا٘اذ سیسسٓ ٔحذٚد

تشای ایٗ ٔٙظٛس اص ٔٙٛی 

سغح »ٌضیٙٝ « امکاوات»

سا ا٘سخاب «کاسبشان دستشسی

ضٛد. خس اص ا٘سخاب واستش ٔٛسد ٘ظش ٔی زٛا٘یذ زیه ٕ٘اییذ زا خٙجشٜ أىا٘اذ ٘شْ افضاس ٕ٘ایص دادٜ 

ٔٛاسدی  سشسی داضسٝ تاضذ سا تشداسیذ ٚ آٖ سا رخیشٜ ٕ٘اییذ. اص ایٗ تٝ تؼذدسٔٛاسدی وٝ ٕ٘ی خٛاٞیذ تٝ آٟ٘ا

 وٝ دسسشسی آٖ سا ٔحذٚد ٕ٘ٛدٜ ایذ تشای واستش غیشفؼاَ خٛاٞذ تٛد.

 حذالُ دٚواستش دس سیسسٓ تایذ زؼشیف ضذٜ تاضٙذ.الصْ تزوش اسر وٝ تشای زؼییٗ سكح دسسشسی وکتٍ!!! 

 اوتقال سال مالی :

دسغٛسزی وٝ خس اص ازٕاْ ساَ ٔاِی 

تخٛاٞیذ حساتٟای ٔشتٛـ تٝ آٖ ساَ سا 

؛ ساَ ٔاِی جذیذی سا آغاص ٕ٘اییذ تسسٝ ٚ

ٌضیٙٝ « امکاوات»ٔی زٛا٘یذ اص ٔٙٛی 

سا ا٘سخاب « یـالـال مـال سـاوتق»

ایٗ أىاٖ زٟٙا دس ٘سخٝ ٕ٘اییذ.

 أىاٖ خزیش اسر. متًسظ ي پیطشفتٍ
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 الگ عملکشد کاسبشان: 

وّیٝ ػّٕىشد واستشاٖ دس 

سیسسٓ تػٛسذ الي دس ٘شْ 

افضاس ثثر ٔی ضٛد زا دس 

غٛسذ ٘یاص زٛسف ٔذیشاٖ 

اسضذ ٔجٕٛػٝ لاتُ تشسسی 

تاضذ. ایٗ أىاٖ اص ٔٙٛی 

  گال»  ٝـٙـٌضی  «اتـامکاو»

تشای زه « کاسبشانملکشدع

زه واستشاٖ لاتُ ٔطاٞذٜ اسر. ؾٕٙا ٔی زٛاٖ 

یه ػّٕیاذ الي ػّٕىشد واستشاٖ سا تشاساس 

فشٚش یا خشیذ ٚ .. ٘یض فاوسٛس  تخػٛظ ٔثال

 ذ.ٔطاٞذٜ ٕ٘ایی

 عشاح گضاسضات:

وّیٝ اسٙاد لاتُ چاج دس ٘شْ افضاس اص قشیك ایٗ اتضاس  

ف لاتُ قشاحی ٚ زغییش ٔی تاضٙذ. ایٗ اتضاس تا ٔحی

 واستشی سادٜ ٚ فاسسی ایٗ لاتّیر سا تٝ واستشاٖ 

ٔی دٞذ وٝ تسٛا٘ٙذ اسٙاد لاتُ چاج دس ٘شْ افضاس سا 

 تٝ سّیمٝ خٛد زغییش دٞٙذ. اص جّٕٝ ایٗ زغییشاذ 

ٔی زٛاٖ تٝ زغییش فٛ٘ر ، دسج ٌِٛٛ یاسشتشي تٝ 

 .اضاسٜ وشدفاوسٛس، زغییش ٔمادیش چاج ضذٜ دس سٙذ ٚ... 

  ٘شْ افضاس حساتذاسی لاتُ دسسشسی ٔی تاضذ. پیطشفتٍی  أىاٖ قشاحی ٌضاسضاذ زٟٙا دس ٘سخٝوکتٍ!!! 
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 : چاپ چک 

٘شْ افضاس ٔذیشیر ٚ چاج چه ضشور ٘شْ افضاسی ٘ٛیٗ خشداص 

ػشؾٝ ٔی ضٛد. وٝ ٔی زٛاٖ آٖ سا ان ــسایگتػٛسذ 

 www.NovinP.comتشاحسی اص سایر ضشور تٝ آدسس 

٘شْ افضاس تػٛسذ ٘شْ افضاس ٔجضا اص آٖ داّ٘ٛد ٚ یا خس اص ٘ػة 

چاپ »ٌضیٙٝ « ابضاسَا»اسسفادٜ ٕ٘اییذ. ایٗ أىاٖ دس ٔٙٛی 

ٔٛجٛد ٔی تاضذ. خس اصا٘سخاب تا٘ه ٚ چه ٔٛسد ٘ظش « چک

فشْ ٔشتٛـ تٝ اقالػاذ چه ٕ٘ایص دادٜ خٛاٞذ ضذ. وٝ تا 

ٚاسد وشدٖ اقالػاذ خٛاسسٝ ضذٜ ٔی زٛا٘یذ تشٌٝ چه خٛد سا 

 )ِیشصی، جٛٞش افطاٖ یا حسی سٛص٘ی( ٔؼِٕٛیخشیٙسش دس ٞش ٘ٛع

 چاج ٕ٘اییذ. 

ضشور ٘ٛیٗ خشداص آٔادٌی خٛد سا جٟر دسیافر چه ٞایی تا ظاٞش جذیذ ٚ قشاحی آٖ جٟر وکتٍ!!! 

 اسسفادٜ ضٕا اتشاص ٔی ٕ٘ایذ.

تشای اسزمای ٘شْ افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداصوافیسر ٔٛاسد صیش سا اجشا  استقای وشم افضاس حسابذاسی:

 ٕ٘اییذ:

ٚداّ٘ٛد آخشیٗ ٘سخٝ ٘شْ www.NovinP.comٔشاجؼٝ تٝ سایر ضشور ٘ٛیٗ خشداص تٝ آدسس  -0

 افضاس ٔٛجٛد دس سایر

 خشٚج اص ٘شْ افضاس حساتذاسی ٘ٛیٗ خشداص  -2

آٖ دس  جایگضیىیفایُ داّ٘ٛد ضذٜ ٚ  کپی کشدن -3

 خیص فشؼ(ٔسیش ٘ػة تش٘أٝ )ٔسیش 

 \Program Files\NovinPardaz\:٘اْ دسایٛ ٚیٙذٚص

 تاالٚ خیغاْ  ٚاسد ٘شْ افضاس ضٛیذ ٚ اجاصٜ دٞیذ زا تاصساصی اقالػاذ تػٛسذ وأُ ا٘جاْ ضٛد -4

 ٔطاٞذٜ ضٛد.


