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 اطالعات پاهی 8.8
دٍ هشحلِ  ( ٍ ثثر زلاّن ًاهِ عي2د ضٌاسِ كؼالير )كذ كؼالير/زلػيل، ايجادس ًشم اكضاس ًاهِ ٍ ساخساس آى زلاّن تا زَجِ تِ ٍجَد

 . اهذام ًواييذ "اجساء كذ فعاليت"تايسر ًسثر تِ زؼشيق  تذيي هٌظَس اتسذا هي خزيشد. اًجام هي

 تاضٌذ يک دٍسُ هالي هاتل اسسلادُ هي عَل كِ دس اػسثاسازي اجضاء كليِ اتسذا تايسر هي عي يک هشحلِ ؛ػلر ايي اهش آى اسر كِ

اس يكذيگش هشاس دادُ ٍ تذيي زشزية كٌ سا ، اجضاء ساخسِ ضذُی تؼذ سا زؼشيق ٍ دس هشحلِ ل()سديق دسسگاُ، تشًاهِ، سديق هسوشكض ٍ اص هح

 زَليذ ًواييذ زا كذّای حاغل، هاتل اسسلادُ دس اسٌاد حساتذاسی تاضٌذ.)ّذف كٌسشل اػسثاساذ تِ زلكيک اجضاء زطكيل دٌّذُ اسر.(زشكيثي 

 

 اجشا كد فعاليت 8.1.1

 :اص هسيش صيش اهذام ًواييذ "تاجساء كذ فعالي"تِ هٌظَس زؼشيق 

 

 اء كد فعاليتمديريت بودجه/اطالعات پايه/اجز

 

 

 

 . هي ضَدًوايص دادُ  "2ٍيرايص اجساء تفصيل "خٌجشُ  ،"اجساء كذ فعاليت"تا اًسخاب ػثاسذ 
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دس ايي غلحِ هاتل هطاّذُ ، كِ چْاس هَسد اص آى تاضذ لر اليِ ) جضء ( هيداسای ّ "كذ فعاليت" ّواى عَس كِ هثال زَضيح دادُ ضذ؛

 .اسر

 سديق دسسگاُ               تشًاهِ/عشح                             سديق هسوشكض                                 اص هحل                            

 

كشؼ  دس حالر خيص .هي ضَد، سًگ آى زـييش كشدُ ٍ غلحِ هشتَط تِ آى ًيض ًوايص دادُ م( كTabَتا اًسخاب ّش يک اص ػٌاٍيي ) 

 .اًسخاب ضذُ اسر گضيٌِ 

 :ًوَدُ زا خٌجشُ صيش ًوايص دادُ ضَد اًسخابدس ًَاس اتضاس سا   اتضاس كاكيسر  تِ هٌظَس زؼشيق ّش يک اص اجضاء كَم،
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 ...  

خٌجشُ  اعالػاذ رخيشُ ٍ دس غَسذ اًسخاب گضيٌِ  تا اًسخاب گضيٌِ ٍ اعالػاذ اص ٍسٍد خس

 .هي ضَدجاسی تسسِ 

 ًواييذ.  اهذام هحلاز ٍ  رديف هتوركس ،/طرحبرًاهِاجضاء  ًسثر تِ زؼشيق ،تِ زشزيةٍ  ّای صيش tabتِ ّويي زشزية تا اًسخاب 

 

 

 

 

  :ضَدهي سغش ساخسِ ضذُ تِ غَسذ صيش ًوايص دادُ  ،اص رخيشُ ساصی ّش هَسد خس
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 .غَسذ خَاّذ گشكردس ًَاس اتضاس  ػولياذ ٍيشايص اجضاء كذ كؼالير تا اسسلادُ اص اتضاس 

س اسٌاد زـييشاذ غَسذ گشكسِ دس كذّای اػسثاسی ٍ تِ ٍاسغِ آى ًيض د دس غَسذ ٍيشايص ّش يک اص اجضاء، ؛الصم تِ زَضيح اسر

 .حساتذاسی اػوال خَاّذ ضذ

 .دس ًَاس اتضاس غَسذ خَاّذ گشكر ػولياذ حزف اجضاء كذ كؼالير تا اسسلادُ اص اتضاس 

 .كذّای اػسثاسی هاتل حزف ًخَاٌّذ تَددس غَسذ اسسلادُ دس الصم تِ زَضيح اسر ؛ اجضاء كذ كؼالير 

 ضَد. دس ًَاس اتضاس اسسلادُ هي تِ هٌظَس چاج اعالػاذ ليسر، اص اتضاس 
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 نامه ثبت تفاهم 8.1.2

 

 تفاّن ثبت"تا اًسخاب گضيٌِ تِ هٌظَس ثثر زلاّن ًاهِ سساد ٍ ٍاحذّای زاتؼِ 

 .هي ضَدًوايص دادُ  "برگِ ثبت تفاّن ًاهِ"، خٌجشُ صيشاص هسيش  "ًاهِ 

 

 مديريت بودجه/اطالعات پايه/ثبت تفاهم نامه
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كيلذ ، كليِ كيلذّای غلحِ تِ ؿيش اص هي ضَدكِ دس زػَيش كَم هطاّذُ  ّواى عَس

لزا جْر ثثر اعالػاذ  .تاضٌذ ؿيش كؼال هي تِ غَسذ خيص كشؼ "اًتخاب ستاد/ٍاحذ"

سساد ٍ يا  ًسثر تِ اًسخاب ضٌاسِ هي تايسراتسذا  ،2ًاهِ ٍ ساخر زلػيلي  زلاّن

 .اسسلادُ خَاّذ ضذ "اًتخاب ٍاحذ/ستاد"اص هسور  تذيي هٌظَس  .ٍاحذّای زاتؼِ اهذام ًوَد

 

 .اهذام ًوَد "ي ًام يا كذجستجَ"ٍ يا  "اًتخاب از درخت"زَاى تِ دٍ عشين  اد/ٍاحذ هياًسخاب ضٌاسِ سس جْر

اًتخاب ضٌاسِ هركس)تفصيل "دس ايي حالر خٌجشُ  .اسسلادُ هي ضَد اص گضيٌِ جْر اًسخاب ضٌاسِ اص دسخر  :

 .هي ضَدًوايص دادُ  "(3

 

 

اًتخاب "دس ايي حالر خٌجشُ  .اسسلادُ هي ضَد جْر جسسجَی ًام/كذ ضٌاسِ هشتَعِ اص گضيٌِ  :

 .ًوايص دادُ هي ضَد "(3ضٌاسِ هركس)تفصيل 
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)سساد/ٍاحذ( ؿيش هشزثظ تا ضٌاسِ سساد ٍ ٍاحذّای زاتؼِ داًطگاُ ٍ ثثر  ضٌاسِ هشكض دس غَسذ اًسخاب الصم تِ زَضيح اسر؛

 .دادًخَاّذ  اعالػاذ اًسخاتي اًجامساس خشداصضي تش ا ، ًشم اكضاساعالػاذ دس ضٌاسِ ّای ًا هؼسثش

تِ ػٌَاى هثال دس غَسزي كِ تِ ٍاسغِ ضٌاسِ داًطگاُ ػلَم خضضكي ٍ خذهاذ تْذاضسي دسهاًي ضْيذ تْطسي اهذام تِ ثثر زلاّن 

هثال ٍاحذّای هشتَعِ هؼسثش تَدُ ٍ دس غَسذ اًسخاب ضٌاسِ هشاكض ديگش )تِ كشؼ ًاهِ ضَد، زٌْا ضٌاسِ خَد داًطگاُ ٍ ٍاحذّای زاتؼِ 

 .زاتؼِ داًطگاُ زْشاى( اعالػاذ ثثر ضذُ رخيشُ ًخَاٌّذ ضذ

تشای  ...سديق دسسگاُ ٍ ،تشًاهِ ،اهكاى اًسخاب گضيٌِ ّای هٌثغ، خس اص اًسخاب ضٌاسِ ٍاحذ هَسد ًظش ٍ تا اسسلادُ اص اتضاس 

 .كاستش كشاّن خَاّذ آهذ

 

 

، اعالػاذ آى تخص تِ غَسذ دس ّش هسورتا اًسخاب گضيٌِ تِ هٌظَس ساخر كذ اػسثاسی ٍ هطخع ًوَدى ػٌاٍيي هَجَد، 

 : هطاّذُ خَاّذ ضذ، ػثاسذ دس هحل هَسد ًظش ٍ دس غَسذ اًسخاب ّش يک هي ضَدصيش ًوايص دادُ 
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............................. 

 

 

 ضَد. هطاّذُ هي  حزف ٍ  تاصخَاًي یّا گضيٌِ ّا  combo boxدس كٌاس 

  تِ هٌظَس حزف اعالػاذ اًسخاب ضذُ دس ّشcombo box ٌِاسسلادُ خَاّذ ضذ ، اص گضي. 

 

...  
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  تِ هٌظَس تاصخَاًي اعالػاذ هشتَط تِ ّشcombo box ٌِاسسلادُ خَاّذ ضذ ، اص گضي. 

 combo boxدس  ،ّا ػوَها صهاًي هي تاضذ كِ؛ اجضاء كذ كؼالير زؼشيق ضذُ combo boxاسسلادُ اص اتضاس تاصخَاًي دس 

 .هطاّذُ ًگشدد

دس ًَاس اتضاس  ٍ يا ٍ تِ هٌظَس رخيشُ ساصی كذ كؼالير ساخسِ ضذُ، اص گضيٌِ اص زكويل اعالػاذ  خس

 ( اسسلادُ خَاّذ ضذ.Ctrl+Sتاالی غلحِ )كليذّای هياًثش 

  اسسلادُ خَاّذ ضذ دس غلحِ هشتَعِ اص گضيٌِ  هؼشكي كذ اػسثاستِ هٌظَس اًػشاف اص ػولياذ. 

 :خيـام صيش ًوايص دادُ هي ضَد "برگِ ثبت تفاّن ًاهِ"دس غلحِ  "رخيرُ"تا اًسخاب گضيٌِ 

 

اًسخاب گضيٌٍِ تا  ،اص هطاّذُ خيـام خس

ضذُ ٍ كذ اػسثاس اعالػاذ رخيشُ  ،

هي ساخسِ ضذُ دس خٌجشُ خاييي غلحِ ًوايص دادُ 

 .ضَد

 

اًجام اغالحاذ  ًوايص دادُ ضذُ، تسسِ ٍ تشگِ ثثر زلاّن ًاهِ جْر خيـامخٌجشُ  ،دس غَسذ اًسخاب گضيٌِ  ٍ

 . هي ضَداحسوالي ًوايص دادُ 

 :هي ضَدسغش رخيشُ ضذُ تِ غَسذ صيش ًوايص دادُ  ،اعالػاذ ساصی اص رخيشُ خس
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 ،ًواياًگش ضٌاسِ ايجاد ضذُ دس سساد ٍ سسَى  ،سسَى تا زَجِ تِ خٌجشُ كَم، 

 .ضٌاسِ ايجاد ضذُ دس ٍاحذ هي تاضذًواياًگش 

 . اػسثاسی دس ضٌاسِ سساد خَاّذ تَد، ايي اهش تِ هَجة ساخر كذ تا ّن هطاتِ هي تاضٌذدس هَاسدی ضٌاسِ دس سساد ٍ ضٌاسِ 

هي ياتين كِ كذ اػسثاسی هَسد ًظش ّن دس سساد ٍ ّن دس ٍاحذ تِ  ٍ دس هَاسدی كِ ضٌاسِ دس سساد ٍ ضٌاسِ تا ّن هسلاٍذ تاضٌذ دس

  ثر سسيذُ اسر.ث

 باضذ. ى دٌّذُ كذ اعتباري در ستاد ٍ ضٌاسِ ًطاى دٌّذُ ضٌاسِ كذ اعتباري در ٍاحذ هياضٌاسِ در ستاد ًط ،بِ طَر كلي

تا ثثر سٌذ حساتذاسی )دس غَسذ  ٍاحذ تِ عَس خَدكاس زَسظ سساد غَسذ گشكسِ ٍ دسزٌْا  (2زلػيل ) كذ اػسثاسی : زؼشيقًكسِ

هذيشير هالي / زٌظين اسٌاد حساتذاسی / ليسر » دس هسور  هشتَعِ حساتذاسی الصم تِ ركش اسر سٌذ. هي ضَدًوايص دادُ  دسج هثلؾ(

 هشاس داسد. « ًَيس  اسٌاد خيص

 :كاربزد ابشارهای منوی امکانات
 تعشیف کذ اعتباسی جذیذ  .1

 ٍیشایش کذّای اعتباسی تعشیف شذُ  .2

 فعال یا غیش فعال ًوَدى کذ اعتباسی تعشیف شذُ .3

 رخیشُ اطالعات جْت ساخت کذ اعتباسی .4

 تفاّن ًاهِ با فشم چاپ .5

 چاپ با فشهت صفحِ .6

 حزف کذّای اعتباسی ساختِ شذُ .7

 باصخَاًی اطالعات هشبَط بِ کذّای اعتباسی .8

ِ حالت پیش تغییش ٍضعیت پٌجشُ ًوایش کذّای اعتباسی ب .9

 فشض

 بستي بشگِ ثبت تفاّن ًاهِ .11
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 سٌاد حساتذاسی اسسلادُ حزف كذّای اػسثاسی زٌْا دس ضشايغي اهكاى خزيش هي تاضذ كِ اص ضٌاسِ هشتَعِ دس سديق ّای ا

 .ًطذُ تاضذ

  ِس آى دٍيشايص كذّای اػسثاسی زٌْا دس ضشايغي اهكاى خزيش هي تاضذ كِ كذ اػسثاسی كوظ دس سساد ساخسِ ضذُ ٍ هطات

 .ٍاحذّای زاتؼِ ساخسِ ًطذُ تاضذ

 تذٍى اعالػاذ ًوايص دادُ هي ضَد چاج زلاّن ًاهِ دس ضشايغي كِ كذّای اػسثاسی كاهذ هثلؾ تاضٌذ تِ غَسذ كشم. 

 

ٍ ، دٍ گضيٌِ اص ديگش اهكاًاذ ايي خٌجشُ

كشؼ هاتل  خيص، زَضيحاذ ّش سديق كِ دس حالر تشداضسِ ضَد زيک گضيٌِ  كِ دس غَسزي .تاضذ هي

 .وي ضَدًوايص دادُ ً ،هطاّذُ تَد
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دس غَسذ اضاكِ ًوَدى سغش جذيذ اعالػاذ سغش رخيشُ ضذُ  ،تشداضسِ ضَد اگش زيک گضيٌِ 

 .وي ضَدهثل ًوايص دادُ ً
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ػول هي كٌين، تا ايي زلاٍذ كِ اتسذا  دس سساد سساد تا ٍاحذّا ًيض تِ ّواى زشزية ايجاد كذ اػسثاسی زلاّن ًاهِ كي هاتييجْر ثثر 

 تايذ ٍاحذ هَسد ًظش سا اًسخاب ًوَدُ سدس زواهي هشاحل سا عثن هشاحل ايجاد كذ اػسثاسی دس سساد عي كشد.

 

 ضَد. سد ًظش تِ ضكل صيش ايجاد هيَذ اػسثاسی هخس اص خش كشدى سايش اعالػاذ تش سٍی گضيٌِ رخيشُ كليک هي ًوايين، ك

 
 

تِ هٌظَس ثثر هثلؾ ّش يک اص كذّای اػسثاسی ساخسِ ضذُ دس زلاّن ًاهِ ٍاحذّای زاتؼِ، اتسذا سديق هَسد ًظش سا اًسخاب ًوَدُ ٍ 

 .دسج ًواييذ "هبلغ تفاّن ًاهِ" ، اهكاى ٍيشايص كذ هشتَعِ سا كشاّن آٍسدُ ٍ هثلؾ هَسد ًظش سا دس هسورسدس تا اسسلادُ اص اتضاس 

 

الصم تِ زَضيح اسر؛ دس غَسزي كِ هثلؾ زلاّن ًاهِ ّوضهاى تا ايجاد كذ اػسثاسی ثثر گشدد، عي كشآيٌذ رخيشُ ساصی اعالػاذ هثلؾ 

 هشتَعِ حزف هي گشدد. ايي اهش تِ هٌظَس اعويٌاى حاغل ًوَدى اص غحر اعالػاذ كذ اػسثاسی هي تاضذ.
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هثٌي دس ايي صهاى خيـام صيش .سا اًسخاب ًواييذ خس اص دسج هثلؾ كذ اػسثاسی ٍ تِ هٌظَسُ رخيشُ اعالػاذ، گضيٌِ 

 :تش زَليذ سٌذ حساتذاسی هطاّذُ خَاّذ ضذ

 

 

 81سٌذ ًاضي اص ثثر زلاّن ًاهِ تاتر ضٌاسِ اػسثاسی "تا ضشح  ، زـييشاذ ايجاد ضذُ ٍ سٌذ سيسسويتا كليک تش سٍی گضيٌِ تلي

 ضَد. هي زَليذدس سساد ٍ ٍاحذ تِ عَس خَدكاس  "دس ٍاحذ 82سساد ٍ ضٌاسِ 
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 :خزيش اسر هسيش صيش اهكاى ليذ ضذُ اص سيسسن هذيشير تَدجِ دسهطاّذُ سٌذ حساتذاسی زَ

 پيص نويس مديريت مالي // تنظيم اسناد حسابداري // ليست اسناد

دس غَسذ  گشدد،سديق دسسگاُ ٍ... هٌثغ، اًسخاب هسَجِ اضسثاّي دس  ،دس ضٌاسِ ٍاحذ خس اص زؼشيق كذ اػسثاسی كاستش دس غَسزي كِ

 .كشاّن هي تاضذ  ًيض اًسخاب اتضاس ٍيشايص ٍ هَسد ًظش تا اًسخاب كذ اػسثاسیاهكاى اغالح ، اسسلادُ آى دس اسٌاد حساتذاسیػذم 

كذ اػسثاسی دس اسٌاد حساتذاسی هَسد اسسلادُ هشاس گشكسِ تاضذ، اص عشين ضٌاسِ ٍاحذ دس زلاّن ًاهِ اهكاى ٍيشايص آى دس غَسزي كِ 

 ٍجَد ًذاسد ٍ دس ايي حالر خيـام صيش ًوايص دادُ خَاّذ ضذ:

 

 ادل سا تا ضٌاسِ سساد ٍيشايص ًوَد.ّواى گًَِ كِ دس خيـام زَضيح دادُ ضذُ اسر؛ تِ هٌظَس ٍيشايص اجضا، هي تايسر كذ هؼ

 توجه !!! ویزایش كد معادل با شناسه ستاد، منجز به ویزایش تمامی كدهای مشابه در سطح استان خواهد شد.

 :حذف كد اعتباری
 اسسلادُ ًطذُ تاضذ. دس اسٌاد حساتذاسی دس غَسزي هي زَاى كذ اػسثاسی سا حزف ًوَد كِ اص آى كذ اػسثاسی

 ضَد. ضَد كِ تا زاييذ آى كذ اػسثاسی حزف هي خيـام صيش ًوايص دادُ هي اػسثاسی ٍ اًسخاب گضيٌِتا اًسخاب كذ 
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 خيـام صيش ًوايص دادُ هي ضَد: ،حزف آى ٍجَد ًذاضسِ ٍ دس صهاى ، اهكاى حزفتاضذهشاس گشكسِ  سلادُاس كذ اػسثاس هَسد دس غَسزي كِ
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 :چاپ كد اعتباری

 دٍ غَسذ: چاج زلاّن ًاهِ ٍ چاج ليسر جاسی هي تاضذ.چاج كذّای اػسثاسی تِ 

  تفاّن ًاهِچاپ 

الصم تِ زَضيح اسر؛  .اسسلادُ هي ضَد (ctrl+p)كليذ هياًثش   اص اتضاس زلاّن ًاهِ س غَسذ زوايل تِ اخز ًسخِ چاخيد

 دادُ هي ضَد. اعالػاذ كذّای اػسثاسی دس چاج زلاّن ًاهِ تش اساس هٌثغ، سديق ٍ تشًاهِ تِ زلكيک ًوايص

 

 چاپ لیست جاسی 

تا زَجِ تِ ايي كِ هوكي اسر كليِ كذّای اػسثاسی داسای هثلؾ ًثاضٌذ ٍ ضوي ايي كِ اهالم ػٌَاى ضذُ دس چاج زلاّن ًاهِ لحاػ 

اهكاى هطاّذُ خيص ًوايص كذّا تا كشهر ليسر ( ctrl+shift+p)كليذ هياًثش   "چاپ ليست"ًوي ضًَذ، لزا تِ ٍاسغِ اتضاس 

 جاسی كشاّن هي تاضذ.

 



 راٌّواي كاربري ًرم افسار ًظام ًَيي هالي  ارتباطات رٍزآهذ ضركت في آٍراى اطالعات ٍ
 9313هاُ                فرٍرديي 

 p03-2.0.6.8      ًسخِ 

 

  
  21صفحه

  

 :تغييز وضعيت كد اعتباری
 .اسسلادُ كاستشاى هي تاضذجْر كذ اػسثاسی  ًوَدىهٌظَس اص زـييش ٍضؼير؛ كؼال يا ؿيش كؼال 

، اص هٌَی اهكاًاذ ٍ اتضاس دس تشگِ ثثر زلاّن ًاهِ تِ هٌظَس زـييش ٍضؼير دس كذّای اػسثاسی

 .خَاّذ ضذ( اسسلادُ Ctrl+F)ٍ يا كليذّای هياًثش  

  :ضذ هطاّذُ خَاّذ هواتلای هطاتِ زػَيش  تا اًسخاب كذ اػسثاسی ٍ اتضاس كَم، خٌجشُ

كِ دس زػَيش هطخع هي تاضذ، جْر كؼال ٍ ؿيش كؼال ًوَدى كذّای  گًَِ ّواى

 .اػسثاسی، گضيٌِ هشتَعِ سا كؼال ٍ سدس زاييذ ًواييذ

 سسَى هشتَعِ ًيض ؿيش كؼال خَاّذ ضذ.دس غَسذ ؿيش كؼال تَد كذ اػسثاسی هطاتِ زػَيش صيش 
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  گزارش اه 8.8
دفتر "ٍ ّوچٌيي  "كذّاي اعتباري ساختِ ضذُ"اهكاى گضاسش گيشی اص 

 دس ايي تخص اهكاى خزيش هي تاضذ. "اعتبارات

هَسد اسسلادُ سساد  زٌْاگضاسش ّای هَجَد دس ايي هٌَ الصم تِ زَضيح اسر؛ 

 هَسد اسسلادُ ًوي تاضٌذ.داًطگاُ تَدُ ٍ دس ٍاحذّای زاتؼِ 

 

دس ٍاحذّای زاتؼِ، خيـام صيش هثٌي تش ػذم اهكاى اسسلادُ ٍاحذّا اص ايي هسور  "گسارش از كذّاي اعتباري"دس غَسذ اًسخاب گضيٌِ 

 ًوايص دادُ هي ضَد.
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 های اعتبـاریكـدگشارش اس  8.2.1

 

ًاهِ، گيشی اص كذّای اػسثاسی ساخسِ ضذُ دس تخص زلاّن  تِ هٌظَس گضاسش

، خٌجشُ زٌظيواذ گضاسش "كسارش از كذّاي اعتباري"اص هسيش صيش ٍ اًسخاب گضيٌِ 

 )زػَيش صيش( ًوايص دادُ هي ضَد.

 

 ها بودجه/گزارش تمديري
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 :تِ ضشح صيش هي تاضذ "گسارش از كذّاي اعتباري"اتضاس ٍ اهكاًاذ هَجَد دس خٌجشُ كاستشد 

: تِ هٌظَس ًوايص ًسيجِ   (ctrl+spaceًوايص ًسيجِ )

 اسسلادُ هي ضَد. "ًوايص"گضاسش زٌظيوي اص اتضاس 

تِ هٌظَس هطاّذُ خيص ًوايص چاج ًسيجِ  : (ctrl+pچاج )

 اسسلادُ هي ضَد. "چاپ"گضاسش اسسخشاج ضذُ، اص اتضاس 

 اسسلادُ هي ضَد. "بستي"تِ هٌظَس خشٍج اص غلحِ هشتَعِ اص اتضاس :   (ctrl+F4تثٌذ )

ّا تا زَجِ تِ ضكل ٍ اًذاصُ خٌجشُ خيص سٍی كاستش تِ غَسذ خَدكاس  دس غَسذ كؼال تَدى، سسَى :خودكار در صفحه تنظيم

 ّای ًوايص دادُ ضذُ تِ كاستش ٍاگزاس هي ضَد. زٌظين هي ضًَذ ٍ دس غَسذ ؿيشكؼال تَدى، زٌظين سسَى

)اص جولِ ًام هٌثغ، ًام سديق، ًام تشًاهِ ٍ  كذ اػسثاسی دس غَسذ كؼال تَدى، اعالػاذ هشتَط تِ :نمایش نام سیز كد در جدول

 ، صيش ّش سديق ًوايص دادُ ضذُ ٍ دس غَسذ ؿيشكؼال تَدى، ايي اعالػاذ ًوايص دادُ ًخَاّذ ضذ.ؿيشُ(

 اًسخاب ضٌاسِ دس سساد اهكاى تَدى،كؼال  دس غَسذ :بز مبنای شناسه در ستاد

ٍ تا اًسخاب ضٌاسِ دس سساد كذّای اػسثاسی، دس ايي حالر  .كذ اػسثاس ٍجَد خَاّذ داضر

 گضاسضي اص كذّای اػسثاسی هطاتِ ضٌاسِ اًسخاتي دس زوام ٍاحذّا زَليذ خَاّذ ضذ.

كليِ كذّای اػسثاسی ساخسِ ضذُ دس ٍاحذّای هخسلق تا ايي زشكية ًوايص  40دس غَسذ اًسخاب ضٌاسِ دس سساد  ،تِ ػٌَاى هثال 

  .دادُ خَاّذ ضذ

 3دس غَسذ كؼال تَدى، اهكاى اًسخاب ضٌاسِ زلػيل  :واحد تابعه بزمبنای كد

، گضاسضي اص ضٌاسِ هشكض ٍاحذ هَسد ًظشهشاكض كشاّن هي ضَد. دس ايي حالر ٍ تا اًسخاب 

 .زَليذ خَاّذ ضذ اًسخاب ضذُ هشكض زوام كذّای اػسثاسی ساخسِ ضذُ دس

هشكض سساد داًطگاُ تَدُ ٍ دس غَسذ زاييذ ًوايص اعالػاذ، كذّای اعالػاذ هشتَط تِ كذ ٍاحذ زاتؼِ تِ غَسذ خيص كشؼ ضٌاسِ 

 اػسثاسی ساخسِ ضذُ دس ضٌاسِ سساد ًوايص دادُ هي ضًَذ.
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هاتل اجشا خَاّذ « ctil+shift+space ايص تشهثٌای ًسيجِ ٍ كذ اًسخاتيًو»دادُ ضذُ تا اسسلادُ اص گضيٌِ  ضشح كليِ ػولياذ

اص اًسخاب يكي اص كذّای اػسثاسی ٍ  ٌذ، خسكذّای اػسثاسی آى هشكض ًوايص دادُ ضذُ تاض اد اًسخاب ٍ زوامزشزية كِ اگش ًام سس. تِ ايي تَد

تش هثٌای »ّواًٌذ گضيٌِ _ًام ٍ كذّای اػسثاسی ساخسِ ضذُ دس ٍاحذّای هخسلق  ،«هثٌای ًسيجِ ٍ كذ اًسخاتي ًوايص تش»اًسخاب گضيٌِ 

اًسخاب ضذُ تاضذ ٍ هجذدا گضيٌِ  اػسثاسی ًوايص دادُ ضذُ دس تاال كذّای دس غَسزي كِ يكي اص ٍ ًوايص دادُ هي ضًَذ  _«ضٌاسِ دس سساد

كليِ « ٍاحذ زاتؼِتشهثٌای كذ »گضيٌِ ، ّواًٌذ گضاسش ًوايص دادُ ضذُ هشتَط تِ اًسخاب گشدد« وايص تشهثٌای ًسيجِ ٍ كذ اًسخاتيً»

 .دادُ خَاّذ ضذ ديق اًسخاتي ًوايصكذّای اػسثاسی ساخسِ ضذُ دس ٍاحذ س

تِ ّوشاُ ضٌاسِ ّش ٍاحذ زاتؼِ خاييي خٌجشُ  2، ضٌاسِ كؼالير ٍ كذ ٍ ًام زلػيلسديق اص كذّای اػسثاسی ساخسِ ضذُتا اًسخاب ّش 

 .ّای اػسثاسی ًوايص دادُ خَاّذ ضذگضاسش اص كذ
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 دفتـز اعتبـارات 8.2.2

ر كِ اص هحل اػسثاس هػَب چِ هيضاى اتالؽ گشديذُ، اص اتالؽ هشتَعِ چِ هثلـي تا اسسلادُ اص گضاسش دكسش اػسثاساذ، هي زَاى دسياك

..... غَسذ .ّضيٌِ هغؼي ٍ ،زخػيع ياكسِ ٍ اص هثلؾ زخػيع ًيض چِ هيضاًي دسياكر گشديذُ اسر، ّوچٌيي اص هثلؾ دسياكسي چِ هيضاى زؼْذ

 گشكسِ اسر. 

دفتر  گسارش ساز"خٌجشُ  صيش،اص هسيش  "دفتر اعتبارات"تا اًسخاب گضيٌِ 

 .هطاّذُ خَاّذ ضذ "اعتبارات

 

 ها مديريت بودجه // گزارش
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 كاستشد ّش يک اص تخص ّا تِ ضشح ريل تياى هي گشدد:اًجام ضذُ دس زػَيش كَم،  ّای تا زَجِ تِ ضواسُ گزاسی

ٍ يا دسج ضٌاسِ هشتَعِ دس هسور  هَسد ًظش سا اص عشين اًسخاب اص ليسر  2دس ايي هسور هي زَاى زلػيل  .1

 زؼييي ًوَد. 

 

 

 

،  اًسخاب اليِ ّای زطكيل دٌّذُ 2كي ديگش اص سٍش ّای زؼييي زلػيلي ،كِ دس زػَيش صيش هطاّذُ هي ًواييذ گًَِّواى  .2

 آى اسر.

 

 :، غلحِ صيش ًوايص دادُ خَاّذ ضذهَسد ًظش تا اًسخاب گضيٌِ زاييذ 2خس اص اًسخاب زلػيل 
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 هسور صيش اًسخاب ًواييذ. هَسد ًظش سا اص 1زَاًيذ زلػيل  ، هيخاظ 1زلػيل ظَس اخز گضاسش تش هثٌای تِ هٌ .3

 

يا زٌخَاُ گشداى ّايي كِ  ، ػلي الحساب ّا ٍاذ هشتَط تِ زواهي خيص خشداخر ّاتا اػوال ضشط كَم هي زَاًيذ گضاسش حاٍی اعالػ

ص گضاسش اخز ضذُ تش ايي اساس خاظ اخز ًواييذ. زػَيش صيش ًوًَِ ای ا 1 تشای يک زلػيلهَسد ًظش  خشداخر ضذُ اًذ سا  2اص هحل زلػيل 

 :اسر

 

 

هي زَاًيذ گضاسضي اص  ،تا دسج اعالػاذ هشتَط تِ هشكض ّضيٌِ اص عشين زؼييي گشٍُ اغلي ٍ كشػي آى ٍ دسج كذ هشكض ّضيٌِ .4

 ، اخز ًواييذ.هَسد ًظش خشداخر ضذُ اًذ 2زلػيل زواهي ّضيٌِ ّايي كِ اص هحل 
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 :گضاسش دكسش اػسثاساذ تا اػوال ضشط كَم تِ غَسذ صيش خَاّذ تَد

 

هَسد ًظش  2زلػيل خشٍطُ سا كِ اص هحل  اًيذ گضاسش هشتَط تِ خشداخسي ّای هشزثظ تاهي زَ ،طُ خاظتا دسج ٍ اًسخاب خشٍ .5

 ، اسسخشاج ًواييذ.غَسذ گشكسِ اسر

 

، تاصُ صهاًي ٍ ّوچٌيي هحذٍدُ اسٌادی كِ جْر اخز گضاسش دس هي زَاًيذ ًَع اسص، دٍسُ هالي "هطخصات سٌذ"دس هسور  .6

 ًظش داسيذ سا زؼييي ًواييذ.

 

هي زَاًيذ گضاسش  ،...، دٍسُ ٍل ًوَدى گضيٌِ ّای هشتَط تِ هٌثغ، سديقدس غَسذ كؼا  "ًوايص ًتيجِ بِ تفكيك"دس هسور  .7

تِ تياًي ديگش هي زَاى گضاسش دكسش اػسثاساذ سا  اخز ًواييذ.  2زطكيل دٌّذُ زلػيل یدكسش اػسثاساذ سا تِ زلكيک اليِ ّا

، غَسذ كؼال ًوَدى گضيٌِ ّای هٌثغ، دٍسُ ٍ سديق تِ ػٌَاى هثال دس .تشحسة ًياص كاستش زا سغح هَسد ًظش كٌسشل ًوَد

 اػسثاساذ گضاسش ضذُ زا سغح سديق دسسگاُ اص يكذيگش زلكيک خَاٌّذ ضذ.
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غَسذ خيص كشؼ دس كشم گضاسش ساص دكسش اػسثاساذ اعالػاذ هشتَط تِ هٌثغ، دٍسُ، سديق، تشًاهِ، سديق هسوشكض، كػل ٍ اص هحل تِ 

 كؼال هي تاضذ.

( ، زاسيخ ثثر ضذُ زَسظ كاستش )دس ٌّگام زٌظين سٌذ"ريخ سٌذبِ جاي تا استفادُ از تاريخ كاربر"گضيٌِ  كؼال ًوَدىتا  .8

 سٌذ خَاّذ ضذ.جايگضيي زاسيخ ايجاد 

، كذ كٌسشل ثثر ضذُ زَسظ كاستش جايگضيي ضواسُ "كٌترل در ًتيجِ بِ جاي ضوارُ سٌذاستفادُ از كذ "گضيٌِ  كؼال ًوَدىتا  .9

 سٌذ خَاّذ ضذ.

، ضواسُ سٌذ ًوذی جايگضيي ضواسُ سٌذ خَاّذ "قذي در ًتيجِ بِ جاي ضوارُ سٌذاستفادُ از ضوارُ ً"گضيٌِ  كؼال ًوَدىتا  .10

 ضذ.

ذ . تِ ػثاسًظش گشكسِ ًوي ضًَذ هالي اسٌاد دس سال هحذٍدُ ،"بذٍى در ًظر گرفتي سال هالي"غَسذ كؼال ًوَدى گضيٌِ دس  .11

، كاسؽ اص ايي كِ ثثر سٌذ دس كذام سال هَسد ًظش اسسلادُ ضذُ 2اص زلػيل  ّا ديگش كليِ اسٌاد ثثر ضذُ ای كِ دس آى

 . هٌظَس خَاّذ ضذ سش دكسش اػسثاساذهالي غَسذ گشكسِ اسر، دس گضا

 كوظ اسٌادی كِ تِ سٍش ًوذی تِ ثثر سسيذُ اًذ دس گضاسش هٌظَس خَاٌّذ ضذ.  ،"فقط اسٌاد ًقذي"گضيٌِ  تا كؼال ًوَدى .12

اسٌادی كِ دسهسور خيص ًَيس ٍ يا سسيذگي هشاس  داسًذ ٍ  ، "ضاهل اسٌاد تاييذ ًطذُ ) پيص ًَيس("گضيٌِ  كؼال ًوَدىتا  .13

 گشدًذ. ًيض دس گضاسش هٌظَس هي )اسٌاد كاهذ ضواسُ( ُ اًذًطذ ًْايي ٌَّص زاييذ

تذيي هؼٌا كِ دس غَسذ اسسلادُ اص ًشم اكضاس  د.طگاُ ّای ػلَم خضضكي كاستشد داسدس سساد داً ،"فقط اطالعات ستاد"گضيٌِ  .14

كوظ اعالػاذ ٍ اسٌاد ثثر ضذُ دس سساد ) تذٍى دس ًظش گشكسي اسٌاد اسسال اص سَی  ،تا كؼال ًوَدى گضيٌِ هزكَس ٍ سساد

 ٍاحذّا ( دس گضاسش هٌظَس خَاٌّذ ضذ.
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، اعالػاذ اسسال ًطذُ اص ٍاحذّا ًاديذُ گشكسِ ضذُ ٍ اسٌاد ضاهل اعالػاذ اسسال ًطذُ ٍاحذّا تا كؼال ًوَدى گضيٌِ .15

گضاسش ًوايص دادُ ضذُ زشكيثي اص اعالػاذ ٍاحذّا ٍ سساد هي تاضذ، تا ايي حذّا اص خَد ٍاحذ كٌسشل خَاّذ ضذ، لزا ٍا

 زلاٍذ كِ الضاهي تشای اسسال اسٌاد اص سساد تِ ٍاحذ ٍجَد ًذاسد ٍ اسٌاد اسسال ًطذُ ًيض دس گضاسش لحاػ خَاّذ ضذ.

زاييذ  هي زَاًيذ گضاسش دكسش   تا اًسخاب گضيٌِ ،خس اص زؼييي ضشٍط هَسد ًظش جْر اخز گضاسش ،تا زَجِ تِ زَضيحاذ كَم

 ذ سا تِ غَسذ صيش هطاّذُ ًواييذ:اػسثاسا

 

( اسٌاد هٌظَس document map، دس سسَى سور چح غلحِ تا ػٌَاى )ِ دس زػَيش كَم هطاّذُ هي ًواييذك ّواى گًَِ

، سديق هشتَط تِ آى دس گضاسش دكسش ذ كليک تش ًام سٌذ دس سسَى هزكَسضذُ دس گضاسش دكسش اػسثاساذ ًوايص دادُ هي ضَد كِ دس غَس

 .ساذ ػالهر گزاسی ٍ هطخع خَاّذ ضذاػسثا
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دس آدسس هَسد ًظش رخيشُ ًواييذ    prnxگضاسش هَسد ًظش سا خَد سا تا كشهر  ّوچٌيي هي زَاًيذ تا كليک تش سٍی ػالهر 

 َاًي ًواييذ.كايل رخيشُ ضذُ سا هطاّذُ ٍ تاصخ، تا هشاجؼِ تِ هسور   سذ ًياص هجذدٍ دس غَ

 :گزدد جه به اطالعات سیز تکميل میفزم گشارش دفتز اعتبارات با تو 3*3ماتزیس 

 

 

 ٍ تِ ٍاسغِ هثلؾ دسج ضذُ دس سديق ثثر صيش اًجام تا cell؛ ايي ُ ساالًِ دسج ضذُ دس هَاكور ًاهِ: اػسثاس خيص تيٌي ضذاػسثاس هػَب (1

 :زكويل هي ضَد "دسسگاُ اجشايي"تسساًكاس 

 

 اعتباس ** 911211

 دستگاُ اجشایی ** 911111

، تِ خَدكاس دس سساد ٍ ٍاحذّای زاتؼِ تا زؼييي هثالؾ زلاّن ًاهِ دس سساد ٍ غذٍس سٌذ تِ غَسذ ،دس ٍاحذ زاتؼِ ؿيشهسسول ٍ هسسول 

 :زكويل هي ضَد cellغَسذ صيش ايي 

 طشف حساب بَدجِ هصَب ٍاحذ ** 919251

 بَدجِ هصَب ٍاحذ ** 919211
 

 :تا ثثر صيش زكويل هي ضَد cell؛ ايي تِ دسسگاُ اجشايي دس عَل دٍسُ هالي اػسثاس زخػيع ياكسِ :زخػيع اػسثاس (2

 تخصیص اعتباس ** 911411

 اعتباس ** *911211
 

 :تا ثثر صيش زكويل خَاّذ ضذ cellدس ٍاحذّای زاتؼِ هسسول ٍ ؿيشهسسول ايي  

 

 طشف حساب تخصیص اعتباس ٍاحذ** 919252

 تخصیص اعتباس ٍاحذ ** 919212

 اػسثاس هػَب –زخػيع اػسثاس  ;هاًذُ اص اػسثاس هػَب  (3
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 :خَاسر ٍجِ دس سساددستشاتش اسر تا ٍجَُ دسياكسي دس ّش دٍسُ تؼذ اص  :هثلؾ دسياكسي اص زخػيع (4

 باًک اعتباسات ** 111111

 کٌتشل دسخَاست ٍجِ ** 911211

 دسخَاست ٍجِ ** 911111

 اعتباسات ** 661111

 :دس ٍاحذّای زاتؼِ ؿيشهسسول 

 باًک اعتباسات ** 111111

 سابط اعتباسات ** 321111
 

 :تا ثثر صيش زكويل خَاّذ ضذ cellٍ دس ٍاحذ زاتؼِ هسسول ًيض ايي  

 

 باًک اعتباسات ** 111111

 اعتباسات **  661211

خيص  ،گشداى كِ هي زَاًذ تاتر ّضيٌِ هغؼي يا ؿيش هغؼي )زٌخَاُ : ػثاسذ اسر كليِ هثالؾ خشداخسي اص ّشسديق اػسثاسی خشداخسي (5

 .خشداخر ٍ ػلي الحساب ( تاضذ

 

 **...تٌخَاُ گشداى ٍ ،علی الحساب ،ّضیٌِ

 باًک اعتباسات ** 111111

 هثلؾ دسياكسي اص زخػيع -خشداخسي  ;هاًذُ ٍجَُ  (6

 زخػيع اػسثاس –دسياكسي اص زخػيع  ;هاًذُ اص زخػيع  (7

 :تشاتش تا اػسثاساذ تلَكِ ضذُ تاتر ّضيٌِ ّای ؿيشهغؼي كِ تا ثثر صيش ضٌاسايي ضذُ اًذ :زؼْذاذ (8

 

 تاهیي اعتباس ** 912111

 رخیشُ تاهیي اعتباس ** 912111
 

، اػسثاس هػَب كاّص ياكسِ ٍ دس غَسذ هؼكَس ًوَدى ) تِ ّش ػلسي اػن اص اغالح سوق اػسثاس واى گًَِ كِ هسسحضشيذ تا ثثر كَمّ

 .تلَكِ ضذُ ٍ يا هٌظَس ًوَدى ّضيٌِ ؿيش هغؼي تِ ّضيٌِ هغؼي ( اػسثاس تلَكِ ضذُ تِ سوق اػسثاس هػَب اضاكِ خَاّذ ضذ

،  اػسثاس تلَكِ ضذُ تِ سوق َدى خشداخر ّای ؿيشهغؼي تِ ّضيٌِ هغؼي، ثثر كَم هؼكَس گشدددس غَسزي كِ تِ ػلر هٌظَس ًو :ًكسِ

 . اًذُ اػسثاس هػَب كاسسِ خَاّذ ضذاص ه ّضيٌِ هغؼياضاكِ ضذُ ٍ هؼادل اػسثاس هػَب 

 اػسثاس هػَب  –) خشداخسي + زؼْذاذ (  ;هاًذُ اص اػسثاساذ  (9
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 دس سسَى ّای خاييي غلحِ ًوايص دادُ خَاّذ ضذ. ...زخػيع اػسثاس ٍ  ،كليِ ثثر ّای اًجام ضذُ تاتر اػسثاسهػَب (10

 :خَاّذ تَدًوًَِ ای ػولياذ اًجام ضذُ دس سساد تِ غَسذ صيش 

 000,000,1اػسثاس هػَب ;  -1

 000,250زخػيع اػسثاس ;  -2

 000,200دسياكسي اص زخػيع ;  -3

 000,50خشداخسي تاتر ّضيٌِ ّای ؿيشهغؼي ;  -4

 000,20خشداخسي تاتر ّضيٌِ ّای هغؼي ;  -5

 000,60زاهيي اػسثاس تاتر ّضيٌِ ّای ؿيش هغؼي ;  -6
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ّای هَسد ًظش هحاسثِ ٍ ًوايص دادُ  cellدس  ،الؾ هغاتن تا اعالػاذ دادُ ضذُهث ،ّواى گًَِ كِ دس زػاٍيش كَم هطاّذُ هي ضَد

 .هي ضَد ) تِ جض هاًذُ اص زخػيع (

سيال تاتر خشداخر ّای ؿيشهغؼي ) زٌخَاُ گشداى ( هي  000,50 ،سيال تَدُ اص ايي هثلؾ  000,60زؼْذاذ ضٌاسايي ٍ ثثر ضذُ 

 .تاضذ

اػسثاس تلَكِ ضذُ ايي خشداخر ّا هجذدا كسش ًخَاّذ  ،ػٌَاى زٌخَاُ گشداى اص هاًذُ اػسثاس هػَبتا زَجِ تِ كسش هثلؾ خشداخسي تِ 

 .ضذ

 زـييشازي تِ غَسذ صيش هطاّذُ خَاّذ ضذ: ،دس غَسذ هٌظَس ًوَدى تخطي اص ايي ّضيٌِ ؿيشهغؼي تِ ّضيٌِ هغؼي

 

ّضيٌِ ّای هغؼي هٌظَس ٍ ثثر زاهيي اػسثاس ًيض تِ اصاء ايي سيال اص حساب زٌخَاُ گشداى كسش ٍ تِ حساب  000,20 ،دس هثال كَم

 .زـييشی دس هاًذُ اػسثاساذ حاغل ًگشديذُ اسر ،ّواى گًَِ كِ هطاّذُ هي ضَد ،هثلؾ هؼكَس گشديذُ

 .زـييشازي هزكَس هي تاضٌذ ،اػذادی كِ تا سًگ هشهض دس جذٍل كَم هطاّذُ هي ضًَذ :ًكسِ
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