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 ورود به نرم افزار

بر روی آیکن نرم افزار حسابداری ممیز کلیک نمایید. در اینجا  ،SQL Serverپس از نصب نرم افزار حسابداری ممیز و نصب 

 حالت اتفاق بیفتد: 3ممکن است 

ابتدا یک خطا مربوطه به . در این حالت ارتباط با سرور مقدور نباشدو یا  به درستی نصب نشده باشد SQL Serverاگر  -1

 مانند شکل زیر نمایش داده می شود. SQL Serverعدم ارتباط با 
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« سرور»پنجره باید با کلیک بر روی دکمه پس از تایید این پیغام، پنجره مربوط به ثبت شرکت جدید باز می شود. در این 

ه باید نام سرور را خواهد شد که در این صفح درست بودن ارتباط با سرور را بررسی نمایید. در اینجا یک صفحه نمایش داده

می  را بزنید در صورت برقرار شدن ارتباط، نرم افزار پیغام مناسب را نمایش می دهد و شما «بررسی ارتباط» نوشته و دکمه

و  SQL Serverتوانید از این پنجره خارج شده و شرکت جدید را ثبت کنید. در صورت اشکال در ارتباط باید از نصب بودن 

 اجرای سرویس های آن مطمئن شوید. راهنمای کامل خطایابی در پایان همین راهنما آورده شده است.

یک - .[ در سیستم های تک کاربر می تواند یکی از موارد می باشد.  momayezIT\.بصورت پیش فرض : نام سرور نکته

باشد. در سیستم نیز  907212129یا آی پی سیستم یعنی  ]نام کامپیوتر یا (local) یا localhost یا -نقطه تنها

 سرور استفاده نمود. IPهای تحت شبکه، برای سرور قاعده باال برقرار است ولی برای کالینت باید از 

، نام سرورهای نصب «مشاهده لیست سرورها»نشد، می توانید با زدن دکمه  رنوشتن نام های باال اتصال برقرااگر با 

شده در کامپیوتر را مشاهده نمایید سپس بر روی هر کدام از موارد که کلیک نمایید نام آن سرور در جای مناسب قرار خواهد 

 نموده و بانک اطالعاتی مناسب را ایجاد نمایید. بررسیگرفت. سپس می توانید ارتباط را 

و هنوز شرکتی ثبت نشده باشد. در این نرم افزار حسابداری ممیز به تازگی بر روی کامپیوتر نصب شده در صورتیکه  -2

حالت نیز پنجره لیست شرکتها نمایش داده می شود که شما باید پس از بررسی ارتباط با سرور، شرکت جدید را ثبت 

 و با کلیک بر روی دکمه ورود، وارد شرکت مورد نظر شوید. نموده

به نرم افزار  را قبالً انجام داده باشید، از این پس با اجرای نرم افزار حسابداری ممیز، صفحه ورود صورتیکه مراحل قبلیدر  -3

با کلیک بر روی تصویر  . شما می توانید پس از ورود به نرم افزار از بخش مشخصات کاربر جاری و یانمایش داده می شود

کاربر، مشخصات و رمز عبور کاربر را تغییر دهید. همچنین در صورت فراموشی کلمه عبور می توانید در صفحه ورود به 

نرم افزار ابتدا نام کاربری خود را وارد نموده سپس بر روی دکمه فراموشی کلمه عبور کلیک نمایید و به سوال مشخص 

حت پاسخ شما، یک رمز عبور موقت در اختیار شما قرار می گیرد که پس از ورود به نرم شده پاسخ دهید در صورت ص

 افزار می توانید آن را تغییر دهید.
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 آموزش نرم افزار

 از کجا شروع کنیم؟

روال عادی ثبت عملیات  یعنی. می باشداز باال به پایین شروع کار با نرم افزار به ترتیب دکمه های موجود در نوار سمت راست 

 حسابداری به صورت زیر است:

 )معرفی اشخاص، حسابهای بانکی، پروژه ها، قراردادها، واحدهای اندازه گیری و ...( معرفی اطالعات پایه -1

)ثبت فاکتورهای خرید، فروش، مصرف، صورت وضعیتها، درآمدها، هزینه ها،  ثبت اسناد و عملیات مورد نظر کاربر -2

 ریافت های و ...(پرداخت ها، د

 بیشتر و بررسی ، مرتب سازی، حذفمشاهده لیست اسناد برای ویرایش -3

خالصه  ، بهای تمام شده، موجودی انبار و ...و اطالع از مانده حساب ها، لیست کل دریافتها و پرداختها گیریگزارش -4

 اطالعات، نمودارها و خروجی گزارش ها به اکسل و سایر نرم افزارها

 و بازیابی اطالعات و سایر عملیات مرتبط با نرم افزارپشتیبانگیری  -5

بروید و فاکتور، هزینه، پرداخت و ... را ثبت کنید و هر جا نیاز به معرفی اطالعات  2شما می توانید مستقیماً به مرحله  نکته:

 وجود دارد. معرفی و ویرایش اطالعات پایه پایه باشد از داخل همان فرم امکان

 پرداخت ها و ... را در کدام فرم ثبت کنم؟ ،ها فاکتورها، هزینه
 

باید فاکتورهای خرید کاال و هزینه های مرتبط با کاال )حمل، بارگیری، تخلیه و  اگر به سیستم موجودی انبار نیاز دارید الف(

این حالت باید مصرف کاال در ...( را در فرم های خرید و فروش کاال ثبت نمایید تا به موجودی انبار اضافه / کسر شود. همچنین در 

پروژه را در فرم مصرف کاال ثبت نمایید تا از موجودی کسر شود. همچنین سایر عملیات مرتبط با کاال باید در فرم های مربوطه 

 طبق جدول زیر ثبت شوند.

ه ها را ثبت و گزارش هزین خریدها، پرداختها ودرآمدها، و صرفاً میخواهید تمامی  اگر به سیستم موجودی انبار نیاز ندارید ب(

، فرم هی مخارج و کارکردهاگیری نمایید، نیازی به استفاده از فرم های مرتبط با کاال نیست و صرفاً می توانید از فرم های ثبت گرو

 استفاده نمایید.  و ... ثبت هزینه / درآمد، فرم پرداخت/ دریافت، فرم صورت وضعیت کارفرما و پیمانکار

گزارش ها )اعم از دریافت، پرداخت، بهای تمام شده، مانده حسابها، بدهی ها، مطالبات، درآمد ها و ...( در هر دو : تمامی 9 نکته

 صورت قابل اخذ خواهند بود.
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: بعضا نیاز است که برخی از عملیات حسابداری به صورت سند حسابداری دستی ثبت شوند که باید از فرم ثبت سند 0نکته 

 ای جامع نرم افزار استفاده نمایید.حسابداری طبق راهنم

 

 فرم مربوطه در نرم افزار و عملیات کاربر نوع سند ردیف

 فرم ثبت سند حسابداری ثبت سند حسابداری دستی 1

فرم ثبت سند افتتاحیه )موجودی های  ثبت سند افتتاحیه )موجودی اولیه( 2

 اولیه(

)به همراه یا بدون تسویه نقد، بانک،  کاالخرید / فروش / برگشت فاکتور  3

 تنخواه، چک(

فرم های ثبت خرید/ فروش/برگشت از 

 خرید یا فروش

ثبت )برگشت( مصرف و های فرم  )اعم از مصرف اداری، شخصی، در پروژه(ثبت  و برگشت مصرف کاال  4

 بکارگیری اموال

 فرم ثبت تولید ثبت تولید 5

 فرم ثبت ضایعات ثبت ضایعات 6

 فرم های ثبت و برگشت کاالی امانی ثبت و برگشت کاالی امانی 7

 فرم انتقال کاال بین انبارها ثبت انتقال کاال بین انبارها 8

 فرم های ثبت حواله و رسید کاال ثبت حواله و رسید کاال 9

)به همراه یا  صورت وضعیت دریافتی از پیمانکار /  ارسالی به کارفرما 11

 (نقد، بانک، تنخواه، چک بدون تسویه

فرم های ثبت صورت وضعیت پیمانکار/ 

 کارفرما

)به  بصورت فاکتور برای یک شخص متفرقهدرآمدها / هزینه های  11

 (نقد، بانک، تنخواه، چک همراه یا بدون تسویه

 فرم های ثبت هزینه / درآمد

)به همراه یا  بصورت گروهی ثبت کارکرد پرسنل، پیمانکاران، کارگران 12

 (نقد، بانک، تنخواه، چک بدون تسویه

 فرم ثبت گروهی مخارج و کارکردها

)به همراه  بصورت گروهی هاثبت کارکرد ماشین آالت، ابزار و دستگاه  13

 (نقد، بانک، تنخواه، چک یا بدون تسویه

 فرم ثبت گروهی مخارج و کارکردها

نقد، بانک، تنخواه،  )به همراه یا بدون تسویه ثبت گروهی سایر هزینه ها 14

 (چک

 فرم ثبت گروهی مخارج و کارکردها

فرم ثبت گروهی مخارج و کارکردها / فرم  (بصورت نقد، بانک، چک) واریز / برداشت شرکا 15

 ثبت پرداخت / فرم ثبت دریافت

مخارج و کارکردها / فرم فرم ثبت گروهی  (بصورت نقد، بانک، چک) پرداخت / دریافت تنخواه 16

 ثبت پرداخت / فرم ثبت دریافت

 فرم ثبت پرداخت / فرم ثبت دریافت انتقاالت مالی بین صندوقها، بانکها، شرکا، تنخواه داران و ... 17

 فرم ثبت پرداخت / فرم ثبت دریافت )پاس، واگذاری، عودت، برگشت و ...(ثبت عملیات چک  18

 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 معرفی اطالعات پایه ی درنکات

 صورت ذخیره می شوند.  2معموالً اطالعات پایه به 

: در این حالت، همانند یک درخت، یک ریشه داریم و چند شاخه و هر شاخه دارای چند زیر شاخه بصورت درختی -1

گروه است. مثالً درخت اشخاص، که گروه های اشخاص مانند شاخه هستند و خود اشخاص مانند زیر شاخه ها. در اینجا 

 اده می شوند. نمایش د به صورت یک دایره آبی رنگ اطالعات اصلیها به صورت آیکن پوشه و 

: فقط سطوح آخر که با دایره آبی نمایش داده می شوند در سندها و فاکتورها قابل استفاده و انتخاب هستند و پوشه نکته

 فقط برای گزارشگیری استفاده می شوند.ها 

کلیدهای باال،  برای معرفی در این حالت، ابتدا بر روی شاخه اصلی قرار می گیریم )با موس روی آن کلیک می کنیم یا با

و اگر می خواهیم سطح قابل  "افزودن گروه"پایین کیبورد( سپس اگر می خواهیم شاخه تعریف کنیم بر روی دکمه 

کلیک می کنیم. مثالً وقتی می خواهیم یک شخص به گروه  "افزودن شخص"استفاده تعریف کنیم مثال بر روی 

ران کلیک می کنیم سپس بر روی دکمه افزودن گروه در باالی صفحه پیمانکاران اضافه کنیم، ابتدا بر روی ردیف پیمانکا

 کلیک می کنیم و اطالعات شخص را وارد نموده و دکمه ذخیره را می زنیم.

 : تمام این موارد با کلیک راست بر روی ردیف مورد نظر هم انجام می شود.نکته

رون سلول های جدول می نویسیم. مثالً برای : در این حالت اطالعات خواسته شده را در دورود مستقیم در جدول -2

افزودن نام یک بانک بر روی آخرین ردیف جدول قرار می گیریم سپس نام بانک مورد نظر را تایپ کرده و دکمه ذخیره 

را می زنیم. برای ویرایش یک ردیف ابتدا به سلول مورد نظر رفته و متن مورد نظر را تغییر داده و ذخیره را می زنیم. 

 ی حذف یک ردیف، بر روی دکمه حذف یا آیکن سطل زبال کلیک کرده و دکمه ذخیره را می زنیم.برا

 ثبت فاکتورها ی درنکات

بر اساس اصول حسابداری، تمامی هزینه های مرتبط با خرید کاال باید بر روی بهای تمام شده کاالی خریداری شده  .1

هزار تومان کرایه حمل پرداخته 21ومان خریده باشیم و مبلغ هزار ت7پاکت سیمان با مبلغ  11منظور شود. مثال اگر 

هزار تومان عالوه بر اینکه در قسمت خدمات فاکتور ثبت می شود باید در ستون سهم مخارج در 21باشیم باید این 

 70211جدول کاالها در ردیف مربوطه ثبت شود. با این حساب، بهای تمام شده هر پاکت سیمان خریداری شده، مبلغ 

 تومان خواهد بود.

در هر ردیف کاال یا خدمات امکان ثبت تخفیف و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. اگر در سلول ارزش افزوده بر روی  .2

 دکمه ... موجود در سلول کلیک کنیم مالیات به صورت اتوماتیک محاسبه می شود.

 امکان ثبت تخفیف کلی در پایین فاکتور وجود دارد. .3
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 کارکردها و هزینه ها ثبت ی درنکات

شما می توانید در قسمت هزینه ها و کارکردها و کاالها در فرم ثبت گروهی مخارج و کارکردها، عالوه بر ثبت هزینه، کارکرد و کاال، 

 پرداختهای مرتبط را نیز به صورت همزمان ثبت نمایید. 

  :باید ثبت شود دسته اطالعات 0ه همیشبرای نگهداری صحیح حساب هزینه ها و کارکردها 

 یزان یا مقدار هزینه/کارکرد/کاالم :اولدسته 

 مبلغ دریافتی یا پرداختی بابت آن هزینه/کارکرد/کاال: دومدسته 

ا یعنی اوالً ما باید بدانیم مثالً یک پرسنل چه مقدار کار انجام داده و از ما طلبکار شده ثانیا باید مبالغی که وی پرداخت کرده ایم ر

نرم افزار حسابداری ممیز جهت سهولت کار این دو مورد را ادغام کرده و نیز ثبت کنیم تا مانده حساب وی به دست آید. 

د همزمان با ثبت هزینه میزان مبالغ پرداختی را نیز ثبت کنید با اینکار زمان ثبت اسناد به شما به راحتی می توانی

 شدت کاهش می یابد.

 توجه به نکات زیر ضروری است: در اینجا

 به صورت کلی چند نوع مخارج داریم:

در این حالت انتخاب فیلد  .که فوراً تسویه می شوند و می توان پرداخت آنها را در همان ردیف ثبت کرد هزینه هایی الف(

 خدمات دهنده/فروشنده اختیاری است. مثال خرید ناهار. در این حالت فقط عنوان هزینه و پرداخت کننده ضروری هستند.

ردها را به صورت مبلغی ثابت انجام می دهد و پس از اتمام تخلیه : کارگری که جز کارگران پروژه  نیست و فقط تخلیه میلگمثال

 میلگردها با وی تسویه می شود و از پروژه جدا می شود.

هزینه هایی که فوراً تسویه می شوند ولی چون یک قلم پرداخت انجام شده نمی توان پرداخت آنها را در همان ب( 

 ردیف ثبت کرد.

هزار تومان تسویه شده است. برای این 121گ که طی یک پرداخت کارت به کارت به مبلغ سیمان، گچ و پودر سن: خرید مثال

حالت باید نام فروشنده را انتخاب نماییم ولی نام پرداخت کننده نباید انتخاب شود. سپس باید در برگه پرداختهای نقدی، مبلغ 

 باید در برگه تسویه چکی، تسویه مربوطه را ثبت نماییم.در صورتیکه تسویه چکی باشد  پرداخت شده را در یک ردیف ثبت نماییم.

  ج( هزینه هایی که به صورت نسیه هستند و بعداً تسویه می شوند.
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خرید سیمان به صورت نسیه. در این حالت نیز باید نام فروشنده/خدمات دهنده را انتخاب نماییم ولی نام پرداخت کننده را  :مثال

بعداً در صورت تسویه باید در فرم پرداختها و یا در برگه پرداختها بسته به اینکه پرداخت نقد یا چک بوده است تسویه مربوطه  خیر.

 را ثبت نماییم.

: کارکرد کارگران به صورت روزانه. یعنی شما کارکرد کارگران خود را به صورت روزانه ثبت میکنید ولی لزوما همان روز مثال

وی انجام نمی شود و مثال در پایان هفته تسویه انجام می شود. در این حالت نیز نباید نام پرداخت کننده را انتخاب پرداختی به 

 کنیم چون اصوالً پرداختی انجام نشده است.

د( هزینه هایی که قبالً به صورت پیش پرداخت و علی الحساب پرداخت شده اند و االن فقط مقدار و مبلغ هزینه ثبت 

 د.می شو

پرداخت هایی که به پیمانکاران )بنا، سیمانکار، آرماتوربند و ...( انجام می شود که در قسمت پرداختها ثبت می شود و پس از  مثال:

انجام متره و مشخص شدن میزان کارکرد باید کارکرد آنها در این قسمت ثبت شود لذا در این حالت نیازی به انتخاب نام پرداخت 

ختها به این اشخاص انجام شده است و اگر مجدداً پرداخت کننده را ثبت کنیم، یعنی دو بار به این کننده نیست زیرا قبال پردا

 اشخاص پول پرداخت کرده ایم.

حساب های هزینه، خدمات ی : اگر همزمان فیلد خدمات دهنده/فروشنده و فیلد پرداخت کننده را انتخاب نمایید، مانده نکته

ولی اگر مثالً خدمات دهنده/فروشنده را انتخاب نکنیم باید پرداخت کننده را  تغییر خواهند کرد.دهنده/فروشنده و پرداخت کننده 

د کرد. و اگر پرداخت کننده را انتخاب نکنیم و فقط خدمات نپرداخت کننده تغییر خواههزینه و انتخاب کنیم لذا فقط حساب 

 د کرد.نده/فروشنده تغییر خواهخدمات دهنهزینه و دهنده/فروشنده را انتخاب کنیم، فقط حساب 

: در ابتدای کار جهت نحوه عملکرد سیستم، بعد از ثبت هر سند، مانده حسابهای افراد و هزینه ها را کنترل نمایید در نکته

 اینصورت دقیقاً مشخص خواهد شد که سند ثبت شده بر روی چه حسابهای تغییر ایجاد کرده است.

 و تنخواه ، شرکاءنقد، بانک /دریافتثبت پرداخت ی درنکات

برای ثبت هر دریافت/پرداخت از نوع نقد، بانک، کارت به کارت، شریک، تنخواه، ابتدا نوع عملیات، ثبت نوع دریافت/پرداخت را 

یا  معرفی انواع عملیات مالی و <مشخص نموده و سایر اطالعات را تکمیل نمایید. شما می توانید با مراجعه به منوی اطالعات پایه

معرفی انواع تسویه، انواع دیگری از عملیات و تسویه را نیز تعریف نموده و یا آیتم های اضافی را غیر فعال <منوی اطالعات پایه

 نمایید تا در این قسمت نمایش داده نشوند.
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 ثبت چک ها ی درنکات

چک شماره ای دستی است که بعضاً بر روی شناسه  نوع چک همانند فیلد نوع تسویه در پرداخت/دریافت نقدی است.  عملکرد فیلد

 برخی چکهای دریافتی نوشته شده و یا پشت نمره ی چکهایی که در دفاتر کاغذی ثبت می شوند.

 )پاس، واگذاری، برگشت و...( ثبت عملیات چک ها ی درنکات

شده دیگر چک دریافتی در فیلد نوع چک، حتما وضعیت فعلی را مشخص نمایید. مثالً چک دریافتی که به بانک واگذار  .4

 نیست و چک نزد بانک است.

برای اینکه وضعیت چک به درستی در دفتر چک نمایش داده شود حتماً باید فیلد وضعیت جدید را به درستی تکمیل  .5

نمایید. ممکن است گمان شود این فیلد با فیلد نوع عملیات یکسان است و کار تکراری انجام شده ولی یکی از اینها جهت 

 سند حسابداری بکار می رود و دیگری جهت تعیین وضعیت در دفتر چکها. ثبت 

حساب بانکی انتخاب نمایید. مثالً اگر چکی  نامعنوان پرداخت کننده را دریافت کننده را خالی بگذارید و در پاس چک،  .6

پرداخت کننده مثالً پرداخت شده باشد. در هنگام پرداخت چک به شخص، نام شعبه میرداماد از دسته چک بانک ملت 

نام صاحب حساب است )شما( و نام دریافت کننده مثالً یک پیمانکار یا فروشنده مصالح است. حاال در زمان پاس چک، 

، نام دریافت کننده را نیز شعبه میرداماد نام پرداخت کننده که مشخص است باید نام حساب بانکی باشد مثال بانک ملت

 ن هنگام پرداخت چک، نام پرداخت کننده را نام بانک صادر کننده دسته چک نیز قرار داد.البته می توا د.بگذاری خالی

 ثبت انتقاالت مالی ی درنکات

انتقاالت مالی دارای یک مبدا انتقال و یک مقصد انتقال هستند، مثالً جابجایی پول از جیب شما )صندوق( به حساب بانکی. یا 

به حساب بانک شهر. در اینجا نیز باید نوع عملیات مناسب را انتخاب نموده، حساب مبدا، کارت به کارت از حساب بانک ملت شما 

 و حساب مقصد را انتخاب نمایید. مثالً جابجایی از صندوق به حساب بانک ملت به صورت زیر خواهد بود: و نوع مقصد

 نوع عملیات: انتقال از صندوق

 حساب مبدا: جیب شما )صندوق الف(

 د )بانک(نوع مقصد: نق

 1111حساب مقصد: حساب بانک ملت شعبه 
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 نکات کلی در کار با جداول

 

و همچنین ستون هایی که نیاز ندارید را با  می توانید اندازه ستون ها را به دلخواه تنظیم نمودهبا این دو ابزار شما  -1

و اندازه ها را ذخیره نمایید. در استفاده از ابزار سمت راستی مخفی نموده و با ابزار سمت چپ )ستاره( این چیدمان 

مراجعه بعدی به فرم و جدول مربوطه فقط ستون های مورد نظر شما با همان اندازه ای که شما تنظیم کرده اید نمایش 

)برای تغییر اندازه ستون ها، موس را بر روی خط جدا کننده دو ستون قرار داده و کلید سمت چپ موس  داده می شوند.

همزمان موس را به راست یا چپ جابجا کنید تا اندازه مورد نظر تنظیم شود سپس کلید سمت چپ موس  را فشار داده و

 را رها کنید(

برای مرتب سازی بر اساس حروف الفبا و یا اعداد می توانید موس را در یکی از ردیفهای ستون دلخواه قرار داده سپس  -2

 ورت نزولی یا صعودی مرتب شوند.یکی از ابزارهای این قسمت را بزنید تا ردیفها به ص

با قرار گرفتن در یک ردیف و زدن دکمه های این قسمت می توانید کل ردیف را به باال یا پایین انتقال دهید. بنابراین  -3

هنگام ثبت ردیف ها با خیال راحت و بدون هیچ آداب و ترتیبی! آنها را ثبت کنید و پس از اتمام کار آنها را مرتب نمایید. 

 مرتب سازی ذخیره شده و ردیفها در نمایش های بعدی به شکل مرتب نمایش داده می شوند.این 

 با زدن این دکمه در ردیفهای دوم به بعد مقدار سلول باالیی در سلول فعلی کپی می شود. -4

 ردیف Pasteردیف موجود در حافظه در مکان مناسب چسبانده می شود.  -5

در حافظه سیستم کپی می شود و بعدا می توانید آن را در جای مناسب در همان ردیفی که مکان نما در آن قرار دارد  -6

 جدول بچسبانید.

حذف کل ردیف انتخاب شده/ردیفی که موس در آن قرار دارد. نکته: ردیفهایی که از دیتابیس آمده باشند به صورت  -7

توانید مجدداً آن ردیف را مالحظه  موقت حذف می شوند و در صورت انصراف با زدن دکمه بازخوانی در باالی فرم می

 نمایید. اما ردیفهایی که از دیتابیس نیامده باشند به صورت کامل حذف می شوند و قابل بازگردانی نیستند.

درج یک ردیف خالی بین دو ردیف. شما می توانید موس را در یک ردیف قرار دهید و این دکمه را بزنید تا یک ردیف  -8

قرار  2یک ردیف جدید درج کنید باید موس را در ردیف  3و 2مثال اگر بخواهید بین ردیفهای  خالی برای شما درج شود.

 داده و این دکمه را بزنید.

به اولین سلول، در ردیف آخر جدول می رود. برای زمانهایی که تعداد رکوردهای جدول زیاد است بدون نیاز به اسکرول،  -9

 جدول بروید.فقط با زدن یک دکمه می توانید به انتهای 
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 پشتیبانگیری و بازیابی اطالعات

برای نگهداری درست از اطالعات و جلوگیری از مفقود شدن اطالعات، الزم است که هموارد از این اطالعات پشتیبانگیری 

 پشتیبانگیری و بازیابی اطالعات تعبیه شده است. <انجام شود. این امر در منوی سیستم 

تهیه نمایید باید آن را در یک سی دی یا یک فضای اینترنتی مانا نگهداری نمایید. حال در  پشتیباندر صورتیکه از اطالعات خود 

صورتی که اتفاقی برای کامپیوتر بیفتد و یا ویندوز را تعویض نموده و مجدداً نرم افزار را نصب کنید، می توانید این اطالعات را 

 نماید. بازیابیدوباره 

برقرار باشد امکان حذف بانک اطالعاتی از پوشه برنامه وجود ندارد و  SQL Serverبانک اطالعاتی با  : تا زمانیکه ارتباطنکته

خطایی با مضمون در حال استفاده بودن فایل دریافت می شود. بنابراین امکان کپی کل پوشه نرم افزار و استفاده در سیستم دیگر 

 ود.وجود ندارد و صرفاً باید عملیات انتقال از طریق پشتیبانگیری و بازیابی انجام ش

: امکان بازیابی از درایوی که ویندوز بر روی آن نصب است اصوالً وجود ندارد. لذا پیشنهاد می شود مسیر انتخابی در عملیات نکته

 ( باشد.Cتهیه پشتیبان و بازیابی اطالعات درایوی غیر از درایو ویندوز )معموال درایو 

 میانبرهای صفحه کلید -شورتکات ها 

 در زیر آورده شده اند:میانبرهای پرکاربرد 

 Ctrl+Nافزودن آیتم جدید 

 Ctrl+Gافزودن گروه 

 Ctrl+Wویرایش 

 Ctrl+Deleteحذف 

 Ctrl+Sذخیره 

 Ctrl+Oگردش 

 Ctrl+Lلیست 

 Ctrl+Pچاپ 

 Ctrl+Alt+Pپیش نمایش چاپ 

 Ctrl+Eخروجی به اکسل 
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 F5جستجو و بازخوانی اطالعات 

 Ctrl+Oمرتب سازی 

 Ctrl+Gگروه بندی 

 Ctrl+Uلیست ستونها 

 Ctrl+Fفوکوس روی فیلد جستجو 

 Ctrl+Hنمودار 

 Ctrl+Wانتخاب سرور 

 Ctrl+Tآزمایش فایل 

 Ctrl+Rبازیابی اطالعات 

 Ctrl+Bتهیه پشتیبان 

 Ctrl+Qتغییر وضعیت اسناد 

 Ctrl+Iبازگردانی سند حذف شده 

 F12باز کردن لیست اطالعات پایه مثالً لیست حسابها یا اشخاص و... 

 Enterهای فرم و سلول های جداول  حرکت بین باکس

 Enterانتخاب یک آیتم از یک لیست یا جدول 

 Spaceتیک زدن و انتخاب دکمه رادیویی 

 صفر در تکست باکس های عددی: دکمه +3تایپ خودکار 

 Escبستن یک فرم 

 تنظیمات ضروری ویندوز

 .دهید انجام را زیر تنظیمات باید خطا، پیغام صدور عدم و ویندوز تنظیمات با ریاضی عملیات مطابقت برای
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 رنگ به شده مشخص قسمت از کنید، می استفاده 1 شکل صورت به فارسی تنظیمات از اگر و باالتر ویستا و 7 ویندوزهای در

 به دو شکل در rebmuN euitageu taNbta مقدار تنظیم حقیقت در. دهیدتغییر  2 شکل صورت به را تنظیمات ،نارنجی

 )عالمت منفی در سمت چپ عدد باشد بدون هیچگونه پرانتز و کاراکتر اضافه( .است ضروری  -929 صورت

 .کنید استفاده tSatS ← lorStoC laraC ← naigor ara earigaia منوی از  زبان و ناحیه تنظیمات به دسترسی برای
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 خطایابی

با خطا مواجه شوید. برای رفع مشکل مراحل زیر را دنبال کنید. توجه  اطالعاتیممکن است به دلیل عدم ارتباط با سرور بانک 

نمایید بعد از اجرای هر مرحله، نرم افزار حسابداری ممیز را کامالً بسته و مجدداً اجرا نمایید چون ممکن است فقط یکی از موارد 

 .زیر مشکل را ایجاد کرده باشد و نیاز نیست همه موارد را دنبال کنید

. این خطا ممکن است به دلیل این باشد که Application Stop Workingخطایی با مضمون توقف عملیات نرم افزار  .1

اجرا نمایید برای این  Run As Administratorکاربر جاری ویندوز دسترسی کامل ندارد لذا باید برنامه را به صورت 

کلیک راست نمایید سپس از  Momayez.exeاصلی نرم افزار  منظور به پوشه محل نصب نرم افزار رفته و بر روی فایل

کلیک نمایید. این کار فقط یکبار بعد از هر نصب انجام می  Run As Administratorمنوی باز شده بر روی گزینه 

 شود.

 

 مانند شکل زیر: SQL Serverخطاهای مربوط به اجرا نبودن  .2
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 <Start>All Programsبودن سرویس مطمئن شوید. به این منظور به مسیر  runابتدا از  در این حالت باید

Microsoft SQL Server > Configuration Tools>SQL Server Configuration Manager بروید 



 

ّز  ممـی
یسیستم مالی پیمانکار  

 راهنمای کاربری 

 
کلیک کنید در قسمت روبروی آن، دو سرویس  SQL Server Servicesپنجره باز شده، بر روی  چپاز منوی سمت  

باید حتما اجرا شده باشند یعنی در مقابل نام  SQL Server Browserو  SQL Server(MOMAYEZIT)به نام های 

نوشته شده باشد باید بر روی هر کدام از آنها  Stoppedنوشته شده باشد. در صورتیکه عبارت  Runningآنها عبارت 

را بزنید. و نرم افزار حسابداری ممیز  OKو دکمه  را بزنید. Startدابل کلیک کرده و در پنجره ای که باز می شود دکمه 

 Startرفته و بر روی  Servicesدر همین پنجره به تب  غیر فعال بود باید Startدر صورتیکه عبارت  را اجرا کنید.

mode  کلیک نمایید سپس بر روی عالمت مثلثی که روبروی آن ظاهر می شود کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه
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Automatic  را انتخاب نمایید. در این حالت اگر مجدداً به تبLog on  مراجعه کنید دکمهStart  فعال شده است و

 را بزنید. OKمی توانید بر روی آن کلیک نموده و دکمه 

 

 
 Start>All Programs> Microsoft SQLمین مسیر )رفع نشد باید در ه Sql Serverمربوط به  اگر مشکل .3

Server > Configuration Tools>SQL Server Configuration Manager از منوی سمت چپ بر روی )

 Protocols Forکلیک نموده و بر روی زیر شاخه ی  SQL Server Network Configurationمثلث کنار 

MOMAYEZIT  کلیک نمایید. در قسمت روبروی آن، پروتکلTCP/IP  باید بر رویEnabled ه بر باشد. در صورتی ک

در ستون  Enabledباشد باید بر روی این ردیف دابل کلیک کرده و در پنجره باز شده در ردیف  Disabledروی 

را  OKرا انتخاب نمایید. و در پایین پنجره، دکمه  Yesروبروی آن قرار گرفته و بر روی مثلث کلیک نموده و گزینه 

 بزنید.

 
 

به درستی تنظیم شده باشد به این منظور مسیری که در قسمت  SQL serverاطمینان حاصل کنید پورت مخصوص  .4

 IPدر پنجره باز شده تب  کنیدکلیک  Propertiesبر روی گزینه را باز نموده و  TCP/IPیعنی  قبلی دنبال کردید

Addressess .تمام مقادیر  را باز کنیدTCP Port  تنظیم شده باشد در صورتیکه مقدار دیگری  1433باید بر روی

 را برای همه موارد تایپ کنید. 1433نوشته شده و یا خالی است، مقدار 
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ثبت سرویس و سرویس های آن باید توسط فایروال شناخته شده باشند. برای  SQL Serverمشکل در فایروال ویندوز.  .5

 Start > Control Panel > Firewall Settingابتدا وارد مسیر  مراحل زیر را دنبال کنید. در ویندوزهای قدیم

 شوید.

 

 را بزنید. OKرا درج نمایید و دکمه  1433عدد  Port numberو در قسمت  SQLعبارت  Nameدر قسمت 
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 در ویندوزهای جدید

 وارد پنجره مربوطه شوید. Start > Control Panel > windows firewallاز منوی 

 کلیک کنید. Advanced Settingsاز قسمت سمت چپ، بر روی گزینه 

 Newکلیک کنید. و در قسمت سمت راست بر روی  Inbound Rulesدر پنجره باز شده در منوی سمت چپ، بر روی 

Rule .کلیک کنید 

 را بزنید. Nextکلیک کنید و دکمه  Portدر پنجره باز شده بر روی 

را  Nextرا تایپ کنید و دکمه  1433عدد  Specefic local portsرا انتخاب نموده و در قسمت  TCPر مرحله بعد گزینه د

 بزنید.

 را بزنید. Nextرا انتخاب نمایید و دکمه  Allow the connectionدر مرحله بعد 

 را بزنید. Nextدر مرحله بعد همه موارد را انتخاب کرده و دکمه 

 را بزنید. Finishرا تایپ کرده و دکمه  SQLعبارت  Nameدر مرحله آخر نیز در قسمت 

 

در صورتیکه ارتباط با سرور به درستی برقرار باشد ولی در هنگام ساخت شرکت جدید یا هر زمان دیگری پیغامی مانند  .6

login failed for user ‘msa’  مشاهده کردید به این معنی است که در حالت نصبSQL Server  گزینه

mixed mode  برنامه بای را انتخاب نکرده اید. برای رفع مشکلSQL Server Management Studio  نصب و را

برای نصب این نرم افزار در صورتیکه به سی دی نرم افزار حسابداری ممیز  اجرا نمایید سپس به سرور متصل شوید.

بیتی بودن ویندوز، یکی از  64یا  32با توجه به  SQL Serverاز داخل سی دی نرم افزار در پوشه ی دسترسی دارید، 

را نصب  SQLManagementStudio_x86_ENUیا  SQLManagementStudio_x64_ENU.exeفایل های 

این نرم  در اینترنت، SQL Server Management Studioدر غیر اینصورت می توانید با جستجوی عبارت  کنید.

بیتی متناسب با ویندوز خود را دانلود  64یا  32دانلود نمایید. توجه نمایید حتما نسخه  Microsoftافزار را از سایت 

 نمایید.

لیستی باز می شود که از شما سوال می است فقط در یکی از پنجره ها  SQL serverمانند نصب  این نرم افزار مراحل نصب

 را تیک بزنید. managementباید گزینه های مربوط به شود چه امکاناتی باید نصب شوند؟ شما 

 Start > All Programs > Microsoft SQL Server 2118 > SQL Serverبعد از نصب، این نرم افزار به مسیر 

Management Studio فزار را اجرا کنید. یک فرم ورود نمایش داده می شود که در قسمت اضافه می شود. این نرم ا

Server Name  نام سرورهای موجود در سیستم نمایش داده می شود. در صورت عدم وجود عبارت(local)  یا . را نوشته و
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سپس بر روی شاخه و وارد این نرم افزار خواهید شد.  اتصال به سرور انجام می شودرا بزنید. در این حالت  connectدکمه 

 securityرا بزنید یک پنجره جدید باز می شود. بر روی تب  propertiesاصلی در سمت چپ کلیک راست کنید و گزینه 

 sql server and windows authenticationگزینه دوم یعنی  server authenticationکلیک نمایید. در قسمت 

mode گزینه  در بعضی نسخه ها، و یاmixed mode  .را انتخاب کنید و پنجره را تایید نمایید 

 

این اشکال مربوط  String was not in correct formatخطایی با مضمون، رشته مورد نظر فرمتی درستی ندارد.  .7

سپس به مسیر  خارج شوید.به تنظیمات اعداد در ویندوز است. برای رفع مشکل ابتدا از نرم افزار حسابداری ممیز 

Start>Control Panel>Region ( بروید. در پنجره باز شده در برگه ی پیش فرضFormat بر روی دکمه )

Additional Setting  کلیک نمایید. در اینجا بایدNegative Number Format  باشد یعنی  -101به صورت

وی آن کلیک نموده تا منوی آبشاری باز شود سپس گزینه عالمت منفی در سمت چپ عدد باشد. لذا بر روی مثلث روبر

در پایین پنجره کلیک نموده و نرم افزار حسابداری  OKو  Applyرا انتخاب نمایید و بر روی دکمه های  -101دوم یعنی 

 ممیز را اجرا نمایید.

 سخن پایانی

برای کسب اطالعات کاملتر می توانید به  شد، استفاده از نرم افزار حسابداری ممیز شرح داده سریع در این سند راهنمای

در هر قسمت از نرم افزار سوالی برای شما پیش آمد از طریق فایل راهنمای اصلی نرم افزار مراجعه نمایید. همچنین در صورتیکه 

 پاسخ داده شود.راه های ارتباطی از جمله تلفن، سایت، ایمیل و شبکه های اجتماعی مطرح نمایید تا در اسرع وقت به سواالت 

خواهشمند است هر گونه پیشنهاد و انتقاد از امکانات نرم افزار و همچنین خدمات ارائه شده را از طریق راه های ارتباطی با ما در 

 اجرا یا رفع آنها اقدام شود.میان بگذارید تا در اسرع وقت نسبت به 

 121-65111116: تلفن

 www.MomayezIT.ir: سایت

 info@momayezIT.ir: ایمیل

 www.instagram.com/momayez_software: اینستاگرام
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