
 حساتذاری تؼْذی)طرح سٌاها(:
 سٌاها : ساهاًِ ًظارت آًی هؼاًٍت ًظارت هالی ٍ خساًِ داری کطَر

دٍلر( جْر زجویغ ٍ یکداسچگی )دػسگاُ هجشیِ  کِ هشتَى تِ ٍصاسذ السلاد ٍ داسایی تِ ػٌَاى تاصٍی اجشایی

دٍلسی، هَػؼاذ ٍ ًْادّای ػوَهی غیشدٍلسی ٍ داًـگاّْا( جْر دسج دس  اذّای هالی )ٍصاسزخاًِ، هَػؼ كَسذ

 .تاؿذ كَسذ ػولکشد تَدجِ کل کـَس، هی

دٍلسی، هَػؼاذ ٍ ًْادّای ػوَهی غیشدٍلسی ٍ داًـگاّْا( دس ًماى  اذّای اجشایی )ٍصاسزخاًِ، هَػؼ دػسگاُ

اٌّگی ٍ زلفیك حؼاتذاسی اسػال کٌٌذ زا خغ اص تَدجِ ای هسفاٍزی لشاس داسًذ تایذ حؼاب خَد سا تِ اداسُ کل ّو

زجویغ اًالػاذ دس ایي اداسُ کل تشای زْیِ گضاسؽ زفشیغ تَدجِ تِ دیَاى هحاػثاذ کل کـَس )ػٌا( ٍ سیاػر 

جْر زؼشیغ دسجوغ آٍسی اًالػاذ هالی دػسگاّْای اجشایی، ػیؼسن حؼاتذاسی  .جوَْسی )ػٌاها( اسػال ؿَد

 اػر.زؼْذی دس ًظش گشفسِ ؿذُ 
 

، ٍدس ًْایر جوغ آٍسی ٍ گضاسؿگیشی اًالػاذ هالی زٌظین، ثثر، ایي ػیؼسن ؿاهل هٌَّای صیش جْر زؼشیف،

 هی تاؿذ: ایجاد فایل تلفیك حساتْا

 

 ؿاهل زٌظیواذ اٍلیِ ػاخساس حؼاتْا ٍ اًالػاذ خایِ ػیؼسن هی تاؿذ. جذاٍل پایِ: -

 

 
 

  



 اهکاى ثثر ػٌذ تِ زفکیک اًَاع ػٌذ ثثت سٌذ: -

 
 

 ... زکشاس ػٌذ، ثثر لٌؼی ػٌذ، هؼکَع ػٌذ، ادغام ػٌذ، ثثر هوائن ػٌذ، كذٍسچک، اهکاى ثثر ػٌذ، اطالػات سیستن: -
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ازَهاذ  ػٌذ اهکاى كذٍس اسٌاد ٍیصُ: -

 

 
 

 :هغایرت تاًکی -
 

 
 

 خساًِ: -
 

 
 

  



 اخسساهیِ، كذٍس ػٌذ افسساحیِؿاهل تؼسي حؼاتْای هَلر، كذٍس ػٌذ  ػولیات پایاى سال هالی: -
 

 
 

 گسارضگیری: -
 

 
 

 ذ ؿذ.ٌّشیک اص هٌَّای تاال دس هشاحل تؼذی زَهیح دادُ خَاّ -

 

  



 جذاٍل پایِ:

 ٍاحذّای هالی:

 ، اػسفادُ هی ؿَد:هی گشدد ایي لؼور جْر زؼشیف کلیِ ٍاحذّای هالی کِ ثثر اػٌاد زؼْذی دس آًْا اًجام
 

 
 

 :تا زَجِ تِ هاُ ؿشٍع ػال هالی، ایي ػذد هی تایؼر کِ  ذکٌیثثر هی سا دس ایي آیسن سٍص ؿشٍع ػال هالی  رٍزضرٍع سال هالی

 ؿذ. دس آى هاُ هجاص تا

 :تاؿذ. 12ٍ  1ذ. ػذد ٍاسد ؿذُ تشای هاُ هی تایؼر تیي کٌیثثر هی سا دس ایي آیسن هاُ ؿشٍع ػال هالی  هاُ ضرٍع سال هالی 

 :تا زَجِ تِ هاُ ؿشٍع ػال هالی، ایي ػذد هی تایؼر کِ  ذکٌیثثر هی سا دس ایي آیسن سٍص خایاى ػال هالی  رٍز پایاى سال هالی

 ؿذ. دس آى هاُ هجاص تا

 :تاؿذ. 12ٍ  1ذ. ػذد ٍاسد ؿذُ تشای هاُ هی تایؼر تیي کٌیثثر هی سا دس ایي آیسن هاُ خایاى ػال هالی  هاُ پایاى سال هالی 

 :ٍص ؿشٍع ػال هالی دس ػال لثل اػر، ایي آیسن سا زیک تضًیذ.دس كَسزی کِ س سال لثل 

 :سٍص ٍ هاُ ؿشٍع ٍ خایاى ػال هالی تِ زشزیة زاسیخ ؿشٍع ٍ خایاى ایي ػال هی تاؿذ کِ دس ایي ػیؼسن اهکاى فؼال تَدى  سال تؼذ

 ایي ػال تِ هذذ تیـسش اص یک ػال لشاس دادُ ؿذُ اػر.
 

  



 اًَاع سٌذ:

ساحسی اص ِ ػٌذ سا تشای ًوًَِ تِ ؿکل صیش تا یک کذ ٍ ػٌَاى، یکثاس زؼشیف هی کٌیذ کِ دس هشاحل تؼذی تسَاًیذ تدس ایي لؼور اًَاع 

 ثثر اػٌاد اػسفادُ کٌیذ: اًَاع ثثر ؿذُ، دس
 

 
 

 ٍُتشاػاع گشٍّْا ٍ صیش گشٍّْای زؼشیف ؿذُ تشای ّش ًَع ػٌذ، دس لؼور ثثر ػٌذ ایي اًَاع، گشٍّثٌذی ٍ  :گرٍُ ٍ زیر گر

 زفکیک هی ؿًَذ.

ٍ ػدغ صیش  حساتذاری هَارد خاظدس گشٍُ ، ثثت سٌذسا هی زَاًیذ دس هٌَی  733دس زلَیش تاال اػٌاد تا ًَع ػٌذ  تِ ػٌَاى هثال

 کٌیذ. ، ثثرحساتذاری اٍراق هطارکتگشٍُ 

  



  :دس ٌیذکِ تشای ّش ًَع ػٌذ یک الگَ زؼشیف ک یذهی زَاً تا کلیک تشسٍی ایي دکوِ، فشهی تاص هی ؿَد کِ دس اىلالة ًَع سٌذ

 .تِ ػٌَاى خیؾ فشم ػٌذ، دسج هی کٌذسا  لالة سٌذ ،ًَع سٌذتا زَجِ تِ  ،ثثت سٌذكَسذ تاص ؿذى اص هٌَی 

 تاال هی تشد.لالة كحیح، ثثر ػٌذ سا تا خیـٌْاد  ، كحرآىاػسفادُ اص لالة دس ثثر ػٌذ ػالٍُ تش ػشػر تخـیذى تِ ثثر 
 

 
 

 هَظَػات سٌذ:

ِ دس ایي لؼور هَهَػاذ ػٌذ سا تشای ًوًَِ تِ ؿکل صیش تا یک کذ ٍ ػٌَاى، یکثاس زؼشیف هی کٌیذ کِ دس هشاحل تؼذی تسَاًیذ ت

 هَهَػاذ ثثر ؿذُ، دس ثثر اػٌاد اػسفادُ کٌیذ:ساحسی اص 
 

 
 

  



 حساتْای اصلی:

 خغ اص ایجاد حؼاب ّای اكلی)زؼشیف کذ ٍ ػٌَاى(، زٌظیواذ هشتَى تِ ّش حؼاب کل اًجام هی ؿَد. لؼوردس ایي 
 

 
 

 تؼریف ػٌاٍیي جذاٍل اجساء کذ حساتذاری:

ّوشاُ  ذدس ًشم فضاس( هَسد اػسفادُ لشاس دّیزؼْذی هؼیي )اجضاء کذ حؼاتذاسی تِ ػٌَاى جذاٍل  ذدس ایي فشم کلیِ جذاٍلی کِ للذ داسی

 ذ.کٌیآًْا زؼییي هی  ٍ ًَع تا ًَل کذ اًالػاذ
 

 
 

 ؿاهل هَاسد صیش هی تاؿذ: ًَع همادیش

 سیستوی ثاتت تذٍى ساختار -1

 سیستوی ثاتت تا تؼریف ساختار -2

 سیستوی هتغیر -3

 کارتر-4



 

 اجساء کذ حساتذاری:ثثت اطالػات جذاٍل 

 دس ایي فشم اًالػاذ جذاٍل هؼیي ثثر هی ؿَد.

 ٍ اص هٌَی جذاٍل خایِ لاتل فشاخَاًی اػر. تؼریف ػٌاٍیي جذاٍل اجساء کذ حساتذاریایي فشم تا داتل کلیک دس فشم 
 

 
 

، ثاتت تا تؼریف ساختارسیستوی ( تا ًَع تؼریف ػٌاٍیي جذاٍل اجساء کذ حساتذاریزٌْا تشای جذاٍلی کِ دس هشحلِ لثل )

فشم ػولیاذ ػٌذ تایذ  دس ًظش ّایی کِ تشای هؼیي هَسد کذاص ًشیك آى هی زَاًیذ  زؼشیف ؿذُ اًذ، دکوِ زؼشیف ػاخساس فؼال اػر ٍ

 ًواییذ:هـخق ، تِ ؿکل صیش سا تا اًسخابذ ًًوایؾ دادُ ؿَ
 

 
 



 ًکات:

 فـشدُ ؿَد . ثثتدکوِ  ،فؼال ٍ زشزیةحسوا تؼذ اص اًسخاب زیک هیثایؼر تشای دسج اًالػاذ   -

 یاذ ٍجَد ًذاسد .ئتشای جض ،جذٍل 15اجاصُ ی ثثر تیؾ اص  -

دس كَسزیکِ تشای کذی زیک اًسخاب صدُ ؿَد ٍ زشزیة هـخق ؿَد دس فشم ػولیاذ ػٌذ زشزیة ًوایؾ اجضای هؼیي حؼاب تا  -

 .کذ ًوایؾ  ٍ دس غیش ایٌلَسذ تِ زشزیة هی ؿَدزشزیة زؼییي ؿذُ ًوایؾ دادُ 
 

 :تؼریف ساختار کذ حساتذاری

 ػاخساس کذ حؼاتذاسی سا تشای حؼاتْای اكلی زؼییي هی کٌیذ. لؼوردس ایي 

 دس ٍالغ هـخق هی کٌیذ کِ ّش کذ حؼاب اكلی ؿاهل چِ ػٌَحی هی تاؿذ ٍ اًالػاذ ّش ػٌح ًیض اص چِ جذٍل یا جذٍلی اػر.
  

 
 

 تشای ػٌح دٍم ) هؼیي ( اهکاى زؼییي جذٍل ٍجَد ًذاسد ٍ ػٌح هؼیي تشای زواهی حؼاتْا ًثك اػساًذاسد زؼشیف ؿذُ اػر. ًکتِ:

  



 ًاهِ ّای ظویوِ سٌذ:

 سا زؼشیف هی کٌیذ.هِ ّایی کِ هی زَاًٌذ ّوشاُ ػٌذ هویوِ ؿًَذ  اًَاع ًا لؼوردس ایي 
 

 
 

 :اتًک

 زؼییي ؿَد، ًاهِ اص گضاسؽ ّای کاستش هی آیذ ٍ تمیِ زٌظیواذ تؼسِ هی ؿًَذ.  کذ گسارشدس كَسزی کِ   -1

 دس ایي فشم دٍ ًَع سًٍَؿر ٍجَد داسد:  -2

 سًٍَؿر ًاهِ کِ تِ كَسذ یک آیسن اػر ٍ اهکاى ثثر سًٍَؿر چٌذ ػٌشی سا داسد. -

 د.سًٍَؿر ّای ًاهِ کِ دس آًْا هی زَاى چٌذ سًٍَؿر تشای یک ًاهِ زٌظین کش -

 دس كَسزی کِ ّش دٍ سًٍَؿر خش تاؿٌذ، اتسذا سًٍَؿر لؼور خاییي چاج هی گشدد ٍ ػدغ سًٍَؿر لؼور تاال.

  



 پیص فرض اطالػات طرح:

 .كَسذ خیؾ فشم اًالػاذ خش هی ؿَد دس فشم ػولیاذ ػٌذ تا اًسخاب ًشح تِ ،دس كَسزیکِ تشای ًشح دس ایي فشم اًالػاذ ثثر ؿَد

 ٍ ػال ػٌذ یکؼاى تاؿذ( )دس كَسزی کِ ػال ًشح

 98کذ جذٍل  <---اًالػاذ ًشح 

، جذٍل ػٌذی اص سدیف اگشتشای، آى ٍ دس كَسذ ثثر ُ اػراهافِ ؿذ ػولیات سٌذ تِ تاالی فشم ضوارُ طرح پیطٌْادیآیسن 

 تاؿذ، همذاس آى خش هی ؿَد.سٍؿي ضوارُ ترًاهِ / طرح 

فؼال  ساختار تؼریف اجساء جذاٍل حساب، دس ؾ فشم زؼشیف ؿذُ تشای ًشحادیش خیتایذ دس ًظش داؿر دسكَسزی کِ ّش کذام اص هم

 تاؿٌذ همذاس آًْا ًیض، تِ كَسذ ازَهاذ خش هی ؿَد.

در زهاى ثثت ثثر هی ؿَد، دس كَسزی کِ  1395تا زَجِ تِ زؼشیف اًجام ؿذُ، تشای ػٌذی کِ دس ػال  دسزلَیش صیش تِ ػٌَاى هثال

، دس زؼشیف ضوارُ ترًاهِ / طرحخش ؿَد، تشای سدیف یا سدیفْایی اص آى کِ الی فشم ػولیاذ ػٌذ دس تا ضوارُ طرح پیطٌْادی، سٌذ

ٍ اگش تشای ّواى سدیف ًَع هٌثغ  042ج40601ػٌح ؿواسُ تشًاهِ / ًشح تا همذاس حؼاب زیک داسد دس صهاى ثثر سدیف،  اجضاء کذ

 خش هی ؿَد. 3ػٌح ًَع هٌثغ تا همذاس  ًیض زیک داؿسِ تاؿذ،
 

 
 

 :اًکیتتؼریف دستِ چکْای 

 . ذدػسِ چک ّای تاًکی هَجَد سا جْر كذٍس چک زؼشیف هی کٌی لؼوردس ایي 

 ( هی تاؿذ.110)هؼیي حؼاب 101لیؼر ؿواسُ حؼاتْا هشتَى تِ جذٍل 

 ؿواسُ حؼاب تاًکی هَسد ًظش سا اًسخاب ٍ هحذٍدُ ػشیال دػسِ چک سا زؼییي کٌیذ. ،تشای زؼشیف ّش دػسِ چک

گضاسؿی فشهی تا هـخلاذ  ص،دس گضاسؽ ػاهیثایؼر اتسذا ذ ، چاج چک سا ًیض اًجام دّیزؼْذی دس ػیؼسن حؼاتذاسی ذِ تخَاّیچٌاًچ

دػسِ چک هسٌاظش زؼییي کٌیذ. )دس ایي  کذ گسارش چاج چکچک هَسد ًظش زؼشیف ًوَدُ ػدغ کذ آى گضاسؽ سا تشای ػسَى 

چک، زاسیخ چک ٍ دس ٍجِ سا تِ كَسذ دلیك تش حؼة هیلیوسش ًثك هخسلاذ تشگِ  گضاسؽ هی تایؼر اتؼاد کاغز، هَلؼیر چاج هثلغ

 .(ًواییذچک هَجَد زؼییي 

 ضاسؿْای کاستشی لیؼر هی ؿَد کِ جذٍل آى، سدیفْای اػٌاد حؼاتذاسی زؼْذی تاؿذ. گکذ گضاسؽ اص 



 جْر كذٍس ٍ چاج چک، اص گضاسؽ اًسخاب ؿذُ دس ایي لؼور اػسفادُ هی ؿَد.
 

 
 

 :ػیؼسن اص  ،دس كذٍس چک .زیک خَسدُ تاؿذ اتوام ترگِ ّای چکدس كَسزی کِ تشای سکَسدی آیسن  اتوام ترگِ ّای چک

ؿواسُ چکی سا خیـٌْاد ًوی دّذ. اها دس كَسذ ًیاص هی زَاًیذ تِ كَسذ دػسی دس كذٍس چک اص  ػشیالْای ایي دػسِ چک،

 کٌیذ.ؿواسُ چک ّای تالیواًذُ ایي دػسِ چک ًیض اػسفادُ 
 

 ثَاتت سیستن:

 اص ایي لؼور جْر زٌظین تشخی همادیش ثاتر ػیؼسن اػسفادُ هی ؿَد.

 ایي اهکاى سا تِ ؿوا هی دّذ کِ تشخی زٌظیواذ ٍ کٌسشل ّای ػیؼسن سا تا زَجِ تِ ًیاص خَد، زؼییي کٌیذ:ایي لؼور 
 

 
 



 :هی تاؿذ ٍ هی زَاًذ ؿاهل  ػولیات سٌذهمذاس ایي آیسن زؼییي کٌٌذُ ًحَُ خیـٌْاد ؿواسُ ػٌذ دس فشم  پیطٌْاد ضوارُ سٌذ

 یکی اص همادیش صیش تاؿذ:

 تِ اصای ّش ٍاحذ -1

 تِ اصای کلیِ ٍاحذ ّا -2

 :ی زَاًذ هی تاؿذ ٍ ه ػولیات سٌذًحَُ خیـٌْاد زاسیخ ػٌذ دس فشم همذاس ایي آیسن زؼییي کٌٌذُ  ًحَُ پیطٌْاد تاریخ سٌذ

 ؿاهل یکی اص همادیش صیش تاؿذ:

 زاسیخ جاسی -1

 زاسیخ آخشیي ػٌذ -2

 دس فشم ػولیاذ ػٌذ تا دکوِ  حؼاتذاسی هی تاؿذ.ػٌذ ایي آیسن هـخق کٌٌذُ گضاسؽ خیؾ فشم  :گسارش پیص فرض سٌذ

کِ  همادیش صیش تاؿذهمذاس ایي آیسن هی زَاًذ ؿاهل یکی اص  چاج، گضاسؽ خیؾ فشم هـخق ؿذُ زَػي ایي آیسن اجشا هی ؿَد.

 ّشیک ؿکل هسفاٍزی اص گضاسؽ ػٌذ حؼاتذاسی هی تاؿذ:

 ػٌذ حؼاتذاسی -1

 2فشم-ػٌذ حؼاتذاسی -2

 3فشم-ػٌذ حؼاتذاسی -3

 :هی تاؿذ ٍ هی زَاًذ ؿاهل فرم صذٍر چک دس تاریخ چکزؼییي کٌٌذُ ًحَُ خیـٌْاد ن ایي آیس ًحَُ پیطٌْاد تاریخ چک

 یکی اص همادیش صیش یاؿذ :

 زاسیخ جاسی -1

 زاسیخ ػٌذ -2

 :هی تاؿذ ٍ هی زَاًذ ؿاهل یکی اص  گسارش سٌذ حساتذاریهشتًَِ دس ضرکتآرم زؼییي کٌٌذُ ًحَُ چاج  چاج آرم در سٌذ

 همادیش صیش تاؿذ:

 چاج ًـَد -1

 تِ كَسذ کَچک چاج ؿَد -2

 تِ كَسذ خغ صهیٌِ چاج ؿَد -3

 :فشهَل هٌاػة جْر  یذهی زَاً ،لیؼر همادیش ایي آیسندس ّای هَجَد  فادُ اص فیلذّا ٍ زاتغاػس تا فرهَل تاز کردى ثثت لطؼی

هَسد اػسفادُ  ،تاز کردى اسٌاد لطؼی ضذُدس فشم  رهس ػثَرکِ ایي فشهَل تِ ػٌَاى .کٌیذتاص کشدى ثثر لٌؼی اػٌاد ایجاد 

 گیشد.لشاس هی 

 :تاؿذ،  ایي هثلغاص  اگش هثلغ چک تیـسش چاج چکدس صهاى  ،هثلغ زاییذیِ چک سا ثثر کٌیذدس كَسزی کِ  هثلغ تاییذیِ چک

 زاییذیِ تایذ چاج گشدد.

 :ُدس صهاى لٌؼی کشدى اػٌاد حؼاتذاسی تشسػی هیـَد  ،دس كَسذ فؼال)زیک داس( تَدى ایي آیسن اهکاى ثثت لطؼی اسٌاد پرٍش

ػیؼسن اجاصُ  ًـذُ تاؿذ، )لٌؼی( تؼسِی کِ خشٍطُ . دس كَسزخاتی تؼسِ )لٌؼی( ؿذُ اػر یا خیشکِ آیا خشٍطُ هشزثي تا اػٌاد اًس

 .دّذ ًوی ًیضلٌؼی ؿذى اػٌاد سا 

 :تا  ،حساتذاری گسارش سٌذٍ  ػولیات سٌذ دس فشم ،تَدى ایي آیسن دس كَسذ فؼال)زیک داس( اهکاى چاج سٌذ دارای خطا

 خٌاداس ٍجَد ًذاسد.ایٌلَسذ اهکاى چاج اػٌاد  ٍ دسغیش اجاصُ چاج ػٌذ تِ کاستش دادُ هی ؿَد ،خٌاداس تَدى ػٌذ ٍجَد

 :گسارش سٌذ حساتذاریدس  ضرح ردیفًوایؾ آیسن  ،)زیک داس( تَدى ایي آیسن دس كَسذ فؼال چاج ضرح ردیف در سٌذ 

 .اًجام هی ؿَد

 :اًجام  گسارش سٌذ حساتذاریدس  ًام حسابًوایؾ آیسن  ،دسكَسذ فؼال)زیک داس( تَدى ایي آیسن چاج ًام حساب در سٌذ

 .هی ؿَد

 داسد.کاستش ثثر ػٌذ، اهکاى رخیشُ ػٌذ تذٍى زَاصى سا  ،دسكَسذ فؼال)زیک داس( تَدى ایي آیسن سٌذ تذٍى تَازى: اهکاى ثثت 

 ٌّگام دسج سدیف ػٌذ  ،ػولیات سٌذدس فشم  ،دس كَسذ فؼال)زیک داس(تَدى ایي آیسن :ًوایص اخطار ردیف تکراری در سٌذ

خیغاهی تِ كَسذ اخٌاس دس ایي ساتٌِ  ،دس خشٍج اص سدیف جاسی ر اًکار/تست هثلغ تذّکاٍ  کذ حسابدس كَسذ زکشاسی تَدى 

 تِ کاستش ًوایؾ دادُ هی ؿَد دس غیش ایٌلَسذ خیغاهی تِ کاستش ًوایؾ دادُ ًوی ؿَد.



 گیشی تِ كَسذ گضاسؿ دس كَسذ فؼال)زیک داس( تَدى ایي آیسن، دس گضاسؽ چاج ػٌذ، :ًوایص خط جذاکٌٌذُ در گسارش سٌذ

 اًجام هی ؿَد.دٍ خٌی 

 :ذّذ.تؼسي حؼاتْای هَلر سا تِ ؿوا هی اهکاى فؼال یا غیش فؼال کشدى هٌَی كذٍس ػٌذ اهکاى صذٍر تستي حساتْای هَلت 

 کذ هَهَع ػٌذ  ،ػولیات سٌذدس فشم  آیسن،تَدى ایي  )زیک داس( دس كَسذ فؼال :ًوایص جذاگاًِ هَظَع سٌذ ٍ ضرح سٌذ

تِ كَسذ غیش لاتل ٍیشایؾ تشای کاستش، تِ ػالٍُ ؿشح هَهَع ػٌذ تِ كَسذ ػِ فیلذ  ،اذ ػٌذهشزثي تا آى اص فشم هَهَػ ٍ ؿشح

ًیض دس فیلذی تا ػٌَاى هَهَع ٍ ؿشح ػٌذ همادیش دٍ آیسن  سٌذ حساتذاریگسارش جذاگاًِ دس فشم دس ًظش گشفسِ هی ؿَد دس 

دس كَسذ غیش فؼال تَدى )زیک داس ًثَدى( ایي  ؿَد. ًوایؾ دادُ هی '-'ؿشح اص فشم ػولیاذ ػٌذ خـر ػش ّن ٍ تا جذاکٌٌذُ 

دس فشم ػولیاذ ػٌذ زٌْا دٍ فیلذ کذ هَهَع ػٌذ ٍ ؿشح هشزثي تا آى اص فشم هَهَػاذ ػٌذ ًوایؾ دادُ هی ؿَد کِ فیلذ  ،آیسن

 ؿشح لاتل ٍیشایؾ زَػي کاستش هی تاؿذ دس گضاسؽ چاج ػٌذ ًیض زٌْا فیلذ ؿشح فَق ًوایؾ دادُ هی ؿَد.

 کٌسشل اػٌاد جاهاًذُ ٍ تذٍى سدیف اًجام هیـَد ،دسكَسذ فؼال)زیک داس( تَدى ایي آیسن ػولیات سٌذ:هاًذُ درجاطارسٌذاخ. 

 :اسُ السلادی ؿشکر دس ــکذ خؼسی ٍ ؿو ،دس كَسذ فؼال)زیک داس( تَدى ایي آیسن ًوایص کذ پستی ٍ ضوارُ التصادی

 ًوایؾ دادُ هی ؿَد. 1گسارش سٌذ حساتذاری فرم 

 :دس زاسیخی کِ ػٌذ ثثر لٌؼی  یذهی زَاً ،دس كَسذ فؼال)زیک داس( تَدى ایي آیسن ثثت سٌذ در تاریخی تا سٌذ ثثت لطؼی

 دس غیش ایي كَسذ اهکاى كذٍس ػٌذ دس زاسیخی کِ ػٌذ ثثر لٌؼی ٍجَد داسد، ًیؼر.دّیذ ٍجَد داسد كذٍس ػٌذ سا اًجام 

 :اهکاى زلحیح هوائن ػٌذی کِ ثثر لٌؼی  ،ال)زیک داس( تَدى ایي آیسندسكَسذ فؼ اهکاى تصحیح ظوائن سٌذ ثثت لطؼی

 .ؿذُ، ٍجَد داسد

 :سٌذ ٍیصُ صَرت ٍظؼیت پیواًکارچاج  ،دس كَسذ فؼال)زیک داس( تَدى ایي آیسن چاج سٌذ صَرت ٍظؼیت پیواًکار 

َسذ ٍهؼیر خیواًکاس خشٍطُ ای ٍجَد داؿسِ ك خشٍطُ ّا اًجام هیـَد اها اگش ایي آیسن اًسخاب ًـذُ تاؿذ ٍ دس ػٌذ ٍیظُ تشای ّوِ

)خشٍطُ ّایی کِ دس ػٌذ ٍجَد داسًذ یؼٌی خشٍطُ ّایی کِ دس سدیف  ؿَد.وی ایي ػٌذ چاج گشفسِ ً تاؿذ کِ تؼسِ ًـذُ اػر،

 .ّای كَسذ ٍهؼیر خیواًکاس آًْا اًالػاذ ایي ػٌذ ٍجَد داسد(

 

  



 ثثت سٌذ:

خاكی لشاسدادُ ایذ،  زیر گرٍٍُ  گرٍُزؼشیف کشدُ ایذ ٍ ّشکذام سا دس  اًَاع سٌذدس ایي لؼور تا زَجِ تِ اًَاع ػٌذی کِ دس فشم 

تا ٍسٍد تِ فشم  ى فشم لالة ًیض زؼشیف کشدُ تاؿیذ،هی زَاًیذ ػٌذ سا تِ زفکیک آًْا ثثر کٌیذ ٍ دس كَسزی کِ تشای ًَػی اص ػٌذ، دس آ

 ٌذ هشتًَِ تش اػاع لالة تِ كَسذ ازَهاذ دسج هی ؿَد.ػولیاذ ػٌذ، ػ
 

 
 

 لؼور اٍل، گشٍّْای ًَع ػٌذ ٍ لؼور دٍم، صیش گشٍّْای آى سا ًوایؾ هی دّذ.  تاال دس زلَیش

 

  



 اطالػات سیستن:

 ػولیات سٌذ:

 اهکاًدزیش هی تاؿذ.ثثر ػٌذ ّن اص ًشیك هٌَی ثثر ػٌذ )ًثك زَهیحاذ تاال( ٍ ّن اص ًشیك هٌَی ػولیاذ ػٌذ 
 

 
 

 ظوائن اسٌاد حساتذاری:

دس سا ػٌذ  ائنتش اػاع ػال هالی، ٍاحذ هالی ٍ ؿواسُ ػٌذ هَسد ًظش، هؼسٌذاذ هو ایي اهکاى سا هی دّذ کِ تسَاًیذ ػیؼسن تِ ؿوا

 .ًواییذیا فایلْای هَجَد سا ٍیشایؾ لؼور رخیشُ، ایي 

 ذ.کٌیفایل سا تا ؿشح ّای هخسلف رخیشُ  ایي یذجْر هویوِ چٌذ فایل تِ یک ػٌذ هی زَاً
 

 
 

اهکاى ثثر صدُ تاؿیذ، زیک  سا تؼْذی ثَاتت سیستن حساتذاریدس  اهکاى تصحیح ظوائن سٌذ لطؼیدس كَسزی کِ آیسن ًکتِ: 

 ذ داؿر.یخَاّهوائن تشای اػٌاد لٌؼی ؿذُ سا ًیض 

  



 درٍجِ چک:

کٌیذ ٍ ػدغ اص لیؼر آًْا دس ثثر سا ّای اػساًذاسد ٍ یا لالة ّای کلی دس ٍجِ چک  ؿشح لؼوردس ایي ؿوا ایي اهکاى سا داسیذ کِ 

 اػسفادُ کٌیذ. صذٍر چکصهاى 
 

 
 

 صذٍرچک:

 ذ.ًواییچک ّای هَسد ًظش سٍی اػٌاد حؼاتذاسی سا كادس ٍ چاج  یذهی زَاً لؼوردس ایي 

 تؼریف دستِ چکْای تاًکیكذٍس چک تشای سدیفْای اًسخاب ؿذُ )زیک اًسخاب داؿسِ تاؿٌذ( تا فشهر گضاسؿی کِ دس فشم  ًکتِ:

 گیشد.ُ ؿواسُ چک اًسخاب ؿذُ، اًجام هی تشای آى ؿواسُ حؼاب ٍ تاص

 دسًسیجِ ؿوا اهکاى چاج ّش فشهسی اص چک سا تا زْیِ گضاسؽ آى، خَاّیذ داؿر.
 

 
 



 ًکات:

ّا زؼشیف ؿذُ تاؿذ،  )تشای کذ جضء جاسی تاًک( تاصُ ای اص ػشیال چک تؼریف دستِ چکْای تاًکیکِ دس فشم  دس كَسزی -1

 ػیؼسن هی زَاًذ ؿواسُ چک سا خیـٌْاد دّذ.

، ػیؼسن اص دػسِ چک جذیذ )کَچکسشیي زاسیخ زحَیل دس فشم کشدُ تاؿیذاگش تشای حؼاتی تیؾ اص یک دػسِ چک زؼشیف   -2

 ّا سا خیـٌْاد هی دّذ. ؿواسُ چک (تاًکی تؼریف دستِ چکْای

 هی دّذ . خیـٌْاد ،سا دس كَسزی کِ دس تاصُ زؼشیف دػسِ چک تاًکی تاؿذ 1ػیؼسن ّویـِ آخشیي ؿواسُ چک +  -3

 آى ؿواسُ ّا سا خیـٌْاد ًوی دّذ.  ،ًذُ ای دس آى دػسِ چک هَجَد تاؿذ، اگش چکْای جاهادس كَسزی کِ دػسِ چک زوام ؿَد  -4

 ، ؿواسُ چک سا خیـٌْاد هی دّذ.ّای لثلی ی ٍجَد ًذاؿر اص دػسِ چکهاًذُ ااگش چک جا -5
 

ٌَس هاًذُ حؼاب جاسی تاًک تشای حؼاب ّویٌ ًـذُ ٍ ّوِ،كادس کل هثلغ چک ّا تِ زفکیک كادس ؿذُ،جوغ  ،دس لؼور خائیي -

 سکَسد جاسی ًوایؾ دادُ هی ؿَد.

 اًسخاب کٌیذ.زؼشیف کشدُ ایذ،  در ٍجِ چککِ لثال دس فشم دس لؼور ؿشح سدیف ػٌذ هی زَاًیذ اص لیؼر دس ٍجِ چک  -

 :ِتاص هی ؿَد چاج ًاهِ تا فـشدى ایي دکوِ فشم چاج ًاه. 

 

 هرٍر حساتْا:

 سا داسیذ.هاًذُ گیشی دس ػٌَح هخسلف حؼاب  لؼور ؿوا اهکاىاص ایي 

 زشزیة ػولکشد کاستش سا ًوایؾ هی دّذ. ترتیة اًتخاب ٍ هاًذُ گیریک( تش سٍی ػٌَح کذ حؼاب آیسن تا ّش فیلسش)ػول داتل کلی

 هی تاؿذ: 2ٍ ػدغ زا ػٌح 1، اتسذا تشسٍی ػٌح 110زلاٍیش صیش ًوًَِ ای اص هاًذُ گیشی حؼاب 
 

 :1ػٌح
 

 
 

 

 

 

 

 



 :2زاػٌح
 

 
 

 ّش ػٌحی اص کذ حؼاب ػول هاًذُ گیشی سا اًجام دّیذ. تِ ایي زشزیة ایي فشم تِ ؿوا ایي اهکاى سا هی دّذ کِ زا

 

 جستجَی اطالػات در اسٌاد:

 دّیذ)دس زواهی ػالْا ٍ ٍاحذّا(ػاذ اػٌاد، ػول جؼسجَ سا اًجام ایي لؼور تِ ؿوا ایي اهکاى سا هی دّذ کِ تسَاًیذ تشسٍی کلیِ اًال
 

 

 

 



 لیست خطاّا در کذ حساتذاری:

 .ذًلیؼر کلیِ خٌاّای اجضاء کذ حؼاب کِ تا ػاخساس کذ حؼاب هٌاتمر ًذاسًذ ًوایؾ دادُ هی ؿَ لؼور دس ایي

 ذ. ٌایي خٌاّا اهکاى داسد دس ؿشایٌی تِ ٍجَد تیای

کٌیذ، یا کذ ػٌحی  3ش دّیذ: حؼاب دٍ ػٌحی سا هوکي اػر تؼذ اص ثثر یک ػٌذ، ػاخساس کذ حؼاب سا زغیی تِ ػٌَاى هثال

دس ایي ؿشایي اػٌاد ثثر ؿذُ لثلی داسای خٌا هی ؿًَذ کِ ایي فشم تِ ؿوا ایي  دس ػاخساس زغییش دّیذ یا... . جذٍل یک ػٌح سا

 اهکاى سا هی دّذ کِ ػالٍُ تش هـاّذُ خٌاّا تسَاًیذ خٌاّا سا تِ كَسذ ػیؼسوی ٍ ازَهاذ سفغ ًواییذ.
 

 
 

 ثثت لطؼی اسٌاد:

حزف ٍ  ، تؼذ اص ثثر لٌؼی اهکاى دسج،دّیذاًجام سا ثثر لٌؼی اػٌاد )تشای یک ػال هالی ٍ ٍاحذ( ؿوا هی زَاًیذ  دس ایي لؼور 

 ٍیشایؾ اًالػاذ ػٌذ لٌؼی ؿذُ سا ًخَاّیذ داؿر.
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 تاز کردى اسٌاد لطؼی ضذُ:

 اصحالر لٌؼی تاص کٌیذ.  ذ(،ػیؼسن تِ ؿوا ایي اهکاى سا دادُ اػر کِ تسَاًیذ اػٌاد لٌؼی ؿذُ سا )تشای یک ػال هالی ٍ ٍاح
 

 
 

دس تؼوی هَاسد ؿوا ًیاص داسیذ کِ ػٌذی سا کِ لثال لٌؼی کشدُ ایذ تِ ّش دلیلی هجذدا ٍیشایؾ کٌیذ، دس ایي حالر  تِ ػٌَاى هثال

 هـخق ؿذُ( ػٌذ سا اص حالر لٌؼی تاص کٌیذ. ثَاتت سیستنخاكی لثال دس تخؾ  فرهَل)کِ تا رهس ػثَرهی زَاًیذ تا ٍاسد کشدى 
 

 تکرارسٌذ:

ػال ٍ اػٌاد حؼاتذاسی سا تِ ّواى ػال ٍ  ٍاحذ ٍ یا تِ ، تش اػاع ػال ٍ ٍاحذ هالی لؼور ایي اهکاى ٍجَد داسد کِ تسَاًیذدس ایي 

 . ٌیذٍاحذ دیگشی زکشاس )کدی( ک
 

 
 

ّؼسٌذ تِ جای ایٌکِ تِ كَسذ دػسی ػٌذ سا هجذدا ثثر کِ هـاتِ ػٌذّای كادس ؿذُ لثلی  تشای زْیِ اػٌادی تِ ػٌَاى هثال

 کٌیذ، هیسَاًیذ اصسٍی اػٌاد لثلی، ػٌذ جذیذ سا زکشاس)کدی( کٌیذ.

ا ، یؼٌی هی زَاى اػٌاد سلثل اص زکشاس لاتل زؼییي اػر ،، هَهَع ٍ هوائن ػٌذهل ؿواسُ ػٌذ، زاسیخ ػٌذ، ًَع ػٌذاهـخلاذ ػٌذ ؿ

 تا ّواى هـخلاذ هثذا ٍ یا تا هـخلاذ ػٌذ جذیذ زکشاس کشد.

 



 سٌذ هؼکَض:

هوي هؼکَع ًوَدى هثالغ تذّکاس ٍ  ی. دس ًسیجِ ػٌذ هـاتْسا داسیذتِ كَسذ ػیؼسوی كذٍس ػٌذ هؼکَع  اهکاى لؼور دس ایي

 .خَاّیذ کشدكادس  ،تؼساًکاس
 

 

 
 ادغام سٌذ:

ّای یک ػٌذ سا اص یک ػال هالی ٍ کذ ٍاحذ دس ػال هالی، کذ ٍاحذ ٍ  سدیفدس ایي لؼور اهکاًی تِ ؿوا دادُ ؿذُ اػر کِ تسَاًیذ 

 . تا گزاؿسي زیک حزف، ػٌذ هَسد ًظش)هثذا( حزف هی ؿَد.ًواییذاهافِ ، تِ كَسذ ػیؼسوی ؿواسُ ػٌذ خاف
 

 
 

 تغییر کذ حساتذاری:

 .(حتی ترای سٌذّای ثثت لطؼی ضذُذ.)یداس سا کذ حساتذاری اسٌاد حساتذاریش اهکاى زغیی لؼوردس ایي 
 

 



 

ػالٍُ  ذ کِ زغییش کذ حؼاتذاسی سٍی چِ حؼاتی تایذ اًجام ؿَد.کٌیؿشٍى هَسد ًظش سا زٌظین  یذدس لؼور کذ حؼاب لذین هی زَاً

سکَسد ّایی کِ تایذ کذ حؼاتذاسی  یذزاسیخ ٍ ػایش ؿشٍى هیسَاً ػٌذ، کذ ٍاحذ، تا آیسن ّای تاالی فشم ًیض هاًٌذ ػال، تش ایي آیسن ّا

 .ًواییذآًْا زغییش کٌذ سا هـخق 

کِ تایذ سکَسد ّایی کِ دس تاال هـخق ؿذُ اًذ تِ سکَسد ّای خاییي زغییش  ذکذ حؼاتی سا ثثر هیکٌی، ذیذدس لؼور کذ حؼاب ج

 ذ.اییدس آیسن هشتًَِ اػسفادُ ًو NULLص ػثاسذ ا یذتشای خالی کشدى یک کذ حؼاب یا کذ جذٍل هیسَاً یاتٌذ.
 

 ًکات:

ػٌحی اػر  4اگش یک حؼاب  تِ ػٌَاى هثال) ذ.کٌیکذ حؼاب جذیذ سا ٍاسد  خاسج اص ػاخساس حؼاب لذین، یذًویسَاً -1

 ذ(کٌیسا خش  5تشای آى ػٌح  یذًویسَاً

 کٌسشل هغایش هاّیر تشای سکَسد ّایی کِ زغییش هیکٌٌذ ٍجَد داسد. -2

اگش دس تِ ػٌَاى هثال ) دس ػاخساس کذ حؼاب لذین تایذ ٍجَد داؿسِ تاؿذ. ٍاسد ؿذُ دس ػاخساس کذ حؼاب جذیذ، اًالػاذ -3

اًالػاذ تا یک کذ جذٍل سا تِ کذ جذٍل دیگشی زغییش  ذجذٍل ٍجَد داؿسِ تاؿذ ٍ تخَاّی 2تشای یک حؼاب  2ػٌح 

 ذ(ٌتایذ کذ حؼاب ّا دس جذٍل جذیذ ٍجَد داؿسِ تاؿ ،ذدّی

 

 غییر ضوارُ ٍ تاریخ سٌذ:ت

 .سا اًجام دّیذ( ترای اسٌادی کِ لطؼی ًطذُ اًذ) تاریخ سٌذٍ  ضوارُزغییش دس ایي لؼور ایي اهکاى سا داسیذ کِ تسَاًیذ 
 

 
 

 تغییر هَلت سال ٍ ٍاحذ:

ػیؼسن سا هَلسأ زا صهاًی کِ ػیؼسن تاص اػر  ٍاحذ فؼالٍ  سالدس ایي لؼور ػیؼسن ایي اهکاى سا تِ ؿوا دادُ اػر کِ تسَاًیذ 

 .دّیذزغییش 
 

 
 

 اسٌاد ٍیصُ:

کِ لثل اص آى هیثایؼر یکثاس الگَی ّش ػٌذ زٌظین ؿَد، زا خی اػٌاد تِ كَسذ ازَهاذ هی تاؿذ، هٌَی اػٌاد ٍیظُ جْر كذٍس تش

 ػیؼسن تسَاًذ تش اػاع الگَی زٌظین ؿذُ، ػٌذ سا كادس ًوایذ.

 

 



 هغایرت تاًکی:

اًالػاذ دسیافر ؿذُ اص تاًک ایي لؼور تِ ؿوا ایي اهکاى سا هی دّذ کِ هغایشزْای تیي اػٌادی کِ دس ػیؼسن ثثر کشدُ ایذ سا تا 

 . تِ دػر آٍسیذ)گشدؽ تاًک( 

 الالم تاز حساب:

کٌیذ زا ثثر سا  دس هغایشذ تاًکی تایذ دیذُ ؿًَذ ذ اهاًؿواسُ چک ّایی کِ دس اػٌاد ٍجَد ًذاس  دس ایي لؼور ایي اهکاى سا داسیذ کِ

)چک ّایی کِ دس ػال ّای لثل ٍ یا اػٌادی کِ دس آًْا ًیض دس هغایشذ گیشی دس ًظش گشفسِ ؿًَذ.  ػالٍُ تش اػٌاد هَجَد دس ػیؼسن،

 (ًذ.ٌَّص ٍكَل ًـذُ ا كادس ؿذُ ٍٍلی ػیؼسن ٍجَد ًذاسد 
 

 
 

 سا اًسخاب کٌیذیایذ تایذ زیک غیش فؼال آى ًدس گضاسؽ هغایشذ تاًکی ّش ػٌش اًالػازی  ذدسكَسزی کِ تخَاّی :غیرفؼال. 

 

  



 ٍرٍد اطالػات کارت تاًک:

یا  ٍتِ اصای ّش ؿواسُ حؼاب تلَسذ دػسی ثثر  سا اًالػاذ دسیافر ؿذُ اص تاًک )گشدؽ تاًک( لؼور ایي اهکاى سا داسیذ کِدس ایي 

 تخَاًیذ، زا ایي اًالػاذ دس گضاسؽ هغایشذ تاًکی دس ًظش گشفسِ ؿًَذ.سن دس ػیؼاص ًشیك فشهر زؼشیف ؿذُ 
 

 
 

 

 :ِّای ٍاسیض ؿذُ تِ حؼاب هی تاؿذ. ّای تشداؿر ؿذُ اص حؼاب یا ؿواسُ فیؾ ؿواسُ چک ضوارُ ترگ 

 :ِّای ٍاسیض ؿذُ تِ حؼاب هی تاؿذ. ّای تشداؿر ؿذُ اص حؼاب یا زاسیخ فیؾ زاسیخ چک تاریخ ترگ 
 

 ظویوِ سٌذ حساتذاری:تغییر 

( ٍ ٍجَد داسد. ردیف سٌذ ظویوِفمي اهکاى زغییش )ؿواسُ چک )هویوِ( سدیف ػٌذ دس كَسذ ًیاص، هی زَاًیذ لؼور دس ایي 

 .سا زغییش دّیذآى  ضرح ردیفّوچٌیي 

 
 

 ذًدکوِ ّوِ سدیفْای ػولیاذ ػٌذ ًوایؾ دادُ هی ؿَایي تا صدى  :ًوایص کلی. 



 صَرت هغایرت تاًکی:

ضوارُ دس یک ٍاحذ هالی هـخق یا زوام ٍاحذ ّای هالی )تا خالی تَدى کذ ٍاحذ هالی( تشای یک  یذهی زَاًلؼور دس ایي حال 

 .ٌیذزْیِ ک حساب تاًکتشای  صَرت هغایرت ّای تاًکیگضاسؿی اص  ،( زا زاسیخی هـخقجاری تاًک) حساب

ُ حؼاب ػول هغایشذ گیشی ستاًک ٍ سدیف ّای اػٌاد هشتَى تِ ایي ؿواتا زْیِ ایي گضاسؽ تا زَجِ تِ اًالػاذ ثثر  ؿذُ دس کاسذ 

 اًجام هی ؿَد.
 

 
 

 :زَػي کاستش لاتل ٍسٍد اًالػاذ ًیؼر ٍ همذاس هحاػثِ ؿذُ زَػي ػیؼسن ؿاهل هاًذُ جاسی تاًک دس  همذاسایي  هاًذُ تاًک

 زؼییي ؿذُ دس فشم هی تاؿذ. جاری تاًکتشای  اطالػات کارت تاًکفشم 

 :ًوایص ضرح ردیف 

 ّوشاُ ؿشح سدیف ایي گضیٌِ سا اًسخاب کٌیذ. تِ تشای چاج كَسذ هغایشذ  :تلی -1

 تشای چاج كَسذ هغایشذ تذٍى ؿشح سدیف ًیض اص ایي گضیٌِ اػسفادُ کٌیذ. خیر: -2

 :ًَع 

یا تذّکاس تاًک )ؿواسُ چک( ػٌذ ٍ هثلغ تؼساًکاس  دس كَسزی کِ ؿواسُ تشگِ کاسذ تاًک تا ؿواسُ هویوِ هثلغ ٍ ضوارُ: -1

 تا هثلغ تذّکاس یا تؼساًکاس اػٌاد هغایشذ داؿسِ تاؿٌذ دس گضاسؽ دیذُ هی ؿًَذ.

هثالغی کِ دس ًشف تاًک ٍ دفازش تِ ًَس هسٌاظش تا ّن یکؼاى تاؿذ دس هغایشذ ًادیذُ گشفسِ ؿذُ، تمیِ هَاسد تِ ػٌَاى  هثلغ: -2

 هغایشذ دس گضاسؽ دیذُ هی ؿًَذ.

 :ذ.ٌیسیض اًالػاذ سا دس لالة فایل اکؼل زْیِ ک یذَاًهی ز ایجاد فایل اکسل 

 :همذاس ایي آیسن زؼییي کٌٌذُ ػٌَاى ٍ هؼیش فایل  ًام فایل خرٍجیexcel  ِایجاد فایل دس اجشای دکوexcel هی تاؿذ. 

  :گضاسؽ كَسذ هغایشذ تاًکی سا ًوایؾ هی دّذ.صَرت هغایرت تاًکی 

 

 ًکات:

اػسفادُ  اػر، فؼال غیر فؼالکِ گضیٌِ  ٍرٍد اطالػات کارت تاًکدسزْیِ كَسذ هغایشذ تاًکی اص سدیف ّای هَجَد دس فشم   -1

غیر فؼال در  تشای ؿواسُ چکی کِ كادس ؿذُ آیسن تغییر ظویوِ سٌذ حساتذاریًوی ؿَد. ّوچٌیي چٌاًچِ دس فشم 

 ایي سدیف ّای ػٌذ ًیض كشف ًظش هی گشدد.دس زؼییي هغایشذ اص  تاؿذ، فؼالًیض  هغایرت تاًکی

شم ـــدس ف از ثثت ضذُ در سیستنـالالم تاص  یذَاًــ( هی زجْت هاًذُ حساب دفتر) اسٌاد ثثت ضذُ اطالػاتغیش اص  -2

ذ کِ ً. سدیف ّای هَجَد دس الالم تاص دس كَسزی دس هغایشذ گیشی دس ًظش گشفسِ هی ؿَکٌیذًیض اػسفادُ   الالم تاز حساب تاًک

 ثاؿذ.ً )زیک داس(فؼال غیر فؼال در هغایرت تاًکیآیسن 

 دس كَسزی کِ یک هثلغ تِ زؼذاد یکؼاى دس دٍ ًشف ًثاؿذ تِ ػٌَاى هغایشذ دس دٍ ًشف هـاّذُ هی ؿَد. -3

 

 فایل ّای هاّاًِ هغایرت تاًکی:

یک فایل تشای ّش ؿواسُ حؼاب تِ ػٌَاى فایل هغایشذ  کِ دس ّش ػال ٍ هاُ ٍ ٍاحذ هالی، ایي لؼور ایي اهکاى سا تِ ؿوا هی دّذ 

 ذ.کٌیتاًکی ثثر 



 
 

 اػسفادُ هیـَد. هغایرت تاًکی در فایل تلفیكاص اًالػاذ ثثر ؿذُ جْر اسائِ 

  



 خساًِ:

 هاشٍل خساًِ تَظیحات<--جْر زَهیحاذ ایي تخؾ هی زَاًیذ زَهیحاذ هشتَى تِ هاطٍل خضاًِ سا هٌالؼِ کٌیذ:
 

 ػولیات پایاى سال هالی:

 .ػال تؼذ ، كذٍس ػٌذ افسساحیِػال جاسی تؼسي حؼاتْای هَلر، كذٍس ػٌذ اخسساهیِجْر 

 صذٍر سٌذ تستي حساتْای هَلت:

 .اػسفادُ کٌیذجْر تؼسي حؼاتْای هَلر هی زَاًیذ  لؼورایي اص 

سا  ثَاتت سیستندس  حساب سَد ٍ زیاى اًثاضتٍِ  سَد ٍ زیاىحساب  تشای كذٍس ػٌذ تؼسي حؼاتْای هَلر تایؼسی آیسن ّای

 زؼییي کشدُ تاؿیذ.

 ذ.ٌثثر لٌؼی ؿذُ تاؿ ّوچٌیي زوام اػٌاد ػال جاسی
 

 یا ٍیشایؾ ػٌذ تِ كَسذ دػسی ٍجَد ًذاسد. ؼسي حؼاتْای هَلر دیگش اهکاى حزفخغ اص كذٍس ػٌذ ت ًکتِ:
 

 صذٍر سٌذ اختتاهیِ سال جاری:

 ؿوا ایي اهکاى سا داسیذ کِ كذٍس ٍ یا حزف ػٌذ اخسساهیِ ػال جاسی سا اًجام دّیذ.دس ایي لؼور 
 

 
 

  :ُاب اكلیـــــــــــش حؼـشای ّ، تًذُسطـــح هحـــاسثِ هــان، ـــي آیسـاب ایـــا اًسخـتاػوال سطح هحاسثِ هاًذ 

 اخسساهیِ اػوال هی گشدد.)تا زَجِ تِ ػٌح هاًذُ زؼشیف ؿذُ دس جذٍل حؼاتْای اكلی( دس كذٍس ػٌذ 

 :اب اكلیـــ، تشای ّش حؼذـــال تؼــِ ســال تـــح اًتمـــسط، تا اًسخاب ایي آیسن اػوال سطح اًتمال تِ سال تؼذ 

 .دس كذٍس ػٌذ اخسساهیِ اػوال هی گشدد( تا زَجِ تِ ػٌح هاًذُ زؼشیف ؿذُ دس جذٍل حؼاتْای اكلی)

لثل اص كذٍس ػٌذ سا اًسخاب کشدُ تاؿیذ  اهکاى صذٍر سٌذ تستي حساتْای هَلتن آیسثَاتت سیستن، دس كَسزی کِ دس ًکتِ:

 دّیذ.اًجام سا  سٌذ تستي حساتْای هَلت ، هیثایؼر كذٍساخسساهیِ
 

 صذٍرسٌذ افتتاحیِ سال تؼذ:

 ٍ یا حزف ػٌذ افسساحیِ ػال تؼذ سا اًجام دّیذ. دس ایي لؼور ؿوا ایي اهکاى سا داسیذ کِ كذٍس
 

 
 



 :صیش اًجام هی ؿَد اسدػٌذ افسساحیِ ػال تؼذ تا زَجِ تِ هَكذٍس 

دس فشم زؼشیف حؼاتْای اكلی،  اػوال سطَح لثل در هحاسثِ هاًذٍُ آیسن  سطح اًتمال تِ سال تؼذتا زَجِ تِ همذاس آیسن  -

 تذیي زشزیة کِ:هاًذُ گیشی اًجام هی ؿَد 

 خالی تاؿذ، ػٌح هاًذُ گیشی تشای کل کذ حؼاب دس ًظش گشفسِ هی ؿَد.  سطح اًتمال تِ سال تؼذدس كَسزی کِ همذاس آیسن    -1

هاًذُ گیشی زٌْا تش اػاع اًسخاب ًـذُ تاؿذ  حساتْای اصلیدس فشم  اػوال سطَح لثل در هحاسثِ هاًذُکِ آیسن  دس كَسزی -2

 ـَد. ل ٍکذ ّای حؼاب لثلی اًجام هیمااػاع ػٌح اًسحؼاب اكلی ٍ ػٌح اًسمال كَسذ هیگیشد دسغیشایي كَسذ هاًذُ گیشی تش کذ

، حؼاتْایی کِ داسای هاًذُ دس آى ػٌح )تا زَجِ تِ حساتْای اصلیدس فشم  سطح هحاسثِ هاًذُدس ًْایر تش اػاع آیسن ٍ -3

 ذ.ًزیک آیسن اػوال ػٌَح لثلی دس هحاػثِ هاًذُ ( ّؼسٌذ دسج هی ؿَ

 ًکات:

 خیغام خٌا دادُ ٍ ػٌذ كادس ًوی ؿَد.دس كَسزی کِ ػٌذ افسساحیِ ػال تؼذ تذٍى سدیف اػر  -1

دس كَسزیکِ ػٌذ اخسساهیِ ػال لثل اص ػال زؼییي ؿذُ دس فشم ثثر ًـذُ تاؿذ، ػٌذ افسساحیِ تذٍى سدیف هی تاؿذ ٍ كذٍس  -2

 ػٌذ اًجام ًوی ؿَد. )ؿواسُ ػٌذ اخسساهیِ دس فشم اػٌاد خایاى ػال هالی هـخق ؿذُ اػر.(

 خایاى ػال هالی اًجام هی ؿَد. کٌسشل زاسیخ ػٌذ تا تاصُ ؿشٍع ٍ -3

ػول حزف ػٌذ افسساحیِ  تِ ٍاحذ زوشکض، اًسمال ػٌذ َلر یا ػٌذ اخسساهیِ ٍ ّوچٌیي تاتؼسي حؼاتْای ه دس كَسذ ٍجَد ػٌذ -4

 ؿَد. اًجام ًوی

 گسارضْای سیستن:

گیشی ٍ چاج ًواییذ دس زلَیش صیش دس ایي لؼور اهکاى گشفسي اًَاع گضاسؿاذ سا داسیذ، لیؼر گضاسؿاذ ػیؼسوی کِ هیسَاًیذ گضاسؿ

 ًوایؾ دادُ ؿذُ اػر: 

 
 

 ایجاد فایل تلفیك حساتْا:

   .زْیِ کٌیذ داراییپرٍتکل تش اػاع سا هشتَى تِ زلفیك حؼاتْا  XMLفایل  لؼور هی زَاًیذدس ایي 



 ًِ: خسا

هثالغ تیوِ ٍ حؼي اًجام کاس خیواًکاساى سا تِ خضاًِ اسػال  یذً تا اػسفادُ اص ایي هاطٍل دس ػیؼسن حؼاتذاسی هیسَا

 ذ.ٌیخشداخر کذ ٍ تِ خیواًکاساى اییًِ آصاد ًو ایي هثالغ سا اص خضا ٍ تؼذ اص ازوام کاس خیواًکاس یا تِ كَسذ جضئی، کٌیذ

 تشای ّش کذام اص هشاحل صیش اهکاى كذٍس ػٌذ ٍیظُ ٍجَد داسد:

 ًِ سپردُ ّای دریافتی خسا -1

 ًِ ترداضت تَسط خسا -2

 ًِ سپردُ ّای استردادی خسا -3

 ًکار پرداخت سپردُ تِ پیوا -4
 

 تٌظیوات خساًِ:

ػیؼسن اػٌاد حؼاتذاسی ثثر ؿذُ دس صیش جْر زؼییي سٍؽ تذػر آٍسدى اًالػاذ ػدشدُ ّای دسیافسی اص هی زَاًیذ لؼور اص ایي 

 .کٌیذحؼاتذاسی اػسفادُ 
 

 
 

 

 
 

 :ًِجْر زؼییي سٍؽ تذػر آٍسدى اًالػاذ ػدشدُ ّای دسیافسی اص ػیؼسن حؼاتذاسی اػسفادُ هی  ضرط خَاًذى اطالػات خسا

 ؿَد.



 :ُخشداصؽ هی ؿَد ٍ جایگضیي ػٌَاى ؿشح  دس صهاى خَاًذى اًالػاذ دس فشم اػٌاد دسیافسی، ،ؿشح ػدشدُهحسَای  ضرح سپرد

 ػدشدُ هی ؿَد.

 :خضاًِ اػسفادُ هی ؿَد.ؿْشػساى دس خَاًذى اًالػاذ  جْر خش ؿذى ًام کذ ضْر 
 

 اطالػات سپردُ ّای دریافتی خساًِ:

، اًالػاذ خَاًذى اطالػاتدس ایي لؼور ؿوا هیسَاًیذ تش اػاع زٌظیوازی کِ دس هشحلِ لثل اًجام دادُ ایذ ٍ تا اػسفادُ اص دکوِ 

 هشتَى تِ اػٌاد حؼاتذاسی سا دسج ًواییذ.
 

 
 

  :ُزیک ػور چح سا تشای آًْا صدُ ؿذُ  اًسخاب ؿذُ اًذ ّایی کِ جوغ سدیف سٍی ایي دکوِ تشتا کلیک جوغ اًتخاب ضذ (

 تاؿذ( تِ كَسذ یک خیام دادُ هی ؿَد.
 

ٍجَد  ترداضت تَسط خساًِ سٌذٍ ّوچٌیي  سپردُ ّای دریافتی خساًِفشم اهکاى كذٍس ػٌذ ٍیظُ  يسٍی اًالػاذ ای تش ًکتِ:

 داسد.
 

  



 فایلْای سپردُ ّای دریافتی:

ٍ ؿواسُ ًاهِ حؼاتذاسی خَاًذُ ؿذُ فایلْای ػدشدُ دسیافسی سا تش اػاع اًالػازی کِ اص ایي لؼور ایي اهکاى سا تِ ؿوا هی دّذ کِ 

 ذ.کٌیایجاد  ،(سپردُ ّای دریافتی خساًِ) ًذاسًذ
 

 
 

، ایجاد فایل سپردُ...( دس ایي لؼور خش ؿًَذ ػدغ تا دکوِ  ؿواسُ ًاهِ ریحؼاتی، اتسذا هیثایؼر اًالػاذ هشتًَِ )ؿواسُ حؼاب،

دس سکَسد جاسی، تشای کلیِ ػدشدُ ّای دسیافسی )دس ٍالغ اًالػازی کِ دس لؼور اًالػاذ ػدشدُ ّای  ضوارُ ًاهِ ریحساتی

دادُ هی  ضوارُ لثطآًْا  دسیافسی ؿواسُ ًاهِ ًذاسًذ( خش هی ؿَد ٍ ّوچٌیي  تشاػاع آخشیي ؿواسُ لثن غیش زکشاسی تِ زشزیة تِ

 رخیشُ هی ؿًَذ. فایلْای سپردُ ّای دریافتیؿَد ٍ دس خضاًِ تِ ػٌَاى 

 

  



 فایلْای سپردُ ّای استردادی:

 ضوارُ ًاهِ تاییذیِ خساًِکِ فایلْای سپردُ ّای دریافتیسَاًیذ فایل، ًَع ػدشدُ ٍ ؿواسُ حؼاب هیایي لؼور تا ثثر ؿواسُ دس

 خش اػر سا اػسشداد کٌیذ. فایلْای سپردُ ّای دریافتیآًْا دس فشم  خساًِتاریخ ًاهِ تاییذیِ ٍ 

ػدغ اًسخاب اص لیؼر  ٍ اًتخاب لثَضخزیش اػر ٍ ّن اص ًشیك دکوِ  كَسذ دػسی اهکاىِ افسی ّن تــایل دسیـــاب فـــاًسخ

 لثن ّای دسیافسی .
 

 
 

 داسد.ٍجَد  پرداخت سپردُ تِ پیواًکارٍّوچٌیي  استردادی خساًِسپردُ ّای تشسٍی ایي اًالػاذ اهکاى كذٍس ػٌذ ٍیظُ  ًکتِ:
 

 گسارضات:

 گضاسؽ جْر ًوایؾ ٍ چاج اًالػاذ صیش دس ًظش گشفسِ ؿذُ اػر: 4ّوچٌیي  تشای ایي هٌظَس

 گسارش سپردُ ّای دریافتی-

 گسارش سپردُ ّای دریافتی فالذ استردادی-

 گسارش هاًذُ سپردُ ّای دریافتی-

 ّای استردادی گسارش سپردُ-
 


