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 مقدمه

اطالعات مالي و اقتصادي   حسابداري عبارت از مجموعه قواعد و رو شهايي است كه با بكارگيري آ نها

حسابداري تلخيص مي شود و براي تصميم  ي، طبقه بندي و به شكل گزارش هايمؤسسه گردآور

عات ر اطالامروزه شيوه هاي جمع آوري ، طبقه بندي ، تفسي گيرد،گيري در اختيار مديران قرار مي 

حقيقت مديريت استرتژيك  پيش بيني و برنامه ريزي مالي سازمان ها و در حسابداري نقش اساسي در

سازمان فراهم  تصميم گيري و اتخاذ سياستهاي آتيزيرا اطالعات مذكور مبناي الزم را براي  آن دارد،

  مي سازد.

شكل مي باشد، امروزه  هر اندازه و، و واحد اقتصادي در حسابداري اولين الزمه تشكيل هر سازمان، نهاد

مسايل مالي، براي آينده برنامه ريزي ند بدون بررسي دقيق و همه جانبه هيچ واحد اقتصادي نمي توا

رباره هر نهايي فرايند حسابداري مي باشد، اطالعات الزم را د در واقع گزارشهاي مالي كه محصول كند،

 نفع قرار مي دهداشخاص و نهادهاي ذي واحد اقتصادي در اختيار

 

 مبنای حسابداری

 مبناي حسابداري يعني  اينكه درآمدها و هزينه ها  را در چه زماني شناسايي و در دفاتر

 حسابداري ثبت نمائيم . از نقطه نظر حسابداري زمان ثبت درآمدها و هزينه ها از

 اهميت قابل مالحظه اي برخوردار است

 مبنای نقدی حسابداری

وجه نقد استوار  ه اساس آن بر دريافت و يا پرداختيك سيستم حسابداري است كحسابداري نقدي 

وضعيت مالي مؤسسه مستلزم  حسابداري نقد ي، هرگونه تغيير دراست ، به عبارت ديگر در سيستم 

 مبادله وجه نقد است .

و ثبت  پرداخت وجوه شناسايي وصول وجه نقد و هزينه ها  به محضدر مباني نقدي درآمدها به محض 

ون اينكه هيچ برگيرنده دريافت و پرداخت وجه نقد است بدعني انعكاس تنها معامالتي كه، درميشوند.. ي

 براي ثبت صورتحسا بها با مبالغ پرداخت نشده، مطالبات يا بدهي سازمان صورت گونه تالشي طي دوره

 گيرد .

 

 اشكاالت وارده به سيستم نقدي: 

 اشكاالت وارده به هزينه ها 

حساب هزينه هاي همان دليل فقدان اعتبار و نقدينگي در عدم ثبت هزينه هاي  تحقق يافته به -الف 

 محل. ينه هاي سالهاي بعد و يا ديون باسال و ثبت آ ن در هز

و ثبت آن در هزينه  حسابهاي دريافتني و پيش پرداختهاثبت هزينه هاي تحقق يافته هر سال در  -ب 

 انجام هزينه . سنوات بعد به دليل فقدان اعتبار در سالها يا ديون بالمحل در 
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 .ثبت هزينه انجام شده مازاد بر اعتبار برخي مواد هز ينه به موارد ديگر -ج 

 عدم ابطال مناسب مدارك و مستندات هزين ههاي انجام شده . -د 

 .ذيصالح  ني و پرداخت به موقع آن به مراجععدم كسر صحيح و كامل كسورات قانو -ه 

 اشکاالت وارده به درآمدها 

 اشكاالت وارده به درآمدها با توجه به نوع و سرفصل آنهاعبارت است :

 درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به بيماران اغم از سرپائي وبستري  -الف 

 درآمد حاصل از ثبت نام دانشجويان   -ب

 درآمد حاصل از ارائه خدمات شبكه هاي شهري وروستائي   -ج

 رآمد واحدهاي ستادي ودفاتر مستقل ناشي از فعاليت هاي عملياتي د -د

 درآمدهاي غير عملياتي حاصل  از واگذاري وبرون سپاري اماكن ،اجاره غرف وبوفه ها ،و.... -ه

 درآمدهاي متفرقه جرائم و.... -و

خدمات  يكي از اهداف مهم استقرار نظام حسابداري تعهدي دستيبابي و احصا ء بهاي تمام شده 

وبودجه ريزي عملياتي ميباشد،از بودجه تعاريف مختلفي ارايه شده است كه هيچ كدام جامع و كامل 

نيست اما بطور كلي مي توان بودجه را پيش بيني هزينه اجراي عمليات در طول مدت يك سال دانست 

اهداف برنامه و يا  كه در نهايت به اعتبارات تقويم مي گردد. در حقيقت بودجه ابزاري براي رسيدن به

برش عملياتي برنامه است. بودجه ريزي تفكري منسجم از منابع مالي محدود در برابر نيازهاي نامحدود 

 است به طوري كه ارتباطات ارگانيك و همه جانبه بين منابع مالي و غير مالي لحاظ شده باشد.

هر برنامه با  فته بهن وجوه تخصيص يابودجه عملياتي عبارتست از يك برنامه ساالنه كه رابطه ميان ميزا

 عملياتي با ارايه اطالعات بهتر امه را نشان مي دهد . بودجه ريزينتايج به دست آماده از اجراي آن برن

 مشتركي به كار مي روند ، توانايياهداف  موعه برنامه هايي كه براي نيل بهدرباره نتايج هر برنامه و مج

 هاي اجرايي افزايش مي دهد. بودجهبودجه اي دستگاه  خواست هايگيران را در ارزيابي درتصميم 

و غير مستقيم مورد نياز در برنامه و همچنين تخمين دقيقي از  لياتي ، تمامي فعاليت هاي مستقيمعم

 هزينه فعاليت ها را در بر مي گيرد.

د تا تحقيقاتي و...برآن شدنژه دانشگاهها وموسسات دولتمردان با توجه به نياز دستگاههاي دولتي بوي

 ايجاد نمايند .قانون برنامه چهارم توسعه 94ي عظيم را با تصويب ماده لتحو

( دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستا ن هاي تخصصي كه الف

وري و بهداشت، داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي  وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري آ

درمان وآموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط  مي باشند صرفاً براساس آيئن نامه ها و مقررات 

اداري، مالي،استخدامي و تشكيالتي خاص، مصوب هيأ ت هاي امناي مربوطه كه  به تأييد وزراي علوم، 

سد، بدون الزام به رعايت تحقيقات و فن آوري و بهداشت  ، درمان و آموزش پزشكي حسب موردمي ر

و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و قانون استخدام كشوري ، قانون محاسبات عمومي 
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استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني آئين  نامه ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيأت امناء نرسيده 

اي ازمحل بودجه عمومي دولت، براساس  است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد . اعتبارات هزينه 

قيمت تمام شده به دستگاههاي اجرا يي ياد شده اختصاص مي يابد. اعتبارات هزينه اي، تملك 

دارائيهاي سرمايه  اي واختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي 

تي، بر مبناي هزينه سرانه تعيين و منظور مي گردد. سهم دولت در هزينه هاي آموزش عالي بخش دول

نسبت آن به بودجه عمومي دولت، براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي، در مقايسه با عدد مشابه 

 در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، افزايش مي يابد.

رنامه چهارم توسعه  در بند بيست قانون قانون ب94تاكيدات قانوني دراجراي كامل وتداومبند الف ماده 

 برنامه پنجم توسعه بشرح زير تصويب وابالغ گرديده است . 

دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي  ـ ب

ش پزشكي و هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزگسترش آموزش عالي وزارتخانه

باشند بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر ربط ميساير مراجع قانوني ذي

دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري 

مالي، معامالتي  هاينامهمناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئين

و اداري ـ استخدامي ـ تشكيالتي مصوب هيأت امناء كه حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و 

رسد، جمهور ميفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس

و فناوري و بهداشت، درمان و  هاي علوم، تحقيقاتنمايند. اعضاء هيأت علمي ستادي وزارتخانهعمل مي

 و اين بند شامل مصوبات، تصميمات آموزش پزشكي نيز مشمول حكم اين بند هستند. حكم

 گردد و مصوبات يادشده مادام كه اصالح نگرديده به قوت خود باقي هستند.هاي قبلي نيز مينامهآئين

هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالي ـ اداري، معامالتي، استخدامي و تشكيالتي دانشگاهها و  ـ1تبصره

مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي فقط مشمول مفاد اين 

 بند است.

شده و يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات كمك تلقي اعتبارات اختصاص ـ2تبصره

بعد از پرداخت به اين مراكز به هزينه قطعي منظور و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امناء و با 

 مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.

آئين نامه مالي ومعامالتي 31دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ودرماني تهران دراجراي ماده 

قبل از اتمام 3111رت بهداشت ودرمان و...از ابتداي سال بعنوان يكي از دانشگاههاي پيشرو در حوزه وزا

برنامه چهارم توسعه و در راستاي سياست هاودستورالعمل هاي ابالغي وزارت متبوع اقدام  به استقرار 
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معاضدت مديروكارشنا سان امورمالي ،نرم افزاري وساير مديريت ها  نظام جامع تعهدي )نجات ( با

 18راحي ،تحليل وپياده سازي وعملياتي نمودن نرم افزار همزمان درستاد ووكارشناسان دردانشگاه با ط

 . واحداجرائي درماني  ،آموزشي ،تحقيقاتي ،ستادي ،دفاتر مستقل  نمود

اوجانیعلی   
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 ورود به سیستم 

ي و رومي بينيد در كادر اول نام كاربري و در كادر دوم كلمه عبور را وارد كرده همانطور كه در شكل 

.دكمه تاييد كليك كرده تا برنامه باز شود  

 

 

 

 سیستم تعهدی نجاتنمای اصلی 

درآمد و حسابداري مي  ،اعتبارات ،سيستم توصيف شده در اين راهنما شامل چهار زير سيستم بودجه

 باشد.
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 نوار وضعیت 

در اين نوار از سمت راست به در ابتداي ورود به سيستم اين نوار را در زير سيستم مشاهده مي نماييد . 

 را نمايش ميدهد. تاريخ روز و سال مالي جاري ،نام كاربر جاري ،بترتيب نام واحد مربوطه چپ

 

 نوار منو 

در اين نوار منو در ابتداي ورود به سيستم اين نوار را در قسمت بااليي سيستم مشاهده مي نماييد . 

باشند كه هر يك از آنها به نوبه خود داراي عملكرد ويژه  هاي تعبيه شده هر يك داراي زيرمنو هايي مي

 اي مي باشند كه هر كدام را به تفصيل شرح خواهيم داد.

 

  

چنانچه مشاهده ميكنيد زير يك حرف در هر منو يك خط  : کلیدهای میانبر صفحه کلید

+ حرفي كه زيرخط  Altكوچك كشيده شده است از اين رو براي بازشدن هر منو در صفحه كليد دكمه 

دارد را به صورت همزمان فشار ميدهيم تا منوي موردنظر بازشود. به طور مثال براي بازشدن منوي 

 + ت را فشار ميدهيم. Altتعاريف 

كاربرد كليدهاي جهتي : با كليدهاي جهتي ميتوان در چهار جهت چپ راست باال و پايين در بخش 

 كرد.هاي مختلف سيستم در موارد نياز حركت 

 ( : كليد فاصله براي انتخاب موردي در اين سيستم استفاده ميشود.Spaceكليد فاصله )

 موردي :انتخاب چند 

 با زدن دكمه فاصله برروي چند مورد همه آنها انتخاب ميشوند.

تمامي موارد بين آن دو انتخاب ( /  ) با انتخاب مورد اول و آخر با زدن كليد فاصله و سپس زدن كليد

 ميشوند.

 متن هاي انتخاب شده كاربرد دارد.(  : براي گرفتن كپي از  ctrl+cكليد كپي ) 

 ( : براي انتقال مورد كپي شده در محل مورد نظر كاربرد دارد.  ctrl+vكليد چسباندن )
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  کاربرد در برنامهرپدکمه های کنترلی 

اين دكمه ها در بيشتر صفحات و فرمهاي برنامه ديده ميشود و از آنجاييكه كاربرد يكساني دارد از 

 ، دكمه ايجاد(F5)دكمه بازنمايشچپ دكمه ها بترتيب از راست به همين ابتدا آن را توضيح ميدهيم. 

(F7)دكمه ويرايش ،(F4)دكمه حذف ،(F8)دكمه ذخيره ،(F2)دكمه انصراف ،(Esc) پچا، دكمه، 

 (Esc)دكمه خروج

 نيد كليدهاي ميانبر هر يك از دكمه ها در كنار آنها نوشته شده است.نكته : چنانكه مي بي

 

 دكمه بازنمايش براي نمايش دوباره اطالعات صفحه جداول و گزارش ها به كارميرود. 

 .دكمه ايجاد براي اضافه كردن يك مورد جديد بكارميرود 

  صفحات به حالت ويرايش استفاده مي شود.دكمه ويرايش براي رفتن 

 .دكمه حذف براي حذف كردن موارد انتخاب شده بكارميرود 

  دكمه ذخيره براي ذخيره موارد ويرايش شده بكارميرود كه فقط درحالت ويرايش فعال مي

 شود.

  دكمه انصراف نيز براي برگشت از حالت ويرايش بكارميرود البته در صورت استفاده از اين

 موارد ويرايش شده ذخيره نخواهند شد. دكمه

 بكارميرودپ نمايش چا يشپ و ياپ كه براي چاپ دكمه چا. 

 تعاریف یمنو

ايه مي باشد كه در اين منو مي توانيم آنها را تعريف پ اين منو شامل يكسري تعاريف

 نماييم . شرح زير منو هاي تعاريف را در زير به تفصيل مي گوييم.

 

 



 راهنمای سیستم حسابداری

 

   11 

  فهرست واحدها

در اين بخش ليست واحدهاي مستقلي را كه زيرمجموعه سازمان هستند وارد كرده و ذخيره 

واحد را تايپ كرده و  و نوع ميكنيم.براي ايجاد يك واحد جديد دكمه ايجاد را كليك كرده و كد و عنوان

 ذخيره مينماييم.

 

 

  فهرست زیرواحدها

آنها را ذخيره مينماييم.و به همان شكلي در صورتيكه يك واحد شامل چند ريز واحد باشند در اين جا 

 كه گفته شد آنرا ذخيره ميكنيم.
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  عناوین سطوح حساب

در اين صفحه عناوين سطوح حساب تعريف شده اند.اين عناوين همانطور كه ميبينيد در چهار سطح 

معرفي شده اند .چهار سطح نامبرده به صورت اليه اي و در امتداد يكديگر گروه، كل، معين و جزءمعين 

 قرار دارند.

 

 

  عناوین حساب های مستقل

اين عناوين همانطور كه ميبينيد هر يك داراي  در اين صفحه عناوين حسابهاي مستقل تعريف شده اند.

غيرفعال كنيم تا ديگر در اسناد كد و وضعيت فعاليت ميباشند درصورتيكه نياز باشد يكي ازآنها را 

 وضعيت آنرا در اين صفحه غيرفعال ميكنيم. استفاده نشوند
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 عناوین امضا کنندگان گزارش 

مي توان عناوين و  ،در اين بخش كه تنظيمات آن براي هر كاربري به صورت مجزا قابل تعريف است

در سه كادري كه در اين  ،شود پاسامي را كه مي خواهيد در انتهاي اسناد گزارشها چك و غيره چا

صفحه تعبيه شده است ثبت كنيد. به اين ترتيب كه ابتدا در كادري كه در گوشه سمت راست باالي 

س در كادر متني اول عناوين و در كادر دوم سپگزارش مربوطه را انتخاب كرده و صفحه قراردارد عنوان 

و اسامي ثبت شده را با عالمت درصد از هم جدا و سوم اسامي را وارد مي كنيم.دقت نماييد كه عناوين 

ايين پبين عبارات مي توان از دو كادر تعبيه شده در   تعداد فضاهاي خالينيز براي تنظيم  و مي كنيم.

در ضمن بعد از اتمام تنظيمات دكمه اي تاييدي كه در باالي صفحه تعبيه شده  .كردصفحه استفاده 

 خيره شوند. است را كليك نماييد.تا تنظيمات ذ

 

 

تاييديه چك و ساير ملزومات آن كه داراي ،در زير چك اسامي  براي اضافه كردن عناوين و:  3نكته 

 ابعاد كوچكتري هستند هم عناوين هم اسامي مربوطه را در كادر اول وارد نماييد.
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معرفي شوند به جاي وارد : بدليل اينكه افراد متعددي به عنوان تنظيم كننده اسناد مي توانند ۲نكته 

( استفاده مي كنيم تا به صورت خودكار نام شخصي كه سند #كردن اسم يك شخص از عالمت مربع )

 را تنظيم كرده بياورد.

 

 اين بخش شامل دو گزينه است :

 جستجوی حساب ها به صورت الیه ای

صورت اليه اي انجام نحوه نمايش كدينگ حساب ها به  در هنگام صدور سند با تيك زدن اين گزينه

مي شود و كاربر مي تواند با استفاده از دابل كليك روي هر يك از اسامي حساب يا با استفاده از دو 

فلش تعبيه شده در باالي سيستم ميان كدينگ حساب حركت نمايد و كدهاي مورد نظر خود را انتخاب 

 كند.
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جزمعين و در آخرين سطح نمايش در صورت تيك نزدن اين گزينه كدينگ حساب ها به صورت 

 داده مي شود.

 

 

  تخصیصآالرم 

در ابتداي ورود به سيستم تعداد تخصيص هاي موجود در  مربوط به وضعيت تخصيص ها مي باشد كه 

واحد را بر اساس نوع وضعيت تخصيص اعالم مي كند .به اين صورت كه اگر گزينه تاييد مديريت مالي 

انتخاب شده باشد تعداد تخصيص هايي كه در وضعيت تاييد مديريت مالي قراردارد را به اطالع كاربر 

به ديدن اين آالرم در ابتداي ورود به سيستم ندارد مي تواند گزينه  مي رساند چنانچه كاربر تمايل

  هيچكدام را انتخاب نمايد.
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  تنظیمات مدیر سیستم

تعيين يكسري دسترسي هاي عملكردي در برنامه تعيين ميشود.همانطور كه در شكل اين بخش براي 

است مدير سيستم ميتواند با مي بينيد.در باالي صفحه ليست واحدهاي تعريف شده در سيستم آمده 

از صفحه كليد واحدهاي مورد نظر خود را انتخاب كرده و درپايين صفحه  spaceفشردن كليد 

 آن را ذخيره نمايد.تنظيمات مربوط به آن را انجام داده و با زدن دكمه تاييد در باالي صفحه 

با انتخاب گزينه امكان ثبت سند در شرايط مغاير مانده سيستم ثبت سند در شرايط مغايرت مانده : 

هنگام ذخيره اسناد مغايرت مانده را ناديده گرفته و با توجه به تاريخ وارد شده در جلوي گزينه مورد 

  آن تاريخ ميدهد.قبل ازثبت اسناد با مغايرت مانده را تا نظر امكان 

ن تاريخ در اين بخش سيستم اسناد را تا تاريخ تعيين شده بلوكه كردن اسناد : با تيك زدن و وارد كرد

 بلوكه ميكند. 
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 شرح استاندارد اسناد 

در اين صفحه مي توان يكسري شرح هاي استاندارد را ايجاد نموده و ذخيره كرده تا بتوان از آنها در 

 هنگام  ايجاد شرح سند استفاده كرد.

 

 تعریف شرایط گزارش 

يكسري شرايط از قبل تعيين شده براي گزارش ها تعريف كرده و ذخيره كرد تا  در اين صفحه مي توان

 اين بخش در قسمت گزارش ها به تفصيل شرح داده مي شود.در موقع لزوم از آنها استفاده شود.

 

 یش فرض حساب های مستقل در اسناد پتعریف 

يكي از موارد مورد نظر رو انتخاب كرده تا در  با انتخاب دكمه تعبيه شده در گوشه سمت چ هر كادر

بطور مثال همانطور كه . فرض در ستون مورد نظر قرار گيرد يشپهنگام ذخيره سند آن مورد به صورت 
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انتخاب شده بنابراين در هنگام سند زدن ستون سال  4۲يش فرض پدر زير مي بينيد دوره مالي بصورت 

ذكر است كه اين تنظيمات براي هر سال مالي به صورت جداگانه  قرار خواهد گرفت.البته قابل 4۲مالي 

 بايد تعريف شود.

 

 موضوع واخواهی اسناد 

 در اين صفحه موضاعات واخواهي اسناد ذخيره مي شوند تا در صورت نياز از آنها استفاده شود.
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  منوی حساب ها 

حسابداري را وارد نموده و از طرفي  يكي از پركاربردترين منوهاست.زيرا مديران سيستم در آن تعاريف

كاربران براي مشاهده و تعريف پاره اي از موارد به آن نياز مبرم دارند.در اين بخش زير منوهاي منوي 

 حساب ها را به تفصيل توضيح ميدهيم.

 

 تعریف حساب 

كه ها انطور كه مشاهده مينماييد سرفصلهاي حسابداري تعريف شده اند.اين سرفصل در اين صفحه هم

عبارتند از حساب هاي گروه ، كل ، معين ، جزء معين و .... كه حساب هاي اصلي و شناخته شده و 

سنتي حسابداري مي باشند  و سازمان براي ارائه گزارش به وزارت دارايي و به طور كلي ارائه گزارش در 

آمد ، هزينه ، حساب هاي سطوح كالن از آن ها استفاده مي كند.  مانند دارايي ، بدهي ، سرمايه ، در

 .انتظامي و ...

 گروهدر سطح  1چهار سطح نامبرده به صورت اليه اي و در امتداد يكديگر قرار دارند.براي مثال شماره 

 و زير مجموعه كلآمده كه در صورت كليك برروي آن مواردي را كه در سطح  بدهي جاريبا عنوان 

اگر به همين صورت پيش  نمايش داده ميشوند. 4الي  8در شكل از شماره تعريف شده اند بدهي جاري

 رويم به پايين ترين سطح حساب يعني جزمعين خواهيم رسيد.كه دراسناد از آنها استفاده خواهيم كرد.
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كليك كرده و سپس دكمه  گروه اولين بار ابتدا برروي كادربراي ايجاد سرفصلهاي حسابداري براي 

وهمينطور پيش  را وارد كرده ،كد، نام، ماهيت حساب، ماهيت مانده، شماره و تاريخ جديد را زده 

و  كل موجود كليك كرده سپس با كليك برروي كادرگروه هاي روي يكي از كلميرويم.براي تعريف 

بعد ميرويم به سراغ  انتخاب شده را تك تك ايجاد مينماييم.و گروهمربوط به  كل هايزدن دكمه ايجاد 

 ءيكسري معين مربوطه و براي هر معين يكسري جز كلبه همين صورت براي هر، بعدي گروه ايكل ه

 معين تعريف ميكنيم.

كه  ،دقت نماييد كه براي هر سرفصلي كه ايجاد ميكنيد گزينه هاي پايين صفحه را هم تنظيم نماييد

 شماره و تاريخ چك در صورت شامل شدن و تيك فعال بودن ميباشد. ،شامل ماهيت حساب
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 بهای مستقل تعریف حسا

كه جزئيات مربوط به هر سازمان را بيان مي سازند مانند حساب هاي بانكي ، حساب های مستقل 

و  كاركنان ، كارپردازان ، پيمانكاران و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با سازمان ، قراردادها ، شعب

 واحدهاي مرتبط ، مراكز هزينه ، طرح ها و پروژه ها  و ....

در واقع حساب هاي مستقل اطالعات تكميلي هستند كه در سند با قرار گرفتن در كنار حساب هاي 

اصلي ، باعث مي شوند اسناد مالي با جزئيات كامل ثبت گردند . از آن جايي كه حساب هاي مستقل در 

قرار مي گيرند و نه در زير شاخه هاي آن ها پس به آن ها عنوان حساب كنار حساب هاي اصلي 

 مستقل داده شده است .

ديدن ساختار درختي هر كدام از در اين صفحه ليست حسابهاي مستقل را مشاهده مينماييد براي 

 عناوين حسابهاي مستقل ابتدا برروي كادر باالي صفحه كليك كرده و يكي از حسابهاي مستقل موجود

را انتخاب كرده و سپس روي عنوان ظاهرشده در صفحه سفيد پاييني دوباركليك كرده  3مثال تفضيلي

را مشاهده كنيم.توجه نماييد كه براي مشاهده برگهاي اين درخت بايد  3تا درخت مربوط به تفضيلي

منفي برروي عالمت برروي عالمت بعالوه كليك كرده تا باز شود براي بسته شدن همان شاخه نيز 

 بوجود آمده كليك كرده تا شاخه مربوطه بسته شود.

براي ايجاد يك برگ يا زيرشاخه جديد بايد روي عنوان سرشاخه ي مربوط به آن كليك كرده  : ایجاد

تا  طبق شكل انتخاب شده وسپس دكمه ايجاد را ميزنيم و سه آيتم كد كدنمايشي و عنوان را در سه 

وارد نموده و ذخيره ميكنيم.همچنين سه گزينه تعبيه شده در  كادر گشوده شده در پايين سيستم

 پايين سه كادر بايد متناسب با توضيحات زير تكميل شوند.

وبراي ويرايش يا حذف يك شاخه بايد روي آن كليك كرده وبرحسب نياز يكي از  : ویرایش و حذف

 دكمه هاي تعبيه شده در باالي صفحه را انتخاب نماييد.
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 چنانچه كاربر كدنمايشي را وارد كد و كدنمايشي را يكسان وارد كنيد. : 1نکته

گزينه عمومي و قابل مشاهده در تمامي واحدها باعث ميشود كه كدمستقل ايجاد شده توسط  : 2نکته

تمامي واحدها ديده شده و قابل استفاده باشد. گزينه خاص واحد و قابل مشاهده در ستاد باعث ميشود 

.اما كه كدمستقل ايجاد شده فقط در واحد ايجادكننده آن و ستادمركزي قابل مشاهده و استفاده باشد

 .گزينه خاص واحد كد مربوطه را فقط در واحد ايجادكننده آن نمايش ميدهد

لطفا در ايجاد اين كدها دقت الزم را بعمل آورده و كدها را براساس قانون ويژه اي كه سازمان  : 3نکته

مركزي در اختيار شما قرار ميدهد ايجاد كنيد. مثال براي كدبانك ها از شماره حساب آن استفاده 

 ماييد.ن

نكته خيلي مهم : قبل از ايجاد كد ازدرستي محل شاخه آن مطمن شويد مثال تعريف يك شركت 

وزيرشاخه پيمانكاران انجام شود و ايجادآن در زيرشاخه ساير باعث بروز  3پيمانكار بايد در تفضيل

 مشكل براي كاربرمربوطه ميشود.

ل متفاوت و يا ايجاد دو زيرشاخه با كد هاي لطفا از ايجاد يك زيرشاخه در دو محنكته خيلي مهم : 

نمايشي يكسان جدا خودداري فرماييد.توجه نماييد كه ايجاد دو كد نمايشي يكسان يا عنوان يكسان دو 
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حساب مستقل متفاوت براي شما ايجاد كرده و استفاده از هردوي آنها در اسناد براي شما مشكل ساز 

 ميشود. 

 مستقل ارتباط حسابها با حسابهای 

براي اينكه بتوانيم در اسناد از كدهاي اصلي حساب و حسابهاي مستقل استفاده نماييم الزم است كه 

يكبار در  حسابها وحسابهاي مستقل ارتباطي ميان اين دو بخش ايجاد شود . در اين بخش ارتباط ميان

ارتباط ثبت و ساماندهي تعريف ميشود .تا در طول سال اسناد را بوسيله اين ابتداي سال مالي جديد 

 كنيم.

نكته خيلي خيلي مهم : اين ارتباطات بصورت استاندارد فقط يكبار در سيستم ايجاد ميشوند. حال اگر 

در صورت نياز مبرم مجبور به تغيير اين ارتباطات هستيد، حتما در ابتداي سال مالي جديد اين 

م وپيوسته اين بخش در طول سال مالي اجتناب تغييرات را اعمال نماييد. و الزامي است از تغيير مداو

 نماييد .زيرا باعث بروز مشكل در روند ثبت اسناد و بهم خوردگي يكپارچگي سيستم خواهد شد.

 دو راه براي ورود به اين صفحه وجود دارد

از منوي حساب ها  زيرمنوي ارتباط حسابها با حسابهاي مستقل را كليك مي كنيم تا صفحه  .3

 بازشود.

از منوي حساب ها زيرمنوي تعريف حساب ابتدا كد سرفصل خود را انتخاب كرده و سپس با  .۲

ارتباط حساب با حسابهاي مستقل اين )دكمه در نوارابزار باالي صفحه كليك برروي دكمه 

 صفحه ارتباط حسابها با حسابهاي مستقل گشوده ميشود.سمت راست قراردارد( 
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روي يكي از سرفصل هاي مورد نظر خود در ليست باال  : در سطح اول ایجاد ارتباط یا لینک

رادر باالي صفحه زده ودر كادر پاييني ليست مواردي را كه كليك نموده سپس دكمه ويرايش 

كه در ليست باالي صفحه  388383ميخواهيم تيك مي كنيم.همانطور كه در ليست ميبينيد كد 

لينك 3مستقل منبع اعتبار، دوره مالي، واحدتابعه وتفضيلي  انتخاب شده است در پايين به حسابهاي

 ميباشد.

نك زمانيكه كدحسابي را به يك حساب مستقل لي:  ایجاد ارتباط یا لینک در سطح دوم

قدم  كرديم. برگه مربوط به همان حساب مستقل در پايين صفحه فعال ميشود.و ما در اين مرحله يك

ر را كه گروهايي از حساب مستقل مورد نظابداري انتخاب شده به جلو رفته برحسب نياز سرفصل حس

مربوط  388383نياز داريم در ساختار درختي پايين صفحه تيك ميكنيم.مثال بدليل اينكه كد سرفصل 

.آن فقط به گروه بانك ها لينك ميشود 3به حسابهاي بانكي ميباشد تفضيلي  
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يم. دكمه ذخيره را در باالي صفحه كليك ميكنپس از زدن تيك هاي موردنياز :  ارتباط ذخیره

يكنيم.را انتخاب م بله سيستم پيام زير را نمايش ميدهد. اگر ميخواهيد تغييرات ذخيره شود گزينه  

 

  د.نسپس پيام زير را ميبينيد، دوباره روي گزينه بله كليك كنيد، تا تغييرات ذخيره شو

 

لطفا پيام زير را با دقت مطالعه نماييد تا به  ميدهد. پس از ذخيره درست سيستم پيام زير را نمايش

 پيامدهاي تغيير ارتباطات يا لينكها واقف باشيد.
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 ارتباط بین حسابهای مستقل 

جهت جلوگيري از ثبت اشتباه اسناد در اين بخش ميتوانيم ميان حسابهاي مستقل ارتباط تعريف كنيم 

لينك كنيم . در  4۲3۲1۳8883را با رديف دستگاه  ۲3اعتبار . به طور مثال اگر در اين بخش منبع 

در ستون منبع اعتبار تنها قادر به مشاهده رديف  ۲3هنگام ثبت سند در صورت انتخاب منبع اعتبار 

 دستگاه در ستون رديف دستگاه خواهيم بود.

به طور مثال براي ايجاد يك ارتباط بين منبع اعتبار  : بین حسابهای مستقل ایجاد یک ارتباط

ابتدا در كادر عنوان حساب مستقل پايه منبع اعتبار را انتخاب كرده و در كادر حساب   و رديف دستگاه

مستقل انتخابي رديف دستگاه را انتخاب مي كنيم.سپس در كادر پاييني كه اكنون به عنوان انتخاب 

نبع اعتبار مورد نظر خود را انتخاب مي كنيم.همانگونه كه در مثال ميبينيد. منبع اعتبار تغيير يافته م

ودر دو ليست پايين صفحه مي توان رديف دستگاه ها را ديد.ليست  انتخاب شده 43منبع اعتبار ما 

سمت راستي شامل تمام رديف دستگاه ها ميباشد ولي ليست سمت چپ شامل رديف دستگاههايي 

 لينك هستند.  43ار است كه با منبع اعتب

چنانچه خواستيد رديف دستگاه خاصي را مي خواهيد در به ليست چپ اضافه كنيد  : کادر جستجو

 مي توانيد از گزينه جستجوي پايين صفحه استفاده كرده و آنرا بيابيد.

را در باالي صفحه ميزنيم و پس از  (F4)براي افزودن رديف دستگاه ابتدا دكمه ويرايش : افزودن

فتن رديف دستگاه مورد نظر خود روي آن كليك كرده و با استفاده از كليد جهتي ميان دو ليست آن يا

 را ميزنيم.(F2)را به سمت چپ انتقال ميدهيم و در آخر گزينه ذخيره 

 



 راهنمای سیستم حسابداری

 

   12 

  نمایش ارتباط بین حسابهای مستقل

در اينجا مشاهده تعريف كرده ايد در اين صفحه ميتوانيد ارتباطاتي را كه بين حساب هاي مستقل 

 نماييد.در حقيقت اين صفحه فقط براي نمايش ليست است.

عنوان درصورتيكه خواستيد فقط ارتباط ميان دوحساب مستقل خاص را ببينيد.در دو كادر باالي صفحه 

 را وارد كنيد تا سيستم آنها را نمايش دهد.عنوان سطح دوم ، سطح اول

 

 

 منوی اسناد حسابداری 

 اسناد لیست

 جاري مالي سال در فقط را خود واحد شده ثبت اسناد ميتواند واحد هر سيستم از بخش اين در

 مارهش سند، شماره مانند ، شود مي مشاهده سند هر درباره كلي اطالعات صفحه اين در. نمايد مشاهده

 بررسي ،صادركننده كننده، پيشنويس سند، وضعيت كل، جمع ، شرح سند، نوع سند، تاريخ سريال،

 روي يرايشو يا و سند هر جزييات مشاهده براي بايگاني. وضعيت و كننده دايم كننده، رسيدگي كننده،

شود. باز سند تا ميكنيم كليك دوبار آن  
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ر تاريخي اين تاريخ توسط كاربر قابل تغيير است اما كاربر نميتواند سند خود را د:  تاریخ سند 

ه تاريخ اسناد تاريخ ديگري داريم بنام تاريخ ثبت سند ك اما در ليستجلوتر از روز جاري ذخيره كند.

ميباشد.دقيق روزي است كه كاربر سند را ثبت كرده و توسط سيستم ثبت ميشود و قابل تغيير ن  

وضعيت به خود بگيرد كه عبارتند از  6در اين سيستم سند ميتواند  يبه طور كل : وضعیت سند

وضيح كه در بخش بعدي به تفصيل روند آنها را تواخواهي  و يادداشت، موقت، بررسي، رسيدگي، دايم

 ميدهيم.

نام شخصي كه سند را به صورت پيشنويس ثبت كردکننده :  پیشنویس  

نام شخصي كه سند را به صورت موقت ذخيره ميكند.صادرکننده :   

نام شخصي كه تيك بررسي سند را ميزند.کننده :  بررسی  

رسيدگي سند را ميزند. نام شخصي كه تيكکننده :  رسیدگی  

م ذخيره ميكند.ئنام شخصي كه سند را به صورت دا کننده : مئدا  
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 مانيز و تاريخ چه در شخص هر اينكه از اطالع براي:  شده بر سند انجام فعالیتهای سوابق

 صفحه از ۲اف دكمه موردنظر سند برروي يكباركليك از بعد است داده انجام سند بروي فعاليتي چه

د را ليست كه ريزفعاليتهاي مربوط به اين سن صفحه ديگري براي شما باز ميشود دهيد فشار را كليد

 ميكند.

 

 

 

. پرداخت ناداس كليه در نظر مورد موارد جستجوي به توان مي فيلتر دكمه از استفاده با:  اسنادفیلتر

 در كه مواردي تايپ با شما و ميشود باز كادردر باالي صفحه فيلتريكسري دكمه برروي كليك با

 توانيدو كليك برروي دكمه بازنمايش در باالي صفحه مي آن به مربوط كادر در هستيد آن جستجوي

 آن رحش در كه هستيد سندي جستجوي در اگر مثال طور به.بيابيد را خود جستجوي براحتي نتيجه

 نماييد كليك را بازنمايش دكمه و كرده تايپ را كار اضافه سند شرح كادر در دارد وجود كار اضافه كلمه

.كنيد مشاهده را نتيجه تا  
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عالمت گذاري سند  ،نمايش با فيلتر،فيلتر پاك كردناز راست به چپ  : نوارابزار لیست اسناد

 ،جابجايي سند بايگاني سند ،تبديل سند به يادداشت ،نهايي كردن سند ،جمع بستنافتتاحيه ،

  

 

و فلش زير ثبت شده در يك تاريخ را در ليست اسناد جابجا نماييد .از دچنانچه خواستيد اسناد نکته : 

اين مورد براي رفع مشكل تقدم وتاخر در اسناد كاربرد دارد.در نوار ابزار استفاده كنيد.  
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 صدورسند

اين بخش يكي از مهمترين صفحات اين برنامه ميباشد. كاربر ميتواند اسناد خود را در اين بخش وارد 

اول و از سطر  )كدحساب( كرده و ذخيره نمايد.به اين ترتيب كه ابتدا با كليك برروي ستون اول سيستم

باز كردن دكمه كناري آن پنجره جديدي باز ميشود كه شامل همه كدحسابهاي تعريف شده در سيستم 

در صورت  مي باشد كاربر مي تواند با دوباركليك برروي گزينه مورد نظر خود آن را انتخاب كرده و يا

و در ادامه به همين نيافتن آنرا در كادر جستجوي پاييني تايپ نموده و دكمه جستجو را كليك كند.

 ترتيب تمامي ستونهاي مورد نياز را پر كرده و به رديف بعدي برود.

خاب ستون كد حساب ستونهاي بعدي بر اساس تنظيمات ارتباط حساب ها با پس از انت :1نکته 

حسابهاي مستقل مرتب ميشوند.به اين ترتيب كه اگر كدحساب انتخابي ما با رديف دستگاه لينك باشد 

سيستم از شما مي خواهد كه رديف دستگاه را وارد كنيد.بدين صورت كه در كنار ستون رديف دستگاه 

 ظاهر ميشود. نقطه  1يك دكمه 

 

  سهولت در تایپ سندروشهای 

سيستم تمهيداتي بخش از در اين و نيز سهولت در كار  توجه نماييد كه براي جلوگيري از تايپ مجدد 

 انديشيده شده است كه عبارتند از :

شما ميتوانيد با استفاده از كليدهاي جهتي در بين ستون ها  و سطرها حركت كرده با استفاده  .3

يات هر ستون شويد .در ضمن دكمه اينتر در انتهاي هر سطر براي ئاينتر وارد پنجره جزاز كليد 

 شما را يك سطر جديد ايجاد ميكند .

از  9براي كپي كامل رديف بااليي در رديف پاييني سند پس از ايجاد رديف جديد دكمه اف .۲

 صفحه كليد را ميزنيم.

 استفاده ميكنيم. 1فبراي كپي يك ستون در ستونهاي زيري اش از كليد ا .1

يا دكمه تعبيه شده در نوار ابزار  5براي كپي از يك سند ديگر موجود در سيستم از دكمه اف .9

 صفحه صدور سند ميتوان استفاده كرد.
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فشردن ر شكل ميبينيد كاربر ميتواند با همانگونه كه د : کپی کردن سند از سند دیگر

 از سندهاي ثبت شده قبلي كپي كند.و با دادن شماره سند و رديف ها  5كليد اف
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ابزار در   صفحه صدور سند نوار 

يا  دكمه ثبت يادداشتبترتيب از سمت راست به چپ  اين نوار شامل دكمه هاي زيراست:

 ،دكمه جهتي باال ،دكمه انصراف ،زيگما انتخاب شده دكمه نمايش جمع رديف هاي پيشنويس،

جابجايي مبلغ بدهكار  دكمهتركيب رديفهاي انتخاب شده بر اساس كد،  دكمه ،دكمه جهتي پايين

  ، دكمه حذف سطر، دكمه ايجاد سطر، دكمه كپي از اسناد ديگر.(ctrl+m)و بستانكار

 

براي ذخيره سند در حالت پيشنويس بكار مي اين دكمه  دکمه ثبت یادداشت یا پیشنویس :

 رود.

كشيدن ماوس ابتدا سطرهاي مورد نظر خود را با  شده :دکمه نمایش جمع ردیف های انتخاب 

انتخاب نموده تا رنگ آنها نارنجي شود وسپس با زدن دكمه زيگما جمع رديف هاي  برروي آنها

 در كادرهاي پايين نمايش مي دهد. انتخاب شده  را

 شرح وضعيت سند 

  دائمهي، واخوا ،وضعيت ميباشند يادداشت، موقت، بررسي، رسيدگي 6اسناد داراي 

وقتي سند را براي اولين بار ذخيره  اين اولين وضعيتي است كه سند به خود ميگيرد ، یادداشت :

ميكنيم ميتوانيم آنرا در وضعيت يادداشت ذخيره كنيم در اين حالت سيستم سند را از لحاظ 

توصيه مي شود كه بعد از وارد كردن چند سطر از هر سند هرچه  درستي و توازن چك نميكند.

براي اين سريعتر آنرا يادداشت نماييد تا اطالعات شما در صورت بروز هر گونه مشكلي ازميان نرود.

 كار بايد از دكمه ذخيره يادداشت استفاده شود.

چه كاربر از صحت بعد از وضعيت يادداشت وضعيت بعدي سند موقت ميباشد.البته چنان موقت :

ن باشد ميتواند در همان ابتدا سند را در وضعيت موقت ذخيره مئاطالعات وارده در سند مط

سند براي رفتن به اين وضعيت بايد نمايد.براي اين كار بايد از دكمه ذخيره موقت استفاده كند. 

با يكديگر چك و ارتباط اطالعات ستونهاي وارد شده موازنه باشد. ونيز در اين مرحله درستي 

 ميشود و چنانچه موردي بود سيستم پيامي مبتني بر مشكل موجود به كاربر مي دهد

 جه نماييد و آنرا با دقت بخوانيد .توجه توجه : لطفا به پيامي كه سيستم به شما ميدهد تو
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در اين مرحله مدير حسابداري سند را ديده و اين مرحله بعد از وضعيت موقت مي باشد.  بررسی :

تاييد مي كند بدين صورت كه تيك بررسي سند را ميزند.حال چنانچه تحت هر شرايطي نياز به 

تغييراتي در سند بود ابتدا با زدن تيك لغو بررسي سند را از حالت بررسي خارج كرده و آنرا 

 ويرايش مي نماييد .

دن دكمه تاييد سند پس از اتمام بررسي هاي انجام شده و ذخيره چك ها با كليك كر  رسیدگی :

 به اين وضعيت ميرود.رسيدگي سند كه توسط كارشناس رسيدگي انجام ميشود 

اين وضعيت آخري است كه هر سند به خود ميگيرد در اين وضعيت ديگر قادر به هيچگونه  دائم :

 تغييري در اسناد نميباشيم.

  شودمي انجام سند در كه هايي كنترل

 درستي روي كنترلي هيچ سيستم ، باشد نويس پيش يا يادداشت وضعيت در سندي چنانچه .3

 . كند مي ذخيره خواهد مي كاربر كه صورت همان به را آن و نداده انجام آن

 شركت خودش با حساب يك گيري مغايرت يا بانكي گيري مغايرت در كه سند از هايي رديف .۲

 وضعيت به تواند نمي باشد موقت اگر سندي چنين و بود نخواهند تغيير و حذف قابل باشند نموده

  شود برده ابطال يا يادداشت

 بود نخواهند ويرايش يا ابطال يا حذف قابل باال به بررسي وضعيت از اسناد .1

 ابطال يا ويرايش نموده توليد نظرش تحت كاربر يا خودش كه را سندي تواند مي فقط كاربر هر .9

 نمايد

 يا تغيير قابل ديگر كاربران براي ، است ويرايش حال در كاربري توسط سند يك كه هنگامي .5

 بود نخواهد وضعيت تغيير

 لغو تواند مي وي مدير يا نموده بررسي را سند كه كسي توسط فقط ، شده بررسي اسناد .6

 شود بررسي

 لغو تواند مي وي مدير يا نموده رسيدگي را سند كه كسي توسط فقط ، شده رسيدگي اسناد .۳

  شود رسيدگي
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 در ثبت امكان كه است نموده مشخص سيستم تنظيمات در سيستم مدير چنانچه:  مهم نكته .1

 هنگام در را موضوع اين بايد سيستم ، باشد نداشته د وجو حساب مانده ماهيت با مانده مغايرت شرايط

 . نمايد كنترل ها رديف تك تك ازاء به و سند ذخيره
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 اعالمیه ها 

 اعالمیه های صادره 

در سندهاي ستاد  مركزي مبالغي را كه به حساب بانكي واحدهاي تابعه ريخته شده است سازمان

مركزي ثبت مينمايد حال براي سهولت كار و جلوگيري از بروز اشتباه سيستم اين قابليت را ميدهد كه 

د بتوانند از روي آنها به صورت خودكار سن واحدها سندهاي ستاد اعالميه هايي صادر شود كهاز روي 

 ثبت كنند.

ثبت ذخيره چك در سند و نيز كشيده شدن آن در وجه واحد و پس از  : زمان ارسال اعالمیه

 و در ستادمركزي ميتوان اعالميه را در سند ثبت كرد. رسيدگيسند دروضعيت 

سند را گشوده رديف هاي رابط واحد و نيز رديف بانك را در سند  : اعالمیهذخیره  چگونگی

عالميه را از نوارابزار ميزنيم سيستم و سپس دكمه صدورا يمميزن Spaceيعني روي آنها  كردهانتخاب 

 را انتخاب كنيد.  Yesپيام زير را نمايش ميدهد. گزينه 

 

سپس سيستم پنجره ديگري را باز ميكند در اين صفحه كاربر ميتواند توضيحاتي به اعالميه خود اضافه 

يك شماره  را ثبت كند.پس از ثبت اعالميه سيستم بطورخودكار كند و با زدن دكمه ذخيره اعالميه

 ايجاد ميكند. و اين شماره را در ستون اعالميه در سند نمايش ميدهد. اعالميه شمابراي 

ايجاد  ،عمليات ميباشد. چاپ نامه بانك 5پس از ثبت، هر اعالميه داراي  : عملیاتهای اعالمیه

اين عمليات ها بترتيب و  ارسال اعالميه به واحد. و ارسال اعالميه به بانك ،چاپ اعالميه ،ديسكت بانك

يكي بعد از ديگري بايد انجام شوند و براي انجام هر عمليات بايد گزينه مربوط به آن انتخاب شده و 

 دكمه تاييد در باالي صفحه كليك شود.

احد و كليك برروي دكمه تاييد با انتخاب فعاليت ارسال اعالميه به و : چگونگی ارسال اعالمیه

 باالي صفحه اعالميه به واحد مربوطه ارسال ميشود.
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 صادرهاعالمیه های 

براي مشاهده اعالميه هاي صادر شده و اطالعات مربوط به آن به اين صفحه ميرويم.در اين بخش 

 .آنها را مشاهده نماييد يا اينكه بر اساس نوع فيلتر باالي صفحه ا چاپ بگيريدميتوانيم از آنه

 سند مربوط به آن باز ميشود چنانچه بر روي يكي از اين اعالميه ها در ليست دوبار كليك كنيم 
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ابطال اعالميه، ارسال اعالميه، دكمه هاي موجود عبارتند از  : در اعالمیه های صادرهنوارابزار

 يات اعالميه، حذف اعالميهئمشاهده جز

 

 

 

 رسیده اعالمیه های 

ران واحدها ميتوانند اعالميه هايي كه براي آنها فرستاده شده را مشاهده كنند و از در اين صفحه كارب

 روي آنها به صورت اتوماتيك سند صادر كنند.

 

 

 

در ابتدا روي اعالميه ارسال شده در ليست اعالميه هاي رسيده يكبار :  صدور سند اتوماتیک

صدور سند را كه در نوار ابزار باالي صفحه قراردارد كليك كنيد سيستم  كليك كرده و سپس دكمه



 راهنمای سیستم حسابداری

 

   12 

 و نمايش ميدهد.بصورت اتومات سندي از روي اعالميه صادر ميكند وآن را باز كرده 

: دقت كنيد كه اين سند را نميتوانيد ويرايش كنيد زيرا داراي ارتباط با اعالميه ميباشد.حال اگر  نکته

 ح سند را داشتيد بايد آن را با اعالميه قطع ارتباط كنيد.به هر دليلي قصد اصال

 

سند را به حالت يادداشت ذخيره كرده و سپس به براي اين كار :  حذف ارتباط سند و اعالمیه

صفحه اعالميه هاي رسيده رفته اعالميه مورد نظر را از ليست انتخاب كرده )يكبار روي آن كليك كنيد( 

 سند با اعالميه را در نوارابزار باالي صفحه بزنيد.و بعد دكمه حذف ارتباط 

 

 ه عملیات انجام شده برروی اسناد مشاهد

با  وانيدميت است داده انجام سند بروي فعاليتي چه زماني و تاريخ چه در شخص هر اينكه از اطالع براي

 را مشاهدهريزفعاليتهاي مربوط به اين سند  با تايپ شماره سريال سند، صفحهمراجعه به اين 

يا نوع  همچنين ميتوانيد نوع جستجوي خود را فيلتر كنيد. به طور مثال بر اساس نام شخص.كنيد

.فعاليت جستجو كنيد، يا اينكه به جاي يك سند، يكسري از سندها را بررسي فرماييد  

 

 کنترل و ثبت نهایی اسناد 

بطور منظم و ماهيانه توسط اين بخش يكي از مهمترين بخشهاي سيستم ميباشد كه توصيه ميشود 

در  كاربر چك شود.چنانچه اسناد شما دچار مشكالت ثبتي يا ارتباطي يا مانده اي به هر دليلي باشند

 اينجا نمايش داده ميشوند.

در سطري سيستم به شما پيام خطا در ماهيت مانده ميدهد به اين معني است كه ثبت اگر  : 3مثال

 بوده كه مانده شما منفي بوده.  سند شما در شرايطي انجام گرفته

ميتواند دو  "برنامه تعريف نشده يا مجاز نيست"ميدهد كه  : اگر در سطري سيستم به شما پيام ۲مثال

مفهوم داشته باشد با دوبار كليك برروي سطر مورد نظر شما به همان سطر از سندتان منتقل ميشويد. 

نبايد برنامه پر ميشد. اگر ستون برنامه خالي باشد به  اگر ستون برنامه پر شده باشد به اين معناست كه

  اين معناست كه بايد برنامه پر ميشد.
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: دقت كنيد كه اين نمونه خطاها به دليل تنظيمات اوليه نادرست و يا دستكاري ارتباطات يا  نکته مهم

 كه بروز ميكند. لينكها در ميانه سال مالي است

 

 

 

از حالت ثبت خا  نهایی رج شدن اسناد 

با وجود اينكه توصيه نميشود پس از ثبت نهايي اسناد كه توسط مديرسيستم انجام ميگيرد اسناد از 

 وضعيت نهايي خارج شوند اما در اين بخش از سيستم اين قابليت وجود دارد.

 تعریف شرایط بستن حساب 

يستم بتواند حسابها را مدير سيستم شرايط بستن حساب ها را در اينجا ذخيره ميكند تا بر اساس آن س

 در انتهاي هر سال مالي ببندد.
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 فهرست خطاهای بستن حساب 

هنگام بستن حساب اگر در اسناد مشكالتي وجود داشته باشد در اين صفحه به شما نمايش داده 

 ميشود.

 ایجاد سال مالی جدید 

سال مالي جديد استفاده  اي ايجاددر انتهاي سال مالي گذشته و شروع سال مالي جديد از اين گزينه بر

در صورت تاييد سال مالي كنيد . پس از زدن اين گزينه سيستم پيامي ميدهد كه آيا مطمن هستيد و 

 ايجاد ميشود.

: اگر كاربر سال مالي جديدي ايجاد كند اما هيچ سندي در آن سال ذخيره نكند آن سال مالي  3نكته

 ذخيره نخواهد شد.

برای باردوم پیاپی از این منو پس از يكبار استفاده از اين منو و ايجاد سال مالي جديد ،  :  ۲نكته

 زيرا سيستم يك بار ديگر سال مالي جديد ديگري را براي بار دوم ايجاد خواهد كرد. استفاده نکنید

افتتاحیه حساب   تعریف شرایط 

تا بر اساس آن سيستم بتواند سند مدير سيستم شرايط سند افتتاحيه را در اينجا ذخيره ميكند 

 افتتاحيه را در ابتداي هر سال مالي ايجاد كند.

 

 منوی دریافت و پرداخت 
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 صدور چک 

در كادر تعبيه شده سيستم كليه اسنادي كه در اين بخش با انتخاب شماره حساب مورد  نظر خود 

حال با يكبار كليك برروي  ميدهد.آنها با اين حساب بانكي پر شده است را نمايش  3ستون تفضيلي

رديف مورد نظر و زدن دكمه صدور چك كه در نوارابزار باالي صفحه قراردارد ، سيستم به مرحله صدور 

 چك ميرود. 

 

در : در اين مرحله الزم و ضروري است كه كاربر مطالب موجود در صفحه را مطالعه نموده و  3مرحله

 به مرحله بعد برود. کصورت درست بودن اطالعات و شماره چ

، شماره )براساس تاريخ دسته چك(سيستم بر اساس آخرين دسته چك تعريف شده :  نكته خيلي مهم

دسته چك شروع به انتخاب كرده و به  ال ابتداييچك را اعالم مي كند .به اينصورت كه از شماره سري

اگر قصد صدور چكي از دسته چك هاي قبلي داريم ، پس  ميرود.پيش ترتيب تا آخرين شماره سريال 

را .... دکمه انتخاب دسته چک از صدور چك ، شماره اي كه سيستم اعالم نموده را ناديده گرفته ، 

مي زنيم و دسته چك مورد نظر را انتخاب مي كنيم . در اين حالت سيستم شماره را با توجه به آن 

 دسته چك صادر ميكند .

ر اين مرحله با توجه به شماره سريال چك دورقم كنترلي چك را كه در روي دسته چك : د ۲مرحله

 شما تايپ شده است وارد كرده و دكمه ذخيره را كليك ميكنيم تا چك ذخيره شود.

را مي زنيم ،  در قسمت صدور چك ، چك مورد نظر را انتخاب كرده ، دكمه حذف چك : حذف چک

موقت باشد ، سيستم چك را حذف مي كند چنانكه گويي  در صورتيكه وضعيت سند مرتبط با چك در 

پس از  ست .نداشته ا، يعني در سيستم نرم افزاري وجود اصال چنين چكي از ابتدا وجود نداشته است 

 حذف چك ، سند مرتبط با چك قابل اصالح خواهد بود .

ي ميتوان چك را حذف كرد كه برگه فيزيكي اين چك همچنان سفيد بوده و چك تنها زمان نکته مهم :

 چاپ نشده باشد.

 بخواهد كه چكي اولين و سپرده خاطر به را شده حذف چك شماره سيستم ، داشت توجه بايد نکته :

  چك كنيم فرض.  داد خواهد اختصاص چك به را شماره آن سيستم ، گردد صادر حذف اين از بعد

 چك دليل هر به ما و باشد شده صادر ،1۲1381، 1۲138۲،1۲1383، 1۲1388هاي  شماره با هايي

 شماره بلكه 1۲1389 نه شماره سيستم ، بعدي چك صدور . با كنيم حذف را 1۲138۲ شماره

 دهد. مي اختصاص آن به را 1۲138۲
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.براي ابطال آن نمي ماندزمانيكه چكي به اشتباه چاپ گرفته شده باشد راهي جز ابطال  :  ابطال چک

 در ، زنيم مي را چك رويت و صدور دكمه و نموده انتخاب را چك ، چك صدور قسمت چك در

 دهيم. مي تغيير ابطال حالت به تنظیم حالت از را وضعیت چك مشخصات

 رنگ چک ها 

 چك ابطال شده به رنگ قرمز نمايش داده ميشود.

 ميشود.چك ذخيره شده به رنگ آبي نمايش داده 

 چك ذخيره نشده به رنگ سياه نمايش داده ميشود.

 تنظیمات چاپ چک 

يات آن مي توانيم ئدر اين بخش با ايجاد يك طرح جديد و دادن نام طرح و جز:  به صورت دستی

ابتدا چك خود را به عنوان يك صفحه در آنرا ثبت كرده و از آن در تعريف دسته چك استفاده كنيم.

طبق اطالعات ماتريس مانند زير شما از سمت راست به چپ بترتيب فاصله از باالي نظر گرفته و سپس 

صفحه، فاصله از چپ صفحه، مقدارعرض ، اندازه فونت و نوع فونت را براي  تك تك موارد اشاره شده در 

 را وارد ميكنيد. بيضي قرمز در شكل پايين

 .واحد اندازه گيري ارقام وارد شده برحسب ميليمتر ميباشد
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اين روش تنها زماني قابل استفاده است شما يك تصوير  : با استفاده از تصویر اسکن شده

اسكن شده دقيق در اندازه هاي واقعي از چك خود داشته باشيد. اين تصوير را با استفاده از دكمه 

 بازكردن فايل در باالي صفحه وارد سيستم كرده و سپس آنرا ذخيره كنيد. 

 

 

 استاندارد چک شرح های 

 در اين بخش ميتوان يكسري شرح استاندارد ايجاد و ذخيره كرد تا در موقع نياز از آن استفاده كرد.

 

انکی   تهیه صورت مغایرت ب

 براي انجام مغايرت بانكي بايد بر طبق مراحل زير پيش برويد 

 .گرفته و وارد سيستم كنيدطبق دستوررا  فايل صورتحساب بانك .3

شده و شماره حساب را انتخاب كرده و در كادر تا تاريخ  صورت مغايرت بانكي تهيهوارد بخش  .2

كه ميخواهيد مغايرت در آن تاريخ ثبت تايپ كنيد )تاريخي را وارد كنيدتاريخ مورد نظر خود را 

 (شود
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قسمت پاييني بانك در اين بخش دو قسمت وجود دارد قسمت بااليي دفتر و  توضیح :

 ميباشد.

 

 بازنمايش را بزنيد.سپس دكمه  .3

 

خطا در ليست بانكي عبارت چنانچه در ستون مانده را بدقت چك كنيد.  هاي بانكي خودرديف  .4

  اقدام به مغايرت بانكي نكنيد.تحت هيچ شرايطي  را مشاهده كرديد

اين خطا بدليل مشكل در وارد كردن فايل صورتحساب بانك به صورت دستي يا توضیح : 

سيستمي ايجاد ميشود. براي رفع مشكل بدقت تاريخ و مبالغ ليست بانك را بررسي كنيد.امكان 

تكراري رديف هاي بانكي يا امكان جا انداختن بعضي از رديف هاي بانكي در هنگام وارد كردن 

چك كنيد. در صورت لزوم ميتوانيد فايل بانكي را پاك كرده و دوباره با ورود اطالعات را دقيقا 

 دقت بيشتر وارد كنيد تا مشكل خطاي مانده رفع شود.

و كليك روي دكمه  كادر تا تاريخ)تايپ تاريخ در  حال ميتوانيد شروع به مغايرت گيري كنيد. .5

يستم به صورت پيش فرض بازنمايش را فراموش نكنيد( دكمه مغايرت اتوماتيك را بزنيد. س

 رديف هاي مشابه را پاس ميكند.براساس شماره چك و مبلغ 

 دکمه های مغایرت گیری 

از سمت راست به چپ به ترتيب مغايرت گيري اتوماتيك، مغايرت گيري دستي، دكمه بازگرداندن 

 دستي رديف هاي مغايرت گيري شده و دكمه رديابي رديف هاي مغايرت گيري شده
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 کاربرد بخش نمایش 

در اين بخش سه گزينه همه مغايرت و عدم مغايرت را داريد كه نحوه نمايش ليست هاي پاييني را 

 تغيير ميدهد.

 ميدهد.نشان در كادر تا تاريخ مغايرت : مقادير پاس نشده را  تا پايان تاريخ تايپ شده 

 ر كادر تا تاريخ نشان ميدهد.مقادير پاس شده را  تا پايان تاريخ تايپ شده د عدم مغايرت :

 مقادير پاس شده و پاس نشده را  تا پايان تاريخ تايپ شده در كادر تا تاريخ نشان ميدهد. همه :

توضيح : در رديف هايي كه مشاهده ميكنيد چنانچه در ستون تاريخ مغايرت تاريخي مشاهده كرديد 

 آن رديف در آن تاريخ پاس شده است .لذا براي بار دوم پاس نميشود. يعني

 

 مغایرت گیری دستی 

ابتدا رديف هاي موردنظر را در دو طرف دفتر و بانك با دكمه فاصله  براي مغايرت گيري دستي

(Space از صفحه كليد انتخاب كرده و سپس با زدن دكمه مغايرت دستي در صورت موازنه بودن )

 آنها را با هم پاس ميكند.سيستم 

انتخاب شدهبرای دستی به صورت بازگرداندن مغایرت   ردیف های 

ابتدا رديف هاي موردنظر را در دو طرف دفتر و بانك با دكمه  دستيمغايرت به صورت  بازگرداندن براي

دستي  به صورت مغايرتبازگرداندن ( از صفحه كليد انتخاب كرده و سپس با زدن دكمه Spaceفاصله )

 .برمي گرداندآنها را درست انتخاب شدن سيستم در صورت 

 

بازه زمانی مغایرت کلی بازگرداندن  در یک 

چنانچه به هر دليلي نياز به بازگرداندن مغايرت بانكي داريد دقت نماييد كه مغايرت برگردانده شده 

 ديگر قابل برگشت به حالت اوليه نخواهد بود.



 راهنمای سیستم حسابداری

 

   12 

و سپس دكمه تاييد را مغايرت بانكي در وارد كردن تاريخ دقت الزم را بنماييد.در هنگام بازگرداندن 

 كليك كنيد.

 

 ردیابی ردیف های مغایرت گیری شده

براي رديابي رديف هاي مغايرت گيري شده با انتخاب رديف مورد نظر و سپس با زدن دكمه رديابي 

 خواهد داد . يات را به شما نمايشئسيستم جز رديف هاي مغايرت گيري شده

 

 انواع چاپ در مغایرت بانکی

 موارد زير ميباشد : انواع چاپ شامل

 صورت مغايرت بانكي

 اقالم باز دفتر

 اقالم باز بدهكار دفتر

 اقالم باز بستانكار دفتر

 اقالم باز بانك

 اقالم باز بدهكار بانك

 اقالم باز بستانكار بانك
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 دریافت فایل صورتحساب بانک 

مراجعه به سايت بانك ملت و ورود به سايت بانكداري الكترونيكي فايل صورتحساب خود را شما با 

 دريافت كرده و سپس آن را وارد سيستم حسابداري ميكنيد.

از بانک   مراحل دریافت فایل 

ابتدا وارد سيستم بانك ملت شده و سپس  در كادر انتخاب فعاليت دريافت فايل صورتحساب  .3

 و دكمه اجرا را ميزنيم. بانك را كليك كرده

 

 

 

سپس بازه زماني مورد نظر را وارد كرده و نوع فايل دريافتي را  انتخاب مي كنيم و دكمه دريافت . ۲

 فايل را ميزنيم.
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پس از دريافت فايل ابتدا بايد آنرا از حالت زيپ شده در بياوريم. به اين منظور بايد روي فايل مورد . 1

 را بزنيد  Extract Allيا     Extract Hereنظر كليك راست كرده و گزينه  
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سپس فايل را وارد سيستم كنيد .از منوي دريافت پرداخت زيرمنوي دريافت فايل صورتحساب بانك . 9

 و مسير فايل خود را به برنامه ميدهيد. را انتخاب كرده 

 

شروع  $نكته : دقت كنيد كه هنگام انتخاب درايوهاي كامپيوتر خودتان درايوهايي را كه با عنوان 

 شكل .مانند ميشوند را انتخاب كنيد.
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به سمت راست نوار وضعيت  چنانچه خطاي زير را دريافت كرديد. : یدسترسخطای نداشتن 

 ويندوز واقع در پايين صفحه دسكتاپ خود مراجعه كنيد 

 

 

 

 اين وضعيت ممكن است به دو حالت منجر شود :

 را مالحظه كرديد Citrix Connection Centerآيكون كوچكي با نام  : اگر 3حالت 

 روي آن دوبار كليك كرده تا باز شود. .3

 گزينه فايل را پيدا كنيد.  Session Securityپنجره باز شده در كادر در  .۲

 را انتخاب كنيد. FullAccessگزينه    Fileدر كادر زير  .1
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 پنجره را ببنديد و به برنامه باز گرديد. .9

 

 

 

 

 

را مالحظه  Connection Center Program Neighborhood: اگرآيكون كوچكي با نام  ۲حالت 

 كرديد

 روي آن دوبار كليك كرده تا باز شود. .5

 كليك كنيد. Securityدر پنجره باز شده روي دكمه  .6
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 بترتيب گزينه هاي سوم و ششم را انتخاب كرده و دكمه  را بزنيد. .۳

 FullAccessگزينه سوم : 

   Never Ask me again for any Application گزينه ششم :

 پنجره را ببنديد و به برنامه باز گرديد. .1
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بانک  پاک کردن اطالعات صورتحساب 

در اين بخش شما ميتوانيد اطالعات صورتحساب بانك خود را در بازه زماني دلخواه پاك كنيد.ابتدا 

و سپس  تاریخ مورد نظر را با دقت کامل وارد کردهشماره حساب مورد نظر خود را انتخاب كرده و 

 دكمه تاييد را ميزنيم.
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 ثبت دستی صورتحساب بانک

به اين ترتيب اين بخش اين قابليت را دارد كه صورتحساب بانك را به صورت دستي وارد سيستم نمايد. 

هاي موجود را با دقت كه پس از وارد كردن شماره حساب دكمه ويرايش را كليك كرده و تمامي ستون 

 كامل وارد كنيد.توجه نماييد كه ستون مانده حتما بايد بادقت كامل و درست وارد شود.

از این بخش استفاده نشود اکیدا توصیه میشود بجز موارد ذکر شده در زیر نکته خیلی مهم : 

بوجود زیرا در صورت اشتباه در ورود اطالعات مشکالت جبران ناپذیری در مغایرت گیری 

  خواهد آمد.

بانک   موارد استفاده از ثبت دستی صورتحساب 

 در ابتداي راه اندازي سيستم .3

 در صورتيكه تحت هيچ شرايطي بانك قادر به دادن اطالعات به صورت الكترونيكي نيست.  .۲
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از دفتر   سنوات گذشتهثبت اقالم ب

به اين ترتيب كه پس از ما اسنادي را كه مربوط به سنوات گذشته ميباشند وارد ميكنيم. دراين بخش 

وارد كردن شماره حساب دكمه ويرايش را كليك كرده و تمامي ستون هاي موجود را با دقت كامل وارد 

 كنيد.

موارد ذکر شده در زیر از این بخش استفاده نشود  اکیدا توصیه میشود بجزنکته خیلی مهم : 

زیرا در صورت اشتباه در ورود اطالعات و وارد کردن مقادیر تکراری مشکالت جبران ناپذیری 

 در مغایرت گیری بوجود خواهد آمد.

ز اقالم باز دفتر سنوات گذشته  موارد استفاده ا

زمان راه اندازي سيستم براي اولين بار است  تنها در يك مورد ميتوان از اين بخش استفاده كرد آن هم

زيرا تاكنون هيچ سندي در سيستم ثبت نشده و ما بدون وارد كردن اقالم باز سنوات گذشته قادر به 

 مغايرت گيري نيستيم.

 

 

 

 



 راهنمای سیستم حسابداری

 

   12 

بانکی   حساب های 

از در اين بخش حسابهاي بانكي را تعريف خواهيم كرد . بدون تنظيمات اين بخش قادر به استفاده 

بخش چك نخواهيد بود. ابتدا با زدن دكمه جديد، انتخاب شعبه افتتاح حسابتان ، وارد كردن شماره 

 حساب خود ، تاريخ و سپس كليك بر دكمه ذخيره ، حساب بانكي خود را در سيستم تعريف ميكنيد.

د كه هر نوع حساب : لطفا براساس نوع حساب بانكي خود اين بخش را با دقت تكميل كنيد.توجه كني

واحدي فقط ميتواند يك حساب از نوع جاري ، يك حساب از نوع اختصاصي ، يك حساب از نوع 

پس در صورت تعريف حسابهاي ديگر آنها يك حساب از نوع طرح هاي عمراني داشته باشد. وسايرمنابع 

 را از نوع ساير انتخاب نماييد.

در انتخاب فرمت حساب خود  دقت فرماييد.مثال اگر حساب شما از نوع ملت جام  : فرمت حساب

است نوع ملت را انتخاب نكنيد زيرا در هنگام دريافت فايل صورتحساب بانك به مشكل برخورد خواهيد 

 كرد.

 

 

 

استفاده  پس ايجاد هر حساب بانكي دو تنظيم زير بايد براي آنها تعريف شود تا بتوان از آنها در سيستم

 كرد.كه عبارتند از :

انکی با سرفصل حسابداری پس از انتخاب حساب بانكي مورد  : ارتباط حسابهای ب

نظر خود و كليك بر دكمه تعريف ارتباط حسابهاي بانكي با سرفصل حسابداري پنجره جديدي 

 بايد دو نوع ارتباط تعريف كرد. باز ميشود كه در آن

تعريف كنيد سپس  صدور چک و مغایرت بانکیدكمه جديد را زده نوع ارتباط را : 1ارتباط 

در گزينه تفضيلي شماره حساب مربوط به حساب بانكي مورد نظر خود را انتخاب كنيد. و 

 سپس دكمه ذخيره را كليك كنيد.

اب قابل مشاهده باشد، ابتدا بايد حس 3نكته : براي اينكه شماره حساب شما در كادر تفضيلي

 ، بانكها تعريف شود .3بانكي شما در بخش تعريف حسابهاي مستقل، در زيرشاخه تفضيلي
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انتخاب كنيد. در گزينه واحد  اعالمیه واریز وجهدكمه جديد را زده نوع ارتباط را  : 2ارتباط

تابعه، واحد مربوطه را انتخاب كنيد. در گزينه تفضيلي شماره حساب مربوط به حساب بانكي 

 خود را انتخاب كنيد. و سپس دكمه ذخيره را كليك كنيد. مورد نظر

 

 
 

 

 

در اين بخش دسته چك هاي مربوط به هر حساب بانكي را  : تعریف دسته چک ها

 ،شماره سريال چك ،سري دسته چك ،رديف ،بترتيب تاريخ تعريف كنيد.با زدن دكمه جديد

 طرح چاپ چك  را وارد كرده و ذخيره نماييد.

نكته مهم : براي ايجاد دسته چك ابتدا روي حساب بانكي مورد نظرتان يكبار كليك كرده 

دقت نمایید که دسته چک را برروی سپس دكمه تعريف دسته چك را كليك كنيد. 

 حساب بانکی دیگری به اشتباه ذخیره نکنید.

ت است سري دسته چك : شماره اي كه برروي چك شما نوشته شده شامل يكسري شماره ثاب

 . اين شماره همان سري دسته چك ميباشد.كه در تمامي برگه هاي چك تكرار شده است

شماره اي كه برروي چك شما نوشته شده شامل يكسري شماره متغيير  شماره سريال چك :

است كه به صورت صعودي در برگه هاي چك پيش ميرود. اين شماره همان سريال دسته چك 

ال اولين برگ دسته چك و شماره سريال آخرين برگ دسته چك را ميباشد.كه بايد شماره سري
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 بترتيب وارد نماييد.

 

 

 

 شعب بانک 

 نام وشماره شعبات طرف قرارداد سازمان را در اينجا وارد نماييد.

 بانک ها 

را در اينجا ثبت  آنها حساب داريدبات نام بانك هاي طرف قرارداد سازمان در اصل بانكهايي كه در شع

 كنيد.

 

 منوی گزارش 
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 اين منو شامل انواع گزارشها ميباشد.

 زارش مرورحساب گ

 

 

 

ستوني  1و  9،  ۲اين فرم مهمترين فرم گزارشي در سيستم حسابداري مي باشد كه امكان مشاهده تراز 

گزارش تراز را با توجه به را با توجه به انتخاب و اولويت مورد نظر كاربر فراهم مي سازد ، يعني سيستم 

موضوع مورد انتخاب كاربر و فيلترهايي كه وي اعمال مي كند ، تهيه و ارائه مي نمايد . نكته حائز 

اهميت در مورد اين فرم آن است كه فقط در اين فرم مي توان كل گردش مالي را از زواياي مختلف 

يگر در اين رابطه بي نياز است . اين فرم كاربر بررسي نمود و با وجود اين فرم كاربر از هر فرم گزارشي د

 را از باالترين سطوح گزارش ها تا ريزترين عمليات حسابداري هدايت مي كند .

مقدمات با استفاده از اين فرم ، ابتدا به توضيح  تهیه گزارش از زوایای مختلفقبل از شرح چگونگي 

 اين فرم مي پردازيم . و جزئیات

 مقدمات و جزییات 

محض ورود به اين فرم ، سيستم تراز چهار ستوني در سطح گروه حساب را نمايش مي دهد . بازه  به

 تاريخ به صورت اتوماتيك از اولين سند سال مالي جاري تا آخرين سند آن در نظر گرفته مي شود .
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لي بوده نكته : فقط حساب هايي در تراز نمايش داده مي شوند كه در بازه انتخاب شده داراي گردش ما

 باشند . 

 : كد و نام حساب هاي انتخاب شده را نمايش مي دهند ستون کد حساب و نام حساب

: جمع گردش بدهكار هر حساب را در محدوده زماني انتخاب شده  ستون گردش طی دوره )بدهکار(

 نمايش مي دهد

: جمع گردش بستانكار هر حساب را در محدوده زماني انتخاب  ستون گردش طی دوره ) بستانکار(

 شده نمايش مي دهد

 : مانده بدهكار هر حساب را در محدوده زماني انتخاب شده نمايش مي دهد ستون مانده )بدهکار(

 : مانده بستانكار هر حساب را در محدوده زماني انتخاب شده نمايش مي دهد ستون مانده )بستانکار(

نانچه ماهيت مانده حساب بدهكار تعريف شده باشد ولي حساب داراي مانده بستانكار باشد ، چ نکته :

 با نمايش مانده در داخل عالمت پرانتز ، بروز اين مغايرت به كاربر اطالع داده خواهد شد .

: با ورود به اين فرم ، در ابتدا  اقالم جدول تراز بر  چگونگی مرتب سازی اقالم جدول تراز

شود ، يك  clickكد حساب مرتب مي باشند . چنانچه روي عنوان هر يك از ستون هاي جدول  اساس

روي فلش جهت فلش تغيير  clickفلش كوچك روي عنوان آن ستون نمايش داده مي شود ، با هر بار 

مي كند . همزمان جدول اقالم تراز بر اساس مقادير آن ستون و با توجه به جهت فلش مرتب مي گردد 

 فلش رو به پايين يعني اطالعات ستون از كوچك به بزرگ مرتب شود و بالعكس .. 

س را روي خط : اشاره گر ماو چگونگی پنهان سازی ستون های اطالعاتی جدول تراز

انتهاي ستون مورد نظر قرار مي دهيم تا نشانگر مخصوص تغيير اندازه ستون ظاهر شود ، با استفاده از 

كشيدن همزمان اشاره گر آن  يه سمت راست ، عرض ستون كوچك شده و كليك نمودن روي موس و 

با ادامه اين كار ستون پنهان مي شود ، ستون پنهان شده در چاپ به روي كاغذ هم ظاهر نخواهد شد . 

كاربرد اين موضوع در مواقعي است كه مثال بخواهيم در چاپ ستون كد حساب ديده نشود يا بخواهيم با 

 ي ستون ها روي ستون هاي ديگر با تمركز بيشتر به بررسي و تحليل بپردازيم .پنهان سازي برخ

براي بزرگ نمودن عرض ستون با همين كار را تكرار نموده ولي اشاره گر موس را به سمت چپ مي 

 كشيم . 

نماييد تا به   click: روي عنوان ستون مورد نظر  چگونگی جستجوی ساده در جدول تراز

سيستم اعالم كنيد قصد جستجو در كدام ستون را داريد . سپس در قسمت جستجو ، عبارت يا عدد 
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روي بخش جستجو ، سيستم در مقابل آن نام ستوني كه  clickمورد نظر خود را وارد نماييد . پس از 

د يكي از دو دكمه مورد جستجو قرار خواهد گرفت را مشخص مي كند . پس از وارد كردن عبارت باي

 مقابل عبارت جستجو را بزنيد . 

دكمه اول ، رديف مربوط به اولين مورد پيدا شده را در جدول پررنگ مي نمايد و هر بار فشار اين دكمه 

، موارد بعدي پيدا و رديف مربوطه پررنگ مي شود. به عبارت ديگر اين دكمه رديف به رديف مورد 

 نمايد .جستجو را شناسايي و اعالم مي 

دكمه دوم جدول را به گونه اي فيلتر مي كند كه فقط رديف هايي كه در بر دارنده مورد جستجو 

 هستند نمايش داده شوند ، ساير رديف ها از ديد پنهان مي شوند .

در اين بخش كاربر مي تواند بازه تاريخ مورد نظر خود را :  انتخاب محدوده تاریخ و سند

ه محدود به يك سال مالي نبوده و مي تواند يك يا چند سال مالي يا بخشي از انتخاب نمايد . اين باز

يك سال مالي را در بر گيرد ، چنانچه كاربر بخواهد سيستم روي سند يا سندهاي خاصي گزارش تهيه 

 نمايد بايد بازه سند را مشخص نمايد .

نمايد ، كلمه سند به   doubleclickنكته : چنانچه روي كلمه سند كه به رنگ قرمز مي باشد ، كاربر 

سريال تبديل مي شود . با تكرار همين كار ، كلمه سريال مجددا به سند تبديل مي شود . با انتخاب 

 سند يا سريال ، سيستم جستجو را بر اساس بازه سند يا سريال انجام خواهد داد .

د ، پس براي انتخاب يك بازه نكته : شماره سريال اسناد همواره بر اساس تاريخ اسناد مرتب مي باش

 سندي ، گزينه بهتري مي باشد 

نكته : چنانچه در يك سال مالي ، تاريخ انتخاب شده نه از شروع سال مالي بلكه از ميانه آن باشد ، 

ستوني ارائه مي دهد و گردش قبل از بازه مشخص شده در آن سال  1سيستم به صورت خودكار تراز 

 گردش از قبل نمايش مي دهد .مالي را در قالب دو ستون 

ا احتساب افتتاحیه"کابرد گزینه های  ا احتساب اختتامیه"و  "ب ا "و  "ب ب

به صورت پيش فرض ، سيستم اقالم مربوط به اسناد  :"احتساب بستن حساب های موقت

ا ب"بستن حساب هاي موقت و دائم را جزء تراز نمايش نمي دهد . مگر آنكه كاربر با آگاهي گزينه هاي 

را عالمت بزند . ولي سند افتتاحيه را به   "با احتساب بستن حساب هاي موقت"يا  "احتساب اختتاميه 

صورت پيش فرض جزء اقالم تراز به حساب آورده و نمايش مي دهد مگر آنكه كاربر بخواهد كه اقالم 

منفك نمودن اين اقالم ، اسناد افتتاحيه از جزء اقالم تراز در نظر گرفته نشود ، در اين صورت سيستم با 

به گزارش اضافه مي كند تا توازن  "بستانكار افتتاحيه"و  "بدهكار افتتاحيه"آن ها را در قالب دو ستون 
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ستوني خواهد بود . ) نكته : مشروط بر آنكه سند افتتاحيه به  1تراز به هم نريزد  و نتيجه يك تراز 

  صورت اتوماتيك و توسط سيستم صادر شده باشد . (

: به صورت پيش فرض سيستم تمام حساب هاي داراي  کاربرد گزینه نمایش مانده صفر

گردش را در تراز نمايش مي دهد ، چنانچه كاربر اين گزينه را عالمت نزند ، حساب هايي كه گردش 

 داشته ولي مانده آن ها تا پايان بازه انتخاب شده صفر بوده است از ليست تراز كنار گذاشته شده و در

 تراز منعكس نمي گردند .

بازنمایش  : با زدن اين دكمه سيستم يكبار ديگر اطالعات را بازنمايش مي نمايد . دکمه 

كاربرد اول: با ورود به اين صفحه ، سيستم يك تصوير از تراز را تهيه و به كاربر نمايش مي دهد ، در 

يدي وارد نمايند تاثير آن بر روي طول اين مدت اگر كاربران ديگر اسناد را تغيير داده يا سند جد

 گزارش روي صفحه منعكس نمي گردد مگر آن كه كاربر دكمه بازنمايش را بزند . 

براي گزارش ، براي مشاهده تاثير  "تعريف شرايط دلخواه"كاربرد دوم :پس از تغيير تاريخ يا بازه سند يا 

 آن بايد دكمه بازنمايش زده شود.

: گاه الزم است براي انجام يك كار ،گروهي از رديف هاي جدول تراز به صورت  انتخاب گروهی

 همزمان انتخاب شوند 

را مي  space: با موس روي سطر مورد نظر كليك و سپس دكمه  انتخاب پراکنده یک گروه

مي زنيم . در اين حالت كل رديف پررنگ مي شود ، همين كار را براي رديف هاي مورد نظر ديگر تكرار 

بر روي رديفي كه قبال انتخاب شده و پررنگ باشد ، آن رديف از انتخاب  spaceكنيم . با زدن كليد 

 خارج خواهد شد.

: روي يك قسمت از جدول كليك نموده تا كنترل به جدول داده  انتخاب همه سطرها با هم

 شود سپس ، از قسمت ماشين حسابي صفحه كليد ، دكمه + را مي زنيم

انتخابخارج کردن  : روي يك قسمت از جدول كليك نموده تا  همه سطرها از حالت 

 را مي زنيم . -كنترل به جدول داده شود سپس ، از قسمت ماشين حسابي صفحه كليد ، دكمه 

انتخاب مي كنيم ، آخرين  space : اولين سطر مورد نظر را با زدن كليد  انتخاب یک محدوده

مي كنيم ، سپس از قسمت ماشين حساب صفحه كليد دكمه / را سطر را هم به همين ترتيب انتخاب 

 مي زنيم .
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انتخاب ها : روي يك قسمت از جدول كليك نموده تا كنترل به جدول داده   معکوس نمودن 

شود سپس ، از قسمت ماشين حسابي صفحه كليد ، دكمه * را مي زنيم . به اين ترتيب انتخاب ها 

ت در مواردي است كه تعداد مواردي كه بايد انتخاب شود زياد و معكوس مي شوند . كاربرد اين حال

پراكنده است . در اين حالت رديف هايي را كه مي دانيم نبايد انتخاب شوند را انتخاب مي كنيم و 

 سپس انتخاب ها را معكوس مي كنيم تا كار سريعتر انجام شود .

انتخاب شده مع رديف هاي جدول تراز : در حالت عادي ج دکمه مشاهده جمع ردیف های 

در پايين جدول نمايش داده مي شود ولي گاه الزم است تا جمع بعضي رديف هاي انتخابي را دركنار 

هم ببينيم . در اين حالت رديف هاي مورد نظر را انتخاب و اين دكمه را مي زنيم نتيجه آن كه جمع 

د شد . با زدن دكمه بازنمايش ، رديف هاي انتخاب شده در قسمت انتهايي صفحه نمايش داده خواه

 جمع رديف هاي انتخاب شده نيز پاك مي شود .

انتقال اطالعات به اکسل : با زدن اين دكمه فرمي ظاهر مي شود كه در آن تمام ستون  دکمه 

هاي جدول در سمت راست )ستون هاي موجود( و ستون هايي كه بايد به اكسل منتقل شوند )ستون 

چپ قرار دارند . ستون هاي مورد نظر خود را از سمت راست انتخاب نموده و هاي انتخابي( در سمت 

با دكمه ... به سمت چپ منتقل نماييد ، براي پاك كردن ستون هاي انتخابي از دكمه ... استفاده نماييد 

. دكمه .... تمام ستون هاي موجود را به سمت چپ منتقل مي كند و دكمه ... تمام ستون هاي انتخاب 

را پاك مي كند .  پس از انتخاب ستون هاي مور نظر ، با انتخاب دكمه ... مسير فايل مورد نظر  شده

خود را انتخاب نموده و سپس دكمه انتقال را بزنيد . در صورتيكه فايل اكسل به دست آمده در هم 

 language & regionقسمت  windows control panelريخته است ،  بايد در قسمت 

setting تظيمات مربوط بهتnumber   ( جداكننده ليستlist seperator را به )  ;  . تغيير دهيد 

 نكته : به كمك اين فرم مي توانيد فايل متني نيز توليد نماييد .
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را بزنيد . با زدن اين دكمه يك فرم  چاپ: براي چاپ گزارش بر روي كاغذ ، دكمه  چاپ گزارش

ستوني چاپ شود . پس از  1يا  9،  ۲كوچك نمايش داده مي شود كه از كاربر مي پرسد تراز در فرمت 

انتخاب گزارش مورد نظر دكمه چاپ را بزنيد . در صورتيكه مي خواهيد عنواني غير از عنواني كه 

، آن عنوان را در قسمت عنوان گزارش در چاپ سيستم در باالي گزارش مي نويسد به گزارش بدهيد 

 تايپ نماييد ، در غير اينصورت آن را خالي بگذاريد تا سيستم بداند از عنوان خودش استفاده نمايد .

 پس از اتمام چاپ دكمه انصراف را در اين فرم بزنيد تا به حالت قبل از چاپ برگرديد .

يا عرض آن ها بسيار كم شده باشد ، در چاپ بر روي  نكته : ستون هايي كه در جدول تراز پنهان شده

 كاغذ نمايش داده نخواند شد. 

نكته : عرض ستون ها در چاپ بر روي كاغذ با عرضي كه به آن ها روي جدول تراز داده مي شود ارتباط 

مستقيم دارد و با بزرگ و كوچك نمودن عرض ستون ها ، سيستم به صورت اتوماتيك گزارش 

portrate  ا يlandscape  . تهيه مي كند 

 

 

اين امكان را براي كاربر  "تعريف شرايط دلخواه "دكمه : جستجوی پیشرفته در جدول تراز 

فراهم مي سازد تا شرايط پيچيده و كاملي را تعريف نمايد تا سيستم بر اساس شرايط تعريف شده 

 گزارش را نمايش دهد . در حالت عادي سيستم فيلترهاي زير را اعمال مي نمايد 

  تمام اسنا د با وضعيت موقت و باالتر 

  در محدوده زماني مشخص شده 

  مشخص شده در بازه سند 

 شامل اسناد افتتاحيه ، اختتاميه ، بستن حساب دائم به انتخاب كاربر 

  حساب هاي كه در نام آنها عبارت تايپ شده در قسمت جستجو وجود داشته باشد 

عالوه بر اين محدوديت ها و شرايط ، با تعريف شرايط دلخواه محدوديت ها و شرايط كامل تري را مي 

يستم در نمايش گزارش ، آن ها را اعمال نموده و هر چه بيشتر گزارش را به توان تعريف نمود ، تا س

 آنچه مد نظر كاربر است و كاربر قصد تمركز بر آن را دارد نزديك نمايد

به عنوان مثال مي توان از سيستم خواست تا فقط اسناد رسيدگي شده يا اسناد با مبالغ مشخص يا 

 د . داراي وضعيت و نوع مشخص را نمايش ده
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 تهیه گزارش از زوایای مختلف 

در سيستم حسابداري و سيستم هاي مرتبط كه نتيجه كار خود را با ثبت سند در حسابداري منعكس 

 مي نمايند ، مبناي كار بر ثبت اطالعات مربوط به دو دسته از حساب ها است . 

كه عبارتند از حساب هاي گروه ، كل ، معين ، جزء معين و .... كه  حساب های اصلی حسابداری

حساب هاي اصلي و شناخته شده و سنتي حسابداري مي باشند  و سازمان براي ارائه گزارش به وزارت 

دارايي و به طور كلي ارائه گزارش در سطوح كالن از آن ها استفاده مي كند.  مانند دارايي ، بدهي ، 

 د ، هزينه ، حساب هاي انتظامي و ...سرمايه ، درآم

كه جزئيات مربوط به هر سازمان را بيان مي سازد مانند حساب هاي بانكي ، حساب های مستقل 

كاركنان ، كارپردازان ، پيمانكاران و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با سازمان ، قراردادها ، شعب و 

 ا  و ....واحدهاي مرتبط ، مراكز هزينه ، طرح ها و پروژه ه

در واقع حساب هاي مستقل اطالعات تكميلي هستند كه در سند با قرار گرفتن در كنار حساب هاي 

 اصلي ، باعث مي شوند اسناد مالي با جزئيات كامل ثبت گردند .

از آن جايي كه حساب هاي مستقل در كنار حساب هاي اصلي قرار مي گيرند و نه در زير شاخه هاي 

 عنوان حساب مستقل داده شده است . آن ها پس به آن ها

ماهيت مستقل اين حساب ها به فرم مرور حساب اين قابليت را داده است تا گزارش تراز را بتوان از 

 زاويه هر يك از حساب هاي مستقل به همان خوبي حساب هاي اصلي مشاهده نمود .

اي آن مي تواند با هر يك از در واقع حساب هاي اصلي را بايد درختي تصور كرد كه هر يك از برگ ه

 حساب مستقل كه بنابر نياز سازمان فعال و نامگذاري شده اند ، در ارتباط باشد .  36

ممكن است در يك سازمان فقط سه تا از حساب هاي مستقل فعال شده و مورد استفاده قرارد گيرد 

 اين بنابر حجم عمليات و نياز هاي سازمان تعريف مي گردد.

 

 
 

 

حساب های 
اصلی

دارایی

دارایی ثابت دارایی جاری

بانک ها

بدهی

.....

...
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راه هاي ساده اي براي تهيه گزارش از ارتباطات پيچيده بين حساب ها و حساب  در فرم مرور حساب ،

 هاي مستقل در نظر گرفته شده است . اين راه ها مراحل اصلي زير است :

یای مورد نظر کاربر  و از زاوا  گزارش سازی به صورت دلخواه 

، هر يك از حساب ها يا حساب مرحله اول : با استفاده از دكمه هاي ... واقع در ستون سمت راست فرم 

 هاي مستقل را كه كاربر بخواهد ، به عنوان شروع مسير خود انتخاب مي نمايد  . 

نكته : انتخاب هر يك از دكمه هاي حساب يا حساب مستقل در سمت راست فرم ، در واقع به معني 

كننده هستند .  طرح ريزي يك گزارش جديد براي سيستم است . به عبارت ديگر اين دكمه ها شروع

انتخاب هر يك از آن ها )مثال تراز گروه ( به اين معني است كه ما مي خواهيم بقيه سنجش ها بر محور 

 آن )تراز گروه( باشد .

نكته : در ورود به فرم مرور حساب ، سيستم به صورت خودكار ، از سمت راست گزينه گروه حساب را 

 ترين تراز حسابداري مي باشد .  انتخاب مي كند . تراز گروه در واقع كالن

مرحله دوم : پس از انتخاب نقطه شروع و مشاهده نتيجه آن در جدول تراز ، يك يا چند رديف از جدول 

 را انتخاب نموده و از دكمه هاي .... كه در سمت چپ و باالي صفحه قرار دارند بهره مي گيريم .

گزارش ، فرق اصلي بين آن ها اين است كه  علي رغم تشابه اين دكمه ها با دكمه هاي سمت راست

دكمه هاي باالي گزارش نسبي عمل مي كنند و شروع كننده نيستند . اين دكمه ها نسبت به رديف يا 

رديف هايي از جدول تراز كه انتخاب مي شوند عمل مي كنند . به عبارت ديگر قبل از زدن اين دكمه 

قرار دارد يا چه رديف هايي از جدول تراز توسط كاربر ها ،  مهم است اشاره گر موس روي چه رديفي 

 انتخاب شده است .

: كاربر از سمت راست دكمه تراز گروه را مي زند . سپس در حاليكه اشاره گر موس روي رديف  3مثال 

نمايش  "دارايي ها"قرار دارد از باال دكمه تراز معين را مي زند . تراز معين ، فقط براي  "دارايي ها"

 ه خواهد شد.داد

مستقل  1مستقل 

2 

مستقل 

3 

مستقل 

4 

مستقل 

5 

مستقل 

6 

مستقل 

7 

مستقل 

8 

مستقل 

9 

مستقل 

11 

مستقل 

11 

مستقل 

12 

مستقل 

13 

مستقل 

14 

مستقل 

15 

مستقل 

16 

دوره  منبع

 مالی 

ردیف 

 دستگاه

واحد  فصل برنامه

 تابعه

بانک 

 ها

... ... .... ... .... .... ..... ..... ...... 
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: كاربر از سمت راست دكمه تراز گروه را مي زند . سپس در حاليكه اشاره گر موس روي رديف  ۲مثال 

 3را مي زند . تراز حساب مستقل سطح  3قرار دارد از باال دكمه تراز حساب مستقل سطح  "دارايي ها"

 نمايش داده خواهد شد. "دارايي ها"، فقط براي 

را  "بدهي ها"و  "دارايي ها"مت راست دكمه تراز گروه را مي زند . سپس رديف : كاربر از س 1مثال 

بدهي "و  "دارايي ها"انتخاب مي كند . سپس از باال دكمه تراز معين را مي زند . تراز معين فقط براي 

 يعني رديف هاي انتخاب شده ، نمايش داده خواهد شد.  "ها

ارد ، گزارش را با استفاده از دكمه هاي باال و چپ صفحه : كاربر بنابر طرحي كه در ذهن د 1مرحله 

 ادامه مي دهد تا به تراز مورد نظر خود برسد . ادامه گزارش سازي فقط با دكمه هاي باال و چپ است .

نكته : به محض زدن هر يك از دكمه هاي سمت راست ، گزارشي كه در حال ساختن آن بوديم از بين 

 جديد را آغاز مي كند . رفته و سيستم ساخت گزارش 

: در هر مرحله با استفاده از دكمه ... مي توان به مرحله قبل بازگشت . ) تا رسيدن به جايي  9مرحله 

 كه ساخت گزارش از آن جا شروع شده بود ، مي توان به مراحل قبل بازگشت (

، براي مشاهده ريز اسناد  : در نهايت و پس از مشاهده تراز مورد نظر با استفاده از مراحل فوق 5مرحله 

، اشاره گر موس را روي رديف مورد نظر قرار داده يا رديف هاي مورد نظر را انتخاب مي كنيم و سپس 

 دكمه .... ريز گردش را مي زنيم . اين دكمه صفحه مشاهده ريز گردش اسناد را باز خواهد نمود .

 

: های مستقل  گزارش سازی بر اساس اولویت ارتباط بین حساب ها و حساب

چنانچه روي تراز گروه از سمت ر است صفحه كليك نموده و سپس دكمه ... را به طور مكرر بزنيم 

 اتفاقي كه پيش خواهد آمد به شرح زير است :

 

 

تراز گروه در حالت کلی

تراز کل ردیف یا ردیف های انتخاب 
شده 

تراز معین ردیف یا ردیف های انتخاب 
شده

تراز جزء معین ردیف یا ردیف های 
انتخاب شده 

ردیف یا ردیف های 1مستقل سطح 
انتخاب شده
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، تراز هر يك كه فعال باشد و با مرحله قبل ارتباط داشته  36و به همين ترتيب تا حساب مستقل سطح 

 هد شد .باشد ، نمايش داده خوا

 در هر مرحله براي برگشت به مرحله قبل دكمه ... را مي زنيم .

در نهايت و پس از مشاهده تراز مورد نظر با استفاده از مراحل فوق ، براي مشاهده ريز اسناد ، اشاره گر 

موس را روي رديف مورد نظر قرار داده يا رديف هاي مورد نظر را انتخاب مي كنيم و سپس دكمه .... 

 گردش را مي زنيم . اين دكمه صفحه مشاهده ريز گردش اسناد را باز خواهد نمود . ريز

حساب هاي اصلي داراي ساختار درختي مي باشند . در ثبت سند از آخرين سطح ) معين يا جزء معين 

(  استفاده مي شود  و به ازاء هر حساب در آخرين سطح از قبل در تعاريف سيستم مشخص مي گردد 

 ا حساب هاي مستقل در ارتباط است و اگر هست مصداق هاي ارتباط آن چيست .كه آيا ب

 

اين گزارش دقيقا مانند گزارش مرور حسابها ميباشد . محيط و نحوه  :مرورحساب واحد اصلی 

تابعه ميباشد  دقيقا مانند مرورحساب ميباشد.فقط به دليل اينكه ستاد مركزي داراي زيرواحد هايكار 

در گزارش مرور حساب حساب هاي ستاد مركزي را همراه حساب هاي زيرواحدهاي آن در نظر ميگيرد. 

 در نظر ميگيرد.تنها حسابهاي ستاد مركزي را  سيستم اما در مرور حساب واحد اصلي

اين گزارش تمامي حساب ها و ثبتهاي انجام شده  در كل دانشگاه را در  :مرورحساب تجمیعی 

 نظر ميگيرد.

 گزارش ریزاسناد 

در اين گزارش شما ميتوانيد با وارد كردن يك محدوده از شماره سريال يا يك محدوده تاريخي و نيز با  

 نيد.اضافه كردن تعريف شرايط دلخواه ريز اسناد خود را در اين محدوده مشاهده ك
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 گزارش تجمیعی اسناد رسیدگی شده 

در اين گزارش مربوط به اسناد رسيدگي شده مي باشد .از طريق اين گزارش ميتوانيد به كنترل درصد 

با اسناد رسيدگي شده به تفكيك واحد يا كارشناس رسيدگي در محدوده ي تاريخي دلخواه بپردازيد.

 خواهيد كرد.كليك برروي دكمه چاپ گزارش را مشاهده 

 

 

 گزارش اسناد واخواهی شده 

اين بخش گزارشي از اسناد واخواهي شده و تاريخچه آنها ميدهد. كه ميتوان گزارش را براساس 

در پايين صفحه هم كادري براي كارشناس واخواهي كننده موضوع واخواهي واحد و زيرواحد فيلتر كرد.

 جستجو تعبيه شده است.
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 بایگانی شده گزارش اسناد 

در اين بخش گزارشي از اسناد بايگاني شده را مشاهده ميكنيد و ميتوانيد آنها را به تفكيك تاريخچه 

بايگاني، واحد مربوطه ، تاريخ اسناد و نام كارشناس بايگاني فيلتر نماييد. و با زدن دكمه چاپ گزارش را 

 چاپ بگيريد.
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 گزارش ویژه 

گزارشي است كه شما ميتوانيد در يك سيستم حسابداري پيدا كنيد. اين گزارش اين گزارش كاملترين 

 د.از خود هر نوع گزارش را طراحي كنكاربر ميتواند بر حسب ني هيچگونه محدوديتي ندارد.

 

 

 ایجاد گزارش 

تايپ كنيد.اگر خواستيد : دكمه جديد را ميزنيد عنوان دلخواه گزارش خود را در كادر عنوان  3مرحله 

 باشد تيك عمومي آن را كليك كنيد. گزارش شما عمومي

و  شما ميتوانيد سطرها و ستون هاي گزارش خود را از ميان دو جدول سطوح حساب :  ۲مرحله 

 انتخاب كنيد. قراردارند پايين باال و در سمت راست كه  حساب هاي مستقل

اين صفحه دو بخش در باال وپايين وجود دارد . قسمت بااليي همانطور كه در شكل مشاهده ميكنيد در 

 در واقع سطرهاي گزارش ما هستند . قسمت پاييني ستونهاي گزارش ما هستند.

بطور مثال اگر ميخواهيد منبع اعتبار بعنوان سطر گزارش شما انتخاب شود در جدول حساب هاي 

 طرهاس

ستون 

 ها
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جدول سطرها قراردارد را ميزنيم تا منبع كنار مستقل روي گزينه منبع اعتبار كليك كرده فلشي كه در 

براي ساختن ستون ها اگر ميخواهيد  به همين ترتيب  اعتبار ما به زير سطح هاي برگزيده اضافه شود.

را انتخاب كرده و با كليك بر جزء معين داشته باشيد از جدول كد حساب جزء معين ستوني با عنوان 

 منتقل مي كنيم.روي فلش كنار جدول ستون ها آن را 

 

 

نكته : دو فلش كنار جدول سطرها وظيفه وارد و خارج كردن سطرها را را دارند و دو فلش كنار جدول 

 ستون ها وظيفه وارد و خارج كردن ستون ها را دارند.

 

 : فيلتر كردن سطرها و ستون ها در صورت نياز. 1مرحله 

 در صورت نياز.: تعيين شرايط براي سطرها و ستون ها  9مرحله 

 : اضافه كردن فرمول در صورت نياز .  5مرحله 

 : ذخيره كردن گزارش 6مرحله 
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 فیلتر کردن 

اگر گزارش ويژه اين قابليت را دارد كه سطرها و ستونهايش را فيلتر كنيم پس از انتخاب سطر يا ستون 

كليك كنيم پنجره اي شامل موارد همان  سطر يا ستون انتخاب شده  فیلتر شود بابر روي ستون 

 نمايش داده ميشود.

بطور مثال در شكل پايين چون سطر ما منبع اعتبار است در ستون فيلتر شود با  ليست منابع اعتبار  را 

 نمايش ميدهد.

 

 

 

 

 

ستون فيلتر انتخاب كرده ايم در ي را كه در ربوطه فقط منبع اعتباربا فيلتر كردن منبع اعتبار سطر م

  نظر ميگيرد.
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 تعریف شرایط

گزارش ويژه اين قابليت را دارد كه براي سطرها و ستونهايش را شرايط تعريف كنيم پس از انتخاب 

باز ميشود كه ميتوانيم شرايطمان را در كليك كنيم پنجره اي  شرایطسطر يا ستون اگر بر روي ستون 

 آن تعريف كنيم.

 

 

 

 

 

ون مربوطه در سطر يا ست بطور مثال ما در شرايطمان تعريف ميكنيم كه نوع سند هايي را كه ميخواهيم

 در نظر بگيرد از نوع افتتاحيه باشد.

ش پاييني در كادر سفيد روي گزينه نوع سند دوبار كليك كرده تا در بخ ابتدا دكمه جديد را زده و پس



 راهنمای سیستم حسابداری

 

   82 

مه سه نقطه تا تايپ شود بعد از آن با كليك بر روي دك تايپ شود سپس گزينه مساوي را كليك كرده 

 از ليست باز شده افتتاحيه را با دوباركليك انتخاب ميكنيم.
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 عملگرهای منطقی

 هاي منطقي استفاده ميكنيمط را در كنار هم قراردهيم از عملگرزمانيكه ميخواهيم دو شر

AND 

بررسي هر دو شرط را  درستياستفاده كنيم به اين معناست كه سيستم  andچنانچه ميان دو شرط از 

به صورت جداگانه ميگيرد يعني الزمه درست بودن كل شرط درست بودن هريك از شرط ها  ميكند.

 است .

 (33)منبع اعتبار =  and( ۲3)منبع اعتبار = 

 33 باشد هم ۲3شرط باال امكان ندارد زيرا امكان ندارد منبع اعتبار هم 

 )نوع سند = افتتاحيه( and( ۲3)منبع اعتبار = 

 شامل ميشود. ثبت شده باشد ۲3كه منبع اعتبار در آنها  را سندهاي افتتاحيه رديف هايي ازشرط باال

OR 
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استفاده كنيم به اين معناست كه سيستم درستي هر دو شرط را بررسي  orچنانچه ميان دو شرط از 

 ميكند اما الزمه درست بودن كل شرط درست بودن حداقل يكي از شرط ها به صورت جداگانه است .

 )نوع سند = اختتاميه( or)نوع سند = افتتاحيه( 

 رد.شرط باال هم سندهاي افتتاحيه و هم سند هاي اختتاميه را در نظر ميگي

 (33)منبع اعتبار =  and( ۲3)منبع اعتبار = 

 ثبت شده است. 33و  ۲3شرط باال رديف هايي از اسناد را در نظر ميگيرد كه منابع آنها 

 ایجاد فرمول

 ایجاد ردیف فرمولدر بخش ستون ها وجود دارد و با كليك بر روي دكمه  فرمولامكان ايجاد رديف 

 انجام ميگيرد.

 

 ایجاد شرایط

 ایجاد ردیف شرایطدر بخش ستون ها وجود دارد و با كليك بر روي دكمه  شرایطامكان ايجاد رديف 

 انجام ميگيرد.

 

 

 

بستانكار و  ،بدهكار ،ميتوان به آن مقادير مانده“ نوع ستون”با زدن كليد فاصله روي ستون نکته :  

 فرمول را داد.
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 گزارش  بازکردن یک

سه نقطه در مقابل كادر عنوان گزارش ليست گزارش هاي ايجاد شده را  ابتدا با كليك برروي دكمه

 خواهيد ديد.

 

 

در ليست باز شده شماره گزارش، تاريخ ،عنوان گزارش،  عمومي بودن و نام كاربري كه گزارش را ايجاد 

 كرده است مشاهده ميكنيد.

دقت كنيد كه در باالي اين ليست دو كادر تاريخ وجود دارد كه نمايش گزارش ها را در محدوده همان 

  .تاريخ نمايش خواهد داد

.چنانچه گزارش شما در تاريخ ديگري ايجاد شده است لطفا تاريخ را تغيير داده و دكمه : 3نكته

 بازنمايش را بزنيد.

 كاربران تيك گزينه گزارش سايركاربران قابل رويت باشد را بزنيد.: براي مشاهده گزارش ساير  ۲نكته

سيستم قابل رويت باشد را : براي ديدن گزارش هاي مديرسيستم  تيك گزينه گزارش هاي مدير  1نكته

 بزنيد.

: شما فقط زماني قادر به ديدن گزارش ديگران خواهيد بود كه آنها گزارش خود را به صورت  9نكته 

 كرده باشند. عمومي تعريف

 : در كادر جستجوي پايين ليست ميتوانيد موارد موردنظر خود را جستجو كنيد.  5نكته 
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 کپی کردن از گزارش دیگر

ابتدا وارد گزارش مورد نظر خود شده و سپس دكمه كپي از گزارش را زده و سيستم يك گزارش با 

براي شما باز ميكند حال شما بايد عنواني براي يات با شماره اي متفاوت ئهمان سطرها و ستون ها و جز

 آن تايپ كرده و ذخيره كنيد.

 

 با زدن دكمه بازنمايش ميتوانيد گزارش خود را مشاهده كنيد. و از آن چاپ بگيريد.
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ابزار صفحه مشاهده گزارش  نوار 

 

 

ين بخش :  3نكته  ر ريال و ميليون ريال در ا اعداد بر حسب ريال هزا قابل نمايش 

را رند ميكند. رقام  نتخاب شما سيستم ا نتخاب است كه بر اساس ا  ا

 

 

 

: اندازه عرض ستون ها، اندازه فونت محتوي ستون ها  و اندازه فونت  تيتر ستون ها از طريق سه ۲نكته 

 كادر تعبيه شده در نوار ابزار قابل تغيير است.

 

 

 

ر نمایش دکمه  نمودا

ميخواهيد در نمودار نمايش داده شود كليد فاصله )( را ميزنيد و سپس روي سطرهايي از گزارش كه 

 دكمه نمايش نمودار را بزنيد.
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 :   شما از طريق گزينه نحوه نمايش چارت مي توانيد نوع نماش خود را تغيير دهيد.1نكته 
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 گزارش ویژه واحد اصلی 

سيستم تنها حسابهاي ستاد  ميباشد اما در گزارش ويژه واحد اصلي اين گزارش دقيقا مانند گزارش ويژه

 مركزي را در نظر ميگيرد.

 گزارش ویژه تجمیعی 

ميباشد با اين تفاوت كه تمامي حساب ها و ثبتهاي انجام شده  در  اين گزارش دقيقا مانند گزارش ويژه

 كل دانشگاه را در نظر ميگيرد.

 چاپ حساب 

گزينه ميتوانيد از كل سرفصلها و حسابهاي مستقل ايجاد شده در سيستم چاپ با استفاده از اين 

 بگيريد.

 

 چاپ اسناد 

يات و نحوه آرايش سطرها و ستون ها متفاوت ئنوع چاپ سند دارد كه تنها در جز 1اين سيستم 

كنيد  نوع موجود يكي را كليك كرده و انتخاب 1هستند.با مشاهده پنجره چاپ شما مي توانيد از بين 

همچنين يك مدل وسپس با زدن دكمه چاپ باالي پنجره پيش نمايش چاپ خود را مشاهده نماييد.

 يات چاپ ميكند.ئصه سند داريم كه سند را بدون جزخال
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 دفترروزنامه 

 شده گفته شرايط همان و  ورودي اطالعات همان با است سند چاپ به  شبيه دقيقا روزنامه دفتر چاپ

 صفحه از سند هر  و است پيوسته خروجي اينكه و خروجي قالب در تفاوت با سند چاپ بخش در

 دفتر روزنامه در همان پنجره چاپ سند قابل انتخاب ميباشد. . شود نمي شروع جديدي
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 تر ادف

 كشيده بيرون اسناد دل از جزئيات با حساب هر گردش يعني.  است حساب اصلي محور گزارش اين در

 . شود مي داده نمايش مجزا صورت به و شده

 .نمايد مي تعريف را خود نظر مورد شرايط كاربر زير فرم مشابه فرمي در گزارش اين چاپ از پيش
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 (معين جزء ، معين ، كل ، گروه)گردد مي تعيين كاربر توسط حساب سطح 

 آنها بين از بتواند تا شود مي داده نمايش كاربر به سطح آن هاي حساب ، سطح هر انتخاب با 

 حساب ليست در جستجو انتخاب همچنين.  نمايد انتخاب اوست نظر مد كه را تا چند يا يكي

 است فراهم حساب نام و كد اساس بر ، كاربر براي ها

 نظر در واحد يك سند هر يا شود داده نمايش اسناد در حساب ريز كه كند مي مشخص كاربر 

 جمع هم با است داشته حضور سند يك در حساب كه مواردي تمام دوم حالت در.  شود گرفته

 سند شرح نمايش حالت اين در است بديهي.  شود مي داده نمايش خط يك در و شده زده

 . شد خواهد داده نمايش حساب عنوان تنها پس ندارد معني

 در هاي حساب يا شود چاپ مجزا گزارش يك صورت به حساب هر كند مي مشخص كاربر 

 گزارش ، حساب هر گزارش پايان با اول حالت در.  شوند چاپ تركيبي صورت به و يكديگر كنار

 تمام در دفاتر متداول گزارش ، اول حالت.  شود مي شروع جديدي صفحه از بعدي حساب

 براي آن از بتوان تا است كاربردي امكان يك دوم حالت ولي.  است حسابداري هاي سيستم

 و تاريخ ترتيب به آنها مالي رويدادهاي تا نمود استفاده يكديگر با حساب چند گردش كنترل

 . گردد مقايسه و كنترل يكديگر با بتواند مانده و سند

 است. زير شكل به گزارش اين شده چاپ نمونه
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 تراز آزمایشی 

 صورت به حساب هر گردش يعني.   است ها حساب همه گردش مجموع اصلي محور گزارش اين در

 . شود مي داده نمايش خط يك در كلي

 نمايد مي تعريف را خود نظر مورد شرايط كاربر زير فرم مشابه فرمي در گزارش اين چاپ از پيش

 

 

 

 (معين جزء ، معين ، كل ، گروه)گردد مي تعيين كاربر توسط حساب سطح 

 آنها بين از بتواند تا شود مي داده نمايش كاربر به سطح آن هاي حساب ، سطح هر انتخاب با 

 حساب ليست در جستجو انتخاب همچنين.  نمايد انتخاب اوست نظر مد كه را تا چند يا يكي

 است فراهم حساب نام و كد اساس بر ، كاربر براي ها

 اقالم بتواند ، افتتاحيه احتساب با گزينه انتخاب عدم با تا شود داده كاربر به امكان اين بايد 

 ببيند خود انتخابي تراز گزارش كنار در مجزا ستون دو در را افتتاحيه اسناد به مربوط

 در و مساوي ها آن بستانكار و بدهكار مجموع كه هايي حساب ، صفر مانده انتخاب عدم با 

 .شد نخواهند داده نمايش گزارش در ، باشد صفر آنها مانده نتيجه



 راهنمای سیستم حسابداری

 

   11 

 سرجمع رديف يك بايد نيز آن باالتر سطح ازاي به ، شود انتخاب تراز براي سطح يك چنانچه 

 رديف يك در يك هر سطح به مربوط هاي حساب آنكه بر عالوه يعني.  گردد لحاظ گزارش در

 حساب هر ازاء به ، باالتر سطح حساب اساس بر ها آن بندي دسته با ، شوند مي داده نمايش

 هاي حساب زير مقادير جمع سر آن مقادير كه باشد گزارش در رديف يك بايد نيز باالتر سطح

 باشد آن

 است. شده آورده زير هاي شكل در تراز شده چاپ نمونه
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 تراز آزمایشی تجمیعی 

 گزارش آماري اسناد ثبت شده توسط واحد 

اين گزارش بر اساس واحد هاي تابعه و تاريخ از اسناد ثبت شده و وضعيت آنها به شما نمايش داده 

 .ميشود

 

 

 

 توسط کاربران  گزارش آماری اسناد ثبت شده 

 اين بخش از وضعيت سندهاي ثبت شده به تفكيك اشخاص )كاربران واحد جاري( گزارش تهيه ميكند.
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منوی تنظیمات   

 کاربران مدیریت

 چند يا يك براي ميتواند و كنند مي استفاده سيستم اين از كه است كاربراني مديريت براي بخش اين

 مورد هاي دسترسي تعريف نيز و جديد كاربران ايجاد به قادر بخش اين در مديرسيستم.باشد فعال نفر

 عنوان بر كردن كليك با كه باشد مي صفحه 9 داراي بخش اين.بود خواهد ازآنها كدام هر براي دلخواه

. الزم به ذكر كاربري، كاربر، كنترلها، منوها هاي گروه .بود خواهند دسترس قابل صفحه باالي در آنها

برگه هاي نام برده شده براي ايجاد ، ويرايش و حذف از دكمه هاي نوار ابزار استفاده است در تمام 

 نماييد.
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 دسترسي اينكه براي مثال طور به ميكنيم ايجاد گروه بخش اين در:  کاربری های گروه.3

 يك هر براي. كنيم متماييز پرداخت و دريافت اداره هاي كارمندان دسترسي از را درآمد اداره كارمندان

 اساس بر ها دسترسي زيرا دهيم آنها به متفاوتي دسترييهاي باشيم قادر تا كنيم مي ايجاد اي ويژه گروه

 يكساني دسترسي گيرند قرار گروه يكساني در كاربر دو اگر كه كنيد دقت.ميشود تعيين ها گروه

 .فرماييد دقت گروه نام تعيين در پس.داشت خواهند

 

 

 

 بر كليك از پس ميكنيد مشاهده چنانكه ميكنيم تعريف را نظر مورد كاربر بخش اين در :  کاربر.۲

در كادر اول كد كاربري، در كادر دوم رمز كاربري و در  شود پر بايد كه بازميشود كادرهايي جديد گزينه

 حرفي9 بايد حداقل عبور كلمه كه نماييد دقت كادر سوم نام كاربر)نام و نام خانوادگي( را وارد ميكنيم.

 در فعاليت هنگام در كه است نامي همان سوم كادر.شود استفاده اعداد از كادر اول دردو ترجيحا. باشد

 شخص كامل نام نماييد سعي لطفا پس.ميشود داده نمايش گزارشها و اسناد در و ميشود ثبت سيستم

سپس در كادر چهارم گروه كاربري را اختصاص ميدهيم. اينها  .نماييد وارد يوكاست اشتباه بدون را كاربر

ودر آخر كادر فعاليت را  همان گروهاي كاربري هستند كه در برگه گروه كاربري تعريف كرده بوديد.

تكميل ميكنيم.اين كادر تا زمانيكه كاربر مربوطه ميخواهد با سيستم كار كند بايد فعال بماند. و در 
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شما به هر دليلي ديگر نياز به كار با سيستم را ندارد از اين بخش او را موردنظر زمانيكه ديگر كاربر 

 غيرفعال نماييد. 

 ازآنها بايد سيستم به ورود هنگام در زيرا ميباشد نظر مورد كاربر ورود به مربوط اول كادر : دو 3نكته

 .كند استفاده عبور كلمه و كاربري نام يعني

نميدهد. در صورت لزوم براي ثبت نام  بودن تكراري را در صورت "نام كاربر" ثبت اجازه : سيستم 3نكته

جلوي نام شخص آن را متماييز كنيم.مثال ما يكنفر در دو محل متفاوت ميتوانيد با افزودن عدد در 

كاربري با نام احمد وطن دوست را تعريف كرده ايم و اكنون نياز به تعريف اين نام براي بار دوم داريم 

 را وارد ميكنيم. ۲براين در نام كاربري عبارت احمد وطن دوستبنا

حذف كاربر : چنانچه يك كاربر در سيستم فعاليتي انجام داده كه ثبت شده باشد، مانند صدور سند 

 سيستم اجازه حذف آن كاربر را نميدهد، بلكه فقط ميتوانيد آنرا غيرفعال كنيد.
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در اين  كنترل ها در واقع همان دكمه هاي نوارابزارهاي موجود در كل سيستم ميباشند. : کنترلها.1

برگه مدير به گروهاي كاربري تعريف شده در برگه گروه هاي كاربري اختيار دسترسي به كنترل ها را 

به اين ترتيب كه ابتدا از سمت راست گروه مورد نظر خود را با دوبار كليك برروي آن انتخاب  ميدهد .

كرده تا عنوان آن با رنگ قرمز در باالي ليست سمت چپ صفحه نمايش داده شود سپس با زدن دكمه 

ويرايش شروع به تعيين دسترسي خواهيم كرد به اين صورت كه در ليست چپ مواردي را كه 

يد به كاربر دسترسي دهيد با دوبار كليك برروي گزينه خير مقابلش آن را به بله تبديل كنيد و خواهمي

 پايان كار تغييرات خود را با زدن دكمه ذخيره ثبت كنيد. بالعكس، در
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: منوها در واقع شامل نوار منوي باالي سيستم و زيرمنوهاي آنها ميباشد.و نحوي تعيين  منوها.4

 دسترسي دادن دقيقا مانند آنچه در كنترلها گفتيم ميباشد. 
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 :تغییر کاربر 

 نام ايجاد و كاربران مديريت گزينه به كاربران همه بهتر مديريت و بيشتر امنيت جهت آنجاييكه از

 عبور كلمه فرصت اولين در خود عبور كلمه و كاربري نام دريافت از پس لطفا ندارند دسترسي كاربري

 را تغييررمزكاربري زيرمنوي و رفته تنظيمات منوي به ابتدا كار اين انجام براي.دهيد تغيير را خود

 به را جديد عبور رمز و اول كادر در را فعلي عبور رمز ابتدا شده باز كادر در سپس و ميكنيد انتخاب

  .كنيد كليك را تاييد دكمه و نماييد تايپ سوم و دوم كادر در ترتيب

 
 

 تغییر کاربر 

تنظيمات  پس از ورود به برنامه چنانچه خواستيد با كاربري ديگري وارد سيستم شويد ابتدا به منوي

مه عبور مورد كلرفته و سپس زير منوي تغيير كاربر را انتخاب ميكنيم و در كادر باز شده نام كاربري و 

 نظر را وارد كرده و دكمه تاييد را فشار ميدهيم.

 

 

 

  کاربران به زیرواحد و واحد تخصیص

ي مثال بطور. ميشود داده واحدها ساير ديدن اجازه نياز صورت در كاربران از هريك به صفحه اين در

 در بايد دارد را تابعه واحدهاي از يكي شده ثبت درآمدهاي يا اسناد مشاهده به نياز ستادكه كاربر ك
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 .نمايند دريافت را الزم دسترسي اينجا

ابتدا كاربر مورد نظر را پيدا كرده و سپس واحدها ويا زيرواحدهاي مورد نياز آن را از ليست سمت را

ست انتخاب كرده و با كليدهاي جهتي به ليست سمت چپ مي فرستيم و براي ذخيره تيك تاييد 

 .  نيمباالي صفحه را ميز

 

 
 

 ارسال پیغام به کاربران 

مدير سيستم اين قابليت را دارد كه براي ساير كاربران پيام ارسال كند .ابتدا پيام موردنظر خود را تاي

نماييد سپس در ليست كاربران روي كاربراني كه ميخواهيد پيام شما را مشاهده كنند.كليد  را م پ

يزنيم و بعد با زدن تيك باالي صفحه پيام ارسال ميشود.وزمانيكه كاربر دريافت كننده پيام وارد سيس

 تم ميشود در ابتداي ورودش به سيستم پيام را در صفحه اي آبي رنگ مشاهده ميكند.
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 مشاهده پیغام های مدیرسیستم 

چنانچه به هردليلي نتوانستيد پيام مديرسيستم را مشاهده نماييد با مراجعه به اين بخش ميتوانيد ت

 مامي پيامهاي فرستاده شده مديرسيستم را مشاهده نماييد.
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 تعیین واحد 

واحد جاري  ميتوانند در اينجاد خود دارند كاربراني كه دسترسي به واحدهاي ديگري به غير از واح

يابند. تا بتوانند سندها و ثبت هاي واحد مربوطه را مشاهل انتقا تغيير داده و به واحد ديگريخود را 

 ده نمايند.

كان مشاهده تمام واحدها وجود داشته ) البته در صورت داشتن دستنكته : در اين سيستم متمركز ام

با تعيين واحد  هر واحدي جدا از واحد هاي ديگر قرارداردكهو از طرفي اسناد و فعاليت هاي  رسي (

 مزبور قابل مشاهده ميشود.
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 تعیین زیرواحد 

كاربراني كه دسترسي به زيرواحدها دارند ميتوانند پس از رفتن به هر واحدي در صورتيكه آن واحد 

بتوانند سندها و ثبت هاي زير واحداراي زيرواحد باشد با انتخاب زيرواحد مورد نظر وارد آن شده، تا 

 د مربوطه را مشاهده نمايند.
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: براي تعويض سال مالي جاري و رفتن به سال هاي مالي ديگر روي اين زير متعیین سال مالی 

نو كليك كرده در جدول باز شده برروي سال مالي مورد نظر خود دوبار كليك كرده تا به سال مالي 

.همانطور كه قبال ذكر شد سال مالي جاري در گوشه پاييني سمت چپ نوار وضمربوطه منتقل شويد

 عيت سيستم نمايش داده ميشود كه كاربر هميشه بايد آنرا مدنظر قراردهد.

 

 
 

از صفحه كليد ماشين   ctrl+mبا كليك برروي اين زيرمنو يا فشار دكمه هاي  :ماشین حساب 

 حساب سيستم در اختيار شماست. 

 راهنما منوی 

 : با كليك بر اين گزينه راهنماي سيستم بازميشود.  راهنمای سیستم

 منوی سیستم 

: با زدن زير منوي خروج كل پنجره هاي باز در سيستم بسته ميشوند. لطفا هميشه براي خروج خروج 

 از سيستم از اين گزينه استفاده نماييد.

 


