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 مدرييت كاال و خدمات 01
 

  

 حَالِ ّاي تاييس ًطسُ

 

 ليست ضسيس/حَالِ

 تگ اًباضگطزاًي

 گطزش كاال

 

 كاضزكس ضيالي كاال

 

 كاضزكس كاال

 

 زضذَاست ّاي جاضي

 اطالػات پايِ

 ضواضش

 

 حَالِ

 

 ضسيس

 

 ًگْساضي كاال اطالػات تاييس ًطسُ گعاضش ّاي كاال

 ًطخ گصاضي ضسيس

 

 كاضتابل ذطيس

 

 كاضضٌاسي كاال

 اطالػات پايِ

 صَضترالصِ

 

 استؼالم بْاء

 

 ذطيس كاال

 اضجاع ضفاضش

 ابالؽ زضذَاست

 بطآٍضز قيوت

 

 ضسيسّاي تاييس ًطسُ

 ذسهاتهسيطيت كاال ٍ 

 گطزش ضيالي كاال

 

گعاضش اظ حَالِ ّاي ثبت 

 ضسُ
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 مدرييت كاال و خدمات
 9ثبضس هشطكل اظ چْبض هجوَػِ ظيط هي "هسيطيز وبال ٍ ذسهبر"سيسشن 

 ذطيس كبال 

 ًگْساضي كبال 

 ّبي كبال گعاضش 

 ُاعالػبر سبييس ًطس 

 

 9ازاهِ كبضثطز ّط يك اظ ثرص ّبي فَق ثِ سفكيك ضطح زازُ هي ضَززض 

 

 ذزيس كاال
 گيطز0 زض ايي لسوز غَضر هي ،گصاضي سوبهي ضسيسّبي ثجز ضسُ ػوليبر ًطخ

 ًگْساري كاال
هؼطفي ٍ  ،ّب ٍ سٌظيوبر هطثَط ثِ اعالػبر دبيِ اًجبضّب )اظ جولِ هؼطفي ٍ ٍيطايص اًجبضّب غسٍض حَالِ ،ثجز ضسيسّب )اظ ًظط سؼسازي(

 گيطز0 ٍيطايص كبالّب ٍ هؼطفي كس هحلي كبالّب( زض ايي لسوز غَضر هي

 ّاي كاال گشارش
، غسٍض سگ كبال، گطزش سؼسازي ٍ ضيبلي ٍ ضيبلي كبال كبضزكس سؼسازي ،ّب اظ جولِ هطبّسُ ليسز ضسيس/حَالِ ّب،اذص گعاضضبر اًجبض

 0، اظ ايي ثرص اهكبى دصيط اسزّبي ثجز ضسُ اًجبضگطزاًي ٍ گعاضش اظ حَالِ

 اطالعات تاييس ًطسُ
زض ايي  0ضًَس ثِ ايي لسوز هٌشمل هي ّبيي كِ زض ثرص ًگْساضي كبال ثِ ثجز ضسيسُ اًس، ثِ هٌظَض سبييس ًْبيي كليِ ضسيسّب ٍ حَالِ

 ثبضس0 ّبي ثجز ضسُ لجل اظ سبييس ثطاي كبضثطاى اهكبى دصيط هي يب ٍيطايص ضسيس ٍ حَالِ حصف ٍضؼيز،
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  6صفحِ

  

ري كاال 0100  نگهدا
  9ظيط هي ثبضس كِ زض سػَيط همبثل هطبّسُ هي ضَز، ايي هٌَ ضبهل لسوز ّبي گًَِّوبى 

 

 ّبي جبضي زضذَاسز 

 ضسيس 

 ِحَال 

 ضوبضش 

 ِاعالػبر دبي 

 

 

 ًکتِ !!!

 .هي ثبضٌس "اطالػبر دبيِ"ٍ  "ضوبضش"، "حَالِ"، "ضسيس"، (2.0.2.5) ًطم افعاض زض ًسرِ فؼليّبي هَضز اسشفبزُ ايي هٌَ،  ثرص

 

گطزز اثشسا ًسجز ثِ سؼطيف  ٍ سسطيغ زض اًجبم فطايٌسّب، ديطٌْبز هي "هسيطيز وبال ٍ ذسهبر"ثِ هٌظَض سَْلز زض اسشفبزُ اظ سيسشن 

 0 ًوبييس اًجبضّب الساماعالػبر دبيِ 
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  7صفحِ

  

 اطالعات پايِ 1.0101

  9ثِ ضطح ظيط هي ثبضٌس "اطالػبر دبيِ"هَاضز فؼبل زض هٌَ

 هؼطفي اًباضّا 

 هؼطفي كس هحلي كاال 

  هؼطفي ٍ ٍيطايص كاالّا 

 

 

 

 هعزفي اًبارّا 1.010101

زض ًطم  اًجبض جسيس ٍ ًيع اًشربة هسئَل اًجبض جْز اًجبضّبي سؼطيف ضسُ ثِ هٌظَض هؼطفي

 9   افعاض اظ هسيط ظيط السام ًوبييس

 

 مديزيت كاال و خدمات // نگهداري كاال// اطالعات پايه// معزفي انبارها
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  8صفحِ

  

 ضَز0 ًوبيص زازُ هي "ٍيطايص اًجبضهؼطفي ٍ "غفحِ ، "هؼطفي اًجبضّب"ثب اًشربة ػجبضر 

 

 

/ اثعاض  Ctrl+A) كليسّبي هيبًجط   گعيٌِ  ٍ اًشربة ، اظ هٌَ اهكبًبرثِ هٌظَض هؼطفي اًجبض جسيس

، كس اًجبض ٍ آزضس اًجبض( زض لسوز دبييي غفحِ ًوبيص زازُ )ًبم اًجبض 0 زض ايي حبلز هحلي ثِ هٌظَض سؼطيف اًجبضالسام ًوبييس( ضا   

 ضَز0 هي 

 

 ًکتِ !!!

زض وبزض سوز چخ غفحِ  غَضر ديص فطؼ ثِ "هسيط سيسشن"وبضثط زض غفحِ هؼطفي ٍ ٍيطايص اًجبض، "جسيس"غَضر اًشربة گعيٌِ زض 

 .هي ضَزهطبّسُ )اًشربة هسئَل اًجبض( 
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  9صفحِ

  

 0هحل هطثَعِ ٍاضز ًوبييسهَضز ًظط ضا زض  "آزضس اًجبض"ٍ  "وس اًجبض" ،"ًبم اًجبض"حبل ثبيسشي 

 
 

 هي سَاًيس0 ثسيي هٌظَض جَظ ثِ هسئَل اًجبض السام ًوبييس، ًسجز ثِ اػغبي هظ اثعاضّبي هَجَز زض كبزض سوز چخسذس ثب اسشفبزُ ا

 بضثط هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس0ك ،"جسشجَي ًبم يب وس"ٍ  "اًشربة اظ زضذز" ثِ زٍ غَضر

  زرذتاًتراب اس 

ًوبيص زازُ  "اًشربة دطسٌل"دٌجطُ  ،گعيٌِ  ثب اسشفبزُ اظ اًشربة ثسيي هٌظَض

 0هي ضَز
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  .1صفحِ

  

  )اثعاض    سذس اظ هٌَ اهكبًبر گعيٌِ اثشسا دطسٌل هَضز ًظط ضا اًشربة كطزُ ٍ ،زض دٌجطُ فَق

 0ظ هٌَي ثبالي دٌجطُ( ضا اًشربة ًوبييسا

 تذكز !!!

ثيبى گطزيسُ اسز. لصا زض ايي ثرص اظ سَؾيح هجسز  "هٌبثغ اًسبًي//هؼطفي دطسٌل"طُ فَق، زض هٌَي وبضثطز اثعاضّب ٍ اهىبًبر دٌج

 ذَززاضي ذَاّين ًوَز.

ٍ   ليسز كبضثطاى ثِ زٍ غَضر زض ًَاض ثبالي دٌجطُ، اهكبى هطبّسُ  "ًوبيص" ثب اسشفبزُ اظ اثعاض 9

 0فطاّن هي ثبضس  

ضوبضُ هلي  ّبي هرشلف )اظ جولِ ًبم، ًبم ذبًَازگي، طسٌل ثط اسبس هؼطفِجسشجَي د ثِ هٌظَض 9

 ذَاّس هي ضَز0 اسشفبزُ (Ctrl +F)كليسّبي هيبًجط  00( اظ اثعاض 0ٍ
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  11صفحِ

  

0 زض سجز ثِ جسشجَي دطسٌل السام ًوبيس، ًسَاًس ثب اًشربة هؼطفِ هَضز ًظط ، كبضثط هيهطبّسُ هي ضَزكِ زض سػَيط فَق  گًَِّوبى 

 0اسشفبزُ ًوبييس ٍ زض غَضر اًػطاف اظ اًشربة اظ گعيٌِ   ايي حبلز جْز اًشربة دطسٌل هطثَعِ اظ گعيٌِ 

 

ػوليبر جسشجَ ضا زض  ،ثب اًشربة هؼطفِ هَضز ًظط "جسشجَ"اظ كبزض  هي سَاًيسالظم ثِ سَضيح اسز زض غفحِ اًشربة دطسٌل ًيع 

 0ّبي ًوبيص زازُ ضسُ اًجبم زّيس ليسز

 

 

 ضَز0 اسشفبزُ هي  اظ اثعاض ،اًشربة ٍ ًوبيص دطسٌل زض غفحِ هؼطفي ٍ ٍيطايص اًجبض ثِ هٌظَض

 0ضَز اسشفبزُ هي    اظ اثعاض ،هَضز ًظط هٌظَض ثبظذَاًي اعالػبر دٌجطُثِ 

 0ضَز اسشفبزُ هي اظ اثعاض  ،ثِ هٌظَض ثسشي غفحِ هَضز ًظط
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  12صفحِ

  

  جستجَي ًام يا كس 

ضَز0  ًوبيص زازُ هي "جسشجَ"دٌجطُ   اسشفبزُ اظ گعيٌِثسيي هٌظَض ثب 

ًيع هطبثِ هَاضز ضطح زازُ ضسُ زض ثرص فَق  "جسشجَي ًبم يب وس"ًحَُ كبضثطي گعيٌِ 

 0ثبضس هي

 

 

، دطسٌل هَضز ًظط هجبظ ثِ اسشفبزُ اظ اًجبض هطثَعِ ذَاّس ضس ٍ ًبم  دس اظ هطرع ًوَزى دطسٌل ٍ ثب اًشربة گعيٌِ

 كبزض سوز چخ غفحِ ًوبيص زازُ هي ضَز0آى ًيع زض 

 

 

 ًکتِ !!!

 اسشفبزُ ذَاّس ضس. ثِ هٌظَض غيط فؼبل ًوَزى هجَظ دطسٌل اًشربة ضسُ زض اًجبض هَضز ًظط، اظ گعيٌِ 

 

 ًکتِ !!!

 . ٍجَز ًساضز گًَِ هحسٍزيشي زض ذػَظ سؼساز دطسٌل هجبظ جْز اسشفبزُ اظ اًجبضّب زض ايي ثرص ؛ ّيچالظم ثِ سَؾيح اسز
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  13صفحِ

  

ٍ يب   )ػالهز  "هٌَ اهىبًبر"زض   "اًػطاف"ثِ هٌظَض اًػطاف اظ ػوليبر ثجز اعالػبر، اظ ػجبضر 

 ( اسشفبزُ ذَاّس ضس0  گعيٌِ 

 0ثِ چٌس عطيك اعالػبر ثجز ضسُ ضا شذيطُ ًوبييس سَاًيس هيدس اظ زضج اعالػبر اًجبض ٍ هؼطفي دطسٌل هطثَعِ 

 ثب اسشفبزُ اظ هٌَ اهكبًبر ٍ اًشربة ػجبضر شذيطُ  :هٌَ اهکاًات 

 ِ0زض ًَاض اثعاض غفحِ ثب اسشفبزُ اظ ػالهز  :ًَار ابشار باالي صفح 

  ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  :"اًتراب اس ليست پزسٌل"سيز كازر گشيٌِ ّاي هَجَز زر 

  اسشفبزُ اظ كليسّبي هيبًجطctrl+S 

 

 9ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَزدس اظ شذيطُ سبظي اعالػبر ثجز ضسُ 

 
 0س اظ آى اسشفبزُ ًوبيسسَاً هي هطثَعِ ًيع زض ايي حبلز اًجبض جسيس سؼطيف ضسُ ٍ كبضثط

 ٍيزايص اطالعات

اًجبضّبي  اعالػبر ًسجز ثِ ٍيطايص هي سَاًيس( ٍ  )گعيٌِ ّبي "هٌَ اهىبًبر"زض  "ٍيطايص"ثب اسشفبزُ اظ ػجبضر  

 0سَاى اسشفبزُ ًوَز ًيع هي Ctrl+Eثطاي ايي هٌظَض اظ كليسّبي هيبًجط  ًوبييس0سؼطيف ضسُ السام 
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  14صفحِ

  

 حذف اطالعات

 ثسيي هٌظَض0 اًجبضّبي سؼطيف ضسُ السام ًوبييسًسجز ثِ حصف  سَاًيس هي( )گعيٌِ  "هٌَ اهىبًبر"زض  "حصف"ثب اسشفبزُ اظ ػجبضر 

 0سَاى اسشفبزُ ًوَز ًيع هي Ctrl+Deleteاظ كليسّبي هيبًجط 

 ًکتِ !!!

 .ًرَاّس زاضزوِ اًجبضي هَضز اسشفبزُ لطاض گطفشِ ثبضس لبثليز حصف ضسى ضا  سَجِ زاضشِ ثبضيس زض غَضسي
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  15صفحِ

  

كِ ػجبضر  كِ زض سػَيط فَق هطبّسُ هي ضَز؛ آزضس ّط اًجبض زض لسوز ظيطيي ًبم اًجبض ًوبيص زازُ هي ضَز0 زض غَضسي ّوبى گًَِ

 ، آزضس ًيع زيگط ًوبيص زازُ ًوي ضَز0ضا غيط فؼبل ًوبييس "زضس زض ليسزًوبيص آ"

 

000000000000000000000000000   
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  16صفحِ

  

 هعزفي كس هحلي كاال 1.010102

، اهكبًي زض سيسشن اًجبض اسشفبزُ كبضثطاى اظ ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبليلز ثِ هٌظَض سَْ

 سَاًس كسّبيي كِ سبثك ؛كِ ثِ ٍاسغِ آى كبضثط هيٍجَز زاضز "هؼطفي وس هحلي وبال"سحز ػٌَاى 

 0 ثطاي اييسثطاي كبالّب سؼطيف ضسُ ثَز ضا ثِ كبالي هَضز ًظط اذشػبظ زّ )زض سيسشن لجلي(

 9لسام ًوبييسهٌظَض اظ هسيط ظيط ا

 محلي كاال معزفي كد//اطالعات پايه//نگهداري كاالمديزيت كاال و خدمات//

 

 

ًوبيص زازُ  "سؼطيف وس هحلي وبال"دٌجطُ  "هؼطفي وس هحلي وبال"دس اظ اًشربة ػجبضر 

 هي ضَز0
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  17صفحِ

  

ضَز ًسجز ثِ سؼطيف  سَضيح زازُ هيزض غفحِ فَق اثشسا كبالي هطثَعِ ضا ثِ يكي اظ عطق ظيط اًشربة ًوَزُ ٍ سذس ثِ سطسيجي كِ 

 كس هحلي السام ًوبييس0

 ِ000، گزٍُ اصلي ٍ گزٍُ فزعي كاال اس فْزست ّاي كطَيي هَجَزاًتراب طبق 

 

 
 

 0ضا ًيع هطبّسُ ًوبييس ّب آىّبي هَضز ًظط ضا اًشربة ٍ سذس كبالّبي هَجَز  عجمِ ٍ گطٍُ هي سَاًيس گعيٌِ  ثب اًشربة
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  18صفحِ

  

  جستجَي هستقين كاال 

اًشربة  دس اظ هي سَاًيسكِ كبالي ذبغي ضا هس ًظط زاضشِ ثبضيس  زض غَضسي

جَي كبالي ظ عطيك دٌجطُ ظيط ًسجز ثِ جسشا ،گعيٌِ

 "وس وبال"ٍ  "ًبم وبال"جسشجَ ثط اسبس  9عطيك 01 جسشجَ ثِ هَضز ًظط السام ًوبييس

ٍ ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  هَضز ًظط ضا اًشربة كطزُ ٍ سذس ًبم/كس كبال ضا زض كبزض هطرع ضسُ زضجاهكبى دصيط ثَزُ ٍ ثسيي هٌظَض اثشسا هؤلفِ 

 0 ًوبييسػوليبر جسشجَ ضا آغبظ  

 ًکتِ !!!

وليِ  حبٍي، ًشيجِ جسشجَ بضر هَضز ًظط جْز جسشجَ زضج ضًَسٍ سذس ػج "*"وِ اثشسا ػالهز  زض غَضسي ؛الظم ثِ سَؾيح اسز

  ...ٍجَز زاضز. هطبثِ سػَيط ظيط آى ّبوِ ػجبضر زضج ضسُ زض ًبم  اسز وبالّبيي

 
 

 0كليك ًوبييس  ًوَزُ ٍ سذس ثط ضٍي گعيٌِ  هطرعزض ايي حبلز كبال ضا 
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  19صفحِ

  

چبح كطزى هَاضز جسشجَ ضسُ ثب  ،"جسشجَ"، اظ جولِ اهكبًبر هَجَز زض دٌجطُ گًَِ كِ زض ثرص هسيطيز هبلي ثيبى ضسّوبى 

 0ثبضس هي اسشفبزُ اظ اثعاض 

 
 

 

 
 

 0سَضيح زازُ ضسُ اسز هسيطيز هبلي ثرصزض  لجلي  (preview)ضاٌّوبي اسشفبزُ اظ اثعاضّبي غفحِ ديص ًوبيص چبح 
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  .2صفحِ

  

 اًتراب گزٍّْا اس ليست 

 ،ثب اًشربة گعيٌِ  هي سَاًيسّب اظ زضذشَاضُ  اًشربة عجمِ ٍ گطٍُ ثِ هٌظَض

 0 گطٍُ هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس ليسز اًشربة كبال ضا هطبّسُ ٍ سذس

 

 
 

 ًکتِ !!!

 .ثبضس الظم ثِ سَؾيح اسز اًشربة هسشمين وبال ًيع زض ليسز ًوبيص زازُ ضسُ هيسط هي
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  21صفحِ

  

  ٍُجستجَي گز 

سَاًيس ثب اًشربة  هي ،ّب اظ عطيك جسشجَ اًشربة عجمِ ٍ گطٍُ ثِ هٌظَض

 0ًوبييس السامليسز جسشجَ ضا هطبّسُ   گعيٌِ 

 

 

 

 ًکتِ !!!

 اًجبم ػوليبر جسشجَ، هطبثِ سَؾيحبر ػٌَاى ضسُ زض هطبلت ثبال هي ثبضس.
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  22صفحِ

  

 9ضَززازُ هي غَضر ظيط ًوبيصِ ، ليسز كبالّب ثزض ثبال اظ اًشربة كبال ثِ عطق ػٌَاى ضسُدس 

 

00 0كس كبال ٍ،بال، ًبم كشجَي كبالي هَضز ًظط زض ليسز فَق، الالم ضا ثط اسبس كس هحليزض غَضر سوبيل هي سَاًيس جْز سسطيغ جس

 0 هطاحل اًجبم ػوليبر هصكَض ثِ غَضر ظيط ذَاّس ثَز9هطست سبظي ًوبييس

 0ي كبالّب كليك ًوبييسٍ سذس ثط ضٍي ًبم آى زض ًَاض ثبال ػٌَاى سشَى هَضز ًظط ضا اًشربةاثشسا 

 "هحلي وس" ضا زاضشِ ثبضيس، ثبيسشي ثط ضٍي فيلس "وس هحلي"ثِ ػٌَاى هثبل اگط لػس هطست سبظي ثط اسبس 

 "وس هحلي"زض كٌبض فيلس  ػالهز  زض ًَاض ثبالي غفحِ كليك ًوبييس0 ثب ًوبيبى ضسى 

 ػالهز  ،هجسز فيلس كس هحليهطست سبظي اظ كس هحلي كوشط ثِ ثيطشط ذَاّس ثَز ٍ زض غَضر اًشربة  

 0ٍ هطست سبظي هؼكَس ذَاّس ضس  سجسيل ضسُ  ثِ 

 0ًيع هطبثِ سَضيحبر فَق ذَاّس ثَز( 000ٍ هطست سبظي ثط اسبس فيلسّبي زيگط )ًبم كبال/كس كبال
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  23صفحِ

  

ًوَزُ ٍ سذس ثب كليك ثط ضٍي كس هحلي هطثَعِ ًسجز ثِ سغييط آى  هطرعا كبالي هَضز ًظط ضا ، اثشسثِ هٌظَض سغييط كس هحلي كبال

  0سام ًوبييسال

 ًکتِ !!!

 .ثبضس ّوبى وس وبال هي ،وس هحلي وبالّب ثِ غَضر ديص فطؼ ًطم افعاض
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  24صفحِ

  

 

 

، ثب بل سغييطار ٍ زضج كس هحلي زلرَاُدس اظ اػو

اعالػبر هَضز ًظط ضا  يب  اًشربة گعيٌِ

شذيطُ ًوبييس0 زض ايي حبلز ديغبم همبثل ًوبيص زازُ 

 9ضَز هي

 

ذػَظ كس  كِ اعالػبر سكطاضي زض زض غَضسي

، ٌّگبم شذيطُ ًوَزى سغييطار هحلي كبال ثجز ضسُ ثبضس

سغييطار هطثَعِ شذيطُ ضَز ٍ  ديغبم همبثل ًوبيص زازُ هي

 9ًرَاٌّس ضس
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  25صفحِ

  

 هعزفي ٍ ٍيزايص كاال 1.010103

ٍيطايص يك يب چٌس للن كبال ثِ ليسز كبالّبي هَجَز زض ًطم افعاض ٍ يب  افعٍزى ثِ هٌظَض

 9اظ هسيط ظيط السام ًوبييس، اعالػبر هطثَط ثِ يك كبال

 

 معزفي و ويزايص كاال// اطالعات پايه // نگهداري كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 

 

 9ضَز ظيط ًوبيص زازُ هيغفحِ  "هؼطفي ٍ ٍيطايص وبال"ثب اًشربة ػجبضر 
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  26صفحِ

  

 ًکتِ !!!

الظم ثِ شوط اسز؛ جْز ايجبز يىذبضچگي وسيٌگ ٍ ًبم وبالّب زض سطح سشبز زاًطگبُ ٍ ٍاحسّبي سبثؼِ، ػوليبر هؼطفي ٍ ٍيطايص ًبم ٍ ٍاحس 

 3ٍ  2وبال اظ جولِ ٍاحس سٌجص  سٌجص اغلي وبال فمط زض سشبز زاًطگبُ اهىبى دصيط اسز ٍ ٍاحسّبي سبثؼِ سٌْب هجبظ ثِ ٍيطايص ثطذي هطرػبر

 .ثبضٌس هي

 هعزفي كاال 

، گطٍُ اغلي ٍ گطٍُ فطػي عجمِثِ هٌظَض هؼطفي كبالي جسيس اثشسا 

هطثَط ثِ كبالي هَضز ًظط ضا اظ عطيك يكي اظ ضٍش ّبي ػٌَاى ضسُ هطثَط ثِ 

 0سؼييي ًوبييس "هؼطفي وس هحلي"

 

ضَز0  00 فؼبل هي0فيلسّبي هطثَط ثِ ًبم ٍ كس كبال ٍ ، "افعٍزى ثِ ليسز"ثب اًشربة اثعاض 

، ٍاحسّبي سٌجص ٍ ضطايت سكويلي هطثَط ثِ كبالي هَضز ًظط ، سَضيحبركبالي هَضز ًظط اظ لجيل ًَع ذطيسسذس ًبم ٍ اعالػبر هطثَط ثِ 

 00 ضا زضج  ًوبييس0 0سجسيل ٍاحسّبي سٌجص ثِ يكسيگط ٍ
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  27صفحِ

  

 ًکتِ !!!

 ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز: ،اسشفبزُ ضَز "افعٍزى ثِ ليسز"ّب اظ اثعاض  سؼييي طجمِ ٍ گطٍُوِ لجل اظ  زض غَضسي

 

 ٍاحسّاي سٌجص 

 0ثبضس كِ اظ ًبم آى ديساسز ًيبظي ثِ سَضيح ًوي ّوبى گًَِ يب ّوبى ٍاحس ضوبضش كبال "ٍاحس سٌجص"زض ذػَظ هؼٌب ٍ هفَْم 

0 زض ٍالغ دطزاظش َع ٍاحس سٌجص هرشلف سؼطيف ًوبيٌسً 2، كبال كبضثطاى ثشَاًٌس ثطاي ّطزض ًطم افعاض اهكبًي فطاّن آهسُ اسز سب 

ثِ ٍسيلِ  2ٍ  1، ثِ گًَِ اي كِ ٍاحسّبي سٌجص اغلي ذَاّس  ثَز ، ثط اسبس ٍاحس سٌجصجْز ثجز ضسيس ٍ حَالِ ّبي اًجبض اغلي كبال

 0ي سجسيل ذَاٌّس ضسٍاحس سٌجص اغل گطزز ثِ ضطيت سجسيلي كِ سَسظ كبضثط سؼييي هي

 0ثبيسشي ٍاحس سٌجص اغلي هطرع گطززثطاي ايي هٌظَض اثشسا 

ليسز هطثَعِ ًوبيص   ، كِ ثب اًشربة گعيٌِثبضٌس غَضر ديص فطؼ سؼسازي اظ ٍاحسّبي سٌجص اغلي زض ًطم افعاض هَجَز هي ثِ

 0زازُ ذَاّس ضس
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  28صفحِ

  

جْز   "افعٍزى ٍاحس سٌجص جسيس"اظ اثعاض  هي سَاًيس، سِ ثبضكِ ٍاحس سٌجص هَضز ًظط زض ليسز ٍجَز ًساضش زض غَضسي

زض غَضر ٍاضز كطزى  0 زض ايي حبلز دٌجطُ ظيطجْز ٍضٍز ًبم ٍاحس سٌجص ًوبيص زازُ هي ضَز0ف ٍاحس سٌجص جسيس اسشفبزُ ًوبييسسؼطي

 0هطثَعِ زض ليسز افعٍزُ ذَاّس ضس ٍاحس سٌجص "سبييس"ًبم ٍ اًشربة گعيٌِ 

 

 

 0اضبضُ ًوَز "ٍيطايص ًبم ٍاحس سٌجص"سَاى ثِ اثعاض  اثعاضّبي هَجَز زض كبزض ٍاحسّبي سٌجص هياظ زيگط 

 

 

 0اسشفبزُ ًوَز  "ٍيطايص" سَاى اظ اثعاض ثِ هٌظَض ٍيطايص ًبم ٍاحسّبي سٌجص هَجَز زض ايي لسوز هي

، ّط يك اظ ٍاحسّبي سٌجص "طيت سجسيلؾ"ثبضس0 ثِ ٍاسغِ  ًيبظ ثِ زضج ضطيت سجسيل هي 2ٍ  1ٍاحسّبي سٌجص  هؼطفيجْز 

 0ٍاحس سٌجص اغلي سجسيل ذَاٌّس ضس فطػي ثِ

 

ٍاحس سٌجص  ،"ػسز"ضا عَضي سؼييي ًوبييس كِ ٍاحس سٌجص اغلي  "هساز"ثِ ػٌَاى هثبل اگط ثرَاّيس ٍاحسّبي سٌجص كبالي

 0هطاحل ظيط اًجبم ذَاّس ضسػسز (  01ػسز ٍ ّط ثسشِ 0111) ّط كبضسي ،ثبضس "وبضسي"آى ًيع  2ٍ  ٍاحس سٌجص  "ثسشِ"1

 

 0هطبثِ سَضيحبر فَق سؼييي ًوبييس كليك ًوبييس0 ٍاحسّبي سٌجص ضا "ٍيطايص"ضا اًشربة ٍ ثط ضٍي اثعاض  "هساز"كبالي 

 "0111"ػسز  ،ًيع 2ٍ زض هحل هطثَط ثِ ضطيت سجسيل ٍاحس سٌجص  "01"ػسز  ،1زض هحل هطثَط ثِ ضطيت سجسيل ٍاحس سٌجص 

 0ييطار اًجبم ضسُ ضا شذيطُ ًوبييس، سغدس اظ اسوبم ػوليبر 0ًوبييسضا ثجز 
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  29صفحِ

  

 

 

 

ٍ  "اطالػبر سىويلي"، "وبالّبي جبيگعيي"، "ليسز وبالّبي هطسجط" 9اهكبى ثجز اعالػبر جبًجي اظ جولِ ،ثِ هٌظَض سؼطيف كبالي جسيس

 0 زض  غفحِ فَق فطاّن هي ثبضس "آزضس وبال"

 

 

 

 

 

 9ضطح ػٌبٍيي هصكَض ذَاّين دطزاذز زض ازاهِ ثِ

 

 

 

 

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  .3صفحِ

  

 ليست كاالّاي هزتبط 

  "افعٍزى ثِ ليسز"ثب اسشفبزُ اظ اثعاض  هي سَاًيس، زيگط كبالّب ثبضس كِ كبالي هَضز ًظط سطكيجي اظ زض غَضسي

 سز ظيط اضبفِ ًوبييس0كبالّبي هطسجظ ضا ثِ لي ،

 

 

 0ضَز كبالّب جْز اًشربة كبال ًوبيص زازُ هيزضذشَاضُ  "افعٍزى ثِ ليسز"دس اظ اًشربة اثعاض 
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  31صفحِ

  

 0ضَز كليك ًوبييس سب كبالي هطثَعِ ثِ ثرص هَضز ًظط افعٍزُ "سبييس"ثط ضٍي گعيٌِ  ،دس اظ اًشربة كبال اظ ليسز فَق

 

 0هَضز اسشفبزُ لطاض ذَاّس گطفز ثِ هٌظَض حسف ًوَزى يك ضزيف اظ ضزيف ّبي اضبفِ ضسُ اثعاض 

 0هَضز اسشفبزُ لطاض ذَاّس گطفز ثِ هٌظَض حصف ًوَزى كليِ ضزيف ّبي اضبفِ ضسُ اثعاض 

 0هَضز اسشفبزُ لطاض ذَاّس گطفز ثِ هٌظَض ثبظذَاًي اعالػبر غفحِ هَضز ًظط اثعاض 
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  32صفحِ

  

 كاالّاي جايگشيي 
 0 ضًَس زض ايي لسوز زضج ذَاٌّس ضس كبالّبيي كِ هي سَاًٌس ثِ ػٌَاى جبيگعيي كبالي هَضز ًظط هؼطفي ٍ اسشفبزُ

 

 

 

 

 

 9سَاى السام ًوَز ضٍش ظيط هيثِ هٌظَض اًشربة كبالّبي جبيگعيي ثِ چٌس 

 "اًشربة وبال"زض ايي حبلز دٌجطُ  0اسشفبزُ ًوبييس جْز اًشربة كبال اظ زضذز ثبيسشي اظ گعيٌِ  :اًتراب اس زرذت

 ًوبيص زازُ هي ضَز0

 

0 زض ايي حبلز دٌجطُ اسشفبزُ ًوبييس جسشجَي كبال اظ عطيك ًبم يب كس كبال ثبيسشي اظ گعيٌِ جْز  :جستجَي ًام يا كس

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "جسشجَ"
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  33صفحِ

  

آى ضا زض كبزض هطرع ضسُ سبيخ ًوَزُ ٍ جْز ًوبيص كبال  هي سَاًيس ،كس كبال ضا ثربعط زاضشِ ثبضيس كِ زض غَضسي :زرج كس كاال

 0ضايبًِ اسشفبزُ ًوبييس غفحِ كليسزض  enterاظ كليس 

 

ضا فؼبل  "وس هحلي"، اثشسا ثبيسشي ػجبضر هحلي كبال ضا ثربعط زاضشِ ثبضيس كِ كس زض غَضسي :زرج كس هحلي كاال

 0اسشفبزُ ًوبييسزض غفحِ كليس  enterضا زض كبزض هطرع ضسُ سبيخ كطزُ ٍ جْز ًوبيص كبال اظ كليس  ٍ سذس  آى 

ًوبيص زازُ هي ضَز ٍ زض غيط ايي  "وس هحلي وبال"، زض كبزض هطثَعِفؼبل ثبضس "وس هحلي"كِ ػجبضر  يزض غَضس ،دس اظ اًشربة كبال

 0ًوبيص زازُ ذَاّس ضس "وس اغلي وبال"غَضر 

 

 

 0اسشفبزُ هي ضَز ٍ ثِ هٌظَض ثبظذَاًي اعالػبر ًيع اظ اثعاض  ثِ هٌظَض حصف كبالي اًشربة ضسُ اظ اثعاض 

 ًکتِ !!!

ثب اًشربة ػالهز هصوَض دٌجطُ وبالّبي  .وبالي زيگطي ضا جبيگعيي ًوبييس هي سَاًيسوٌبض ًبم وبالي اًشربة ضسُ ًيع  ثب اسشفبزُ اظ ػالهز 

 .ِ غَضر ظيط ًوبيص زازُ هي ضَزهَجَز زض آى گطٍُ ث
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  34صفحِ

  

 

 

 ًکتِ !!! 

 فطاّن هي ثبضس.ًيع  ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ همبثل وس وبال )سَجِ ثِ ضىل ظيط(  اًشربة آذط 20اظ ليسز  اًشربة وبالاهىبى 

 

 0اًشربة آذط ًوبيص زازُ هي ضَز 11، ليسز گعيٌِ هطرع ضسُ اظ كبزض هطثَعِثب اًشربة 
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  35صفحِ

  

 اطالعات تکويلي 

ثِ  "زٍضُ هػطف" ،"هشَسط هػطف هبّبًِ"،"سحَيلسب  هسر سفبضش"، "هيعاى سفبضش"، "ًمطِ سفبضش"زض ايي لسوز اعالػبسي ّوچَى 

 ثجز هي ضسس0

 

 

 ثبضس كِ زض غَضر ضسيسى همساض هَجَزي كبال ثِ آى، ًيبظ ثِ  اي هي ًمغِ ،هٌظَض اظ ًمغِ سفبضش :ًقطِ سفارش

  0سفبضش ٍجَز زاضز

 0زازُ ضَز ، ثبيسشي سفبضشثِ ًمغِء سفبضش ثبضس كِ ٌّگبم ضسيسى همساض كبال هيعاى سفبضضي هي :هيشاى سفارش 

 0ثبضس هسر ظهبًي ثيي اضسبل سفبضش سب سحَيل كبال ثِ اًجبض هي :هست سفارش تا تحَيل 

 ًِ0گيطز ثبضس كِ زض هبُ هَضز هػطف لطاض هي هيعاى هشَسظ هػطفي هي :هتَسط هصزف هاّا 

 0ثبضس زٍضُ هػطف كبالي هَضز ًظط هي :زٍرُ هصزف 
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  36صفحِ

  

 0 ضا فؼبل ًوبييس "سبضيد هػطف زاضز"، ثبيسشي ػجبضر ف ثبضسهَضز ًظط زاضاي سبضيد هػط كِ كبالي زض غَضسي

 

 

كبزض هطثَط ثِ سبضيد اًمضب ًوبيص زازُ هي ضَز كِ هي سَاًيس سبضيد  ،"ضسيس ذطيس وبال"، ٌّگبم ثجز ثب فؼبل ًوَزى ايي ػجبضر

 اًمضبي كبالي ذطيساضي ضسُ ضا ثجز ًوبييس0

 

 

 !!تَجِ !

زض حبل حبؾط ٍجَز سبضيد هػطف سبثيطي ثط اٍلَيز ثٌسي جْز غسٍض حَالِ وبال ًساضشِ ٍ سٌْب ثِ جْز اطالع وبضثطاى اظ سبضيد هػطف  

 .وبالّبي هَجَز ايي اهىبى زض ًطم افعاض فطاّن ضسُ اسز

 

0 ثسيي اضبضُ ًوَز يص كبال زض ليسز كبضثطسَاى ثِ ًوبيص يب ػسم ًوب ؛ هيضثطزي كِ زض ًطم افعاض ٍجَز زاضزاظ جولِ زيگط اهكبًبر كب

كبال زض ليسز كبالّبي  ،فؼبل ثبضس  "زض ليسز وبضثط ًوبيص زازُ ضَز"هٌظَض چٌبًچِ ػجبضر 

ّبي اًشربثي  كبال زض ليسز كبالي كِ غيط فؼبل ثبضس  كبضثطاى ًوبيص زازُ هي ضَز ٍ زض غَضسي

 0فطاّن ذَاّس ثَز ي اًجبضايي كبال زض حَالِ ّب فبزُ اظاسش اهب اهكبى 0ضسيس ًوبيص زازُ ًوي ضَز جْز ثجز

 

 ًکتِ !!!

، جْز ثِ اضشجبُ زاضاي هَجَزي ضسُ اًس هي سَاًيس الالهي وِ ثِ اضشجبُ سؼطيف ضسُ ٍ ػسم ًوبيص وبال زض ليسز وبضثط، اهىبى اسشفبزُ اظ ثب

 ... ًوَز.يب ثب حَالِ اغالحي يب ًوَزى هَجَزي ايي الالمجلَگيطي اظ افعايص هَجَزي غيطفؼبل ًوَز ٍ زض ػيي حبل السام ثِ غفط 
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  37صفحِ

  

 آزرس كاال 
 لفسِ 000ٍ زضج هي گطزز0 ،عجمِ ،زض ايي لسوز اعالػبر هطثَط ثِ هحل ًگْساضي كبال زض اًجبض، اظ جولِ ضاّطٍ

 

 

( )سػَيط ظيط "اًشربة"ٌجطُ 0 زض ايي حبلز دهطثَط ثِ ّط لسوز كليك ًوبييس زضج اعالػبر؛ اثشسا ثط ضٍي گعيٌِ  ثِ هٌظَض

 0ًوبيص زازُ هي ضَز
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  38صفحِ

  

0 ثِ هٌظَض سؼطيف سؼطيف هَاضز هَجَز السام ًوبييس ثبيسشي ًسجز ثِ ،ٌيسك كِ ثطاي اٍليي ثبض اظ ايي لسوز اسشفبزُ هي زض غَضسي

 "افعٍزى ثِ ليسز"ًطبًي جسيس گعيٌِ 

زض ايي حبلز دٌجطُ همبثل ًوبيص زازُ هي  0ضا اًشربة ًوبييس

 9ضَز

حبل ًبم هسيط هَضز ًظط ضا زضج ٍ گعيٌِ 

 0دس اظ ثجز اعالػبر ديغبم ظيط هطبّسُ هي ضَز ٍ ػجبضر هَضز ًظط زض ليسز ًوبيص زازُ هي ضَز0ضا اًشربة ًوبييس 

 

 0كليك ًوبييس گعيٌِ ، اثشسا هسيط ضا اًشربة ٍ سذس ثط ضٍي ْز اًشربة آزضس هحل ًگْساضي كبالج
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  39صفحِ

  

ًيع   ثِ هٌظَض ٍيطايص هَضز اًشربثي ٍ اظ اثعاض  اظ اثعاض  "ٍيطايص/اًشربة" فَق زض دٌجطُ

 0ثِ هٌظَض حصف هَضز اًشربثي اسشفبزُ ذَاّس ضس

 "وبالهؼطفي ٍ ٍيطايص "زض غفحِ  ، اظ اثعاض جسيس ٍ ثِ هٌظَض شذيطُ ًوَزى آى دس اظ ثجز اعالػبر هطثَط ثِ كبالي

  0اسشفبزُ ًوبييس

 

 ًکتِ !!!

 .فطاّن هي ثبضسسؼطيف وبالي جسيس  اهىبىًيع  زض غفحِ هؼطفي وبال "ًبم وبال"زض غَضر ٍاضز ًوَزى سٌْب 
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  .4صفحِ

  

 9ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز،دس اظ اًشربة گعيٌِ شذيطُ زض سػَيط

 

 9ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز ،ًبم كبال ثجز ًطسُ ثبضس ٍ السام ثِ شذيطُ سبظي ًوبييس ،كِ ٌّگبم افعٍزى كبال زض غَضسي

 

، گطٍُ اغلي ٍ فطػي ضا سؼييي ٍ دس اظ اًشربة كبفيسز ّوبًٌس سَضيحبر ػٌَاى ضسُ، اثشسا عجمِ؛ ثِ هٌظَض ٍيطايص يك كبالي ذبظ

 0ٍيطايص كبال السام ًوبييسًسجز ثِ  سَاًيس هي0 زض ايي حبلز ضا اًشربة ًوبييس كبالي هَضز ًظط اثعاض 

ي ٍ فطػي ضا سؼييي ٍ دس اظ ، گطٍُ اغلكبفيسز ّوبًٌس سَضيحبر ػٌَاى ضسُ زض ثبال، اثشسا عجمِ؛ ٍ ثِ هٌظَض حصف يك كبالي ذبظ

 هي سَاًيس0 زض ايي حبلز ضا اًشربة ًوبييس اثعاض  ٍ اًشربة اثعاض ٍيطايص، كبالي هَضز ًظط سؼييي

 0ِ حصف كبال السام ًوبييسًسجز ث

حَالِ( اظ آى ضا ذَاّس زاضز كِ زض ػوليبر اًجبض)ثجز ضسيس ٍ  كبال سَجِ زاضشِ ثبضيس سٌْب كباليي لبثليز حصف ضسى اظ ليسز

 ضَز9 هجٌي ثط ػسم سَاًبيي حصف كبال ًوبيص زازُ هي ديغبم ظيط،فبزُ اظ اثعاض هصكَض، زض غيط ايي غَضر ٌّگبم اسشاسشفبزُ  ًطسُ ثبضس
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 عٌاٍيي هَجَز زر هٌَّاجابجايي 
 سهي سَاًكِ ثِ ٍاسغِ آى كبضثط ًوبيين  لجل اظ ضطٍع سَضيحبر سكويلي ثجز ضسيس ٍ حَالِ ّب ثْشط اسز ثِ اهكبًي زض ًطم افعاض اضبضُ

 0جب ًوبيس ضا جبثِ "ثرص هٌَ سيسشن ّب"ػٌبٍيي هَجَز زض 

0 ثِ هحل زلرَاُ ذَز هٌشمل ًوبييس زُ اظ كليس سوز چخ هَس ًگِ زاضشِ ٍ سذسثسيي هٌظَض اثشسا ػجبضر هَضز ًظط ضا ثب اسشفب

 0ضًَس هطاحل عي سػبٍيط ظيط ًوبيص زازُ هي

...................................   

 0سؼييي ًوبييس زض ّط هٌَ سطسيت لطاض گطفشي ػٌبٍيي هَجَز ضا هي سَاًيسثِ ٍسيلِ ايي اهكبى 

، ديغبم ظيط هجٌي ثط ػسم سؼطيف اًجبض ٍ ًوبيسضسيس اًجبضثجز  السام ثِكِ ّيچ اًجبضي زض ًطم افعاض سؼطيف ًطسُ ثبضس ٍ كبضثط  زض غَضسي

 ثِ اًجبضّب زض ًطم افعاض ًوبيص زازُ هي ضَز9 كبضثط يب ػسم زسشطسي

 

 0السام ًوبييس ؼييي هسئَليي اًجبضس يب سؼطيف اًجبضّب ٍ، ًسجز ثِ زض ديغبم فَق ضطح زازُ ضس كِ ّوبى گًَِزض ايي غَضر ٍ 
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 فلَچاضت هطاحل ثبت ضسيساًباض كاال زض ًطم افعاض ًظام ًَيي هالي         

  

 ضطٍع

 سْيِ ديص ًَيس ضسيس

 ًطخ گصاضي ضسيس

 سبييس ديص ًَيس ضسيس
 ٍيطايص ضسيس

 سَليس سٌس سَسظ سيسشن

 ضسيسگي اسٌبز

كس  آيب ًيبظ ثِ ثجز

 ؟اػشجبض زاضز

ثجز كس اػشجبض زض سيسشن 

 اػشجبضار

سبييس ٍغَل هسشٌسار سٌس سَسظ 

 زفشطزاضي

آيب ًيبظ ثِ اضسبل سٌس 

 ؟ثبضس هي ثِ سشبز

 اضسبل سٌس ثِ سشبز

 ثبيگبًي سٌس

 ٍيطايص سٌس

 سبييس ديص ًَيس سٌس

آيب ضسيس حصف 

 هيگطزز ؟

 ضسيسحصف 

9 

8 

7 

5 

6 

4 

2 

3 

0 

 ثلِ

 ذيط

 ذيط

 ػسم سبييس

 سبييس

 ػسم سبييس

 ثلِ

 سبييس

آيب ضسيس سبييس ضسُ 

 اسز ؟

 ثلِ

 ذيط

 ػسم سبييس

 ثلِ

 ذيط

 دبيبى

 دبيبى

 سبييس
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 رسيس 1.0102

ضسيس زضيبفشي اظ ، ضسيس زضيبفشي اظ سشبز، ّبي زضيبفشي ضسيس ّسايب ٍ كوك، ضسيس ذطيس كبال، ضسيس ايجبز سَاثك كبالزض ايي هٌَ 

 0فؼبل هي ثبضس ضسيس ثطگطز اظ هػطف / سَظيغٍ  ٍاحس

 رسيس ايجاز سَابق كاال 1.010201

 اظ هسيط ظيط السام ًوبييس9  ،ثجز ضسيس ايجبز سَاثك كبال ثِ هٌظَض

 

 ايجاد سوابق كاال// رسيد // نگهداري كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 

 

شمل ذَاّيس ضس ٍ زض غيط ضسيس هٌ ثجز ، ثِ غفحِزض ًطم افعاض سٌْب يك اًجبض هؼطفي زض غَضرٍ  "ايجبز سَاثك وبال"ثب اًشربة ػجبضر

 ثِ هٌظَض سؼييي اًجبض هَضز ًظط ًوبيص زازُ هي ضَز0 "اًجبض اًشربة"؛ دٌجطُ )هؼطفي چٌس اًجبض( ايي غَضر
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يي ، جْز اًشربة زض ازض ًطم افعاض سؼطيف ضسُ اًسهطبّسُ هي ضَز، ًبم اًجبضّبيي كِ  "اًشربة اًجبض"كِ زض سػَيط دٌجطُ  گًَِّوبى 

 0دٌجطُ لبثل هطبّسُ ذَاٌّس ثَز

 

 9ًوبيص زازُ هي ضَز "سَاثك وبال ضسيس ايجبز"دس اظ اًشربة اًجبض هَضز ًظط، غفحِ 

 

 

 

ّبي  حبل ثب سَجِ ثِ سَضيحبر گصضشِ زض ذػَظ ضٍش ّبي اًشربة كبال، كبالي هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس0 زض ازاهِ هجسز ثِ ضٍش

 اًشربة كبال اضبضُ ذَاّس ضس9
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 ِ000ّبي كطَيي هَجَز ، گطٍُ اغلي ٍ گطٍُ فطػي كبال اظ فْطسزاًشربة عجم 

 

 
 

هطرع ضسُ زض سػَيط اًشربة عجمِ ٍ گطٍُ ّب ضا سؼييي ٍ سذس كبالّبي هَضز ًظط ضا اظ هحل  سَاًيس هي گعيٌِ  اًشربة ثب

 0ًوبييس

 

 ٍُاًشربة "ليسز  ثب اًشربة گعيٌِ  سَاًيس هي ،ّب اظ زضذشَاضُ جْز اًشربة عجمِ ٍ گطٍُ :ّا اظ ليست اًتراب گط

 0ًظط ضا اًشربة ًوبييسگطٍُ هَضز ضا هطبّسُ ٍ سذس  "كبال
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 0اى ضسُ زض لسوز لجل السام ًوبييسًسجز ثِ اًشربة كبال اظ عطيك سَضيحبر ػٌَ ،دس اظ  سؼييي گطٍُ هَضز ًظط

 
 

 ٍُجستجَي گط:  

ليسز جسشجَ ضا هطبّسُ ٍ سذس گطٍُ هَضز ًظط   ثب اًشربة گعيٌِ  هي سَاًيس ،ّب اظ عطيك جسشجَجْز اًشربة عجمِ ٍ گطٍُ

 0ضا جسشجَ ًوبييس
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 0دس اظ  سؼييي گطٍُ هَضز ًظط ًسجز ثِ اًشربة كبال اظ عطيك سَضيحبر ػٌَاى ضسُ زض لسوز لجل السام ًوبييس

 
 

 جستجَي هستقين كاال:  

كليك كطزُ ٍ سذس اظ عطيك دٌجطُ ظيط   اثشسا ثط ضٍي گعيٌِ  هي سَاًيسكِ كبالي ذبغي ضا هس ًظط زاضشِ ثبضيس ًيع  زض غَضسي

 0 جَي كبالي هَضز ًظط السام ًوبييسًسجز ثِ جسش
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ثسيي هٌظَض اثشسا هَلفِ هَضز ًظط ضا اًشربة ٍ  هي ثبضس0اهكبى دصيط  "وس وبال"ٍ  "ًبم وبال"جسشجَ ثط اسبس  ،عطيك 1جسشجَ ثِ 

0 الظم ثِ يبر جسشجَ ضا آغبظ ًوبييسػول ، سذس ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ سُ سبيخ ًوبييسضا زض كبزض هطرع ضسذس ًبم/كس كبال 

، ًشيجِ جسشجَ ثِ گًَِ اي ذَاّس ثَز كِ كليِ بضر هَضز ًظط جْز جسشجَ ثجز ضًَسكِ اثشسا ػالهز * ٍ سذس ػج سَضيح اسز زض غَضسي

 0ذَاٌّس ضس ٍجَز زاضز ًوبيص زازُ آى ّبكبالّبيي كِ ػجبضر زضج ضسُ زض ًبم 

 

 
 

 0كليك ًوبييس  زض ايي حبلز كبال ضا اًشربة ًوَزُ ٍ سذس ثط ضٍي گعيٌِ 

 اًتراب كاال اظ زضذت:  

هي ًوبيص زازُ ضسُ ٍ  "اًشربة وبال"0 زض ايي حبلز دٌجطُ ضا اًشربة ًوبييس اثشسا گعيٌِ  ،ثِ هٌظَض اًشربة كبال اظ زضذز

 0كبالي هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس سَاًيس

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  49صفحِ
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 ثبت كس هحلي:  

 0سَاى كبال ضا ثط اسبس كس هحلي اًشربة ًوَز غَضر ًوبيص زازُ ضسُ زض سػَيط ظيط هي 1ثِ 

كليك ًوبييس ٍ  ، كبفيسز كس هحلي ضا ثجز كطزُ ٍ سذس ثط ضٍي ػالهز السام ًوبييس "وس هحلي وبال"كِ اظ لسوز  زض غَضسي

ال ضا ٍ سذس كس هحلي كب ضا فؼبل ًوَزُ  "وس هحلي"، اثشسا ثبيسشي ػجبضر سوز ظيطيي ًبم كبال السام ًوبييسكِ اظ ل زض غَضسي

 0زض كبزض هطثَعِ ثجز ًوبييس

 

 

 ثبت كس سيستوي كاال:  

 0زض كبزض هطثَعِ ثجز ًوبييس ظط ضاكس كبالي هَضز ً ، "وس هحلي"ثسيي هٌظَض ثب سَجِ ثِ غيط فؼل ثَزى ػجبضر 

 

 

 

 ُاًتراب ًام كاال اظ فْطست آذطيي اقالم هَضز استفاز:  

يكي اظ اهكبًبسي كِ زض ايي لسوز ٍجَز زاضز لبثليز ًوبيص ليسز هطثَط ثِ ثيسز للن كباليي اسز كِ زض آذطيي ضسيسّب هَضز  

زض ايي حبلز ليسز كبالّبي  0ػالهز هطرع ضسُ زض سػَيط كليك ًوبييساسشفبزُ لطاض گطفشِ اًس0 ثِ هٌظَض هطبّسُ الالم هصكَض ثط ضٍي 

 اسشفبزُ ضسُ اذيط ًوبيص زازُ هي ضَز0
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 ًکتِ !!!

 ثبضس. ّب هطبثِ سَؾيحبر ػٌَاى ضسُ هي اًشربة وبال زض وليِ ضسيس ٍ حَالِ

 ثبت تعساز كاال 
زض  ضطح زازُ ضس، لجليكِ  ّوبى گ0ًَِ ٍاحسّبي سٌجص السام ًوبييسكي اظ ، ًسجز ثِ ثجز سؼساز كبال ثط اسبس يدس اظ اًشربة كبال

، ًطم افعاض ثط اسبس ضطيت سجسيل هطثَعِ سؼساز ضا ثِ ٍاحس سٌجص جْز ثجز سؼساز كبال اسشفبزُ ضَز 2ٍ يب  1كِ اظ ٍاحس سٌجص  غَضسي

 0اسبس ٍاحس سٌجص اغلي اًجبم هيسّساغلي سجسيل ٍ دطزاظش ضا ثط 

 

 تاريد هصزف
فيلس هطثَعِ فؼبل ثَزُ ٍ  اًجبض ، ٌّگبم ثجز ضسيسل ثبضسكِ اسشفبزُ اظ سبضيد هػطف زض ثرص اعالػبر سكويلي كباليي فؼب غَضسي زض

 0يد هػطف زض ايي لسوز السام ًوبيسسَاًس ًسجز ثِ زضج سبض كبضثط هي

00000000000000000  

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  52صفحِ

  

 تَضيحات
0 الظم عِ ضا زض لسوز سَضيحبر ثجز ًوبيسسَاًس هَاضز هطثَ ، كبضثط هيسَضيحي ثبضساًجبض ًيبظ ثِ ثيبى  ّبي ضسيس كِ زض ضزيف ٌّگبهي

 0يص چبح ضسيس ًوبيص زازُ ذَاّس ضس، زض ظيط ّوبى ضزيف ٍ ًيع زض ديص ًوبَضيحبر زضج ضسُ هطثَط ثِ ّط ضزيفشكط اسز سِ ث

 
 

 

 
 

 گًَِّوبى 0 ضًَس زكبض زض ضسيس ًوبيص زازُ هيثِ غَضر ذَ "ضسيسًَع "ٍ  "اًجبض"فيلسّبي هطثَط ثِ  ،ثب اًشربة ًَع ضسيس ٍ اًجبض

 0ثبضٌس ًوبييس اعالػبر زضج ضسُ زض ايي زٍ ثرص غيط لبثل ٍيطايص هي كِ هطبّسُ هي

 

 

 

 ضزح رسيس
 0جز ًوبيسضا ثِ غَضر زلرَاُ ث ثبضٌس ٍ كبضثط ايي اهكبى ضا ذَاّس زاضز كِ آى ثط اسبس ًَع ضسيس هشفبٍر هي ي اًجبضضطح ضسيسّب
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اعالػبر ثجز ضسُ ضا سبييس ًوَزُ ٍ زض  ثب اًشربة گعيٌِ  ،دس اظ سكويل سوبهي اعالػبر هطثَط ثِ ّط ضزيف

 اسشفبزُ ًوبييس0 زاضشِ ثبضيس ًيع اظ گعيٌِ   افعٍزى ضزيف جسيسي، لػس ػالٍُ ثط سبييس ضزيف جبضي كِ غَضسي

 اسشفبزُ ًوبييس0 هي سَاًيس، اظ هٌَ اهكبًبر ٍ ًيع ًَاض اثعاض غفحِ ضسيس ًيع ًوَزى اعالػبر هطثَط ثِ ّط ضزيف جْز سبييس

  :جْت تاييس ًوَزى ضزيف جاضي

 Ctrl+O 9كليسّبي هيبًجط ،  9ًَاض اثعاض ،9هٌَ اهكبًبر

 :جْت تاييس ضزيف جاضي ٍ افعٍزى ضزيف جسيس

 Ctrl+A 9كليسّبي هيبًجط ، 9ًَاض اثعاض ،9هٌَ اهكبًبر
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ضزيف  ثب اًشربة گعيٌِ  هي سَاًيس، ضا زاضشِ ثبضيس اضشجبُ سبييس ضسُ ٍ لػس حصف آى غَضر ضزيفي ثِ چٌبًچِ

 0اسشفبزُ ًوبييس هي سَاًيس، اظ هٌَ اهكبًبر ٍ ًيع ًَاض اثعاض غفحِ ضسيس ًيع اعالػبر هطثَط ثِ ّط ضزيف جْز حصف اًشربثي ضا حصف ًوبييس0

 Ctrl+Delete 9ليسّبي هيبًجطك ،  9ًَاض اثعاض ، 9هٌَ اهكبًبر

 

ثبضس0 ثطاي ايي هٌظَض اثشسا هٌَي  ، شذيطُ سبظي اعالػبر ثجز ضسُ ثب فطهز ّبي هرشلف هيِ اهكبًبر ًطم افعاض زض ايي لسوزاظ جول

 0س فطهز هَضز ًظط ضا سبييس ًوبييسضا اًشربة ٍ سذ "شذيطُ اطالػبر"

 

 0كليك ًوبييس حبل هسيط شذيطُ سبظي فبيل ضا هطرع كطزُ ٍ ثط ضٍي گعيٌِ 
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  55صفحِ

  

 9ذَاّس ضس دس اظ اًجبم شذيطُ سبظي ديغبم ظيط ًوبيص زازُ

 

كِ  زض غَضسي ٍ "yes"گعيٌِ  ،ًوبيص زازُ ضَز دس اظ شذيطُ سبظي اعالػبر ذَاّيس فبيل شذيطُ ضسُ ّوعهبى كِ هي زض غَضسي

 0ضا اًشربة ًوبييس "No"شذيطُ ضسُ ّوعهبى ًوبيص زازُ ضَز گعيٌِ ذَاّيس فبيل  ًوي

 هطثَط ثِ شذيطُ سبظي ضسيس ايجبز سَاثك كبال بضر هَجَز زض هٌَ شذيطُ اعالػبر، سَجِ زاضشِ ثبضيس اٍليي ػج

 0ثبضس زض ًطم افعاض هي 

اظ   اظ هٌَ ثبالي غفحِ ) اسشفبزُ اظ ػجبضر  ثب اسشفبزُ اظ اثعاض  هي سَاًيس، دس اظ ثجز اعالػبر

 0( ًسجز ثِ شذيطُ سبظي ضسيس السام ًوبييسCtrl+Sٍ يب كليسّبي هيبًجط  "اهىبًبر"هٌَي 

ًوبيص زازُ  ظيطديغبم  ،السام ثِ ثسشي غفحِ ضسيس ًوبييس ثب اسشفبزُ اظ اثعاض  ،كِ ديص اظ شذيطُ ًوَزى ضسيس زض غَضسي

 9ضَز هي

 

 

 

 9سَاًس ٍجَز زاضشِ ثبضس حبلز هي 1ثِ ديغبم فَق  ثب سَجِ
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  56صفحِ

  

 

 9ًوبيص زازُ ذَاّس ضس ظيطديغبم  ثب اًشربة گعيٌِ  00

 
 

 9ضَز ديغبم ظيط هجٌي ثط سبييس شذيطُ اعالػبر ًوبيص زازُ هي ،اًشربة گطزز كِ هجسز گعيٌِ  زض غَضسي 

 
 

  ٌِ0سز ثِ غفحِ ضسيس هٌشمل ذَاّيس ضسهج ،ثب اًشربة گعي 

 

 9ًوبيص زازُ ذَاّس ضس ظيطديغبم  ثب اًشربة گعيٌِ  10

 

غفحِ ضسيس ثسٍى شذيطُ سبظي ثسشِ ذَاّس ضس ٍ زض  ،اًشربة ضَز كِ گعيٌِ  ثب سَجِ ثِ ديغبم فَق زض غَضسي

 هجسز غفحِ ضسيس ًوبيص زازُ هي ضَز0 ،اًشربة ضَز كِ گعيٌِ  غَضسي
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  57صفحِ

  

 

 ًوبيص  ظيطديغبم ؛ ظهبى شذيطُ سبظي ضسيس، سؼساز كبال زضج ًطسُ ثبضسكِ ٌّگبم ثجز اعالػبر ضزيف جبضي  زض غَضسي

 9زازُ ذَاّس ضس

 

 ًبم كبال زضج ًطسُ ثبضس ؛ ظهبى شذيطُ سبظي ديغبم همبثل ًوبيص  ،كِ ٌّگبم ثجز اعالػبر ضزيف جبضي ضسيس زض غَضسي

 زازُ ذَاّس ضس9

 

 ًبم ٍ سؼساز كبال زضج ًطسُ ثبضٌس ؛ ظهبى شذيطُ سبظي ديغبم ظيط  ،كِ ٌّگبم ثجز اعالػبر ضزيف جبضي ضسيس زض غَضسي

 ًوبيص زازُ ذَاّس ضس9

 
 

 ًکتِ !!!

طي  ،اضسبل ًطسُ ثبضس« حسبثساضي وبال » جْز غسٍض سٌس حسبثساضي ثِ هطحلِ "ضسيس ايجبز سَاثك وبال"وِ سَجِ زاضشِ ثبضيس ؛ زض غَضسي

 .سىويل ًوبييس اطالػبر ايي ضسيس ضا هي سَاًيسچٌسيي هطحلِ 
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  58صفحِ

  

هسيطيز وبال ٍ ذسهبر // ًگْساضي وبال // ضسيس // كِ ضسيس ايجبز سَاثك ضا شذيطُ ًوَزُ ٍ هجسز اظ هسيط ػٌَاى ضسُ ) زض غَضسي

لبثل  ، اعالػبر ثجز ضسُ لجلي ًيع ثب فؼبل ًوَزى ػجبضر ًوبييس ( ضسيس ضا اًشربةايجبز سَاثك وبال

 0يب حصف ًوَزى كبال ضا ذَاّس زاضز0 زض ايي حبلز كبضثط اهكبى اضبفِ ٌس ثَزهطبّسُ ذَاّ

 

 "ًوبيص ضزيف ّبي شذيطُ ضسُ"ثَزى ػجبضر  غيط فؼبلضسيس ايجبز سَاثك كبال ثِ سَجِ ثِ  9سػَيط
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  59صفحِ

  

 "ًوبيص ضزيف ّبي شذيطُ ضسُ"ثَزى ػجبضر  فؼبلضسيس ايجبز سَاثك كبال ثِ سَجِ  9سػَيط

 

 

 

 ُثبضس9 اعالػبسي كِ زض ػٌبٍيي هطثَط ثِ دٌجطُ ضزيف ّبي ثجز ضسُ لبثل ضٍيز ًوي هطبّس 

سَاًٌس زض   زض هَضز ضسيسّب اعالػبسي هبًٌس سبضيد اًمضب ٍجَز زاضز كِ ثِ غَضر ػبزي زض ليسز اسٌبز هطبّسُ ًوي ضَز0 كبضثطاى هي

 9غَضر سوبيل اعالػبر هبظاز ضا ثب ضػبيز هطاحل شيل هطبّسُ ًوبيٌس

  0ًطبًگط هَس ضا ضٍي يكي اظ ػٌبٍيي هطثَط ثِ سشَى ّب ًگِ زاضشِ ٍ ثب كليس سوز ضاسز هَس آى ضا اًشربة كٌيس 00

 0ضا اًشربة ًوبييس "اًشربثگط سشَى"ػجبضر  10

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "سغييط زلرَاُ"زض ايي حبلز دٌجطُ  20
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  .6صفحِ

  

 

هَس ضا ضٍي ػٌَاى هَضز ًظط ثطزُ، سذس كليس  ثسيي هٌظَض ًطبًگط0 اًشربة ًوبييس "سغييط زلرَاُ"ػٌَاى هَضز ًظط ضا اظ دٌجطُ  00

  0ضٍي آى ًگِ زاضشِ ٍ ػٌَاى هَضز ًظط ضا زض هحل زلرَاُ ذَز ) زض ليسز هطثَعِ ( لطاض زّيسسوز چخ هَس ضا 

 

 

ثب اسشفبزُ اظ كليس سوز چخ هَس آى  هي سَاًيس ،كي اظ ػٌبٍيي فَق ضا زاضشِ ثبضيسكِ لػس حصف ي الظم ثِ سَضيح اسز ؛زض غَضسي

 0فز0 زض ايي غَضر ػٌَاى هَضز ًظط اظ زيس ذبضج ضسُ ٍ ثِ ليسز سغييط زلرَاُ اًشمبل ذَاّس يبزاضشِ ٍ اظ هحل ذَز ذبضج ًوبييس ضا ًگِ
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  61صفحِ

  

 

 ًکتِ !!!

 .هيجبضس ضطح زازُ ضسُ اسز ٍ زض ول هحيط ًطم افعاض غبزق "هسيطيز هبلي"ًيع زض سيسشن  لجليػوليبر فَق 

 فيلتز ًوَزى رزيف ّا 
ثسيي هٌظَض اثشسا ػٌَاى هَضز ًظط  سَاى هطست سبظي ٍ يب فيلشط ًوَز0 ّب ضا حست هَضز هي ّطيك اظ ػٌبٍيي هَجَز زض ًَاض ثبالي ضزيف

هي ر هَضز ًظط كليك ًوبييس0 زض ايي حبلز دٌجطُ اي ًوبيص زازُ هي ضَزكِ ثب اًشربة ػجبض ضا اًشربة كطزُ ٍ سذس ثط ضٍي ػالهز 

 0ػوليبر فيلشطيٌگ ضا اًجبم زّيس سَاًيس

 

ل فيلشط ضسُ ًوبيص ّب ًيع ػبه لسوز دبييي ضزيف زض سغييط ضًگ زازُ ٍ ػجبضر  ،كِ ثط ضٍي ليسز فيلشطي اػوبل هي ضَز ظهبًي

 0 زازُ ذَاّس ضس



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  62صفحِ

  

 

 
 

 0فيلشط اػوبل ضسُ ًيع غيط فؼبل ذَاّس ضس ٍ يب غيط فؼبل ًوَزى ػجبضر  ثب اًشربة گعيٌِ 

اسشفبزُ هي ضَز0  اظ اثعاض  "ايجبز سَاثك وبال"دس اظ ثجز اعالػبر هطثَط ثِ ضزيف ّبي ضسيس ٍ ثِ هٌظَض شذيطُ سبظي ضسيس 

 0ديغبم همبثل ًوبيص زازُ هي ضَز،دس اظ اًشربة اثعاض هصكَض
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  63صفحِ

  

 0ًيع هجسز ثِ غفحِ ضسيس هٌشمل ذَاّيس ضس ٍ ثب اًشربة گعيٌِ  ظيطديغبم  ثب اًشربة گعيٌِ 

 

 

 

 

 ًکتِ !!!

گيطز، لصا زض اثشساي  ( غَضر هيFifo) "اٍليي غبزضُ اظ اٍليي ٍاضزُ"وِ ضٍش ًگْساضي وبال زض ًطم افعاض ثط اسبس ضٍش  ثبسَجِ ثِ ايي

 زض ًطم افعاض ٍاضز ًوَز. "ضسيس ايجبز سَاثك وبال"ٍ ثب اسشفبزُ اظ  "اًجبضگطزاًي"ثبيسز هَجَزي وبالي اثشساي زٍضُ ضا ثط اسبس ليسز  اهط هي

 

 تذكز !!!

 ثجز ضسيس ايجبز سَاثك وبال جْز ّط اًجبض، سٌْب يه هطسجِ اهىبى دصيط ذَاّس ثَز. لصا زض غسٍض ايي ًَع ضسيس ًْبيز زلز ضا ثىبض ثطيس.
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  64صفحِ

  

 رسيس ذزيس كاال 1.010202

ذطيس "، اظ ضسيس (ثَاسغِ ذطيسّبي عي زٍضُ)ثِ هٌظَض ثجز ػوليبر ٍضٍز كبال ثِ اًجبض 

 0اسشفبزُ ذَاّس ضس "وبال

 

 ثبضس9 زض ًطم افعاض اظ هسيط ظيط همسٍض هي "ذطيس وبال"ثجز ضسيس 

 خزيد كاال// رسيد // نگهداري كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 تَجِ !!!

ثبضس. ثسيي هٌظَض اظ سَؾيحبر سىطاضي سب حس  ًطم افعاض هطبثِ هي اغلت هطاحل ثجز ضسيسّب زض 

  .اهىبى ذَززاضي ذَاّين ًوَز

 9اظ هسيط ػٌَاى ضسُ ٍ ًيع اًشربة اًجبض هَضز ًظط غفحِ ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز "ضسيس ذطيس وبال"دس اظ اًشربة 
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  65صفحِ

  

 0اًشربة ًوبييس ّبي ػٌَاى ضسُ زض ضسيس ايجبز سَاثك كبال ضٍشزض ايي حبلز اثشسا ًبم كبالّبي ذطيساضي ضسُ ضا ثب اسشفبزُ اظ 

 
 

 0سّبي سٌجص سؼطيف ضسُ ٍاضز ًوبييس، سؼساز ضا ثط اسبس يكي اظ ٍاحدس اظ اًشربة كبال

 

 سَاى اظ لسوز سَضيحبر اسشفبزُ ًوَز0 هي ،اعالػبر سكويلي ٍجَز زاضشِ ثبضس كِ زض غَضسي

 

 ظيط ضزيف هطثَط ثِ آى ًوبيص زازُ هي ضَز0 سَضيحبر زضج ضسُ ثطاي ّط كبال، ؛الظم ثِ شكط اسز

0 اًشربة ز ثِ سؼييي فطٍضٌسُ السام ًوبييسًسج "اًشربة فطٍضٌسُ/سبهيي وٌٌسُ/اضسبل وٌٌسُ"دس اظ ثجز اعالػبر فَق اظ هحل 

 گيطز0 غَضر هي "جسشجَي ًبم يب وس"ٍ  "اًشربة اظ زضذز"ضٍش  1فطٍضٌسُ ثِ 

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "اًشربة سبهيي وٌٌسُ"دٌجطُ  ثب اًشربة گعيٌِ  :راب اس زرذتاًت
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  66صفحِ

  

 
ٍ ثب ّط ثبض سؼطيف ًوَزى ، ّيچ اعالػبسي زض آى ٍجَز ًرَاّس زاضز ثبض اظ ايي لسوز اسشفبزُ ًوبييس كِ ثطاي اٍليي زض غَضسي

 0ازُ ذَاّس ضس، زض زفؼبر آيٌسُ ًيع ًوبيص زاعالػبر

ٍيطايص ٍ ايجبز سبهيي وٌٌسگبى وبال ٍ "0 زض ايي ظهبى دٌجطُ ضا اًشربة ًوبييس ، گعيٌِ سؼطيف فطٍضٌسُ جسيسثِ هٌظَض 

 0ز سبهيي كٌٌسُ ًوبيص زازُ هي ضَزثِ هٌظَض اًشربة/ايجب "ذسهبر
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  67صفحِ

  

 9حبلز هشػَض ذَاّس ثَز 1جْز اًشربة سبهيي كٌٌسُ زض دٌجطُ فَق 

اًشربة اظ "، ثِ زٍ غَضر 0زض ايي حبلز اظ لسوز سفػيل  :تؼطيف ضسُ باضس 1اظ قسوت تفصيل  قبليتاهيي كٌٌسُ  (0

 0فطٍضٌسُ هَضز ًظط السام ًوبييسًسجز ثِ اًشربة  هي سَاًيس"جسشجَي ًبم يب وس"ٍ  "زضذز

 ضا اًشربة  عيٌِ گثَعِ ضا هطرع ٍ سذس ًوبيص زازُ هي ضَز0 فطٍضٌسُ هط "0 اًشربة سفػيل"دٌجطُ  ثب اًشربة گعيٌِ 

 ًوبييس0

 

 0ٍضٌسُ هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس، حسبة سفػيلي يك هطثَط ثِ فط0اظ لسوز سفػيل 

  0ًوبيص زازُ هي ضَز "ٍيطايص ٍ ايجبز سبهيي وٌٌسگبى وبال ٍ ذسهبر"زض ايي حبلز ًبم فطٍضٌسُ زض دٌجطُ 

 0ثبضس سبهيي كٌٌسُ هي "ًَع فؼبليز"دٌجطُ ثجز ضَز سبظي ثبيسشي زض ايي  اظ جولِ اعالػبسي كِ ثِ هٌظَض شذيطُ
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  68صفحِ

  

 

 ًوبيص زازُ هي ضَز9 ب اًشربة گعيٌِ هصكَض دٌجطُ ظيط0 ثاسشفبزُ ًوبييس اظ اثعاض  هي سَاًيسجْز سؼطيف ًَع فؼبليز جسيس 

 0ضا اًشربة ًوبييس "سبييس"گعيٌِ ،دس اظ زضج ًبم ٍ كس
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ٍيطايص ٍ ايجبز سبهيي "سبهيي كٌٌسُ ضا اظ دٌجطُ  ،هي سَاًيسزض ايي حبلز  :تاهيي كٌٌسُ اظ قبل تؼطيف ًطسُ باضس (1

 0سؼطيف ًوبييس "وٌٌسگبى وبال ٍ ذسهبر

 0ثبيسشي ثجز گطزز "ًَع فؼبليز"ٍ  "ًَع دَضِ"  ،"وس" ،"ًبم"ثسيي هٌظَض اعالػبر 

 

 

دس اظ زضج اعالػبر هَضز  0زض غَضر ًيبظ ثجز ًوبيسضا 00 0كس دسشي ٍ ،زضج اعالػبر سكويلي هطثَط ثِ فطٍضٌسُ هبًٌس كس الشػبزي

  0ًسجز ثِ شذيطُ سبظي اعالػبر السام ًوبييس ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  ٍ ًيبظ
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  .7صفحِ

  

 0اعالػبر شذيطُ ضسُ السام ًوبييس ًسجز ثِ حصف هي سَاًيس ثب اسشفبزُ اظ اثعاض 

 9زض ايي حبلز اثشسا ديغبم

 

 9ًوبيص زازُ هي ضَز ظيطٍ سذس ديغبم 

 
 

اًشربة سبهيي "0 زض ايي حبلز اعالػبر شذيطُ ضسُ زض دٌجطُ ضا اًشربة ًوبييس ، گعيٌِ شذيطُ سبظي اعالػبردس اظ 

 0هطبّسُ ذَاّس ضس "وٌٌسُ
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  71صفحِ

  

 گطزز0 ثسشِ ضسُ ٍ سبهيي كٌٌسُ زض غفحِ ضسيس ذطيس هطرع هي "اًشربة سبهيي وٌٌسُ"دٌجطُ  ،ثب سبييس گعيٌِ 

 

 

 

ظهبى ًطخ گصاضي ضسيس اعالػبر هطثَعِ ضا  هي سَاًيس، ػبر سبهيي كٌٌسُ ٌّگبم ثجز ضسيسزض غَضر ػسم زضج اعال ،الظم ثِ شكط اسز

 0ٍاضز ًوبييس

 ثبضس0 سبضيد سيسشن ثَزُ ٍ سَسظ كبضثط لبثل ٍيطايص هي،سبضيد ضسيس ثِ غَضر ديص فطؼ

 

 

 

  0ضطح ضسيس ضا زض لسوز هطثَعِ زضج ًوبييس

 

 

 

 ضًَس ثِ غَضر ذَزكبض زض ضسيس ًوبيص زازُ هي "ًَع ضسيس"ٍ  "ًبم اًجبض"كِ زض ثرص ضسيس ايجبز سَاثك ػٌَاى گطزيس ؛ ّوبى عَض

0 
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  72صفحِ

  

 

اعالػبر ثجز ضسُ ضا سبييس ًوَزُ ٍ  زض  دس اظ سكويل سوبهي اعالػبر هطثَط ثِ ّط ضزيف ثب اًشربة گعيٌِ 

 اسشفبزُ ًوبييس0لػس اضبفِ ًوَزى ضزيف جسيسي  زاضشِ ثبضيس ًيع اظ گعيٌِ   ،ػالٍُ ثط سبييس ضزيف جبضي كِ غَضسي

 0اسشفبزُ ًوبييس هي سَاًيساظ هٌَ اهكبًبر ٍ ًيع ًَاض اثعاض غفحِ ضسيس ًيع  ،جْز سبييس ًوَزى اعالػبر هطثَط ثِ ّط ضزيف

 9جْز سبييس ًوَزى ضزيف جبضي

 ctrl + B 9كليسّبي هيبًجط ،  9، ًَاض اثعاض 9هٌَ اهكبًبر

 9جْز سبييس ضزيف جبضي ٍ افعٍزى ضزيف جسيس

 ctrl + A 9كليسّبي هيبًجط ،  9ًَاض اثعاض ، 9هٌَ اهكبًبر

ضزيف اًشربثي ضا  ثب اًشربة گعيٌِ  هي سَاًيس ،چٌبًچِ ضزيفي ثِ اضشجبُ سبييس ضسُ ٍ لػس حصف آًطا زاضشِ ثبضيس

 0حصف ًوبييس
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  73صفحِ

  

 0اسشفبزُ ًوبييس هي سَاًيساظ هٌَ اهكبًبر ٍ ًيع ًَاض اثعاض غفحِ ضسيس ًيع  ،الػبر هطثَط ثِ ّط ضزيفجْز حصف ًوَزى اع

 ctrl+Delete 9كليسّبي هيبًجط ، 9، ًَاض اثعاض

اظ هٌَ ثبالي غفحِ ) اسشفبزُ اظ ػجبضر  ثب اسشفبزُ اظ اثعاض  هي سَاًيس ،دس اظ ثجز اعالػبر

 0ثِ شذيطُ سبظي ضسيس السام ًوبييس( ًسجز   ctrl + Sكليسّبي هيبًجطٍ يب  "اهىبًبر"اظ هٌَي   

اعالػبر شذيطُ ذَاّس ضس ٍ  ،، ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز0 زض غَضر اًشربة گعيٌِ دس اظ اًشربة اثعاض شذيطُ

 0ذَاّيس ضسغفحِ سٌظين ضسيس هٌشمل هجسز ثِ  ديص ًوبيص چبح ضسيس هطبّسُ هي ضَز ٍ زض غَضر اًشربة گعيٌِ 

 

 
 

عاض ٍ يب سبل ّبي هبلي لجل سبضيد زضج ًطسُ ثبضس ٍ يب اعالػبر سبضيد ثؼس اظ سبضيد ًطم اف ،كِ ٌّگبم شذيطُ سبظي اعالػبر زض غَضسي

 9ًوبيص زازُ هي ضَز هجٌي ثط ػسم اػشجبض سبضيد ديغبم ظيط ثبضس،
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  74صفحِ

  

 رسيس ٍ تحَيل هستقين كاال 1.010203

 "هسشميوب سحَيل )حَالِ( ضَز"ػجبضسي ثب ًبم  ،ٌّگبم ثجز ضسيس ذطيس كبال

ًوبيص زازُ هي ضَز0 هَضز اسشفبزُ ايي ػجبضر ظهبًي اسز كِ كبال دس اظ ذطيس 

زضيبفز "، لسوشي زض ضسيس ذطيس كبال ثب ًبمزض غَضر فؼبل ًوَزى ايي ػجبضر جْز اسشفبزُ ثِ ٍاحسّب اضجبع ضسُ ٍ زيگط ٍاضز اًجبض ًوي ضَز0

 يص زازُ هي ضَز0ًوب "وٌٌسُ وبال

 

دس  السام ًوبييس0 "زضيبفز وٌٌسُ وبال"ًسجز ثِ سؼييي  هي سَاًيس"جسشجَي ًبم يب وس"ٍ  "اًشربة اظ زضذز"عطيك  1زض ايي حبلز اظ 

 ًوبيص زازُ هي ضَز0  "1اًشربة سفػيل "دٌجطُ  ،اظ اًشربة گعيٌِ 

 

 ًکتِ !!!

فمط گطٍُ  1گيطًسُ وبال، ذبضج اظ گطٍُ وبضوٌبى هيسط ًجَزُ ٍ زض دٌجطُ اًشربة سفػيل زض ًسرِ فؼلي ًطم افعاض، اهىبى اًشربة سحَيل 

 وبضوٌبى ًوبيص زازُ هي ضَز.
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  75صفحِ

  

 

 زض غَضر ػسم اًشربة سحَيل گيطًسُ كبال ٌّگبم شذيطُ ًوَزى ضسيس ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9
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  76صفحِ

  

 ّاي زريافتي رسيس ّسايا ٍ كوك 1.010204

 كباليي ثِ ػٌَاىظهبًي اسشفبزُ ذَاّس ضس كِ،  "زضيبفشي ّسايب ٍ ووه ّبي"اظ ضسيس 

 0 كوك ٍ يب ّسيِ سحَيل هَسسِ گطزز

 

 ضيبفشي اظ هسيط ظيط السام ًوبييس9جْز ثجز اعالػبر هطثَط ثِ ّسايب ٍ كوك ّبي ز

 

 

 مديزيت كاال و خدمات// نگهداري كاال // رسيد // هدايا و كمك هاي دريافتي

 

 ثبضس0 هي"ذطيس وبال"هطبثِ ضسيس  "ّسايب ٍ ووه ّبي زضيبفشي"ضسيسػوليبر ثجز ٍ سبييس 

 

 تذكز !!!

 .زضيبفز وبال ثِ غَضر اهبًي ضبهل ايي ًَع ضسيس ًرَاّس ثَز
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  77صفحِ

  

 رسيس زريافتي اس ستاز 1.010205

 

هَضز  "زضيبفشي اظ سشبز"، ضسيس كبال سَسظ ٍاحسّبي سبثؼِ اظ سشبزثِ هٌظَض زضيبفز 

اظ هطكع اضسبل  "اضسبل ثِ ٍاحس سبثؼِ"هؼٌب كِ ّوعهبى ثب غسٍض حَالِ  گيطز0 ثسيي اسشفبزُ لطاض هي

ثِ  "زضيبفشي اظ سشبز"زض ٍاحس سبثؼِ ًيع ثِ غَضر ذَزكبض ضسيسي ثب ػٌَاى ضسيس ،كٌٌسُ )سشبز(

  0ثجز ذَاّس ضسيس

 

 9جْز غسٍض ضسيس هطثَط ثِ حَالِ ّبي زضيبفشي اظ هسيط ظيط السام ًوبييس

 

 ات // نگهداري كاال // رسيد // دريافتي اس ستادمديزيت كاال و خدم

 

 

كِ سبييس ٍ ، ليسز اًجبضّبي هَسسِ ًوبيص زازُ هي ضَز0 الظم ثِ شكط اسز ضسيس هصكَض سب ظهبًي ثب اًشربة ػجبضر زضيبفشي اظ سشبز

، لصا اثشسا ثبضس چبح آى فبلس ًبم اًجبض هيلبثل هطبّسُ ذَاّس ثَز ٍ ًيع ديص ًوبيص  غبزض ًطَز، زض كليِ اًجبضّبي سؼطيف ضسُ زض ًطم افعاض

0 زض ايي حبلز دٌجطُ ًوبييس ضا زض آى اًجبض سبييس "زضيبفشي اظ سشبز"ثبضس اًشربة ٍ سذس ضسيس  اًجبض هَضز ًظط ضا كِ لػس ٍضٍز كبال زض آى هي

 0سبييس ٍ غسٍض ضسيس هطثَعِ السام ًوَز سَاى ًسجز ثِ هي ًوبيص زازُ هي ضَز0 ثب اًشربة اثعاض  "ليسز ضسيسّبي زضيبفشي اظ سشبز"
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  78صفحِ

  

 

 ثب سبييس ضسيس زض دٌجطُ فَق ديغبم همبثل ًوبيص زازُ هي ضَز0

 

 ديغبهي زيگط ثِ هٌعلِ سبييس هجسز ًوبيص زازُ هي ضَز0 ،ثب سَجِ ثِ سبييس ديغبم فَق
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  79صفحِ

  

، زز ٍ زض غَضر سبييس ديغبم ّب ًيعهطاحل ػٌَاى ضسُ فَق ثبيسشي سكطاض گط هجسز، سبييس ّط كسام اظ ديغبم ّبي فَق زض غَضر ػسم

 غفحِ ديص ًوبيص چبح ضسيس ًوبيص زازُ هي ضَز0

 

 

 

  !!!ًکتِ 

  .، ثب ًطخ ًوبيص زازُ هي ضَزسبثؼِ هطجغ زض هطوع اضسبل وٌٌسُ ثؼس اظ سَليس سٌس حَالِ اضسبلي ثِ ٍاحس 2.0.2.0ايي ضسيس زض ًسرِ 

 0اهكبى سغييط ًطخ ٍجَز زاضشِ ثبضسكبٌّسُ سب زض غَضر ٍجَز ػَاهل افعايٌسُ/ ضسيس ثٌب ثِ ًيبظ كبضثط لبثل ٍيطايص ثَزًُطخ ايي 
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  .8صفحِ

  

 

  طيظ ضطح ثِ ِياٍل غبميد سبييس ػسم غَضر زض ٍ

 

 9ضس ذَاّس زازُ صيًوب طيظ غبميد       

 

 

 9ليش ضطح ثِ فَق غبميد سييسب ػسم غَضر زض ٍ هبًس ذَاّس يثبل ًطسُ سييسب حبلز زض سيضس ٍ ضسُ ثسشِ فَق غبميد سييسب حبلز زض سيضس

 

 

 9ضس ذَاّس زازُ صيًوب طيظ غبميد
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 كِ زض غَضر سبييس ديغبم فَق ديغبم ظيطيي ًوبيص زازُ هي ضَز ٍ ضسيس زضيبفشي ثِ سشبز ثطگطز زازُ ذَاّس ضس0

 

ي ضسيسّبي آهبزُ ثجز سٌس لبثل ضٍيز  اغالح سؼساز همساض ضسُ ٍ زض هطحلِالظم ثِ شكط اسز ايي ضسيس زض سشبز سجسيل ثِ ضسيس 

 ثبضس0 هي
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  82صفحِ

  

 رسيس زريافتي اس ٍاحس 1.010206

 "زضيبفشي اظ ٍاحس"ضسيس  ،"ٍاحسّبي سبثؼِ"اظ  "/ٍاحسسشبز"ثِ هٌظَض زضيبفز كبال سَسظ 

ظ هطكع ا "سشبزٍاحس/اضسبل ثِ "0 ثسيي هؼٌب كِ ّوعهبى ثب غسٍض حَالِ گيطز هَضز اسشفبزُ لطاض هي

ًيع ثِ  ٍ ٍاحسّبي سبثؼِ زيگط )ٍاحسّبي زضيبفز كٌٌسُ كبال( ، زض سشبزاضسبل كٌٌسُ )ٍاحس سبثؼِ(

  0ثِ ثجز ذَاّس ضسيس "زضيبفشي اظ ٍاحس"غَضر ذَزكبض ضسيسي ثب ػٌَاى ضسيس

 

 9جْز غسٍض ضسيس هطثَط ثِ حَالِ ّبي زضيبفشي اظ هسيط ظيط السام ًوبييس

 

 كاال و خدمات // نگهداري كاال // رسيد // دريافتي اس واحدمديزيت 

 

كِ سبييس ٍ  ليسز اًجبضّبي هَسسِ ًوبيص زازُ هي ضَز0 الظم ثِ شكط اسز ضسيس هصكَض سب ظهبًي ،"زضيبفشي اظ ٍاحس"ثب اًشربة ػجبضر

، لصا اثشسا اًجبض هَضز ًظط ضا كِ ثبضس فبلس ًبم اًجبض هي، زض كليِ اًجبضّبي هَجَز لبثل هطبّسُ ذَاّس ثَز ٍ ًيع ديص ًوبيص چبح آى غبزض ًطَز

ليسز ضسيسّبي "0 زض ايي حبلز دٌجطُ ضا زض آى اًجبض سبييس  ًوبييس "زضيبفشي اظ ٍاحس"ثبضس اًشربة ٍ سذس ضسيس  لػس ٍضٍز كبال زض آى هي

 0سَاى ًسجز ثِ سبييس ٍ غسٍض ضسيس هطثَعِ السام ًوَز هي ًوبيص زازُ هي ضَز0 ثب اًشربة اثعاض  "زضيبفشي اظ ٍاحس سبثؼِ
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 0ًوبيص زازُ هي ضَز ظيطثب سبييس ضسيس زض دٌجطُ فَق ديغبم 

 

 0ديغبهي زيگط ثِ هٌعلِ سبييس هجسز ًوبيص زازُ هي ضَز ،ثب سَجِ ثِ سبييس ديغبم فَق
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  84صفحِ

  

، زز ٍ زض غَضر سبييس ديغبم ّب ًيعضسُ فَق ثبيسشي سكطاض گط ، هجسز هطاحل ػٌَاىييس ّط كسام اظ ديغبم ّبي فَقزض غَضر ػسم سب

 0غفحِ ديص ًوبيص چبح ضسيس ًوبيص زازُ هي ضَز

 

 

  !!!ًکتِ 

  .ثؼس اظ سَليس سٌس حَالِ اضسبلي ثِ ٍاحس سبثؼِ هطجغ زض هطوع اضسبل وٌٌسُ، ثب ًطخ ًوبيص زازُ هي ضَز 2.0.2.0ايي ضسيس زض ًسرِ 

 ًيبظ كبضثط لبثل ٍيطايص ثَزُ سب زض غَضر ٍجَز ػَاهل افعايٌسُ/كبٌّسُ اهكبى سغييط ًطخ ٍجَز زاضشِ ثبضس0ًطخ ايي ضسيس ثٌب ثِ 

 طيظ ضطح ثِ ِياٍل غبميد سبييس ػسم غَضر زض ٍ



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  85صفحِ

  

 

 9ضس ذَاّس زازُ صيًوب طيظ غبميد

 

 :ليش ضطح بِ فَق غاميپ سييتا ػسم صَضت زض ٍ هاًس ذَاّس يباق ًطسُ سييتا حالت زض سيضس ٍ ضسُ بستِ فَق غاميپ سييتا حالت زض سيضس

 

 

 

 :ضس ذَاّس زازُ صيًوا طيظ غاميپ
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  86صفحِ

  

 

 

 .ضس ذَاّس زازُ بطگطت كٌٌسُ اضسال ٍاحس بِ يافتيزض سيضس ٍ ضَز يه زازُ صيًوا ييطيظ غاميپ فَق غاميپ سييتا صَضت زض كِ

 

 باضس يه تيضٍ قابل سٌس ثبت آهازُ يسّايضس ي هطحلِ زض ٍ ضسُ هقساض تؼساز اصالح سيضس بِ ليتبس ٍاحس زض سيضس ييا است شكط بِ الظم
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  87صفحِ

  

 رسيس بزگطت اس هصزف/تَسيع 1.010207

كِ )؛ ثِ هٌظَض ثطگطز كبالّبي هػطفي گًَِ كِ اظ ًبم ضسيس هطرع هي ثبضسّوبى 

ضسيس "اظ  ،( ثِ اًجبضعي حَالِ سَظيغ ٍ هػطف ٍ ضسيس ٍ سحَيل هسشمين اظ اًجبض ذبضج ضسُ اًس

 0اسشفبزُ ذَاّس ضس "ثطگطز اظ هػطف/سَظيغ

 

 9اظ هسيط ظيط السام ًوبييس "ثطگطز اظ هػطف/سَظيغ"جْز غسٍض ضسيس 

 

 مديزيت كاال و خدمات  //  نگهداري كاال   //  رسيد  //  بزگطت اس مصزف/توسيع

 

   !!تَجِ !

سؼطيف هي 1وال اظ ثيي هي ضًٍس )الالهي وِ زض طجمِ ثٌسي وبال ثب وس ، سغييط ٍؾؼيز زازُ ٍ يب الالهي وِ ثط اثط اسشفبزُ جعئي: الالم هػطفي

 ضًَس.(

 

 

 

 

 

 حَالِ هطجَػي                                                 تَظيغ/ضسيس بطگطت اظ هصطف

 

 

 اًباض هتقاضي فطٍضٌسُ حَالِ ضسيس
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  88صفحِ

  

 "اًشربة اًجبض"، دٌجطُ ضّبي هَسسِ ثيص اظ يك اًجبض ثبضسكِ سؼساز اًجب زض غَضسي "ثطگطز اظ هػطف/سَظيغ"ثب اًشربة ػجبضر

 9ظ آى ذبضج ضسُ اسز اًشربة ًوبييسضَز0 زض ايي حبلز اًجبض هَضز ًظط ضا كِ كبال اًوبيص زازُ هي 

 

 

 

 دس اظ اًشربة اًجبض هَضز ًظط غفحِ ضسيس ثطگطز اظ هػطف/سَظيغ ًوبيص زازُ هي ضَز0
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  89صفحِ

  

 

حَالِ اي كِ لػس سذس ًَع  ،ضطح ٍ سبضيد ضسيس ثطگطز اظ هػطف/سَظيغ ضا زضج ًوبييس ،"ضطح ٍ سبضيد"زض لسوز ّبي هطثَط ثِ 

 "ضسيس ٍ سحَيل هسشمين وبال"ٍ  "حَالِ سَظيغ / هػطف"0 الظم ثصكط اسز سٌْب كبالّبيي كِ عي ثبضس ضا اًشربة ًوبييس اغالح ٍ ثطگطز آى هي

 0ز ثطگطز ثِ اًجبض ضا ذَاٌّس زاضزسحَيل ٍاحسّبي سبظهبى ضسُ اًس لبثلي
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  .9صفحِ

  

ٍ چٌبًچِ اظ ضسيس سحَيل هسشمين  ضا فؼبل ، گعيٌِ هػطف ثبضسضز ًظط اظ ًَع سَظيغ ٍ كِ حَالِ هَ زض غَضسي

 ضا فؼبل ًوبييس0 اسشفبزُ ضسُ ٍ لػس اغالح آى ثبضس ًيع ثبيسشي گعيٌِ 

 

ثبضس ضا زض هحل هطرع ضسُ ثب ًبم  سطيبل حَالِ سَظيغ /هػطف ٍ يب ضسيس ٍ سحَيل هسشمين هَضز ًظط كِ لػس ثطگطز/اغالح آى هي

 )سطيبل هطثَط ثِ ضسيس ٍ حَالِ ّبي غبزضُ ضا هي سَاًيس اظ لسوز ليسز ضسيس ٍ حَالِ ّب اسشرطاج ًوبييس0(0ًوبييسٍاضز  "سطيبل"

 0فؼبل ذَاّس ضس   "هطبّسُ"زض ايي حبلز گعيٌِ 

00000000000000000000000000000  

، زض دٌجطُ سحَيل ٍ هسشمين ٍ هػطف ٍ يب ضسيسالالم ذبضج ضسُ اظ اًجبض عي حَالِ سَظيغ  ثب اًشربة گعيٌِ 

 9ضًَس ًوبيص زازُ هي همبثل

 

هَضز ًظطكِ لػس اغالح ٍ ثطگطز آى ثِ  كبالي سَاًس ضزيف ٍ كبضثط هي  ضسُفؼبل  "اًشربة"زض ايي حبلز گعيٌِ 

 0عيٌِ ثِ دٌجطُ دبييي هٌشمل ًوبيسثبضس ضا ثب اسشفبزُ اظ ايي گ اًجبضهي
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  91صفحِ

  

 

فؼبل  "سؼساز"، لسوز هطثَط ثِ ز ًظط ٍ اًشمبل آى ثِ كبزض دبيييدس اظ اًشربة ضزيف هَضثبضس،  كِ زض سػَيط ًوبيبى هي ّوبى گًَِ

0 حبل سؼساز كباليي ِ ٍاحس سٌجص ًوبيص زازُ ذَاّس ضسثط اسبس ّط س ضسُ ٍ ثِ غَضر ديص فطؼ سؼساز كبالي ذبضج ضسُ زض ايي ثرص

 0س ٍاحس سٌجص هَضز ًظط زضج ًوبييسسبكِ ثبيسشي ثِ اًجبض ػَزر زازُ ضَز ضا زض ايي لسوز ثط ا

 

 

 

س ثطگطز اظ هػطف همسٍض ذَاّس ػَزر كبالّبيي كِ عي حَالِ ّبي هرشلف اظ اًجبض ذبضج ضسُ اًس ًيع زض يك ضسي ؛الظم ثِ شكط اسز

 0يبر ضطح زازُ ضسُ ضا اجطا ًوبييس0 ثسيي هٌظَض هجسز ًَع ذطٍج كبال ٍ سطيبل هطثَعِ ضا اًشربة كطزُ ٍ ػولثَز
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  92صفحِ

  

 
 

زض ايي حبلز اعالػبر لجلي زض دٌجطُ ثبال حصف ٍ اعالػبر جسيس جبيگعيي هي ضَز0 هجسز زض ايي ثرص ضزيف هَضز ًظط ضا اًشربة 

 0بي دٌجطُ دبييٌي افعٍزُ ذَاّس ضس0 حبل ضزيف جسيس ثِ ضزيف ّكليك ًوبييس ٍ ثطٍي گعيٌِ 
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  93صفحِ

  

، زض ايي ثرص ًيع سَضيحبر ًوبيص زازُ ضسُ ٍ سَسظ زاضاي سَضيحبر سكويلي ثَزُ ثبضس كِ كبالي هَضز ًظط اظ لجل زض غَضسي

سَضيحبر ًوبيص زازُ ضسُ شيل ضزيف ّب ًيع  فؼبل ًوَزى ػجبضر ط0 ضوٌب ثب غيكبضثط ًيع لبثل ٍيطايص ذَاّس ثَز

 0حصف ذَاٌّس ضس

 

ًسجز ثِ   "حصف ضزيف اًشربثي"ُ اظ اثعاض سَاى ثب اسشفبز ؛ هيباليي ثِ اضشجبُ اًشربة ضسُ ثبضسكِ ك ظهبًي

0 ثسيي جْز اثشسا ضزيف هَضز ًظط ضا سؼييي ٍ سذس ثب اسشفبزُ اظ اًشربة اثعاض هصكَض ػوليبر حصف ضزيف اًشربثي ضا حصف آى السام ًوَز

 0اًجبم زّيس

 

0 لصا زض لبثل ثطگطز ًرَاٌّس ثَز( 1010504، الالم غيط هػطفي )زض ًسرِ فؼلي زض هغبلت گصضشِ سصكط زازُ ضسُ اسزكِ  ّوبى گًَِ

 0غيط فؼبل ذَاّس ضس ، گعيٌِ ضثط اظ ًَع الالم غيط هػطفي ثبضسكِ ضزيف اًشربثي كب غَضسي
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  94صفحِ

  

ثب اسشفبزُ اظ  ،00(0زضج سؼساز كبالّبي لبثل ػَزر ٍ ،دس اظ سكويل اعالػبر ضسيس ثطگطز اظ هػطف/سَظيغ )اظ جولِ اًشربة كبالّب

 زض ايي ظهبى ديص ًوبيص چبح ضسيس ًوبيص زازُ هي ضَز9 0ًسجز ثِ شذيطُ سبظي ضسيس السام ًوبييس گعيٌِ 
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  95صفحِ

  

 رسيس ذزيس ٍ تحَيل هستقين بِ ٍاحس 1.010208

ايي ًَع ضسيس سلفيمي اظ ضسيس ذطيس ٍ سحَيل هسشمين ٍ ضسيس اضسبلي ثِ سشبز/ٍاحس هي 

 ثبضس0

زض غَضسي كِ كبالي ذطيساضي ضسُ زض سشبز يب ٍاحس هسشميوب ثِ ٍاحسي زيگط اضسبل ضسُ 

 ٍ ٍاضز اًجبض ذطيساض ًگطزز، هي سَاى اظ ايي ًَع ضسيس اسشفبزُ ًوَز0 

 جْز غسٍض ضسيس ذطيس ٍ سحَيل هسشمين ثِ ٍاحس اظ هسيط ظيط السام ًوبييس9

 خزيد و تحويل مستقيم به واحدمديزيت كاال و خدمات// نگهداري كاال// رسيد// 

 

 زض ايي حبلز دٌجطُ ضسيس ثِ غَضر ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9

 

 الظم ثِ سَضيح اسز؛ ثجز ضسيس هصكَض ًيع هطبثِ سَضيحبر ػٌَاى ضسُ زض سبيط ضسيسّب هي ثبضس0
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  96صفحِ

  

 

 

 

 فلَچاضت هطاحل ثبت حَالِ اًباض كاال زض ًطم افعاض ًظام ًَيي هالي

 

  

 ضطٍع

 ثجز ديص ًَيس حَالِ

 سبييس ديص ًَيس حَالِ

 ٍيطايص حَالِ

 سَليس سٌس سَسظ سيسشن

 ضسيسگي اسٌبز
ثجز كس آيب ًيبظ ثِ 

 اػشجبض زاضز ؟

ثجز كس اػشجبض زض سيسشن 

 اػشجبضار

سبييس ٍغَل هسشٌسار سٌس سَسظ 

 زفشطزاضي

آيب ًيبظ ثِ اضسبل سٌس 

 ؟ثبضس ثِ سشبز  هي

 اضسبل سٌس ثِ سشبز

 ثبيگبًي سٌس

 ٍيطايص سٌس

 سبييس ديص ًَيس سٌس

آيب حَالِ حصف 

 هيگطزز ؟

 حصف حَالِ

8 

7 

5 

6 

4 

2 

3 

1 

 بلِ

 ذيط

 تاييس

 ذيط

 ػسم تاييس

 سبييس

 ػسم تاييس

 بلِ

 تاييس
 بلِ

 ذيط

 دبيبى

 دبيبى

 ػسم تاييس



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  97صفحِ

  

 حَالِ 1.0103

 حَالِ تَسيع/هصزف 1.010301

، اظ حَالِ ل آى جْز اسشفبزُ ثِ دطسٌل هَسسِثِ هٌظَض ذبضج ًوَزى كبال اظ اًجبض ٍ سحَي

 اسشفبزُ هي ضَز0  "سَظيغ/هػطف"

ي غبزضُ هطثَط ثِ الالم هػطفي يب الالم ثب هبّيز  كِ حَالِ الظم ثِ شكط اسز؛ زض غَضسي

هسشميوب ثِ حسبة  عي اسٌبز حسبثساضي هطثَعِ ضيبل ثبضس؛ 3110111غيط هػطفي ثِ اضظش كوشط 

ي غبزضُ هطثَط ثِ الالم غيطهػطفي كِ اضظش آى هؼبزل  ، ٍلي حَالِگطزز ّعيٌِ هٌظَض هي

ّبي ثبثز هٌظَض ٍ ثطاي ايي  جعء زاضايي عي اسٌبز حسبثساضي ،ضيبل يب ثيطشط اظ آى اسز 3110111

  0كبضر اهَال غبزض ذَاٌّس ضس الالم

 9اظ هسيط ظيط السام ًوبييس "سَظيغ ٍ هػطف"ثِ هٌظَض غسٍض حَالِ 

 مديزيت كاال و خدمات  //  نگهداري كاال  //  حواله //  توسيع/مصزف

 9دٌجطُ اًشربة اًجبض ًوبيص زازُ هي ضَز ،"سَظيغ/هػطف"ثب اًشربة ػجبضر 
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  98صفحِ

  

 9ًوبيص زازُ هي ضَز "حَالِ وبال"غفحِ ، دس اظ اًشربة اًجبض هَضز ًظط

 

 هغبلت گصضشِزض  ثبضس ضا هطبثِ عطق ػٌَاى ضسُ زض ايي حبلز اثشسا ثبيسشي كباليي كِ لػس سَظيغ )سحَيل ثِ هشمبضي( آى هي

 0اًشربة ًوبييس

 000كبال اظ فْطسز ّبي كطَيي هَجَز گطٍُ فطػيٍ  گطٍُ اغلي، عجمِ اًشربة 
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  99صفحِ

  

عجمِ ٍ گطٍُ ّبي هَضز ًظط ضا سؼييي ٍ سذس كبالّبي هَضز ًظط ضا اظ هحل هطرع ضسُ زض  هي سَاًيسثب كليك ضٍي گعيٌِ 

 0سػَيط اًشربة ًوبييس 

 

 ليسز اًشربة كبال ضا  ثب اًشربة گعيٌِ  هي سَاًيسجْز اًشربة عجمِ ٍ گطٍُ ّب اظ زضذشَاضُ :اًتراب گطٍُ ّا اظ ليست

 0هطبّسُ ٍ سذس گطٍُ هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس

 

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  ..1صفحِ

  

 
 

 0لسام ًوبييسدس اظ  سؼييي گطٍُ هَضز ًظط ًسجز ثِ اًشربة كبال اظ عطيك سَضيحبر ػٌَاى ضسُ زض لسوز لجل ا

 

 

 ٍُليسز جسشجَ ضا هطبّسُ ٍ   ثب اًشربة گعيٌِ  هي سَاًيسّب اظ عطيك جسشجَ  جْز اًشربة عجمِ ٍ گطٍُ :جستجَي گط

 0سذس گطٍُ هَضز ًظط ضا جسشجَ ًوبييس
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  1.1صفحِ

  

 
 

 0دس اظ  سؼييي گطٍُ هَضز ًظط ًسجز ثِ اًشربة كبال اظ عطيك سَضيحبر ػٌَاى ضسُ زض لسوز لجل السام ًوبييس

 

 جستجَي هستقين كاال:  

كطزُ ٍ سذس اظ عطيك دٌجطُ ظيط  ضا اًشربة اثشسا گعيٌِ هي سَاًيسكِ كبالي ذبغي ضا هس ًظط زاضشِ ثبضيس ًيع  زض غَضسي

  0ًسجز ثِ جسشجَي كبالي هَضز ًظط السام ًوبييس

 

اهكبى دصيط ثَزُ ٍ ثسيي هٌظَض اثشسا هَلفِ هَضز ًظط ضا اًشربة كطزُ ٍ  "وس وبال"ٍ  "ًبم وبال"عطيك جسشجَ ثط اسبس  1جسشجَ ثِ 

0 الظم ثِ ػوليبر جسشجَ ضا آغبظ ًوبييس سذس ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  ،هطرع ضسُ سبيخ ًوبييسسذس ًبم/كس كبال ضا زض كبزض 

، ًشيجِ جسشجَ ثِ گًَِ اي ذَاّس ثَز كِ كليِ بضر هَضز ًظط جْز جسشجَ ثجز ضًَسٍ سذس ػج *كِ اثشسا ػالهز  سَضيح اسز زض غَضسي

  0ص زازُ ذَاٌّس ضسٍجَز زاضز ًوبي آى ّبكبالّبيي كِ ػجبضر زضج ضسُ زض ًبم 
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  1.2صفحِ

  

 
 

 0كليك ًوبييس  زض ايي حبلز كبال ضا اًشربة ًوَزُ ٍ سذس ثط ضٍي گعيٌِ 

 اًشربة "0 زض ايي حبلز دٌجطُ كليك ًوبييس ثِ هٌظَض اًشربة كبال اظ زضذز اثشسا ثط ضٍي گعيٌِ  :اًتراب كاال اظ زضذت

 0كبالي هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس هي سَاًيسًوبيص زازُ ضسُ ٍ  "وبال
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  1.3صفحِ

  

 
 

 0سَاى كبال ضا ثط اسبس كس هحلي اًشربة ًوَز غَضر ًوبيص زازُ ضسُ زض سػَيط ظيط هي 1ثِ  9ثجز كس هحلي 

 

 

كليك ًوبييس ٍ  كبفيسز كس هحلي ضا ثجز كطزُ ٍ سذس ثط ضٍي ػالهز  ،السام ًوبييس "وس هحلي وبال"كِ اظ لسوز  زض غَضسي

ٍ سذس كس هحلي كبال ضا زض  ضا فؼبل ًوَزُ  "وس هحلي"، اثشسا ثبيسشي ػجبضر سوز ظيطيي ًبم كبال السام ًوبييسكِ اظ ل زض غَضسي

 0كبزض هطثَعِ ثجز ًوبييس
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  1.4صفحِ

  

 كس كبالي هَضز ًظط ضا  "وس هحلي"ثسيي هٌظَض ثب سَجِ ثِ غيط فؼل ثَزى ػجبضر  :ثبت كس سيستوي كاال ،

 0سكبزض هطثَعِ ثجز ًوبيي زض

 

 ُيكي اظ اهكبًبسي كِ زض ايي لسوز ٍجَز زاضز لبثليز ًوبيص   :اًتراب ًام كاال اظ فْطست آذطيي اقالم هَضز استفاز

ليسز هطثَط ثِ ثيسز للن كباليي اسز كِ زض آذطيي حَالِ ّب هَضز اسشفبزُ لطاض گطفشِ اًس0 ثِ هٌظَض هطبّسُ الالم 

0 زض ايي حبلز ليسز كبالّبي اسشفبزُ ضسُ اذيط ًوبيص زازُ ز هطرع ضسُ زض سػَيط كليك ًوبييسهصكَض ثط ضٍي ػاله

 هي ضَز0

 

 !!! تذكز

 .هَجَزي ثبضٌسضًَس وِ زض اًجبض زاضاي  الظم ثِ شوط اسز ٌّگبم غسٍض حَالِ، سٌْب وبالّبيي ًوبيص زازُ هي 

ظ ٍاحسّبي سٌجص كبالي هَضز ًظط جْز غسٍض حَالِ ضا ثط اسبس يكي ا، سؼساز دس اظ اًشربة كبال، زض لسوز هطثَط ثِ سؼساز

 0هَجَز ثجز ًوبييس
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  1.5صفحِ

  

شفبزُ ، اظ اعالػبر هَجَز اس"سيسشن ثطضسي ٍؾؼيز وبال"ثب فؼبل ًوَزى ػجبضر  سَاًيسهي، جْز ثطضسي هَجَزي كبالي هطثَعِ

 0ًوبييس

 

 0زّس هَجَزي فؼلي كبال زض اًجبض ضا ًوبيص هي 9هَجَزي

 0ثبضس كِ سب كٌَى عي ضسيس ثِ اًجبض ٍاضز ضسُ اسز سؼساز كبال هي 9يسضس

 0ثبضس كِ سب كٌَى عي حَالِ اظ اًجبض ذبضج ضسُ اسز سؼساز كبال هي 9حَالِ

 ثبضس0 ثبضس كِ عي حَالِ جبضي لػس ذطٍج آى هي سؼساز كبال هي 9جبضي

 0هبًس ثبلي هي ثبضس كِ دس اظ غسٍض حَالِ جبضي زض اًجبض سؼساز كبال هي 9هبًسُ

ٍ  سَاى ثب اًشربة گعيٌِ  كِ حَالِ هَضز ًظط ضبهل كبالّبي هشؼسزي ثبضس هي ، زض غَضسيدس اظ زضج اعالػبر فَق

 ، اعالػبر هطثَط ثِ ضزيف جبضي ضا سبييس ٍ ضزيف جسيسي ضا ايجبز ًوَز0يب اثعاض

ض هٌَ اهكبًبر ٍ ًيع كليسّبي ز اظ ػجبضر  هي سَاًيس، َض ػالٍُ ثط گعيٌِ ّبي ػٌَاى ضسُثسيي هٌظ

 9ّوبى عَض كِ زض ثرص ّبي ديطيي ًيع سَضيح زازُ ضس 0اسشفبزُ ًوبييس Ctrl+Aهيبًجط 

اظ هٌَ اهكبًبر ٍ  ػجبضر  ،اثعاض ،سَاى اظ گعيٌِ   جْز سبييس ضزيف اًشربثي هي

 0اسشفبزُ ًوبييسCtrl+Oًيع كليسّبي هيبًجط 

اظ هٌَ  ػجبضر  ، اثعاض  ،ى اظ گعيٌِ سَا ثِ هٌظَض حصف ضزيف اًشربثي هي

 0اسشفبزُ ًوَزCtrl+Deleteاهكبًبر ٍ ًيع كليسّبي هيبًجط 
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  1.6صفحِ

  

 0السام ًوبييس "زضيبفز وٌٌسُ وبال"، ًسجز ثِ اًشربة زضيبفز كٌٌسُ كبال  اظ هحل هطثَط ثِ دس اظ زضج اعالػبر فَق

 

 0بفز كٌٌسُ كبال ضا اًشربة ًوبييسزضي سَاًيسهي  "جسشجَي ًبم يب وس"ٍ  "اًشربة اظ ليسز"عطيك  1ثِ 

جْز سؼييي ًوَزى زضيبفز كٌٌسُ كبال  "1اًشربة سفػيل "دٌجطُ ،ثسيي هٌظَض ثب اًشربة گعيٌِ  9اًشربة اظ ليسز -0

 0ًوبيص زازُ هي ضَز0 سَجِ ًوبييس سحَيل گيطًسُ كبال ثبيسشي اظ گطٍُ كبضكٌبى اًشربة ضَز
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  1.7صفحِ

  

جْز جسشجَي زضيبفز كٌٌسُ كبال ًوبيص  "جسشجَ"دٌجطُ  ،هٌظَض ثب اًشربة گعيٌِ ثسيي  9جسشجَي ًبم يب كس -1

 زازُ هي ضَز0

 

 

 

 ضزح حَالِ
 9الِ ضا زض هحل هطثَعِ ثجز ًوبييسضطح حَ
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  1.8صفحِ

  

 تاريد حَالِ
  0، سبضيد ضٍظ ثجز ضسُ اسزسبضيد حَالِ ثِ غَضر ديص فطؼ

 

 ّوبى عَض 0ضًَس ثِ غَضر ذَزكبض زض حَالِ ًوبيص زازُ هي "ًَع حَالِ"ٍ  "اًجبض"فيلسّبي هطثَط ثِ  ،ثب اًشربة ًَع حَالِ ٍ اًجبض

 0ثبضٌس كِ هطبّسُ هيٌوبييس اعالػبر زضج ضسُ زض ايي زٍ ثرص غيط لبثل ٍيطايص هي
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  1.9صفحِ

  

ٍ يب  "اهىبًبر"اظ هٌَي   ) اسشفبزُ اظ ػجبضر ثب اسشفبزُ اظ اثعاض ،دس اظ ثجز كليِ اعالػبر

 زض ايي حبلز ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9 0ًسجز ثِ شذيطُ سبظي حَالِ السام ًوبييس ،(Ctrl+Sكليسّبي هيبًجط 

 

 

 0غفحِ ديص ًوبيص چبح حَالِ ًوبيص زازُ هي ضَز ،دس اظ شذيطُ ًوَزى حَالِ ٍ سبييس ديغبم فَق
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 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  .11صفحِ

  

 حَالِ ارسال بِ ٍاحس تابعِ 1.010302

اسشفبزُ هي ضَز0  "اضسبل ثِ ٍاحس سبثؼِ"اظ حَالِ  ،ٍاحسّبي سبثؼِثِ هٌظَض اضسبل كبال ثِ 

 9ثسيي هٌظَض اظ هسيط ظيط السام ًوبييس

 

 ارسال به واحد تابعه// حواله // نگهداري كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 

 

حَالِ "غفحِ  ،دس اظ اًشربة اًجبض هَضز ًظط "اضسبل ثِ  ٍاحس سبثؼِ"ثب اًشربة ػجبضر 

 ًوبيص زازُ هي ضَز9 "سحَيلي ثِ ٍاحسّبي سبثؼِوبالي 

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  111صفحِ

  

سفػيل يه "ثبضس0 سَضيحبر هطثَط ثِ زضج اعالػبسي ّوچَى  هي"سَظيغ/هػطف"ثجز اعالػبر زض ايي ًَع حَالِ ًيع هطبثِ حَالِ 

 ثبضس9 ظيط هي ثِ ضطح "ٍاحس سحَيل گيطًسُ وبال"ٍ  "ثطاي ٍاحس گيطًسُ وبال

  ُسحَيل گيطًسُ  ثبيسشي ًبم ٍاحس، 0ثب سَجِ ثِ ًيبظ زضج ًبم ٍاحس گيطًسُ ثِ ػٌَاى سفػيلي  :كاالتفصيل يك بطاي ٍاحس گيطًس

 0زض ايي لسوز هطرع گطززكبال 

 

 9سبذشِ ضَز 0حسبة سفػيلي  "اضربظ حمَلي زٍلشي"ثبيسز ًبم ٍاحس سبثؼِ ضا اظ هسيط ظيط زض گطٍُ  هي ثسيي هٌظَض اثشسا 

 1حساب تفصيلي // ها  ساخت حساب// دفتزداري // مديزيت مالي 

ثب سَجِ ثِ 0ًسجز ثِ  اًشربة ضرع سحَيل گيطًسُ كبال السام ًوبييس "جسشجَي ًبم يب وس"ٍ  "اًشربة اظ زضذز"سذس ثِ زٍ عطيك 

 0زض ايي ثرص سٌْب ثِ سَضيح ضٍش اًشربة اظ زضذز ذَاّين دطزاذز ،ضطح زازُ ضسُ اًس لجليايٌكِ ضٍش ّبي ًبهجطزُ 

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "1اًشربة سفػيل "دٌجطُ  ًشربة گعيٌِ ثب ا

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
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 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  112صفحِ

  

 0ًوبييس ضا اًشربة اثعاض ًبم سفػيلي هَضز ًظط ضا اًشربة ٍ زض ايي حبلز 

 0 ز كٌٌسُ كبال ثبيسشي اًشربة گطززٍاحس زضيبف( 2سفػيل )زض يي ثرص ًبم ٍ ضٌبسِ هطكع  :ٍاحس تحَيل گيطًسُ كاال 

 

ًسجز ثِ سؼييي ٍاحس سحَيل گيطًسُ كبال السام  "جسشجَي ًبم يب وس"ٍ  "اًشربة اظ زضذز"عطيك ؛  1اظ  سَاًيسهي ثسيي هٌظَض ًيع 

  0ًوبييس

 0ًوبيص زازُ هي ضَز "(3اًشربة ضٌبسِ هطوع)سفػيل "دٌجطُ  ثب اًشربة گعيٌِ  :اًتراب اظ زضذت 

 

 0كليك ًوبييس زض ايي حبلز اثشسا ًبم ٍاحس هَضز ًظط ضا اًشربة ٍ سذس ثطٍي گعيٌِ 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  113صفحِ

  

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "جسشجَ"دٌجطُ  ثب اًشربة گعيٌِ  :جستجَي ًام يا كس 

 

  0سَاًس غَضر گيطز زض ايي حبلز جسشجَي ضٌبسِ هطكع ثط اسبس ًبم ضٌبسِ ٍ كس ضٌبسِ هي

 

 ًکتِ !!!

 ،ثِ هٌظَض وٌشطل اًشربة ضٌبسِ هطوع غحيح ،ًوبييس ًسجز ثِ اًشربة ضٌبسِ هطوع السام هي "جسشجَي ًبم يب وس"وِ اظ ططيك  زض غَضسي 

 .گطزز ضٌبسِ هطوع ضا ثب اسشفبزُ اظ زضذشَاضُ اًشربة ًوبييس لصا ديطٌْبز هي .َ ثِ وس ضٌبسِ هطثَطِ زلز ًوبييسدس اظ جسشج



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  114صفحِ

  

 

ٍ يب  "اهىبًبر"اظ هٌَي   ) اسشفبزُ اظ ػجبضر ، ثب اسشفبزُ اظ اثعاض اعالػبردس اظ ثجز كليِ 

 زض ايي حبلز ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9 0ًسجز ثِ شذيطُ سبظي حَالِ السام ًوبييس ،(Ctrl+Sكليسّبي هيبًجط 

 

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  115صفحِ

  

 0غفحِ ديص ًوبيص چبح حَالِ ًوبيص زازُ هي ضَز ،دس اظ شذيطُ ًوَزى حَالِ ٍ سبييس ديغبم فَق

 

  



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  116صفحِ

  

 حَالِ ارسال بِ ستاز 1.010303

اسشفبزُ هي  "اضسبل ثِ سشبز"، اظ حَالِ ل كبال اظ ٍاحسّبي سبثؼِ ثِ سشبزثِ هٌظَض اضسب

 9ضَز0 ثسيي هٌظَض اظ هسيط ظيط السام ًوبييس

 

 مديزيت كاال و خدمات // نگهداري كاال // حواله // ارسال به ستاد

 

 

حَالِ وبالي "غفحِ  ،دس اظ اًشربة اًجبض هَضز ًظط "اضسبل ثِ سشبز"ثب اًشربة ػجبضر 

 ًوبيص زازُ هي ضَز9 "سحَيلي ثِ سشبز
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 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  117صفحِ

  

ضرع اًجبضزاض سشبز  ،ثب ايي سفبٍر كِ سحَيل گيطًسُ كبال ،ثبضس هي"سَظيغ/هػطف"ثجز اعالػبر زض ايي ًَع حَالِ ًيع هطبثِ حَالِ 

 0ذَاّس ثَز

 

 

ٍ يب  "اهىبًبر"اظ هٌَي   ) اسشفبزُ اظ ػجبضر ثب اسشفبزُ اظ اثعاض  ،اظ ثجز كليِ اعالػبردس 

 زض ايي حبلز ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9 0ًسجز ثِ شذيطُ سبظي حَالِ السام ًوبييس ،(Ctrl+Sكليسّبي هيبًجط 

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  118صفحِ

  

 0غفحِ ديص ًوبيص چبح حَالِ ًوبيص زازُ هي ضَز ،دس اظ شذيطُ ًوَزى حَالِ ٍ سبييس ديغبم فَق

 

 

 

  



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
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 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  119صفحِ

  

 جابجايي كاال 1.010304

سَاى اظ  ثسيي هٌظَض هي 0جبيي كبال غَضر گيطز جبثِ ،گبّي ًيبظ اسز ثيي زٍ اًجبض

 9جْز زسشطسي ثِ ايي ػجبضر اظ هسيط ظيط السام ًوبييس 0اسشفبزُ ًوَز "جبثجبيي وبال"ػجبضر

 

 كاال // حواله // جابجايي كاال مديزيت كاال و خدمات // نگهداري

 

دٌجطُ حَالِ  ،ٍ ًبم اًجبض هجسا )اضسبل كٌٌسُ كبال( "جبثجبيي وبال"ػجبضر دس اظ اًشربة 

 9جبثجبيي كبال ًوبيص زازُ هي ضَز

 

 0زاضز ى سغييط آى سَسظ كبضثط ٍجَزاهكب ، سبضيد ضٍظ ًطم افعاض ثَزُ ٍفطؼ كِ هطبّسُ هي ضَز، سبضيد ثِ غَضر ديص ّوبى عَض



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
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 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  .12صفحِ

  

  9زض ايي غفحِ ًبم سِ اًجبض ٍجَز زاضز

 اًجبض هجسا ) اًجبض اضسبل كٌٌسُ كبال ( -0

 
 اًجبض همػس ) اًجبض زضيبفز كٌٌسُ / هشمبضي كبال ( -1

 
 سؼطيف ضسُ ثبضس ( 88اًجبض ثيي ضاّي ) اًجبضي كِ ثب ّويي ًبم ٍ كس  -2

 

 اًبار بيي راّي
ّوبى 0 الظم ثِ شكط اسز اًجبض هجسا ٍ همػس ايجبز هي ضَز ثِ كبالّبي ثيي ضاّي زٍ ، جْز ًگْساضي اعالػبر هطثَطاًجبض ثيي ضاّي

ثْشط  ،0 جْز جلَگيطي اظ اذشالل زض دطزاظش اعالػبرسؼطيف ضَز "33"ٍ ثب كس  "ثيي ضاّي"كِ زض ثبال اضبضُ ضس، ثْشط اسز ًبم ايي اًجبض  عَض

 0ثجز ًگطزز –اًجبض ثيي ضاّي  –اي زض ايي اًجبض  اسز ّيچ ضسيس ٍ حَالِ

 9هطاحل اسشفبزُ اظ ايي حَالِ، ثِ غَضر ظيط اًجبم هي ضَز

 9اًشربة ًوبييس ،سَضيح زازُ ضسُ اسز لجلياثشسا كبال / كبالّبي هَضز ًظط ضا ثب اسشفبزُ اظ اثعاضّبيي كِ  -الف 

 

 جسشجَ ثب اسشفبزُ اظ عجمبر كبال -0



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  121صفحِ

  

 اي ( ثِ غَضر هسشمين ٍ عجمِجسشجَ ثب اسشفبزُ اظ عجمبر كبال )  -1

 جسشجَ ثب اسشفبزُ اظ كس هحلي كبال -2

 جسشجَ ثب اسشفبزُ اظ زضذشَاضُ ٍ جسشجَي هسشمين كبال -3

 للن اسشفبزُ ضسُ  01جسشجَ ثب اسشفبزُ اظ ليسز  -4

 ًکتِ !!!

 .ضًَس جسشجَي وبال ًوبيص زازُ هي ، زضزض اًجبض هجسا زاضاي هَجَي ثبضٌسسٌْب الالهي وِ  

 0فؼبل ًوبييس "سيسشن ثطضسي ٍؾؼيز وبال"زض لسوز  ضا گعيٌِ  ،هطبّسُ هَجَزي كبالي اًشربة ضسُجْز 

0000000000000000000000000  

 9زض لسوز هطثَعِ ٍاضز ًوبييس ،سؼساز كبالي هَضز ًيبظ اًجبض همػس ضا عجك ثطگ زضذَاسز كبال -ة 

 

 

زض ايي حبلز ديغبم ظيط هطبّسُ هي  ،سبضيد ضا سٌظين ٍ اعالػبر ضا شذيطُ ًوبييس ،دس اظ سؼييي اًجبض ثيي ضاّي ٍ اًجبض همػس  -ج 

 9ضَز
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 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  122صفحِ

  

 

 9جبثجبيي كبال ًوبيص زازُ هي ضَز هجسزا غفحِ ،ديغبم ظيط ٍ زض غَضر ػسم سبييس ،ثب سبييس ديغبم فَق

 

 9ثبضس چبح حَالِ ثِ غَضر ظيط هي

 

 0 هٌشمل هي ضَز "ّبي سبييس ًطسُ حَالِ"ايي حَالِ ثِ لسوز 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
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 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  123صفحِ

  

 

 0لبثل هطبّسُ اسز "ضسيسّبي سبييس ًطسُ"زض لسوز  "ضسيس جبثجبيي" ،دس اظ سبييس حَالِ

 

 9ثبضس چبح آى ثِ غَضر ظيط هي ،ٍ دس اظ سبييس ضسيس
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 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  124صفحِ

  

 

 ًکتِ !!!

حشي ديص  ،ثِ آى اذشػبظ زازُ هي ضَز ٍ اهىبى ديگيطي ضا ثِ وبضثط ،ضسيسوِ اظ اثشساي فطآيٌس سَليس حَالِ ٍ ضوبضُ ثبثشي اسز  ،ضٌبسِ سَليس

  .زّس هييبفشي ضوبضُ سطيبل ثِ حَالِ ٍ ضسيس  اظ سبييس ٍ اذشػبظ
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 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  125صفحِ

  

 حَالِ اصالح تعساز/هقسار 1.010305

ثب اسشفبزُ اظ   ،ص اظ ٍالؼيز ثجز ٍ غبزض ضسُ ثبضسكِ ضسيس اًجبض اظ لحبػ سؼسازي ثي ظهبًي

 0هَجَزي آى ضسيس السام ًوَز سَاى ًسجز ثِ اغالح هي"ساضحَالِ اغالح سؼساز/هم"

 ثبضس9  غسٍض حَالِ اغالح سؼساز/همساض اظ هسيط ظيط اهكبى دصيط هي

 مقدار/اصالح تعداد// حواله // نگهداري كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 

 9ًوبيص زازُ هي ضَز "اًشربة ضسيس"دٌجطُ "اغالح سؼساز/همساض"ثب اًشربة ػجبضر  

 

ضٍي گعيٌِ اًشربة اًجبض ٍ ًَع ضسيس اثشسا  0 ثِ هٌظَضضا سؼييي ًوبييس ثبضس هي ، ًَع ٍ ضوبضُ سطيبل ضسيسي كِ لػس اغالح آىًبم اًجبض

 0كليك ًوَزُ سب ليسز هطثَعِ ًوبيص زازُ ضَز 

.......   
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 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  126صفحِ

  

ًوبيص زازُ ذَاّس  سؼساز/همساض اغالح غفحِ حَالِ، ًَع ضسيس ٍ سطيبل هطثَعِ ٍ ثب اًشربة گعيٌِ دس اظ سؼييي اًجبض

 9ضس
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 ، ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9"اًشربة ضسيس"زض دٌجطُ  اًجبضزض غَضر ػسم اًشربة 

 

 ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9 ،"اًشربة ضسيس"زض دٌجطُ  ًَع ضسيسزض غَضر ػسم اًشربة 

 

 ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9، "اًشربة ضسيس" دٌجطُزض  سطيبل ٍ يب ضٌبسِ ضسيسزض غَضر ػسم زضج 

 

 9ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز ،عاض ٍجَز ًساضشِ ثبضسكِ سطيبل ضسيس ثجز ضسُ زض ًطم اف زض غَضسي
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0 ثِ ػٌَاى هثبل اگط ضسيس ثجز ضسُ اسز ضا زضج ًوبييس ثبيسشي سؼساز كباليي كِ ثِ غَضر هبظاز زض "سؼساز"زض لسوز هطثَط ثِ 

فطش "ٍاحس ٍ  11سؼساز  "غٌسلي اًشظبض"ٍاحس ثبضس ٍ ثِ اضشجبُ ؛  3ثِ اًجبض اظ لطاض ّط كبال  "فطش زسشجبف"ٍ  "غٌسلي اًشظبض"ضٍزي كبالّبي ٍ

ًيع اظ فطش زسشجبف ٍاحس  0ٍاحس اظ غٌسلي اًشظبض ٍ  05 ،0 حبل جْز اغالح ثبيسشياحس زض ضسيس هطثَعِ ثجز ضسُ ثبضسٍ 4سؼساز  "زسشجبف

اغالح سؼساز/همساض السام  ّبي غحيح اظ غفحِ حَالِ زضج ٍ ًسجز ثِ حصف ضزيف "سؼساز"سؼساز هطثَعِ ضا زض هحل يبز ضسُ  0اغالح ًوَزضا 

 0ًوبييس

زض هٌَ اهكبًبر ٍ يب اسشفبزُ اظ كليسّبي هيبًجط  "سبييس"ٍ يب ػجبضر  )اثعاض  ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  ،دس اظ زضج سؼساز

Ctrl+O0بالي ضزيف هطثَعِ ضا سثجيز ًوبييس( سؼسا ك  

 9ضزيف ّبي غحيح ضا حصف ًوبييس هي سَاًيسغَضر  1ثِ 

0 زض ايي حبلز اسشفبزُ ًوبييس اثشسا ثط ضٍي ضزيف هَضز ًظط كليك كطزُ ٍ سذس اظ اثعاض  9 - 0

 0ثطاي حصف ّط ضزيف ثبيسشي ػوليبر فَق ضا اًجبم زّيس

ثب اًجبم 0ثبضٌس حصف ذَاٌّس ضس يف ّبيي كِ فبلس سؼساز هيكليِ ضز ،ثب اًشربة گعيٌِ  9 - 1

 0سٌْب ضزيف ّبيي كِ ثبيسشي اغالح ضًَس زض حَالِ ثبلي ذَاٌّس هبًس ،ػوليبر حصف

زض هٌَ اهكبًبر ٍ يب اسشفبزُ اظ كليسّبي  "شذيطُ")ػجبضر  ، ثب اسشفبزُ اظ اثعاض ى اظ ثجز كليِ اعالػبر هَضز ًيبظدس اظ اعويٌب

 0( ًسجز ثِ شذيطُ سبظي ضسيس السام ًوبييسCtrl+S هيبًجط

 "اطالػبر سبييس ًطسُ"ضسُ، اهب ايي حَالِ زض هطحلِ ، ايي اعالػبر شذيطُ ثيص اظ ضسيس هطثَعِ ثجز ضَز كِ سؼساز كباليي زض غَضسي

 سبييس ًوي ضَز ٍ ديغبم ظيط هطبّسُ هي ضَز9
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  129صفحِ

  

 

 "اغالحيِ"ػجبضر  ،شيل ضزيف ّبي ثجز ضسُ ،ثبضس ٌظَض اغالح ًوَزى ضسيس ّب هيثب سَجِ ايٌكِ حَالِ اغالح سؼساز ٍ همساض ثِ ه

 ثبضس0 لبثل هطبّسُ هي

 

 ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9 ،دس اظ شذيطُ ًوَزى حَالِ
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  .13صفحِ

  

 ًکتِ !!!

ايس( اظ هطحلِ ضٌبسبيي وس حَالِ اغالح سؼساز/همساض غبزض ًوَزُ  ،هَضز ًظط )ضسيسي وِ ثطاي اغالح آىضسيس سٌس حسبثساضي ثب ػجَض 

حسبثساضي   لبثل  هسيطيز هبلي // سيسشن ضسيسگي // ضسيسگي اسٌبز  // وٌشطل اسٌبز  :حَالِ اغالح سؼساز ٍ همساض غبزض ضسُ زض هسيط  ،اػشجبض

 . ضٍيز ذَاّس ثَز

 ًکتِ !!!

 اضز.جْز سوبم ضسيسّب ٍجَز ز حَالِاهىبى سَليس ايي  
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  131صفحِ

  

 حَالِ هزجَعي 1.010306

00( ثِ سبهيي كٌٌسُ 0ػَزر ٍ هطجَع ًوَزى كبالي زضيبفشي )ذطيساضي ضسُ ٍثِ هٌظَض 

  0هَضز اسشفبزُ لطاض ذَاّس گطفز "حَالِ هطجَػي" ،00(0)فطٍضٌسُ ٍ

 

 اظ هسيط ظيط السام ًوبييس9 "حَالِ هطجَػي"جْز غسٍض 

 مزجوعي// حواله // نگهداري كاال // مديزيت كاال و خدمات

 

 

 

                                    

 

  

 حَالِ هطجَػيضسيس بطگطت اظ هصطف                                             

 9هي ضَز ثب اًشربة ايي گعيٌِ، دٌجطُ ظيط ًوبيص زازُ

 

 حَالِ ضسيس
 فطٍضٌسُ اًباض هتقاضي
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  132صفحِ

  

 "ضسيس ثطگطز اظ هػطف"ٍ  "ضسيس ذطيس"، غسٍض حَالِ هطجَػي فمظ اظ هحلظيط هطبّسُ هي ضَز كِ زض سػَيط ّوبى عَض

 دصيط اسز0 اهكبى

 

)ػَزر ذطيس  "حَالِ هطجَػي"الػبر ضا سبييس ًوَزُ سب دٌجطُ دس اظ سؼييي اًجبض ٍ ضوبضُ سطيبل ضسيس ذطيس/ثطگطز اظ هػطف، اع

 9يص زازُ ضَزكبال( ًوب
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  133صفحِ

  

 0ثبضٌس فؼبل ٍ غيط لبثل ٍيطايص هي، ًَع حَالِ ٍ ًبم اًجبض غيط اعالػبسي اظ لجيل ًبم كبال، سبضيد

ػبر سؼسازي اظ لجيل هَجَزي ، اعالفؼبل گطزز "سيسشن ثطضسي ٍؾؼيز وبال"زض لسوز  كِ گعيٌِ  زض غَضسي

 0زازُ هي ضَز( ًوبيص الِ )ذطٍجي( ٍ سؼساز حَ، سؼساز ضسيس )ٍضٍزيفؼلي

ّبي اضبفي ضا يكي يكي ثب اسشفبزُ اظ  ضزيف هي سَاًيس، اهب فمظ يك كبال ثبيس هطجَع گطزز ،كِ ضسيس زاضاي چٌس ضزيف ثبضس زض غَضسي

 ّبي ثسٍى سؼساز ضا ثِ غَضر يكجب حصف ثب اسشفبزُ ، ضزيفّبي كِ ثبيس هطجَع ضًَس بيط ضزيفيب ثؼس اظ ٍضٍز اعالػبر سؼسازي س گعيٌِ 

 0ًوبييس اظ گعيٌِ 

 0ثبضس الِ اغالح سؼساز / همساض هيسبيط هطاحل ّوبًٌس حَ
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  134صفحِ

  

 حَالِ ّسايا 1.010307

اظ هسيط ظيط ٍ حَالِ ّسايب  ثِ ٍاحسّبي زيگط ثِ هٌظَض اّساي كبالّبي هَجَز زض اًجبض

 اسشفبزُ ذَاّس ضس0

 

 مديزيت كاال و خدمات// نگهداري كاال//حواله// هدايا

 

 حَالِ ّسايب ثِ غَضر ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9دٌجطُ زض ايي حبلز 

 

 

 الظم ثِ سَضيح اسز؛ ًحَُ ثجز حَالِ ّسايب ًيع هطبثِ حَالِ اضسبلي ثِ ٍاحس هي ثبضس0
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  135صفحِ

  

 ضوارش 1.0104

زض دبيبى ّطسبل هبلي جْز سغجيك هَجَزي اًجبض ثب اعالػبر ثجز ضسُ زض ًطم افعاض، اظ ضوبضش فيعيكي هَجَزي ّبي اًجبض، سحز 

 جبضگطزاًي اسشفبزُ ذَاّس ضس0ػٌَاى اً

دس اظ ضوبضش كبال، هغبيطر ّبي هَجَز ثيي ًطم افعاض ٍ اًجبض ثؼس اظ سِ هطحلِ ضوبضش ًْبيي ضسُ ٍ زض ًطم افعاض ضسيس اضبفِ يب 

 حَالِ كسط اًجبض غبزض ذَاّس ضس0

 ِ ٍ ثجز ذَاّس ضس0 كليِ هَاضز فَق دس اظ ثجز اعالػبر اًجبضگطزاًي، ثِ غَضر ذَزكبض زض ًطم افعاض هحبسج

 ضوارش كاال 1.010401

 9ًوبييس اسشفبزُ "ضوبضش وبال" ضوبضش اًجبضگطزاًي زض ًطم افعاض اظ هسيط ظيط گعيٌِ ٍ اًشربة ػجبضر ثجز اعالػبر اٍليِ ثِ هٌظَض

 مديزيت كاال و خدمات / نگهداري كاال / ضمارش

 9زازُ ذَاّس ضسًوبيص  "اًشربة اًجبض" دٌجطُ ،"ضوبضش وبال"ػجبضر  ثب ايي اًشربة
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  136صفحِ

  

 

 زض دٌجطُ فَق ٍ ثب اًشربة اًجبض هَضز ًظط، غفحِ ضوبضش كبال ثطاي اًجبض هطكعي ًوبيص زازُ هي ضَز9
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 9زض غفحِ ضوبضش كبال، هَاضز ظيط لبثل ضطح هي ثبضسبم ًوبيص زازُ ضسُ غديثب سَجِ ثِ 

 

 

 

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 هجٌي ثط ػسم سكويل سيسشن ضوبضش كبال بم زيگطيغدي ،"ذيط"اًشربة گعيٌِ زض غَضر  (0
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 دس اظ سبييس ديبم فَق، دٌجطُ ضوبضش كبال ثسشِ ذَاّس ضس0

 

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 غيط فؼبل ضسى اًجبض زض سبل هبلي، ديغبم زيگطي هجٌي ثط "ثلي"زض غَضر اًشربة گعيٌِ  (1

 

 

چٌجطُ ظيط ثِ هٌظَض ٍاضز كطزى كس غيط فؼبل سبظي اًجبض زض سبل هبلي هَضز ًظط زض ديغبم فَق،  "ثلي"زض غَضر اًشربة گعيٌِ 

 دٌجطُ ضوبضش ثسشِ ذَاّس ضس0 "ذيط"ًوبيص زازُ هي ضَز0 ٍ زض غَضر اًشربة گعيٌِ 
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  139صفحِ

  

ًوبيص زازُ ، سبييس ثجز كس ثِ هٌظَضبم ظيط غ( ٍ سبييس ديغبم فَق، دي15580038 9دس اظ زضج كس )ثِ ػٌَاى هثبل هغبثك ثب سػَيط فَق

 9ذَاّس ضس

 

فؼبل ذَاّس ضس ٍ اهكبى ثجز ضسيس  81زض غَضر ػسم سبييس دٌجطُ ضوبضش كبال ثسشِ ضسُ ٍ زض غَضر سبييس ضوبضش كبال زض سبل 

 اظ كبضثط سلت ذَاّس ضس0 81ٍ حَالِ زض سبل 

بيص زازُ ذَاّس ضس ٍ اهكبى اضبفِ ًوَزى الالم زيگط ثِ دس اظ فؼبل سبظي كليِ الالم زاضاي گطزش زض اًجبض ثِ غَضر ديص فطؼ ًو

 ليسز جبضي ٍجَز زاضز9
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  .14صفحِ

  

 ديص اظ اضائِ سَضيحبر زض هَضز ًحَُ كبضكطز ايي ثرص، ثِ اضائِ سَضيحبسي زض ذػَظ اثعاضّبي هطبّسُ ضسُ دطزاذشِ ذَاّس ضس0

 9ضَز گًَِ كِ زض هٌَي اهكبًبر هطبّسُ هي ّوبى

 

 

 

 9ثب فطهز ّبي ظيط ٍجَز زاضز شذيطُ ساظي اطالػاتاهکاى اذص ذطٍجي ٍ  -
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دصيط هي ثبضس0 زض ايي غَضر دٌجطُ اًشربة كبال ًوبيص  اهكبى« ctrl+A»اظ عطيك افعٍزى يب  افعٍزى كاالي جسيس بِ ليست -

 9زازُ ذَاّس ضس

 

ايٌكِ اعالػبر ٍاضز ضسُ فؼلي زض اًجبض هَضز ًظط اهكبى اًشربة كبال ٍ زضج سؼساز ّوبًٌس ثجز ضسيس ٍ حَالِ ٍجَز زاضز0 ثب سَجِ ثِ 

 ثجز ًطسُ اسز، ثبثز ايي الالم ضسسي اضبفِ اًجبض غبزض ذَاّس ضس0

سٌْب    "حصف"اظ اثعاض  فطؼ ٍجَز ًساضز ٍ اهكبى حصف اعالػبر ًوبيص زازُ ضسُ ثِ غَضر ديص :حصف كاال اظ ليست -

 اسشفبزُ ذَاّس ضس0 ثطزثطاي حصف كبالّبي جسيس ثجز ضسُ زض ليسز جبضي كبض

دطزاظش اطالػبر ضوبضش "اثعاض  ّبي احشوبلي اظ دطزاظش اعالػبر ٍ هحبسجِ هغبيطر ثِ هٌظَض 9پطزاظش اطالػات ضواضش كاال -

 اسشفبزُ ذَاّس ضس0   "وبال
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  142صفحِ

  

ؼبل سبظي سيسشن غيط ف"اثعاض  هطحلِ ضوبضش كبال، ثب اسشفبزُ اظ 2ديص اظ اًجبم ٍ ثجز ًْبيي  :غيطفؼال ًوَزى ضواضش كاال -

اهكبى غيطفؼبل ًوَزى ضوبضش ٍجَز زاضز0 زض غيط ايي غَضر ضوبضش ًْبيي ضسُ ٍ لبثل ٍيطايص ٍ حصف   "ضوبضش

 ًرَاّس ثَز0 

اعالػبر ضزيف جبضي سبييس ذَاّس0 اثعاض هٌبست جْز سبييس  ،ضزيف ثؼسي ػبر هطثَط ثِ ّط ضزيف ثب اًشربةدس اظ زضج اعال :ًکتِ -

هي ثبضس0 زض ًظط زاضشِ ثبضيس، زض غَضر ػسم سبييس اػساز ثجز ضسُ ٍ يب ػسم زضج اػساز هَضز   گعيٌِ  اعالػبر يك ضزيف

غفط زض ًظط گطفشِ ضسُ ٍ زض غَضر ٍجَز هَجَزي زض ًطم افعاض، حَالِ كسط اًجبض غبزض ٍ  ثِ غَضر اعالػبر ٍاضز ضسُ ،ًظط

 هَجَزي ضا غفطذَاّس ًوَز0

ضَز، سشَى ضوبضش اٍل، جْز ٍضٍز اعالػبر هطثَط ثِ هطحلِ اٍل فؼبل  سػَيط ظيط هطبّسُ هي گًَِ كِ زض ّوبى :ثبت ضواضش -

 هي ثبضس9
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  143صفحِ

  

ّبي احشوبلي هحبسجِ ذَاّس ضس، زض غَضر ٍجَز هغبيطر،  دس اظ زضج اعالػبر ضوبضش اٍل ٍ دطزاظش اعالػبر جبضي، هغبيطر

» ثبضس، ًْبيي ضسُ  سشَى  اعالػبر ٍاضز ضسُ ثب اعالػبر ًطم افعاض يكسبى هيّبيي كِ  غَضر ضزيف ضوبضش زٍم فؼبل ذَاّس ضس، زض غيط ايي

 019ٍ  4 ،1، 0ّبي  فؼبل ذَاّس ضس، ّوبًٌس ضزيف« ًْبيي ضسُ

 

ثب سَجِ ثِ سػَيط فَق، هغبيطر ّبي هَجَز ثيي اعالػبر ثجز ضسُ ٍ ًطم افعاض زض سشَى هغبيطر ثجز ضسُ اسز0 ثؼس اظ ثجز اعالػبر 

 9ًيع، زض غَضسي كِ ضوبضش زٍم

 ثيي ضوبضش زٍم ٍ اٍل هغبيطسي ٍجَز ًساضشِ ثبضس؛ يب -

 ثيي ضوبضش زٍم ٍ اعالػبر اٍليِ ثجز ضسُ زض ًطم افعاض ديص اظ ضوبضش، هغبيطسي ٍجَز ًساضشِ ثبضس؛  -

 ّبي هصكَض ًْبيي ذَاّس ضس0 زض غيط ايي غَضر ضوبضش سَم فؼبل ذَاّس ضس0 ضزيف

 هطاحل ثَزُ ثب ايي سفبٍر كِ ثؼس اظ دطزاظش ديبم ظيط ًوبيص زازُ ذَاّس ضس9 ضوبضش سَم ًيع ّوچَى سبيط
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  144صفحِ

  

 

 9ضَز زض غَضر ػسم سبييس، جْز ثجز اعالػبر هطحلِ سَم هجسزا دٌجطُ فؼبل ذَاّس ضس ٍ زض غَضر سبييس ديبم ظيط ًوبيص زازُ هي

 

س ٍ زض غَضر ػسم سبييس ضوبضش كبال ًْبيي ذَاّس زض غَضر سبييس، جْز ثجز اعالػبر هطحلِ سَم هجسزا دٌجطُ فؼبل ذَاّس ض

 ضس0
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  145صفحِ

  

 اظ هسيط ظيط جْز ثجز سبهيي كٌٌسُ ٍ ًطخ الالم هَجَز زض ضسيس هصكَض، لبثل هطبّسُ هي ثبضس0ضسيس اضبفِ اًجبض 

 اري / رسيد / رسيد اضافه انبارمديزيت كاال و خدمات / نزخ گذ

طيسّبي ثجز ضسُ يب ًطسُ هي ثبضس، هي ثبيسز ًطخ گصاضي ٍ سبهيي كٌٌسُ هغبثك ثب ثب سَجِ ثِ ايٌكِ الالم دبيبى زٍضُ اظ آذطيي ذ

 هسشٌسار سؼييي ٍ ثجز گطزز0

حَالِ ّبي آهبزُ ثجز سٌس، غبزض  ى اسٌبز ضسيسّبي هطجغ، ثب اًشربةسٌس حَالِ كسط اًجبض ًيع دس اظ غسٍض سٌس ٍ ًْبيي ًوَز

 ًوبييس0 السامّب  گعيٌِ ليسز ضسيس ٍ حَالِ ٍ اًشربة اظ هسيط ظيطذَاّس ضس0 جْز هطبّسُ حَالِ هصكَض هي سَاًيس 

    هاي كاال مديزيت كاال و خدمات / گشارش

ثبضس، كِ زض ًْبيز دس اظ  سحَيل گيطًسُ حَالِ هصكَض ثِ غَضر ديص فطؼ غبزض كٌٌسُ آى ثَزُ زض هطحلِ سَم ضوبضش كبال هي

ػبر ثجز ضسُ سؼييي سكليف ضسُ ٍ ثب اسشفبزُ اظ سٌس اغالحي، زض زفبسط هبلي اغالح ثطضسي ّبي الظم زض ذػَظ ػلل ٍجَز كسط زض اعال

 ذَاّس ضس0
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  146صفحِ

  

 اطالعات اتديي نشده 0101

 ّبي غبزض ضسُ اظ لسوز ًگْساضي كبال زض ايي لسوز ٍجَز زاضز0 اهكبى سبييس ضسيس ٍ حَالِ

  رسيسّاي تاييس ًطسُ 1.0201

 9اظ هسيط ظيط ًسجز ثِ سبييس ايي ضسيس السام ًوبييس ،ضسيس ايجبز سَاثك كبال(ثب شذيطُ ًوَزى اعالػبر ضسيسّب )ثِ ػٌَاى هثبل 

 

 مديزيت كاال و خدمات // اطالعات تاييد نطده // رسيدهاي تاييد نطده

ًوبيص زازُ  "ليسز ضسيسّبي سبييس ًطسُ"دٌجطُ  "ضسيسّبي سبييس ًطسُ"ثب اًشربة ػجبضر 

 هي ضَز0

، اظ هسيط ػٌَاى ضسُ سبييس ضسيسّبي ثجز ضسُ زض ًطم افعاضيِ كل ؛سَجِ زاضشِ ثبضيس

 0ذَاٌّس ضس
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  147صفحِ

  

 

 9ثب اسشفبزُ اظ دٌجطُ فَق اهكبًبر ظيط لبثل اًجبم ذَاٌّس ثَز

  9  كليسّبي هيبًجط   سبييس ضسيس ثب اسشفبزُ اظ اثعاض(Ctrl+O ) 

 9  كليسّبي هيبًجط   ٍيطايص ضسيس ثب اسشفبزُ اظ اثعاض(Ctrl+E ) 

  9  حصف ضسيس ثب اسشفبزُ اظ اثعاض 

 

 

 تاييس رسيس 1.020101

ًسجز ثِ سبييس  ثب اسشفبزُ اظ اثعاض  هي سَاًيس، ضسُ زض ضسيس اعويٌبى زاضشِ ثبضيسكِ اظ غحز اعالػبر ثجز  زض غَضسي

 9بلز ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَززض ايي ح 0ضسيس السام ًوبييس
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  148صفحِ

  

 
 

ديص ًوبيص چبح ضسيس ثِ هٌعلِ سبييس ضسيس ًوبيص زازُ هي ضَز ٍ زض غَضر اًشربة   زض غَضر اًشربة گعيٌِ 

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "ليسز ضسيسّبي سبييس ًطسُ"هجسز دٌجطُ  گعيٌِ 

 

 

 

 ، ديص ًوبيص چبح آى ًيع ًوبيص زازُ هي ضَز9دس اظ سبييس ضسيس
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  149صفحِ

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍيزايص رسيس 1.020102
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  .15صفحِ

  

اسشفبزُ  اظ اثعاض  هي سَاًيس ضزيف،حصف ًوَزى ضزيف ٍ يب ٍيطايص ضزيفي زض ضسيس ثبضس،كِ ًيبظ ثِ اضبفِ ًوَزى  زض غَضسي

 ًوبيص زازُ هي ضَز9 "ٍيطايص ضسيس"زض ايي حبلز غفحِ  0ًوبييس

 

 

 0فؼبل ثبضس ثِ هٌظَض حصف ٍ يب ٍيطايص ضزيف ّبي ثجز ضسُ اظ لجل ثبيسشي ػجبضر 
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  151صفحِ
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  152صفحِ

  

 حذف رسيس 1.020103

0 زض ايي حبلز ديغبم ظيط ًوبيص اسشفبزُ ًوبييس اظ اثعاض  هي سَاًيس ،حصف ًوَزى ضسيسي ضا زاضشِ ثبضيسكِ لػس  زض غَضسي

 زازُ هي ضَز9

 

 

ًوبيص  "ليسز ضسيسّبي سبييس ًطسُ"هجسز دٌجطُ  ديغبم ظيط ٍ ثب اًشربة گعيٌِ  ثب اًشربة گعيٌِ 

 زازُ هي ضَز0
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  153صفحِ

  

 0اسشفبزُ هي ضَز ثِ هٌظَض ثبظذَاًي ًوَزى اعالػبر اظ اثعاض  9  -0

اًجبم ضسُ ثبضس ٍ ًيبظ  "ليسز ضسيسّبي سبييس ًطسُ"كِ سٌظيوبسي زض دٌجطُ  زض غَضسي 9  -1

 0اسشفبزُ هي ضَز "دبن وطزى اطالػبر دٌجطُ"، زض هٌَ اهكبًبر اظ اثعاض ر ثبضسثِ ثبظگطزاًسى ثِ حبلز اٍليِ سٌظيوب

زض هٌَ اهكبًبر ،"ليسز ضسيسّبي سبييس ًطسُ"ثِ هٌظَض شذيطُ ًوَزى اعالػبر دٌجطُ  9  -2

 لبثل اًجبم ذَاّس ثَز0 ظيطشذيطُ سبظي ثب فطهز ّبي  اسشفبزُ هي ضَز0 "شذيطُ"اظ اثعاض 

 

 هي سَاًيس، زض ايي هطحلِ ضسيس لجل اظ سبييس، ًطخ گصاضي ضسُ ثبضس كِ زض غَضسي 9  -3

 0اسشفبزُ ذَاّس ضس Ctrl+Pٍ يب كليس ّبي هيبًجط  ثب ًطخ اظ اثعاض ًسجز ثِ چبح ضسيس 

 Ctrl+Shift+Pٍ يب كليسّبي هيبًجط  ؛ اظ اثعاض ثِ هٌظَض چبح ضسيس 9  -4

 0اسشفبزُ هي ضَز

 ًکتِ !!!

 .وِ سَسط وبضثط سبييس ًطًَس زاضاي ضوبضُ سطيبل ًرَاٌّس ثَز سب ظهبًي ،ضسيسّبي ثجز ضسُ

 ًکتِ !!!

 ًوبيص زازُ هي ضَز. "سبييس ًطسُ"ًوبيص چبح ضسيسّب سب ظهبًي وِ ضسيس سبييس ًطسُ ثبضس، ثب ضوبضُ ديص 
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  154صفحِ

  

 ّاي تاييس ًطسُ حَالِ 1.0202

ثبضس0 سبييس  اي هيهطحلِ 1؛ ثجز ٍ سبييس حَالِ ّب ًيع هطبثِ ضسيسّب سَجِ زاضشِ ثبضيس

 9دصيط ذَاّس ثَزظ هسيط ظيط اهكبى كليِء حَالِ ّبي ثجز ضسُ زض ًطم افعاض ا

 

 مديزيت كاال و خدمات // اطالعات تاييد نطده // حواله هاي تاييد نطده

ًوبيص  "ليسز حَالِ ّبي سبييس ًطسُ"دٌجطُ  ،"حَالِ ّبي سبييس ًطسُ"دس اظ اًشربة ػجبضر 

 زازُ هي ضَز9
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  155صفحِ

  

 9ثب اسشفبزُ اظ دٌجطُ فَق اهكبًبر ظيط لبثل اًجبم ذَاٌّس ثَز

  9  كليسّبي هيبًجط   سبييس حَالِ ثب اسشفبزُ اظ اثعاض(Ctrl+O ) 

 9  كليسّبي هيبًجط   ٍيطايص حَالِ ثب اسشفبزُ اظ اثعاض(Ctrl+E ) 

  9  حصف حَالِ ثب اسشفبزُ اظ اثعاض 

 

 

 تاييس حَالِ 1.020201

ًسجز ثِ سبييس آى  ثب اسشفبزُ اظ اثعاض  هي سَاًيس، زض حَالِ اعويٌبى زاضشِ ثبضيسكِ اظ غحز اعالػبر ثجز ضسُ  زض غَضسي

 زض ايي حبلز ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9 0السام ًوبييس

 

 
 

ديص ًوبيص چبح حَالِ ثِ هٌعلِ سبييس آى ًوبيص زازُ هي ضَز ٍ زض غَضر اًشربة   زض غَضر اًشربة گعيٌِ 

 ضَز0 ًوبيص زازُ هي "ليسز حَالِ ّبي سبييس ًطسُ"هجسز دٌجطُ  گعيٌِ 
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  156صفحِ

  

 ، ديص ًوبيص چبح آى ًيع ًوبيص زازُ هي ضَز9دس اظ سبييس حَالِ
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  157صفحِ

  

 ٍيزايص حَالِ 1.020202

0 زض ايي اسشفبزُ ًوبييس اظ اثعاض  هي سَاًيس ،ص ضزيفي ضا زض حَالِ زاضشِ ثبضيسحصف ٍ يب ٍيطاي ،كِ ًيبظ ثِ اضبفِ َضسيزض غ

 ًوبيص زازُ هي ضَز9 "ٍيطايص حَالِ"حبلز غفحِ 

 

 

 

 

 ثِ هٌظَض ػوليبر حصف ٍ يب ٍيطايص ضزيف ّبي ثجز ضسُ هطبثِ  ثجز حَالِ السام هي ضَز0
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 حذف حَالِ 1.020203

ًوبيص  ظيط0 زض ايي حبلز ديغبم اسشفبزُ ًوبييس اظ اثعاض  هي سَاًيس ،ضا زاضشِ ثبضيس اي كِ لػس حصف ًوَزى حَالِ زض غَضسي

 زازُ هي ضَز9

 

 
 

ًوبيص  "ليسز حَالِ ّبي سبييس ًطسُ"هجسز دٌجطُ  ديغبم همبثل ٍ ثب اًشربة گعيٌِ  ثب اًشربة گعيٌِ 

 زازُ هي ضَز0
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 0اسشفبزُ هي ضَز ثِ هٌظَض ثبظذَاًي ًوَزى اعالػبر اظ اثعاض  9  -0

اًجبم ضسُ ثبضس ٍ  "ليسز حَالِ ّبي سبييس ًطسُ"كِ سٌظيوبسي زض دٌجطُ  زض غَضسي 9  -1

 0اسشفبزُ هي ضَز "دبن وطزى اطالػبر دٌجطُ"زض هٌَ اهكبًبر اظ اثعاض  ،سى ثِ حبلز اٍليِ سٌظيوبر ثبضسًيبظ ثِ ثبظگطزاً

زض هٌَ اهكبًبر ،"ليسز حَالِ ّبي سبييس ًطسُ"ثِ هٌظَض شذيطُ ًوَزى اعالػبر دٌجطُ  9  -2

 ثَز0 شذيطُ سبظي ثب فطهز ّبي همبثل لبثل اًجبم ذَاّس اسشفبزُ هي ضَز0 "شذيطُ"اظ اثعاض 

 

اسشفبزُ  Ctrl+Pٍ يب كليس ّبي هيبًجط  اظ اثعاض  ،ثِ هٌظَض چبح حَالِ 9  -3

 0ذَاّس ضس

 ًکتِ !!!

 .سب ظهبًيىِ سَسط وبضثط سبييس ًطًَس زاضاي ضوبضُ سطيبل ًرَاٌّس ثَز ،حَالِ ّبي ثجز ضسُ

 ًکتِ !!!

 ًوبيص زازُ هي ضَز. "سبييس ًطسُ"ضوبضُ ديص ًوبيص چبح حَالِ ّب سب ظهبًي وِ حَالِ سبييس ًطسُ ثبضس، ثب 

 !!! ًکتِ

، سٌس هطثَط ثِ حَالِ غبزضُ لبثل حلِ ضٌبسبيي وس اػشجبض ػجَض ًىٌسوِ ضسيس هطجغ )ضسيسي وِ حَالِ اظ هحل آى غبزض ضسُ ( اظ هط سب ظهبًي

 :اظ هسيط ظيط لبثل ضٍيز ذَاّس ثَزسٌس هطثَط ثِ حَالِ غبزضُ  ،( ثطاي ضسيس هطجغ 2هطبّسُ ًوي ثبضس ٍ ثِ هحؽ سؼييي وس اػشجبض )سفػيل 

 مديزيت مالي// سيستم رسيدگي // رسيدگي اسناد //كنتزل اسناد حسابداري
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  .16صفحِ

  

 خريد كاال 0102
 0گصاضي اًَاع ضسيس ٍجَز زاضز ًطخ زض حبل حبضط زض ايي هٌَ اهكبى

 گذاري رسيس ًزخ 1.0301

 ًزخ گذاري رسيس ايجاز سَابق كاال 1.030101

اظ هسيط ظيط  ٍ ثِ هٌظَض ًطخ گصاضي ضسيس "ايجبز سَاثك وبال"ٍ سبييس ضسيس دس اظ ثجز 

 9السام ًوبييس

0 

 ايجاد سوابق كاال// نزخ گذاري // خزيد كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 

ًوبيص زازُ هي  "اًشربة اًجبض"اظ هسيط فَق دٌجطُ  "ايجبز سَاثك وبال"ثب اًشربة ػجبضر 

 0ضَز
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  161صفحِ

  

 

 ضَز9 ًوبيص زازُ هي "ًطخ گصاضي ضسيس ايجبز سَاثك وبال"غفحِ س اظ اًشربة اًجبض هَضز ًظط اظ دٌجطُ فَق، د

 

 

 0ٍ سذس ًطخ هطثَعِ ضا ٍاضز ًوبييسثِ هٌظَض ًطخ گصاضي ضسيس هصكَض اثشسا ضزيف هَضز ًظط ضا  اًشربة 
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 000زضج ًوبييس "في"يسشي ًطخ ضا زض فيلس هطثَط ثِ ، ثببس هجلغ ّط ٍاحس ثجز ًوبييساس كِ ًطخ گصاضي ضا ثط زض غَضسي

 

 ٍ 

 000زضج ًوبييس "جوغ"، ثبيسشي ًطخ ضا زض فيلس هطثَط ثِ ا ثطاسبس جوغ ّط ٍاحس ثجز ًوبييسكِ ًطخ گصاضي ض زض غَضسي

 

 

جبر هَضز ، هحبسٌّگبم ثجز هجبلغٌس سَاً ٍاسغِ آى كبضثطاى هيِ اهكبًي زض ًطم افعاض ٍجَز زاضز كِ ث ،ثِ هٌظَض سَْلز زض هحبسجبر

 0ًيبظ ضا ًيع اًجبم زّيس

 

 

 0ًوبيص هبضيي حسبة اسشفبزُ ًوبييسجْز  ،هطثَط ثِ فيلسّبي هجلغ اظ ػالهز  هي سَاًيسثسيي هٌظَض 
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  163صفحِ

  

ًسجز ثِ سبييس ًطخ ضزيف السام  ٍ يب گعيٌِ  ، ثب اسشفبزُ اظ اثعاض كِ ًطخ ّط ضزيف ضا زضج ًوَزيس دس اظ ايي

 بييس0ًو

 

0 ّوچٌيي اًجبم زاز سَاى ًيع هي ػوليبر سبييس ضزيف ّب ضا اظ هٌَ اهكبًبر ٍ ثب اسشفبزُ اظ ػجبضر 

گطزز، ثلكِ ثِ عَض ذَزكبض ثِ ضزيف ثؼسي هٌشمل  ًِ سٌْب ضزيف جبضي سبييس هي ثب اسشفبزُ اظ ػجبضر 

 ذَاّيس ضس0
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  164صفحِ

  

 هي سَاًيسثب سَجِ ثِ سػَيط فَق هحل ّبيي ثب كبزض ظضز ٍ سجع هطرع ضسُ اًس0 زض لسوشي كِ ثب كبزض سجع ضًگ هطرع ضسُ اسز 

 0جوغ كل ضزيف ّبي يك سشَى ضا هطبّسُ ًوبييس

 

 هطبّسُ هي ضَز0  "هٌجغ ذطيس"ٍ  "سغييط ضٍش"زض كبزض ظضز ضًگ زٍ ػجبضر 

 

، هَجت ييي هٌجغ ذطيس اظ لسوز ػٌَاى ضسُسؼ 0هطرع ًوبييسس هَجَزي اًجبض هٌجغ ذطيس ضا ثب سَجِ ثِ هٌجغ ذطي 00

يب  "ضجِ سجبضي"ثِ يكي اظ هٌبثغثِ عَضسيسشوي  ز عطف حسبة هَضز اسشفبزُ زض سٌس حسبثساضي ايجبز سَاثك كبالگطز هي

 اذشػبظ يبثس0 "زٍلشي"

 

ثبيسشي فؼبل  "سغييط ضٍش"، ػجبضر ّبي حسبثساضي ثبضس كِ ثجز ضسيس ايجبز سَاثك كبال ثِ هٌعلِ سغييط ضٍيِ زض غَضسي 10

 ّبي لبثل اسكب ٍ 0  ثب سَجِ ثِ سغييط ضٍيِ حسبثساضي ٍ لعٍم ثجز سَاثك ٍ گطزش هَجَزي كبال ٍ ثِ جْز اذص گعاضشضَز

، سٌس حسبثساضي هطثَط ثِ هَجت ذَاّس ضسكِ  ، فؼبل ثَزى ػجبضرثِ هَلغ اظ هَجَزي كبال ٍ اهَال

 هٌظَض گطزز0   "سؼسيالر سٌَاسي ) سغييط زض ضٍيِ ّبي حسبثساضي"ز سَاثك كبال زض حسبة ضسيس ايجب

0 ثسيي هٌظَض دس اظ زضج ًطخ عي چٌسيي هطحلِ اًجبم زّيس هي سَاًيسًطخ گصاضي ضسيس ايجبز سَاثك كبال ضا ًيع ّوچَى ثجز آى 

 0اسشفبزُ ًوبييس ضزيف ّبي ضسيس اظ اثعاض 

ٍ   ٍ ًيع اظ هٌَ اهكبًبر ٍ ػجبضر  طُ سبظي ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ شذي ؛ِ شكط اسزالظم ث

 ثبضس0 ًيع اهكبى دصيط هي Ctrl+Sاسشفبزُ اظ كليسّبي هيبًجط 
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  165صفحِ

  

ًسجز ثِ ًطخ گصاضي ضزيف ّبي ًطخ گصاضي ًطسُ  هي سَاًيس ،كِ هجسزا غفحِ هطثَط ثِ ًطخ گصاضي ضسيس ضا اجطا ًوبييس زض غَضسي

 0السام ًوبييس

شذيطُ "اظ اثعاض سَاًيس هيكِ ثِ يكجبضُ لػس شذيطُ سبظي اعالػبر ٍ ًيع اضسبل ضسيس ثِ ٍاحس حسبثساضي ضا زاضشِ ثبضيس ًيع  سيزض غَض

0 )ػوليبر هصكَض ضا اظ هٌَ اهكبًبر ٍ اسشفبزُ اظ ػجبضر اسشفبزُ ًوبييس  "ٍ اضسبل ثِ ٍاحس حسبثساضي

 ( 0سَاى اًجبم زاز ًيع هي 

، سَضيحبر زضج ضسُ ٌّگبم ثجز سٌس زض ضزيف ّب ًوبيص  "ًوبيص سَؾيحبر"ػجبضر ثب فؼبل ًوَزى 

 0ضًَس ضًَس ٍ زض غَضر غيط فؼبل ثَزى اعالػبر هطثَط ثِ سَضيحبر ًوبيص زازُ ًوي زازُ هي
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  166صفحِ

  

 

، اثعاض هصكَض غيط بضسهَضز سبييس لطاض ًگطفشِ ث "اطالػبر سبييس ًطسُ"كِ ضسيس هطثَعِ زض ٍضؼيز  ؛ زض غَضسيالظم ثِ سَضيح اسز

 0ٍاحس حسبثساضي كبال اضسبل ًوبيس سَاًس ضسيس ضا ثِ فؼبل ثَزُ ٍ كبضثط زض ايي حبلز ًوي

 

 ًزخ گذاري رسيس ذزيس كاال 1.030102

 9ٍ ثِ هٌظَض ًطخ گصاضي اظ هسيط ظيط السام ًوبييس "ذطيس وبال"دس اظ ثجز ٍ سبييس ضسيس 

 

 گذاري رسيد // خزيد كاالمديزيت كاال و خدمات // خزيد كاال // نزخ 

 

 

دٌجطُ هطثَط ثِ اًشربة اًجبض   )هطرع ضس زض سػَيط( "ذطيس وبال"ثب اًشربة ػجبضر 

 0ًوبيص زازُ هي ضَز0 زض ايي حبلز اًجبض هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس
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  167صفحِ

  

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "ذطيس وبال -ليسز ضسيسّب " ،دس اظ اًشربة اًجبض هَضز ًظط
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  168صفحِ

  

 

 9اسشفبزُ ًوبييس هي سَاًيساظ عطق ظيط  ،ثِ هٌظَض اًشربة ضسيسٍ  دٌجطُ فَقزض 

 اظ هٌَ اهكبًبر  اًشربة ػجبضر  -0

 اظ ًَاض اثعاض ثبالي دٌجطُ اًشربة اثعاض  -1

 اًشربة گعيٌِ  -2

 ثبضس0  هبِّ هي 1غَضر ديص فطؼ ًوبيص ِ ث ،ثبظُ ظهبًي ًوبيص ضسيسّب زض دٌجطُ فَق

 هطرع ضسُ السام ًوبييس0 ًسجز ثِ هطبّسُ ضسيسّب زض ثبظُ ّبي هي سَاًيسثب سغييط سبضيد هصكَض 
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  169صفحِ

  

 9َزسَاى السام ًو ثِ هٌظَض سغييط ثبظُ ظهبًي ثِ چٌس غَضر هي

زض ايي حبلز ثبيسشي سبل ٍ هبُ هَضز ًظط ضا زض فيلسّبي هطثَعِ زضج  ٍ سذس گعيٌِ  تغييط تاضيد بِ صَضت زستي: -

 0ضا اًشربة ًوبييس ٍ يب  

ٍ جْز ًوبيص   "هبُ لجل"اظ گعيٌِ  لجل،ّبي  جْز ًوبيص هبُ 9استفازُ اظ ابعاض -

 0اسشفبزُ ًوبييس  "هبُ ثؼس" هبُ ّبي ثؼس ًيع اظ گعيٌِ

0 زض غَضر اًشربة اسشفبزُ ًوَز  "ًوبيص ّوِ"سَاى اظ اثعاض  جْز هطبّسُ ّوِ ضسيسّب هي ًوايص ّوِ ضسيسّا: -

 ًوبيص زازُ هي ضَز9گعيٌِ هصكَض ديغبم ظيط 

 

 

 

 

 

 0هٌشمل ذَاّيس ضس "ذطيس وبال-ليسز ضسيسّب"، هجسز ثِ دٌجطُ غَضر ػسم سبييس ديغبم ّبي فَقزض 
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  .17صفحِ

  

 0يبر ًطخ گصاضي ًوبيص زازُ هي ضَزثِ هٌظَض اًجبم ػول "ًطخ گصاضي ضسيس ذطيس وبال"غفحِ  ،دس اظ اًشربة ضسيس هَضز ًظط

 

 

 هصكَض اثشسا ضزيف هَضز ًظط ضا  اًشربة ٍ سذس ًطخ هطثَعِ ضا ٍاضز ًوبييس0ثِ هٌظَض ًطخ گصاضي ضسيس 

 000زضج ًوبييس "في"كِ ًطخ گصاضي ضا ثط اسبس هجلغ ّط ٍاحس ثجز ًوبييس، ثبيسشي ًطخ ضا زض فيلس هطثَط ثِ  زض غَضسي

 

 ٍ 

 000زضج ًوبييس "جوغ"فيلس هطثَط ثِ كِ ًطخ گصاضي ضا ثطاسبس جوغ ّط ٍاحس ثجز ًوبييس، ثبيسشي ًطخ ضا زض  زض غَضسي
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ّوبى گًَِ كِ زض هغبلت گصضشِ ػٌَاى ضس، ثِ هٌظَض سَْلز زض هحبسجبر، اهكبًي زض ًطم افعاض ٍجَز زاضز كِ ثِ ٍاسغِ آى كبضثطاى 

 سَاًٌس ٌّگبم ثجز هجبلغ، هحبسجبر هَضز ًيبظ ضا ًيع اًجبم زّيس0 هي

 

 هطثَط ثِ فيلسّبي هجلغ، جْز ًوبيص هبضيي حسبة اسشفبزُ ًوبييس0 ثسيي هٌظَض هي سَاًيس اظ ػالهز 

 

 ثبت عَاهل افشايٌسُ ٍ كاٌّسُ

زيگطي ثبضس ٍ ثب سَجِ ثِ  افعايٌسُ ٍ كبٌّسٍُ ّط ػبهل  "هبليبر"، "ّعيٌِ حول"، "ًطخ وبال"بكشَض ذطيس كبال ضبهل كِ ف زض غَضسي

ّبي ظيط اهكبى دصيط  لصا ثجز ػَاهل كبٌّسُ ٍ افعايٌسُ ثِ غَضر ،ثْبي سوبم ضسُ كبال هٌظَض گطزًس كِ ػَاهل ػٌَاى ضسُ ثبيسشي زض ايي

 ثبضس9 هي

ثبيس اظ هحل هطثَط ثِ  ،كِ ػبهل افعايٌسُ/كبٌّسُ هرشع ثِ يك ضزيف ثبضس زض غَضسي ثبت زض هحل هطبَط بِ ضزيف سٌس: 00

 0ضزيف سٌس السام ثِ ثجز ًوبييس
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 ًکتِ !!!

 .گطزز ثجز هي "سبيط"غيط اظ هبليبر ٍ ػَاضؼ ثبضس )هبًٌس ػبهل وبٌّسُ سرفيف( زض فيلس  ، ثِػبهل ثجز ضسُ زض فبوشَض وِ غَضسيزض 

 ًکتِ !!!

 .ضلن ضا ثػَضر هٌفي ٍ زض غَضر افعايٌسُ ثَزى آى ًيع ثػَضر هثجز ثبيس ثِ ثجز ثطسس ،زض غَضر وبٌّسُ ثَزى ػبهل هطثَطِ 

000000000000000000000000000  

 

  9زضج زض هحل هطرع ضسُ ثبالي ضزيف ّبي ثجز ضسُ سٌس 10

 

 9ضطح ظيط ذَاّس ثَز سَضيحبر ّط ثرص )ثِ سفكيك( ثِ

 عاهل افشايٌسُ / كاٌّسُ 
 ػبهل هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس0 زض ايي لسوز ثبيسشي
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 ًکتِ !!!

 .ًيع فؼبل ذَاٌّس ضس   "وبٌّسُ"ٍ  "افعايٌسُ" گعيٌِ ّبي ،اًشربة ضَز "سبيط"وِ ػبهل  زض غَضسي

 

 تسْين ضَز بزاي
 0 ي كبال اًشربة ًوبييسّب زض ايي لسوز ًَع سسْين ػبهل هطثَعِ ضا جْز ضزيف

 

 ًکتِ !!!!

فؼبل ذَاٌّس  "ضبذع سسْين"، گعيٌِ ّبي هَجَز زض لسوز بة ضَزاًشر "فمط ضزيف جبضي"، ػبهلي غيط اظ ػبهل ػبهل سسْين وِ زض غَضسي

 .ضس

 ضاذص تسْين
 گيطز0 ّب غَضر هي سسْين ثط اسبس ضبذع هطرع ضسُ زض ضزيف

 

 

 

  0دس اظ هطرع ًوَزى اعالػبر فَق ًسجز ثِ زضج هجلغ السام ًوبييس

 

 ُ السام ًوَز0سَاى ًسجز ثِ سبييس اعالػبر ثجز ضس هي ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ 

 ًکتِ !!!

 ًسجز ثِ سبييس السام ًوَز. ، دس اظ ثجز ػَاهل ثبيسشي ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ ثبضسيبظ ثِ ثجز ػبهل زٍم ٍ سَهي وِ ً زض غَضسي 
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  174صفحِ

  

 تذكز !!!

 .هجلغ ٍاضز ضسُ جبيگعيي ػبهل اٍلي هي ضَز ،غَضر گيطز وِ سبييس ػبهل غيط اظ ػبهل اٍل ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  زض غَضسي 

ّبيي گطزز، ٌّگبم شذيطُ سبظي ضسيس،  سى اضلبم ضزيف يب ضزيفهجلغي ثِ ػٌَاى ػبهل كبٌّسُ ثِ ثجز ثطسس كِ ثبػث هٌفي ض ٍلشي

 ديغبم ظيط هجٌي ثط كوشط ثَزى اضظش ضزيف هَضز ًظط اظ يك ضيبل ًوبيص زازُ هي ضَز9 

 

 
 

ثِ سبييس ًطخ ضزيف السام  ًسجز ٍ يب گعيٌِ  ، ثب اسشفبزُ اظ اثعاض كِ ًطخ ّط ضزيف ضا زضج ًوَزيس دس اظ ايي

 0ًوبييس

0 ّوچٌيي ثب اًجبم زاز سَاى ًيع هي ػوليبر سبييس ضزيف ّب ضا اظ هٌَ اهكبًبر ٍ ثب اسشفبزُ اظ ػجبضر 

 گطزز، ثلكِ ثِ عَض ذَزكبض ثِ ضزيف ثؼسي هٌشمل هي ضَيس0 ًِ سٌْب ضزيف جبضي سبييس هي اسشفبزُ اظ ػجبضر 

 ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9ًسجز ثِ سبييس آى السام ًوبييس،  كِ هجلغ ضزيف زضج ًطسُ ثبضس ٍ غَضسيزض 
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 اًتراب فزٍضٌسُ
0 رص ًسجز ثِ اًشربة آى السام ًوَزسَاى زض ايي ث هي ،، فطٍضٌسُ سؼييي ًگطززٌّگبم ثجز سؼسازي ضسيس سَسظ اًجبضزاض كِ زض غَضسي

 0السام ًوبييس ضسيس ذطيس كبالثجز بر ػٌَاى ضسُ زض ثسيي هٌظَض ّوبًٌس سَضيح

 

 ؛ ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9ٌّگبم شذيطُ سبظي ضسيس، فطٍضٌسُ اًشربة ًطسُ ثبضس كِ زض غَضسي

 
 

 ًوبيص زازُ ذَاّس ضس9زض غَضسي كِ ػالٍُ ثط فطٍضٌسُ، هجلغ ًيع زض ضزيف ّب ثجز ًطسُ ثبضس، ديغبم ظيط 

 

 ضزح رسيس
 0سَاى ٍيطايص ًوَز ضطح ضسيس ضا ًيع ٌّگبم ًطخ گصاضي هي
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   ّبي ضسيس اظ اثعاض  0 ثسيي هٌظَض دس اظ زضج ًطخ ضزيفاًجبم زاز سَاى عي چٌسيي هطحلِ ًطخ گصاضي ضسيس ذطيس كبال ضا  هي

 0اسشفبزُ ًوبييس

 

ٍ   ٍ ًيع اظ هٌَ اهكبًبر ٍ ػجبضر  شذيطُ سبظي ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  ؛ِ شكط اسزالظم ث

 0ثبضس ًيع اهكبى دصيط هي Ctrl+Sاسشفبزُ اظ كليسّبي هيبًجط 

 ًطسُّبي ًطخ گصاضي  ًسجز ثِ ًطخ گصاضي ضزيف سَاًيس هي، طخ گصاضي ضسيس ضا اجطا ًوبييسغفحِ هطثَط ثِ ً هجسز كِ زض غَضسي

 السام ًوبييس0

شذيطُ "اظ اثعاض  سَاًيس هيسبظي اعالػبر ٍ ًيع اضسبل ضسيس ثِ ٍاحس حسبثساضي ضا زاضشِ ثبضيس ًيع  كِ ثِ يكجبضُ لػس شذيطُ غَضسيزض 

 )ػوليبر هصكَض ضا اظ هٌَ اهكبًبر ٍ اسشفبزُ اظ ػجبضر 0 اسشفبزُ ًوبييس  "ٍ اضسبل ثِ ٍاحس حسبثساضي

 سَاى اًجبم زاز (  ًيع هي

 يغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9زض ايي حبلز د
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 0، ديص ًوبيص چبح ضسيس ًوبيص زازُ هي ضَزاعالػبر غفحِ ًطخ گصاضي ضسيس دس اظ شذيطُ سبظي

 

 0سَاى ثِ ًوبيص ظهبى ثجز ضسيس اضبضُ ًوَز اظ جولِ هَاضزي كِ زض ديص ًوبيص چبح لبثل هطبّسُ اسز هي
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  178صفحِ

  

 ًزخ گذاري رسيس تحَيل هستقين كاال 1.030103

اظ  آى ٍ ثِ هٌظَض ًطخ گصاضي "ذطيس ٍ سحَيل هسشمين وبال"ثجز ٍ سبييس ضسيس  دس اظ

 9هسيط ظيط السام ًوبييس

 

 مديزيت كاال و خدمات // خزيد كاال // نزخ گذاري رسيد // رسيد و تحويل مستقيم كاال

 

 "ذطيس كبال"ًيع هطبثِ ًطخ گصاضي  "ضسيس ٍ سحَيل هسشمين وبال"ػوليبر ًطخ گصاضي 

 ثبضس0 هي

 

 

 ًزخ گذاري رسيس تحَيل هستقين بِ ٍاحس/ستاز 1.030104

ٍ ثِ هٌظَض ًطخ گصاضي آى اظ  "ذطيس ٍ سحَيل هسشمين وبال"دس اظ ثجز ٍ سبييس ضسيس 

 هسيط ظيط السام ًوبييس9

 

 به واحد/ستاد مديزيت كاال و خدمات // خزيد كاال // نزخ گذاري رسيد // تحويل مستقيم

 

ذطيس "ًيع هطبثِ ًطخ گصاضي  "ثِ ٍاحس/سشبزحَيل هسشمين ضسيس س"ػوليبر ًطخ گصاضي 

 ثبضس0 هي "كبال
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 ًزخ گذاري رسيس ّسايا ٍ كوك ّاي زريافتي 1.030105

ٍ ثِ هٌظَض ًطخ گصاضي اظ هسيط ظيط  "ّسايب ٍ ووه ّبي زضيبفشي"دس اظ ثجز ٍ سبييس ضسيس 

 9السام ًوبييس

هدايا و كمك هاي // نزخ گذاري رسيد // خزيد كاال // مديزيت كاال و خدمات 

  دريافتني

ذطيس "ًيع هطبثِ ًطخ گصاضي  "ّسايب ٍ ووه ّبي زضيبفشٌي"ػوليبر ًطخ گصاضي ضسيس 

 0ثبضس هي "وبال

آييي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالسي ثبيس سَسظ كبضضٌبس  80سَجِ !!! الالم اّسايي ثط عجك هبزُ 

  0هٌشرت ضييس هَسسِ اضظيبثي ٍ ليوز گصاضي ضَز

 

 رسيس زريافتي اس ستازًزخ گذاري  1.030106

 ثبضس، ضسيس زضيبفشي اظ سشبز هطسجظ ثب حَالِ اضسبل ثِ ٍاحس سبثؼِ هيثب سَجِ ثِ ايٌكِ 

هٌشمل ًرَاّس "ضسيس ّبي سبييس ًطسُ"ٍ ثِ ٍضؼيز  گطزز ثِ غَضر ذَزكبض ثجز هي لصا

 لصا دس اظ سبييس ثِ ٍضؼيز ًطخ گصاضي هٌشمل هي ضَز0،ضس

 

 9سجز ثِ ًطخ گصاضي ضسيس زضيبفشي اظ سشبز السام ًوبييسثسيي هٌظَض اظ هسيط ظيط ً

 

 دريافتي اس ستاد // نزخ گذاري رسيد // خزيد كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 
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ًوبيص  "اًشربة اًجبض"، دٌجطُ ضّبي هَسسِ ثيص اظ يك اًجبض ثبضسكِ سؼساز اًجب زض غَضسي ،"زضيبفشي اظ سشبز"دس اظ اًشربة ػجبضر

 9زض ايي حبلز اًجبض هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس زازُ هي ضَز0

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "زضيبفشي اظ سشبز-ليسز ضسيسّب"دٌجطُ  ،دس اظ اًشربة اًجبض
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 0ذَاّيس ضس "ًطخ گصاضي ضسيس زضيبفشي اظ سشبز"ٍاضز غفحِ  ،ثب اًشربة ضسيس هَضز ًظط

 

 

 0السام ًوبييس "سشبز زاًطگبُ"اًشربة ثِ هٌظَض ًطخ گصاضي ضسيس هصكَض اثشسا ًسجز ثِ 

 

 

سؼطيف ًوَزُ ٍ سذس هطبثِ اًشربة فطٍضٌسُ زض ضسيس  0هطثَط ثِ سفػيل  "اضربظ حمَلي زٍلشي"اثشسا ًبم سشبز زاًطگبُ ضا زض گطٍُ 

 0ذطيس كبال )اًشربة اظ زضذز/جسشجَي ًبم يب كس( ًسجز ثِ اًشربة آى السام ًوبييس
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 السام ثِ ًطخ گصاضي ٍ سبييس ًطخ ضزيف هَضز ًظط ًوبييس ديغبم ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز9 "سشبز زاًطگبُ"ربة كِ لجل اظ اًش زض غَضسي

 

، ضسيس هصكَض ثب ًطخ هطبّسُ ِ زض سشبز اضسبل كٌٌسُ غبزض ٍ زض ٍضؼيز ضسيسگي ثبضسزض غَضسي كِ سٌس حَالِ اضسبل ثِ ٍاحس سبثؼ

 9هي ضَز

 

 ًکتِ !!!

زض حبل حبؾط اهىبى سغييط ًطخ ثٌبثِ ًيبظ وبضثط ٍجَز زاضشِ ٍ ثِ جْز لعٍم سْبسط حسبة ّبي في  ،اضائِ ضسُ زض ثبالثب سَجِ ثِ سَؾيحبر 

 . طخ ّبي ثجز ضسُ زض سشبز زضج گطززضزيف ّب هطبثِ ً  ًطخهبثيي )ضاثط وبال/اهَال( زض دبيبى سبل ؾطٍضيسز 
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 ًزخ گذاري رسيس زريافتي اس ٍاحس 1.030107

ثِ  لصا ثبضس، هي"اضسبل ثِ سشبز"هطسجظ ثب حَالِ  "زضيبفشي اظ ٍاحس"ضسيس ثب سَجِ ثِ ايٌكِ 

دس اظ  هٌشمل ًرَاّس ضس ٍ "ضسيس ّبي سبييس ًطسُ"ٍ ثِ ٍضؼيز  گطزز غَضر ذَزكبض ثجز هي

ثسيي هٌظَض اظ هسيط ظيط ًسجز ثِ ًطخ گصاضي ضسيس  سبييس ثِ ٍضؼيز ًطخ گصاضي هٌشمل هي ضَز0

 9السام ًوبييس زضيبفشي اظ ٍاحس سبثؼِ

 

 دريافتي اس واحد تابعه// نزخ گذاري رسيد // خزيد كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 

ضّبي هَسسِ ثيص كِ سؼساز اًجب ، زض غَضسي"زضيبفشي اظ ٍاحس سبثؼِ" دس اظ اًشربة ػجبضر

ًظط ضا اًجبض هَضز ًوبيص زازُ هي ضَز0 زض ايي حبلز  "اًشربة اًجبض"، دٌجطُ اظ يك اًجبض ثبضس

 9اًشربة ًوبييس
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 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "اظ ٍاحسّبي سبثؼِ زضيبفشي-ليسز ضسيسّب"، دٌجطُ دس اظ اًشربة اًجبض

 

كليِ هطاحل هطبّسُ ًطخ ٍ سبييس ايي  0ذَاّيس ضس "ًطخ گصاضي ضسيس زضيبفشي اظ ٍاحس سبثؼِ"ٍاضز غفحِ  ،ثب اًشربة ضسيس هَضز ًظط

 0سشبز هي ثبضسضسيس هطبثِ ضسيس زضيبفشي اظ 

 

سؼطيف ًوَزُ ٍ سذس هطبثِ اًشربة  0هطثَط ثِ سفػيل  "اضربظ حمَلي زٍلشي"اثشسا ًبم ٍاحس سبثؼِ اضسبل كٌٌسُ كبال ضا زض گطٍُ 

 0فطٍضٌسُ زض ضسيس ذطيس كبال )اًشربة اظ زضذز/جسشجَي ًبم يب كس( ًسجز ثِ اًشربة آى السام ًوبييس

السام ثِ ًطخ گصاضي ٍ سبييس ًطخ ضزيف هَضز ًظط ًوبييس ديغبم ظيط ًوبيص زازُ  "سبثؼِ اضسبل وٌٌسُ ٍاحس"كِ لجل اظ اًشربة  زض غَضسي

 هي ضَز9
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  185صفحِ

  

 اضافِ اًبارًزخ گذاري رسيس  1.030108

اظ هسيط  "اؾبفِ اًجبض"ضسيس  ٍ ثِ هٌظَض ًطخ گصاضي اًجبم ػوليبر ضوبضش كبالدس اظ 

 ظيط السام ًوبييس9

 اضافه انبار// نزخ گذاري رسيد // خزيد كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 ثبضس0 هي "ذطيس وبال"ًيع هطبثِ ًطخ گصاضي  "اؾبفِ اًجبض"ػوليبر ًطخ گصاضي ضسيس 

 

اًشربة سبهيي كٌٌسُ ثطاي ايي ضسيس سبثيطي زض سَليس سٌس حسبثساضي هطثَعِ سَجِ !!! 

 0 ًرَاّس زاضز
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 اهي كاال گزارش 0103
 9ظيطهجوَػِ ظيط هي ثبضس 6، ايي ثرص هشطكل اظ كِ زض سػَيط همبثل هطَْز اسز ّوبى عَض

 

 

 حَالِ/ليست ضسيس -1

 كاضزكس كاال -2

 كاضزكس ضيالي كاال -3

 گطزش كاال -4

 گطزش ضيالي كاال -5

 تگ اًباضگطزاًي -6

 ّاي ثبت ضسُ گعاضش اظ حَالِ -7
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 ليست رسيس / حَالِ 1.0401

 9هسيط ظيط هوكي ذَاّس ثَزهطبّسُ ٍ چبح ضسيسّب ٍ حَالِ ّبي غبزضُ زض ًطم افعاض اظ 

 حواله/ليست رسيد// گشارش هاي كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 ًوبيص زازُ هي ضَز9 "ليسز ضسيسّب/حَالِ ّبي ثجز ضسُ"دٌجطُ  "ليسز ضسيس/حَالِ"ثب اًشربة ػجبضر 

 

 ثبضس9 ظيطهي ثِ ضطحثرص سفكيك ضسُ  1، زاضاي فَقدٌجطُ 

 ليسز ضسيسّبي ثجز ضسُ  00

 حَالِ ّبي ثجز ضسُليسز  10

 0ًوبييسًسجز ثِ هطبّسُ ضسيسّب ٍ حَالِ ّب السام  هي سَاًيس "حَالِ ّب"ٍ "ضسيسّب"هطثَط ثِ  Tabثب اًشربة 

 
 

 هي سَاًيسثبضس0 ثب سغييط سبضيد هصكَض  هبِّ هي 1غَضر ديص فطؼ ًوبيص ِ ّب زض دٌجطُ فَق ث ثبظُ ظهبًي ًوبيص ضسيس ٍ حَالِ

 0ًسجز ثِ هطبّسُ ضسيسّب زض ثبظُ هطرع ضسُ السام ًوبييس
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  188صفحِ

  

 9سَاى السام ًوبييس ِ چٌس غَضر هيثِ هٌظَض سغييط ثبظُ ظهبًي ث

زض ايي حبلز ثبيسشي سبل ٍ هبُ هَضز ًظط ضا زض فيلسّبي هطثَعِ زضج  ٍ سذس گعيٌِ  :تغييط تاضيد بِ صَضت زستي -

 0ضا اًشربة ًوبييس  ٍ يب  

ٍ جْز   "هبُ لجل"ّبي لجل اظ گعيٌِ  جْز ًوبيص هبُ 9 ابعاض استفازُ اظ  -

 0اسشفبزُ ًوبييس ًوبيص هبُ ّبي ثؼس ًيع اظ گعيٌِ 

 

)سطسيت حطٍف الفجب( ٍ يب  ّط لسوز اظ سغط هطثَط ثِ ػٌبٍيي سشَى ّب هي سَاى اعالػبر ّط سشَى ضا اظ كن ثِ ظيبزاًشربة ثب 

 0ثبلؼكس هطست سبظي ًوَز

 
 

 



 ضاٌّوبي وبضثطي ًطم افعاض ًظبم ًَيي هبلي  ضطوز في آٍضاى اطالػبر ٍ اضسجبطبر ضٍظآهس
 1333فطٍضزيي  هبُ                

 p03-2.0.6.8      ًسرِ 

 

  
  189صفحِ

  

 0هي سَاى اعالػبر سشَى ّب ضا ثط حست يك ػجبضر ذبظ فيلشط ًوَز ّوچٌيي ثب كليك ثط ضٍي ػالهز 

 

( ٍ چبح ثسٍى ًطخ ثب اسشفبزُ ctrl+p)ايي ثرص هي سَاى ثِ لبثليز چبح ّوطاُ ثب ًطخ ثب اسشفبزُ اظ اثعاض اظ زيگط اهكبًبر

  ًوَز0( ضسيس ٍ حَالِ ّب اضبضُ ctrl + shift +p)اظ اثعاض 
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  .19صفحِ

  

 كارزكس كاال 1.0402

 اسز0 ضسيس ٍ حَالِ ّب( زض ثبظُ ظهبًي هَضز ًظطوبهي ٍضٍز ٍ ذطٍج ّبي اًجبض يك كبال )كبضزكس كبال، گعاضضي اظ س

 ضسيس ٍ حَالِ ٍ ثِ هٌظَض ثطضسي ٍ اعالع اظ ضًٍس سغييطار هَجَزي يك كبالي ذبظ )ٍضٍز ٍ ذطٍج كبال( ّوطاُ ثب اهكبى هطبّسُ

 سَاى اظ كبضزكس كبال اسشفبزُ ًوَز0 هي كبال، اسٌبز حسبثساضي هطثَط ثِ آى

 9جْز هطبّسُ كبضزكس كبال اظ هسيط ظيط السام ًوبييس

 هاي كاال // كاردكس كاال مديزيت كاال و خدمات // گشارش

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "وبضزوس وبال"غفحِ  "وبضزوس وبال"ثب اًشربة ػجبضر 
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  191صفحِ

  

 0سؼييي ًوبييس ضا ثب اسشفبزُ اظ اًشربة گعيٌِ  زاضاي گطزش هي ثبضساثشسا ًبم اًجبضي كِ كبالي هَضز ًظط زض آى زض دٌجطُ فَق 

 

 0سذس كبالي هَضز ًظط ضا ثط اسبس ضٍش ّبي ػٌَاى ضسُ زض ثرص ثجز ضسيسايجبز سَاثك كبال اًشربة ًوبييس

 000كبال اظ فْطسز ّبي كطَيي هَجَز گطٍُ فطػيٍ  گطٍُ اغلي ،عجمِ اًشربة 

 

طرع ضسُ زض عجمِ ٍ گطٍُ ّبي هَضز ًظط ضا سؼييي ٍ سذس كبالّبي هَضز ًظط ضا اظ هحل ه هي سَاًيس ثب كليك ثط ضٍي گعيٌِ 

 0سػَيط اًشربة ًوبييس
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  192صفحِ

  

 ٍُ9ّب اظ ليسز اًشربة گط 

ليسز اًشربة كبال ضا هطبّسُ ٍ سذس گطٍُ هَضز ًظط ضا  ثب اًشربة گعيٌِ  هي سَاًيسّب اظ زضذشَاضُ  جْز اًشربة عجمِ ٍ گطٍُ

 0اًشربة ًوبييس

 

 0دس اظ  سؼييي گطٍُ هَضز ًظط ًسجز ثِ اًشربة كبال اظ عطيك سَضيحبر ػٌَاى ضسُ زض لسوز لجل السام ًوبييس
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  193صفحِ

  

 ٍُجستجَي گط: 

ليسز جسشجَ ضا هطبّسُ ٍ سذس گطٍُ هَضز   ثب اًشربة گعيٌِ  هي سَاًيسّب اظ عطيك جسشجَ  جْز اًشربة عجمِ ٍ گطٍُ

 0ًظط ضا جسشجَ ًوبييس

 

 0اى ضسُ زض لسوز لجل السام ًوبييسدس اظ  سؼييي گطٍُ هَضز ًظط ًسجز ثِ اًشربة كبال اظ عطيك سَضيحبر ػٌَ
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  194صفحِ

  

 9جسشجَي هسشمين كبال  

كليك كطزُ ٍ سذس اظ عطيك دٌجطُ ظيط اثشسا ثط ضٍي گعيٌِ سَاًيسهي كِ كبالي ذبغي ضا هس ًظط زاضشِ ثبضيس ًيع  زض غَضسي

 0 جَي كبالي هَضز ًظط السام ًوبييسًسجز ثِ جسش

 

ثسيي هٌظَض اثشسا هَلفِ هَضز ًظط ضا اًشربة كطزُ  هي ثبضس0اهكبى دصيط  "وس وبال"ٍ  "ًبم وبال"عطيك جسشجَ ثط اسبس  1جسشجَ ثِ 

0 الظم ثِ ػوليبر جسشجَ ضا آغبظ ًوبييس ، سذس ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ بيخ ًوبييسٍ سذس ًبم/كس كبال ضا زض كبزض هطرع ضسُ س

اي ذَاّس ثَز كِ كليِ ًِگَِ ، ًشيجِ جسشجَ ثبضر هَضز ًظط جْز جسشجَ ثجز ضًَسٍ سذس ػج *كِ اثشسا ػالهز  سَضيح اسز زض غَضسي

  0000 هطبثِ سػَيط ظيطاٌّس ضسٍجَز زاضز ًوبيص زازُ ذَ آى ّبكبالّبيي كِ ػجبضر زضج ضسُ زض ًبم 

 

 0كليك ًوبييس  زض ايي حبلز كبال ضا اًشربة ًوَزُ ٍ سذس ثط ضٍي گعيٌِ 
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  195صفحِ

  

 9اًشربة كبال اظ زضذز  

  0كليك ًوبييس ثِ هٌظَض اًشربة كبال اظ زضذز اثشسا ثط ضٍي گعيٌِ 

 
 

 0كبالي هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس هي سَاًيسًوبيص زازُ ضسُ ٍ  "اًشربة وبال"زض ايي حبلز دٌجطُ 
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  196صفحِ

  

 9ثجز كس هحلي  

 0ضا ثط اسبس كس هحلي اًشربة ًوَز سَاى كبال غَضر ًوبيص زازُ ضسُ زض سػَيط ظيط هي 1ثِ 

 

 

 

كليك ًوبييس  ، كبفيسز كس هحلي ضا ثجز كطزُ ٍ سذس ثط ضٍي ػالهز ًوبييس السام "وس هحلي وبال"كِ اظ لسوز  زض غَضسي

ال ٍ سذس كس هحلي كب ضا فؼبل ًوَزُ  "وس هحلي"، اثشسا ثبيسشي ػجبضر اظ لسوز دبييي ًبم كبال السام ًوبييس كِ ٍ زض غَضسي

 0ضا زض كبزض هطثَعِ ثجز ًوبييس

 

 9ثجز كس سيسشوي كبال  

 0ظط ضا زض كبزض هطثَعِ ثجز ًوبييس، كس كبالي هَضز ً "وس هحلي"ثب سَجِ ثِ غيط فؼل ثَزى ػجبضر  ٍ ثسيي هٌظَض

 

 

 

 

 ُ9اًشربة ًبم كبال اظ فْطسز آذطيي الالم هَضز اسشفبز 
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  197صفحِ

  

َضز يكي اظ اهكبًبسي كِ زض ايي لسوز ٍجَز زاضز لبثليز ًوبيص ليسز هطثَط ثِ ثيسز للن كباليي اسز كِ زض آذطيي ضسيسّب ه

 اسشفبزُ لطاض گطفشِ اًس0 

 

 
 

زض ايي حبلز ليسز كبالّبي اسشفبزُ ضسُ اذيط  0ثِ هٌظَض هطبّسُ الالم هصكَض ثط ضٍي ػالهز هطرع ضسُ زض سػَيط كليك ًوبييس

 ًوبيص زازُ هي ضَز0

 0هطبّسُ ًوبيٌسكبضثطاى هي سَاًٌس زض غَضر سوبيل گعاضش هطثَط ثِ كبالي هَضز ًظط ذَز ضا زض يك ثبظُ ظهبًي ذبظ 

 
 

 ، ذَاّس ضس0يد ايجبز ضسيس ٍ حَالِ ّبي غبزضُ، سبضيد كبضثط جبيگعيي سبض "سبضيد وبضثط" ثب فؼبل ًوَزى ػجبضر

كليِ ػوليبر هطثَط ثِ  ، "ًوبيص جعئيبر" ، كبالي هَضز ًظط ٍ ثبظُء ظهبًي ٍ ثب اًشربة گعيٌِدس اظ سؼييي اًجبض

 كبال زض غفحِ سوز چخ ًوبيص زازُ هي ضَز0
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  198صفحِ

  

 
 

)زض كٌبض ضطح هطثَط ثِ سشَى ًَع ( فؼبل هي ضَز؛  ، ػالهز ، ثب اًشربة  ّط ضزيفكِ زض سػَيط فَق هطرع اسز ّوبى عَض

 0ضز ًظط ضا هطبّسُ ذَاّيس كطزِ هَ، ديص ًوبيص چبح هطثَط ثِ ضسيس يب حَالثط ضٍي ػالهز هصكَض كليك ًوبييس كِ زض غَضسي

 

 ثبضس9 اهكبى فَق زض ذػَظ هطبّسُ اسٌبز حسبثساضي ضسيس ٍ حَالِ ّب ًيع غبزق هي

 

كِ ثط ضٍي  زض غَضسي 0)زض كٌبض ضطح هطثَط ثِ سشَى ضوبضُ سٌس حسبثساضي ( فؼبل هي ضَز ثب اًشربة  ّط ضزيف ػالهز 

 چبح هطثَط ثِ سٌس حسبثساضي ضسيس يب حَالِ هَضز ًظط ضا هطبّسُ ذَاّيس كطز0  ،ػالهز هصكَض كليك ًوبييس
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  199صفحِ

  

 
 

 0اسشفبزُ ًوبييس اظ گعيٌِ   هي سَاًيسثِ هٌظَض چبح گعاضش كبضزكس كبال 

 

ًوبيص "ٍ  "ًوبيص سٌس"، گعيٌِ ّبي سبثساضي ضسيس ًيع غبزض ضسُ ثبضيسكِ ضسيس/حَالِ هَضز سبييس ثَزُ ٍ سٌس ح زض غَضسي

حَالِ ضزيف هَضز ، ضسيس ٍ ز هصكَض ًسجز ثِ هطبّسُ سٌس ضسيسسَاًس ثب اًشربة ّط كسام اظ هَاض فؼبل ذَاٌّس ضس ٍ كبضثط هي "ضسيس/حَالِ

 0ًظط السام ًوبيس
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  ..2صفحِ

  

 كارزكس ريالي كاال 1.0403

هَجَزي يك كبالي ذبظ )ٍضٍز ٍ ذطٍج كبال( ّوطاُ ثب اهكبى هطبّسُ  سؼسازي ٍ ضيبليثِ هٌظَض ثطضسي ٍ اعالع اظ ضًٍس سغييطار 

 اسشفبزُ ًوَز0 "كبضزكس ضيبلي كبال"سَاى اظ  اسٌبز حسبثساضي هطثَط ثِ آى هي

 9ي كبال اظ هسيط ظيط السام ًوبييسجْز هطبّسُ كبضزكس ضيبل

 كاردكس ريالي كاال// گشارش هاي كاال // مديزيت كاال و خدمات 

 ًوبيص زازُ هي ضَز0 "وبضزوس ضيبلي وبال"غفحِ  ،"وبضزوس ضيبلي وبال"ة ػجبضر ثب اًشرب

 ثبضس0 ، كبال ٍ ثبظُ ظهبًي 0000ٍ هطبثِ كبضزكس كبال هيكليِ ػوليبر اًشربة اًجبض
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  2.1صفحِ

  

 گززش كاال 1.0404

، ذطيس يب زضيبفشي عي زٍضُ ٍ هػطفي يب اضسبلي عي زٍضُ ثطاي سوبهي اضش هطثَط ثِ هَجَزي اثشساي زٍضُثِ هٌظَض اسشرطاج گع

 0اسشفبزُ ًوَز "گطزش وبال"اظ گعاضش سَاى  كبالّبي هَجَز زض يك اًجبض هي

 9ش كبال اظ هسيط ظيط السام ًوبييسجْز هطبّسُ گعاضش گطز

 گزدش كاال//هاي كاال گشارش//مديزيت كاال و خدمات

 ًوبيص زازُ هي ضَز9   "هَجَزي وبال ٍ گطزش"دٌجطُ  "الگطزش وب"ػجبضر  ثب اًشربة
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  2.2صفحِ

  

 "ًوبيص" ٍ سبييس گعيٌِ ٍ زٍضُ گطزش  ثب اًشربة ًبم اًجبض 

 0گعاضش گطزش كبال السام ًوبييس اذص ًسجز ثِ 

، كبالّبيي كِ عي زٍضُ زاضاي گطزش ثَزُ ٍلي هبًسُ ًساضًس  "ًوبيص هبًسُ غفط" ثب فؼبل ًوَزى ػجبضر

 0ضًَس ًوبيص زازُ هيًيع 

 0سَاى ًسجز ثِ چبح گعاضش اسشرطاج ضسُ السام ًوَز هي  "چبح" ثب اسشفبزُ اظ اثعاض

اهكبى چبح گعاضش ثب اسشفبزُ اظ فطهز اًشربثي هشطكل   "چبح ثب فطهز غفحِ"ثب اسشفبزُ اظ اثعاض 

 ّبي هَضز ًظط كبضثط ٍجَز زاضز0 اظ سطسشَى

 

ًوبيص زازُ  "ضزيف جبضي"00 كبالي هطثَعِ زض لسوز 0ٍ "اثشساي زٍضُ" ،"وس وبال" ،"ًبم وبال"اظ جولِ  ، اعالػبسياًشربة ّط ضزيفثب 

 هي ضَز0
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  2.3صفحِ

  

ًسجز ثِ هطبّسُ كبضزكس سؼسازي كبالي ضزيف اًشربة ضسُ السام   "ًوبيص وبضزوس" ثب اًشربة گعيٌِ

 0ًوبييس
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  2.4صفحِ

  

 گززش ريالي كاال 1.0405

سوبهي غبزضُ ٍ هبًسُ كبالثطاي  ،ٍاضزُ ،اػن اظ هَجَزي اثشساي زٍضُ ،هَجَزي كبال گطزش ثِ ثِ هٌظَض اسشرطاج گعاضش ضيبلي هطثَط

 0اظ ايي گعاضش اسشفبزُ ًوبييس هي سَاًيس، كبالّبي هَجَز زض يك اًجبض

 9جْز هطبّسُ گعاضش گطزش ضيبلي كبال اظ هسيط ظيط السام ًوبييس

 ي كاالهاي كاال//گزدش ريال مديزيت كاال و خدمات//گشارش

 9ًوبيص زازُ هي ضَز  "()ضيبلي گطزش ٍ هَجَزي وبال"دٌجطُ  "گطزش ضيبلي وبال"ثب اًشربة  ػجبضر 

 

 "ًوبيص"ٍ سبييس گعيٌِ  ٍ زٍضُ گطزش  ثب اًشربة ًبم اًجبض 

 0گعاضش گطزش كبال السام ًوبييس ًسجز ثِ اذص 
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  2.5صفحِ

  

 ًوبيص زازُ هي ضَز9ثِ ايي سطسيت گطزش كبال زض اًجبض هَضز ًظط ثِ غَضر ظيط 

 

ًوبيص زازُ  "ضزيف جبضي"00 كبالي هطثَعِ زض لسوز 0ٍ "اثشساي زٍضُ" ،"وس وبال" ،"ًبم وبال"، اعالػبسي اظ جولِ اًشربة ّط ضزيفثب 

 هي ضَز0
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  2.6صفحِ

  

ًسجز ثِ هطبّسُ كبضزكس ضيبلي كبالي ضزيف اًشربة ضسُ السام  ، "ًوبيص وبضزوس" ثب اًشربة گعيٌِ

 0ًوبييس

 

، كبالّبيي كِ عي زٍضُ زاضاي گطزش ثَزُ ٍلي هبًسُ ًساضًس  "ًوبيص هبًسُ غفط"فؼبل ًوَزى ػجبضر ثب 

 ضًَس0 ًيع ًوبيص زازُ هي

 

 0سَاى ًسجز ثِ چبح گعاضش اسشرطاج ضسُ السام ًوَز ، هي "چبح"ثب اسشفبزُ اظ اثعاض 

 

، ثبيس اظ گعيٌِ ، السام ثِ اذص ايي گعاضش ًوبييسهغبثمز ًساضز (80هبًٌس ( كِ ثب سبل جبضي )81 هبًٌسكِ زض سبل هبلي ) زض غَضسي

 0اسشفبزُ ًوبييس    "سبضيد وبضثط"

 

اهكبى اذص گعاضش اظ هَجَزي سوبم اًجبضّبي سوبم ٍاحسّبي سبثؼِ ثِ ّوطاُ   "سوبم اًجبضّب"ثب فؼبل ًوَزى اثعاض 

 اًجبضّبي سشبز زض سشبز ٍجَز زاضز0

 غَضر ًوبيص زازُ ضسُ زض سػَيط اهكبى دصيط هي ثبضس9 2اهكبى اذص گعاضش ثِ ثب اًشربة گعيٌِ فَق، 

 

 "ًوبيص جوغ زض گطٍُ ثٌسي" اظ گعيٌِ هي سَاًيس، ط ثطاسبس گطٍُ اغلي، فطػي يب عجمِزض غَضر اػوبل فيلش

 9جوغ ّط گطٍُ ثِ غَضر ظيط اسشفبزُ ًوبييس ،جْز ًوبيص اعالػبر سؼسازي / ضيبلي 
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  2.7صفحِ
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  2.8صفحِ

  

 اًبارگززاًيتگ  1.0406

جلَگيطي اظ سكطاض ضوبضش يب اظ للن افشبزى كبال  ،)ثطگِ ضوبضش كبال( فطهي ذبظ جْز هسشٌس كطزى ضوبضش كبال 9سگ اًجبض گطزاًي

جْز ضوبضش كِ لجل اظ ضطٍع اًجبض گطزاًي ثبيس هطرػبر ّط كبال ثط ضٍي آى زضج ٍ جْز الػبق ثِ هَجَزي كبال سحَيل اًجبض زاض ضَز ايي 

زض لسوز زٍم  –زض لسوز اٍل اعالػبر ضوبضش اٍل  0ِ زاضاي سطيبل هي ثبضس اظ دبييي ثِ ثبال ثِ سِ لسوز سفكيك ضسُ اسزفطم ك

 0اعالػبر ضوبضش زٍم ٍ زض لسوز سَم اعالػبر ضوبضش ًْبيي زضج هي ضَز

لسوز اٍل سگ كِ ٍيژُ ثجز ثب سَجِ ثِ ضٍش ضوبضش كبال كِ يكجبض هي ثبضس زض ٌّگبم ضوبضش كبالي هَضز ًظط هي ثبيسز 

ضوبضش اٍل هي ثبضس جسا ٍ اعالػبر ضوبضش زض آى زضج  ضَز0 ثسيْي اسز چٌبًچِ سبيط لسوز ّب هَضز اسشفبزُ لطاض ًگيطز ايي سگ سب 

 0دبيبى اًجبض گطزاًي ثبيس ثِ كبال الػبق ثبضس ٍ زض دبيبى ضوبضش جوغ آٍضي ٍ ثِ ّوبٌّگ كٌٌسُ اًجبض گطزاًي سحَيل ضَز

 9هٌظَض چبح سگ اًجبضگطزاًي اظ هسيط ظيط السام ًوبييسثِ 

 

 تگ انبارگزداني//هاي كاال گشارش//مديزيت كاال و خدمات

 دٌجطُ سٌظيوبر سگ اًجبضگطزاًي ًوبيص زاُ هي ضَز0 "سگ اًجبضگطزاًي"ثب اًشربة ػجبضر 

 

 

 0كليك ًوبييس "سبييس"زض ايي حبلز اثشسا ًبم اًجبض ٍ ًَع گعاضش ضا اًشربة ٍ سذس ثطٍي گعيٌِ 
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  2.9صفحِ

  

 :ًَع گشارش

سگ اًجبضگطزاًي فمظ جْز كبالّبيي غبزض هي  ،"فمط وبالي زاضاي هَجَزي"ثب فؼبل ًوَزى ػجبضر  :فقط كاالي زاضاي هَجَزي

 0ثبضٌس ضَز كِ زض سيسشن اًجبض زاضاي هَجَزي هي

اًجبضگطزاًي جْز كليِ كبالّبيي غبزض هي ضَز كِ  سگ ،"فمط وبالي زاضاي گطزش"ثب فؼبل ًوَزى ػجبضر  :فقط كاالي زاضاي گطزش

 0زض سيسشن اًجبض زاضاي گطزش ثَزُ اًس 

 سگ اًجبضگطزاًي جْز كليِ كبالّبي سؼطيف ضس زض ًطم افعاض  غبزض هي ضَز0 ،"سوبم وبال ّب"ثب فؼبل ًوَزى ػجبضر  :توام كاال ّا

  0سغييط آى سَسظ كبضثط ٍجَز زاضزفطؼ سبضيد ضٍظ ثَزُ ٍ اهكبى  سبضيد ضوبضش ثِ غَضر ديص
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  .21صفحِ

  

 ّاي ثبت ضسُ گشارش اس حَالِ 1.0407

 9دٌجطُ ظيط ًوبيص زازُ هي ضَز ،اظ هسيط ظيط "ّبي ثجز ضسُ گعاضش اظ حَالِ"ثب اًشربة گعيٌِ 

 هاي ثبت ضده گشارش اس حوالههاي كاال/ مديزيت كاال و خدمات/گشارش

 

زضيبفز وٌٌسُ "فبزُ اظ گعيٌِ ثب اسش هي سَاًيس ،سحَيل زازُ ضسُ ثِ يك ضرع ثبضسكِ ًيبظ ثِ گعاضش اظ كبالّبي  زض غَضسي -

 9زضيبفز كٌٌسُ هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس "وبال

 000000000000  

  0ضًَس ّب ًوبيص زازُ هي سوبم زضيبفز كٌٌسُ ،غَضر زض غيط ايي

 0ضًَس سٍى زضيبفز كٌٌسُ گعاضش هيّب ث سوبم حَالِ ،غيطفؼبل گطزز "سفىيه ضَز"كِ گعيٌِ  زض غَضسي

كبال /  ،"وبال / اهَال"ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  هي سَاًيس ،كِ ًيبظ ثِ گعاضش اظ يك كبالي ذبظ سحَيل ضسُ ثِ اضربظ ثبضس زض غَضسي -

 9اهَال هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس

 000000000  

  0سوبم الالم ذبضج ضسُ اظ اًجبض ًوبيص زازُ هي ضَز ،غَضر زض غيط ايي
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  211صفحِ

  

 0ضًَس ّب ثسٍى ًبم كبال ًوبيص زازُ هي سوبم حَالِ ،غيطفؼبل گطزز "سفىيه ضَز"كِ گعيٌِ  زض غَضسي

 9جْز اذص ايي گعاضش اظ يك اًجبض ذبظ ثبيس ًبم اًجبض هَضز ًظط ضا اًشربة ًوبييس -

 

 0ب هطبّسُ هي ضَزّ غَضر اعالػبر سوبم اًجبض زض غيط ايي

 0ثسٍى ػٌَاى ًبم اًجبض ًوبيص زازُ هي ضَز ،حَالِ سوبم اًجبضّب ،غيطفؼبل گطزز" سفىيه ضَز"كِ گعيٌِ  زض غَضسي

 9اهكبى سغييط ايي سبضيد سَسظ كبضثط ٍجَز زاضز ،ثبضس سبضيد ضٍظ هي ،فطؼ سبضيد اذص ايي گعاضش ثِ غَضر ديص -

 

 ضا فؼبل" ثسٍى هحسٍزيز سبضيري"گعيٌِ  هي سَاًيس ،ّبي هرشلف هَضز ًيبظ ثبضس زض سبلكِ گعاضش اظ ذطٍجي اًجبض  زض غَضسي -

ثِ ايي سطسيت ذطٍجي ّط اًجبض  0ثِ غَضر ذَزكبض فؼبل هي ضَز زض ايي غَضر گعيٌِ  0ًوبييس

 0ثِ سفكيك سبل هبلي ًوبيص زازُ هي ضَز

 

 ،ثبضس ،( هغبثمز ًساضز 81( كِ ثب سبل جبضي ) هبًٌس  78لي ) هبًٌس كِ ًيبظ ثِ اذص گعاضش اظ ذطٍجي اًجبض زض سبل هب زض غَضسي -

 0ًوبييس ضا فؼبل ثبيس گعيٌِ 

افعاض هَضز  ّب جْز دطزاظش اعالػبر سَسظ ًطم سبضيد ثجز حَالِ ،اسشفبزُ ًوبييس كِ اظ گعيٌِ  زض غَضسي -

 0ًوبيص زازُ ًوي ضَز ،ز ًيبظ اسزهَض ،زض ايي حبلز اعالػبسي كِ زض هَضز ثبال 0اسشفبزُ لطاض ذَاّس گطفز

 0اعالػبر ثِ سفكيك هبُ ًوبيص زازُ هي ضَز ،هَضز اسشفبزُ لطاض گيطز كِ گعيٌِ زض غَضسي -

ّبي هَضز ًظط ضا زض  ضوبضُ سطيبل حَالِ / حَالِ هي سَاًيس ،كِ اظ يك يب چٌس حَالِ ذبظ گعاضضي هَضز ًيبظ اسز زض غَضسي -

ّب ثب ايي ضوبضُ سطيبل  زض ايي حبلز اًَاع حَالِ / حَالِ 0ٍاضز ًوبييس 

 0ًوبيص زازُ هي ضَز
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 0ضًَس ّب ثسٍى سفكيك ًَع حَالِ ٍ ضوبضُ سطيبل ًوبيص زازُ هي سوبم حَالِ ،غيطفؼبل گطزز "سفىيه ضَز"كِ گعيٌِ  زض غَضسي -

ديغبم ظيط  ،لطاض زّيس ،كبال / اهَال ٍ سطيبل حَالِ ،كِ ًطبًگط هَس ضا ضٍي فيلسّبي ذبلي هطثَط ثِ زضيبفز كٌٌسُ كبال زض غَضسي -

 9ًوبييس ضا هطبّسُ هي

 
 

 9ًوبييس كِ هطبّسُ هي گًَِّوبى 

 9ّبي ظيط اسشفبزُ كٌيس ّبي جسشجَ هبًٌس هثبل اظ هسل هي سَاًيس -

 ( 0ضطٍع ضَز 3) ثِ هؼٌي ّط ػجبضسي كِ ثب  *4 00

 ( 0دس اظ آى يك حطف يب ػسز ٍجَز زاضشِ ثبضس ،ضطٍع ضَز 2) ثِ هؼٌي ّط ػجبضسي كِ ثب  ?3 10

 ٍ ضبهل ايي زٍ ػسز ( 018ٍ  015) ثِ هؼٌي سوبم اػساز ثيي  126-129 20

 ) يؼٌي يكي اظ ايي اػساز ( 231,238,435 30
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ايي گعاضش لبثل زض  000سؼساز الالم هَجَز زض حَالِ ٍ ،سحَيل گيطًسُ ،ًَع كبال ،ًَع حَالِ 9اعالػبسي اظ لجيل ،ثب سَجِ ثِ سػَيط فَق

 0هطبّسُ اسز

اهكبى هطبّسُ سٌس حسبثساضي ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  ،ّب زاضاي سٌس هؼشجط ثبضٌس كِ ايي حَالِ زض غَضسي -

 0ٍجَز زاضز 

 0ٍجَز زاضزاهكبى هطبّسُ حَالِ ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  -

  0ٍجَز زاضزاهكبى چبح ثب اسشفبزُ اظ گعيٌِ  -

 0ٍجَز زاضز ،فيلشطي كِ زض ايي دٌجطُ اػوبل ضسُ اسز الظم ثِ شكط اسز اهكبى چبح اظ -
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 تَضيحات 1.0408

ًطخ گصاضي ٍ اضسبل ثِ حسبثساضي ثِ ٍضؼيز ضسيسّبي آهبزُ ثجز سٌس هٌشمل ذَاٌّس  ،كليِ ضسيسّب دس اظ ػوليبر سبييس!!! سَجِ 

 0ضس

 9ثِ هٌظَض غسٍض سٌس ضسيسّبي هَجَز اظ هسيط ظيط السام ًوبييس

 رسيدهاي آماده ثبت سند// صدور اسناد حسابداري // اموال و خدمات ،حسابداري كاال// مديزيت مالي 

سٌس حسبثساضي حَالِ ّبي غبزضُ زض ًطم افعاض ظهبًي لبثليز غسٍض ٍ سَليس ضا ذَاٌّس زاضز كِ ؛سٌس حسبثساضي ضسيسّبي !!! سَجِ 

اظ هسيط ظيط ًسجز ثِ غسٍض اسٌبز حسبثساضي حَالِ ّبي اًجبض  ًيسهي سَاثسيي سطسيت  0هطثَعِ اظ ٍضؼيز ضٌبسبيي كس اػشجبض گصضشِ ثبضس

 9السام ًوبييس

 هاي آماده ثبت سند حواله// صدور اسناد حسابداري // اموال و خدمات ،حسابداري كاال// مديزيت مالي 

 ّب ػالئن ٍ ًطبًِ

ًوبيص اٍليي غفحِ اظ غفحبر 

 زضحبل ًوبيص
 

ًوبيص گعاضضبر شذيطُ ضسُ   

  (prnx) دسًَس ًطم افعاض  

ًوبيص آذطيي غفحِ اظ 

 غفحبر زض حبل ًوبيص
 

شذيطُ سبظي غفحِ چبح هَجَز ثب 

   (prnx)دسًَس ًطم افعاض

هطبّسُ چٌسيي غفحِ ثِ 

 غَضر ّوعهبى
 

 چبح غفحِ زض حبل ًوبيص

 

اظ   PDFجْز اذص ذطٍجي

 غفحِ هَضز ًظط

 

ػجبضر يب ػسز يب ػجبضر جسشجَي 

  ذبظ

 حطكز ثيي غفحبر

 

ًوبيص ثطاسبس عجمِ ثٌسي ّبي 

هَجَز زض غفحِ زض حبل 

 (  Document mapًوبيص)
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