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 اــــداو تعدیل جامعآمًزش بروامٍ 

 : ٍــدمـمق

 ٍدر. … ٍ ػذالت رٍی از کردى تقسین ، آٍردى ٍسط حذ ،تِ کردى کردى،هتؼادل هؼتذل هؼٌی تِ لغت در تؼذیل

 خذهات تؼرفِ درآٍردى اجرا،ترٍز ٍ طراحی،ًظارت،ساخت ، هطالؼِ پیواًْای ٍ قراردادّا تا ارتثاط در هٌْذسی، حرفِ

 .است کار اًجام ٍاقؼی زهاى در اجرا ٍ ساخت پیواًْای قیوت ٍ هٌْذسی

 1.0.1  ًسخِ تؼذیل ترًاهِ ارتقای ٍ ٍیرایص حاصل ،تؼذیل جاهغ ترًاهِ ای حرفِ ًسخِ ػٌَاى تحت حاضر افسار ًرم

  سِ پیَست ضاخصْای هثٌای تر پیواًکاراى کارکرد ٍضؼیتْای صَرت تؼذیل هحاسثِ جْت کِ تاضذ هی 1.0.2ٍ

 .هیگردد ارائِ ٍ هؼرفی صَرت تذیي کِ. تاضذ هی
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 :  بروامٍ قابلیتُای

  ًظام فٌی ٍ اجرایی کطَر کلیِ فْارسپطتیاًی از 

 ِسِ پیَست ضاخصْای اساس تر پیواًْا ٍضؼیت صَرت تؼذیل هحاسث 

 173073/101 تخطٌاهِ در هٌذرج فرهْای هطاتق تؼذیل دٍ ٍ یک جذٍل تٌظین  

 ِکارگاُ ترچیذى ٍ تجْیس کلی ضاخص هحاسث  

 خریي ضاخص اػالم ضذُآ تا1332سال اٍل هاِّ سِ از سِ پیَست قطؼی ضاخصْای ضاهل.  

 1405 سال چْارم هاُ سِ تا جذیذ ضاخصْای ترٍزآٍری ٍ تؼریف قاتلیت  

 کِ ّای دٍرُ تؼذیل هحاسثِ ترای الحساب ػلی تصَرت ضذُ اػالم قطؼی  ْایضاخص آخریيتؼییي  قاتلیت 

 . تاضذ ًطذُ اػالم آًْا قطؼی ضاخص

 ضذُ توذیذ هذتْای ٍ پیواى هذت اساس تر پیواى هجاز غیر ٍ هجاز دٍراى تفکیک ٍ تطخیص قاتلیت . 

 ِتاخیر دردٍراى تؼذیل هحاسثِ ترای آى اػوال ٍ پیواى دٍرُ هیاًگیي ضاخص هحاسث . 

 ِ( فایل یک تؼذیل ّردُ ترای) ترًاهِ فایل یک در یکجا تصَرت کارکرد ٍضؼیت صَرت دُ تؼذیل هحاسث 
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 .است ر با بروامٍ ايلیه کار فعال کردن ماکريشريع کاُت ج

 ًحَُ فؼال کردى هاکرٍ در اکسل 

 کلیک کنیذ. Fileمنوی ترنامه اکسل را اجرا کرده و تر روی 
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 .  میشود ظاهر زیر صفحه  Options گسینه انتخاب تا

 .کنیذ کلیک Trust Center Settings دگمه ترروی و شذه Trust Center قسمت وارد
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 شذه .   Macro Settingsدر منوی ظاهر شذه وارد قسمت 

سپس اکسل   ردهککلیک   OKانتخاب نمودیذ تر روی  Enable All Macros ( Not…   )تعذ ازاینکه گسینه چهارم 

 را تثنذیذ و دوتاره تاز کنیذ ته این ترتیة ماکرو فعال شذه و ترنامه آماده کار است.
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 :  بروامٍ با کار وحًٌ راَىمای ي معرفی

 .تاضذ هی ترًاهِ تا کار هختصر ٍ ًحَُ راٌّوای ضاهل اٍل ضیت:  الف
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 . تاضذ هی زیر هَرد ضاهل کِ.تاضذ هی ترًاهِ هحاسثات اػوال ٍ هذیریت تِ هرتَط Info تٌام ًاهِ تر دٍم ضیت:  ب

 

 .ضًَذ هی ٍارد پیواى هَضَع تِ تَجِ ًظرتا هَرد فیلذّای کِ.تاضذ هی پیواى هطخصات تِ هرتَط ترًاهِ جذٍل اٍلیي
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 . ضَد هی تؼییي زیر تصَرت( ضریة تا تؼذیل هحاسثِ) تِ هرتَط فیلذ:  تَضیح

 هذتْای ٍ پیواى دٍرُ اتوام از پس کِ پیواًْایی تؼذیل هحاسثِ ترای 5..0 ضریة

 . ترسذ اتوام تِ ضذُ توذیذ

 هذتْای اضافِ تِ پیواى هذت در کِ پیواًْایی تؼذیل هحاسثِ ترای 75..0ضریة

 . ترسذ اتوام تِ ضذُ توذیذ

 . ترسذ اتوام تِ پیواى اٍلیِ هذت در کِ پیواًْای تؼذیل هحاسثِ ترای  1 ضریة

 تیک تا را پیواى تِ هٌظن فْارس هی تَاًیذ پیواى تِ هٌظن فْارس  قسوت در

 . ًوائیذ هطخص

 

 ترای الحساب ػلی ضاخص تؼییي ّوچٌیي ٍ کارگاُ ترچیذى تجْیسٍ کلی ضاخص کردى هطخص ترای دٍم جذٍل

 . تاضذ ًطذُ اػالم آًْا قطؼی ضاخص ّایکِ دٍرُ

 

 جْت ٍجَد دارد کِ « ٍرٍد هالی صَرت ٍضؼیتْا» در پاییي جذٍل فْارس هٌظن تِ پیواى دکوِ ای تحت ػٌَاى 

 .ضذُ استدر اداهِ تصَرت هفصل تَضیح دادُ  .تاضذ هی ترًاهِ هالی صفحِ تِ ٍرٍد

 کارکرد دٍرُ تِ هرتَطکِ تؼذ از ٍرٍد اطالػات هالی صَرت ٍضؼیتْا استفادُ هی ضَد جذٍل سَم در ایي ترگِ 

پس ازٍرٍد . ًوائیذ هی ٍارد را ٍضؼیت صَرتّر  ضرٍع تاریخ ٍ ضوارُ تخص ایي درکِ .  تاضذ هی ْاٍضؼیت صَرت

  ٍ تِ جذٍل سوت چپ هٌتقل هی ضَد.اطالػات در ترًاهِ ثثت ضذُ « ثثت اطالػات » اطالػات ٍ کلیک تررٍی دکوِ
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 تِ هرتَط فیلذ در را تؼذیل ضذُ هحاسثِ هثلغ آخریي ضذُ داضتِ تاضیذتؼذیل قطؼی تائیذ  قثالً صَرتیکِ در:  تَضیح

 .ٌوائیذهی ٍارد( تؼذیل آخریي ًْایی هثلغ)

قسوت تؼذی در ایي جذٍل جْت تٌظین جذٍل ضوارُ یک ٍ دٍ  تؼذیل هی تاضذ کِ تا کلیک تر رٍی ّر یک جذٍل 

 تٌظین هیطَد.   Report1,Report2هرتَط تِ آى هحاسثِ ضذُ ٍ گسارش آى در ترگِ ّای 
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 Report1جذٍل ضوارُ یک : 

 

 Report2جذٍل ضوارُ دٍ : 
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 تا را جذیذ ضاخصْای تَاى هی کِ تاضذ هی تؼذیل ضاخصْای دیتاتیس ضاهل Index تٌام ترًاهِ سَم ضیت:  ج

 . افسٍد آى تِ 1405 سال چْارم هاِّ سِ

 

 جْت ٍرٍد اطالػات هالی صَرت ٍضؼیتْا هی تاضذ کِ ریال تَضیح دادُ هیطَد. Mali تٌام ًاهِ تر سَم ضیت:  د

 

ٍ جَد دارد کِ ضوا تا اًتخاب ّریک از رضتِ ّای فْارس فصَل   Drop Downهٌَیدر تاالی ًام رضتِ یک 

)تا دُ صَرت  کٌیذ.ٍارد درهقاتل آى هرتَط تِ آى فْرست تْا در پاییي لیست هیطًَذ ٍ هیتَاًیذ رقن ّر فصل را 

 ٍضؼیت(
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درحالتیکِ تؼذیل از صَرت ٍضؼیت هَقت ضوارُ یک ضرٍع ضذُ تاضذ ستَى اٍل تصَرت خالی تاقی هی هاًذ ٍلی 

قثال تؼذیل تائیذ ضذُ داضتِ تاضیذ ایي ستَى هرتَط تِ رقن فصَل آخریي صَرت ٍضؼیتی است کِ  َرتیکِصدر 

 اضذ.تؼذیل آى تصَرت قطؼی هَرد تائیذ ٍاقغ ضذُ ت

 

 تاضیذ سرتلٌذ هَفق ٍ 

 اهیذ ضیخا

 


