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 باسمه تعالی

 اکسلدر  VBAتحت آموزش کار با نرم افزار بهای تمام شده 

 پیش گفتار :

 عاه  .  هساتده  واقا   تاللیاه   محصاالت   و خاهما   شاهه  تماا   بهاا   محاسبه نقش و اهمیت به همگان امروزه

 تاللیاه  هاا   سااخته  نیماه  و محصاالت   شاهه  تماا   بهاا   محاسابه  جهات  اتکاا   قابا   و مداسب سیستم وجالد

 ساالد  حاشایه ،  گااار   قیمات  هاا   سیاسات  قبیا   ز ا مختلا   ها  زمیده در نادرست تصمیما  اتخاذ به مدجر

                                                                                                                                . میشااااااالد هااااااا ساااااااخته نیمااااااه یااااااا محصااااااالت  از هریاااااا  ساااااااخت روش، 

 تماا   بهاا   محاسابه  و(  ساربار  و دساتمزد  ماالاد، )  واقعا   هاا   هزیده تسهیم و کدترل بده ، طبقه, آور  معج

 از اسااتانهارد و واقعاا  شااهه تمااا  بهاا   تعاماا  از ناشاا  انحرافااا  محاسابه  نیااز و  تاللیااه  محصااالت  شاهه 

               .                                                                                                                             باشه م  برنامه این اصل  اههاف

 مبحا   باه  کاما   اشاراف  و تخصا   نیازمداه  هماالاره  شاهه  تماا   بهاا   محاسابه  هاا   سیساتم  سااز   پیاده

                                                                                                                     .                                                                                                                             باشاااااه مااااا  اکسااااا  افااااازار نااااار  هاااااا  مهاااااار  و صااااادعت  حساااااابهار 

 نیااز  ماالرد  اطالعاا   ساهاللت  باه  کاه  شاهه  طراحا   VBA اختصار به یا اکس  بیسی  ویژال محیط در برنامه این

 فرماللهااا و تالابااع  طریاا  از و کاارده بارگاااار  گزارشااا  و جااهاول در  و دریافاات کاااربر از فرمهااا طریاا  از را

                                                                                                                            .                                                                                                                             آیااه ماا  بهساات محصااالل واحااه یاا  شااهه تمااا  بهااا  نهایاات در و  دهااه ماا  انجااا  را محاساابا  اکساا 

 قاادر  افازار  نار   ایان  کما   باه  اکسا   مهاار   و صادعت   حساابهار   مبحا   به آشدای  حهاق  داشتن با کاربر

 .نمایه کسب را نظر مالرد نتیجه راحت  به بالد خالاهه

 معرف  :

 طراح  شهه است .        (VBA )این برنامه تحت محیط برنامه نالیس  ویژوال بیسی  دراکس  یا به اختصار 

بطالریکه کاربر کلیه اطالعا   م  باشهمیسر  فرامین و تالابع اکس ارتباط بین شیتها  اکس  و جهاول از طری  

امکان ثبت ، م  دهه . البته به مدظالر سرعت بخشیهن به ورود داده  انجا  (Form) ورود  را از طری  تکمی  فرمها

 ایجاد شهه است . ربه صالر  کپ  پیست کردن از فای  اکس  دیگ جهاولمستقیم در 

ارتباط مستقیم درجهاول  کلی  بر گزیده م  تالان از طری  فر  ها یا با قبل  یا حاف اطالعا   ویرایشبه مدظالر 

 را انجا  داد.یا حاف  اصالحعملیا  
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 امکانا  تخصص  برنامه به طالر خالصه شام :

 کار  م  تالانه ی  مرکز هزیده درنظر گرفته شالد .هر ایستگاه  –ها  کار  و مراکز هزیده  امکان تعری  ایستگاه -۱

 فرض برا  هر نیم ساخته و محصالل به صالر  سیستم . امکان تعری  یا اصالح فرمالل پیش -۲

 امکان تعری  دوره محاسبه با طالل زمان ها  متفاو  -۳

 تعهاد دلخالاه فروش وتالزیع ( به -ادار -عمالم  -خهمات  -امکان تعیین ماهیت مراکز هزیده )تاللیه   -۴

 وابسته به مرکز هزیده به ازا  هر دوره محاسبه )زمان تاللیه واقع  (  امکان ثبت کارکرد واقع  نیرو  انسان  -۵

 امکان ثبت زمان و تالقفا  عاد  و غیر عاد  در دسترس ایستگاه کار  به ازا  هر دوره محاسبه -۶

 به تفکی  ایستگاه ها  کار  به ازا  هر دوره محاسبهامکان ثبت نرخ استانهارد دستمزد و نرخ جاب سربار  -۷

 امکان دریافت اطالعا  هزیده ها  مراکز از سیستم حسابهار  )با قابلیت ویرایش اطالعا  ( -۸

 مالاد اولیه به ازا  هر مرکز هزیده )با قابلیت ویرایش اطالعا  ( و مقهار امکان دریافت اطالعا  ریال   -۹

 تسهیم هزیده ومقهار ده  به مبان  تسهیم به تفکی  مراکز به صالر  دست  وسیستم امکان معرف  مبان  -۱۱

 امکان تعیین ماتریس سهم بر  مراکز هزیده از یکهیگر با تالجه به مبدا  تسهیم-۱۱

 امکان تسهیم هزیده ها  مراکز خهمات  ، ادار  یا عمالم  با تالجه به ماتریس سهم بر  به روش ی  طرفه-۱۲

 ایستگاه کار  به صالر  سیستم  هر در کاتت مالجالد  پا  کار اول و پایان دوره به ازا  امکان ثب-۱۳

 امکان تحلی  ضایعا  و شداسای  درصه یا مبلغ ضایعا  عاد  وغیر عاد  به تفکی  مراح  وقالع-۱۴

 امکان محاسبه انحرافا  مالاد ، دستمزد و سربار-۱۵

 هزیده به تفکی  و در نهایت ترسیم نمالدارها  تاللیهتسهیم مقایسه ا  امکان نمایش نمالدارها  -۱۶

 امکان صهور گزارش تسهیم هزیده ها و محاسبه هزیده دستمزد و سربار به تفکی  هر کات و مراکز تاللیه-۱۷

 امکان صهور گزارش گردش مالاد اولیه ، نیم ساخته و محصالل نهای  به تفکی  مراکز-۱۸

 ساخته و محصالت  به تفکی  مراکز تاللیه به صالر  واقع امکان محاسبه قیمت تما  شهه نیم  -۱۹

 مراکز تاللیه کات و نیم ساخته و محصالت  به تفکی   زیان حاشیه سالد وامکان محاسبه -۲۱
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 تدظیما  برنامه : 

نالیس  شهه و امکان اجرا در نسخه ها  باتتر  کهو  طراح مایکروسافت اکس  نر  افزار  ۲۱۱۱در نسخه  برنامهاین 

اگر در اجرا  برنامه فعال باشه تدظیما  ماکرو طب  راهدما  مالجالد بایه جهت ورود به برنامه  پس، دارد  رااکس  

 نصب نماییه . رایانهدر دانلالد و ها  فارس  را  فالنت بایه م  باشهناخالانا فالنت ها 

 ورود به برنامه :

را ورود  رمزارتباط با طراح برنامه  از طری خالاهه شه که  ورود باز مجالز درخالاستپدجره  برنامهدر هدگا  اجرا  

 امکان تغییر رمز در برنامه ایجاد شهه است .البته دریافت خالاهیه کرد ، 
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 معرف  مختصر از مدالها  برنامه :

مدال  مفروضا  و تدظیما  نر  افزار : کاربر از طری  این مدال م  تالانه آشدای  مختصر  نسبت به کلیا  بها   -ال (

شخص  هایت تدظیما  مالرد نظر را ستفاده از برنامه را فراگیرد و درننیز راهدما  ا ، امکانا  ، مفروضا  وتما  شهه 

 اعمال نمایه .ساز  نمالده و 

 

نیم ،   )مالاد ها از طری  این مدال م  تالانه اطالعا  کهیدگکاربر طالعا  اصل  و پایه به برنامه : مدال  تعری  ا -ب(

 تعری  نمایه .در برنامه و زمانسدج  تاللیها  را ( BOM)، مراکز هزیده ، محرکها ، فرمالتسیالن  محصالل(  ،ساخته 

 

این مدال م  تالانه هزیده ها  دستمزد و سربار ، کارکرد مدال  هزیده ها  مالاد ، دستمزد و سربار : کاربر از طری   -ج(

واقع  و تالقفا  عاد  و غیر عاد  را در برنامه تعری  نمالده و در نهایت گزارشا  تفکیک  از کاتها را از جدبه هزیده 

 ه .مشاههه و نمایش دهبا فراخالان  بالده را هزیده ها تسهیم کدش  ها  مالاد مصرف  ، دستمزد و سربار که حاص 

 

اطالعا  تز  جهت گردش مالاد ثبت گزارشا  و گردش بها  تما  شهه : کاربر از طری  این مدال م  تالانه مدال   -چ(

واقع  و گردش محصالت  و نیم ساخته ها و نیز اطالعا  فروش واقع  به برنامه را تعری  نمایه ، تالجه گردد این مدال 

دوره چیهمان م  شالد یعد  اگر تما  مراح   ا هاول براساس تاللیهاز اهمیت خاص  برخالردار م  باشه چراکه تما  ج

 صالر  نم  گیرد .در جهاول مقهار تاللیه ثبت نشهه باشه عمالً محاسبات   کاتهاقب  تکمی  شهه باشه ول  برا  

 

مشاههه گزارشا  بها  تما  شهه : کاربر از طری  این مدال م  تالانه گزارشا  نهای  گردش مالاد ، گردش مدال   -(ح

و در نهایت حاشیه سالد و زیان به   گزارش بها  تما  شهه نیم ساخته و محصالتنیم ساخته ، گردش محصالل ، 

 تفکی  کاتها و مراکز را مشاههه و چاپ نمایه .

 

  بها  تما  شهه : کاربر از طری  این مدال م  تالانه نمالدار مقایسه ا  هزیده ها  ثابت و مدال  رسم نمالدارها -خ(

مراکز تاللیه ، نمالدار مقایسه ا  هزیده ها  جاب شهه و جاب نشهه و یا نمالدار مقایسه ا  حاشیه  به تفکی متغیر

 سالد و زیان به تفکی  مراکز را مشاههه و چاپ نمایه .
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   برنامه :معرف  و راهدما  کام

 

 نر  افزار :تدظیما   مفروضا  و مدال  -۱

، امکانا  و مفروضا  برنامه بها  تما  شهه اطالع کسب  نسبت به اهمیت ، قابلیت م  تالانهطری  این مدال از کاربر 

  . اطالعا  را فرا بگیردنحاله صحیح ورود راهدما قسمت و در  کرده
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 .شالد تعری اطالعا  واحه تجار  به برنامه بایه تدظیما  برنامه خالاهه بالد که  فر مهمترین قسمت این مدال تکمی  

مشخ  سیستم نگهها  مالجالد  کات را نیز و تاریخ تهیه گزارش ، دوره محاسبه بها  تما  شهه در این فر  اطالعا  

شالد انتخاب بایه  وجالد داشته باشه  گزارشتهیه در دوره  کات  نیم ساخته یا کار در جریان ساختو اگر  م  نماییه

مبدا  سدجش زمان در محاسبه  تما  فرمها  مربالطه غیر فعال خالاهه شه.با عه  انتخاب گزیده ها  فالق  وگرنه

نالع ، نقطه  بایه زمانسج  محصالت  به کار خالاهه رفت پس در انتخاب زمان مداسب دقت شالد در نهایتکارکرد و 

 را مشخ  نماییه .بازرس  و مح  ایجاد ضایعا  
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 مدال  تعری  اطالعا  اصل  و پایه به برنامه : -۲

  ، مراکز تاللیه ، مبان  تسهیم ، محصالت ها ، از طری  این مدال امکان تعری  اطالعا  کهیدگ مالاد ، نیم ساخته

 م  باشه .قاب  تعری  ( نیم ساخته و محصالل و نیز زمانسدج  نیم ساخته و محصالل به تفکی  Bomفرمالتسیالن )

امکان    طراح  شههکمی  فرمهابا تو به روش سیستم   ابتها، است  میسراز دو طری   در برنامهورود اطالعا   نحاله

ایجاد شهه است این روش مخصالص کاربران  است که قصه دارنه اطالعا  را مرحله به مرحله از سیستم ورود دیتا 

امکان ثبت ،  در انتقال دیتا بخشیهناما جهت سهاللت و سرعت  ثبت نمایده .  Alt+Tapفشردن کلیه حسابهار  با 

با کپ  یعد  کاربر م  تالانه ، صالر  م  گیرد طری  کلی  بر گزیده ثبت مستقیم در اکس   مستقیم در جهاول از

 . عم  ثبت را انجا  دهه دیگر مح از  دیتا پیست کردن
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 تعری  کهیدگ مالاد ، نیم ساخته و محصالت   -ال (

را پردازش م  کده تعری   فرامینتشکی  شهه و براساس آن  جهاولکه  پایهتز  به ذکر است اولین اطالعا  

 در اکس  کهیدگها م  باشه . تالجه گردد به مدظالر کاهش حجم فای  و سرعت بخشیهن به اجرا  فرامین و محاسبا 

شهه و پیاده ساز  طراح  نالع محصالل   ۱۱۱ نالع نیم ساخته و  ۱۱۱نالع ماده اولیه ،  ۲۱۱پیش بید   براساس  جهاول

نگران نباشیه اصالً محصالت  و نیم ساخته ها  شما بیشتر از تعهاد پیش بید  شهه است کهیدگ است ، اما اگر تعهاد 

  تعهاد محصالتاگر یعد  تعاری  کهیدگها  نهم  باشه  دوره تاللیها  تعهاد اول ایدکه چیهمان برنامه بر اساس

 مشکل  پیش نم  آیههیچ گالنه  بیشتر با وجالد داشتن تعهاد کهیدگ حت  باشه قلم  ۱۱۱دوره شما کمتر از تاللیه  

بصالر  داریه این امکان  را قلم ۱۱۱ نسبت به محصالل یا نیم ساخته تاللیهبیشتر   تعری  تعهادول  اگر نیاز به 

  ایجاد م  گردد .بهون هزیده برنامه تالسط طراح خصالص  
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 تعری  مراکز و محرکها  هزیده : -ب(

نالبت به تکمی  تعری  مراکز هزیده و مبان  تسهیم   بعه از تکمی  اطالعا  کهیدگ مالاد ، نیم ساخته و محصالت

 و یاحاف  ، را تکمی  تعاری م  تالان این از طری  فرمها که بطالر سیستم  مراکز خهمات  به مراکز تاللیه م  باشه 

نمالد. البته از طری  گزیده نمایش م  تالان به طالر مستقیم به جهاول دسترس  داشت و عملیا  ایجاد و ویرایش 

اطالعا  نرخ م  تالان عالوه بر معرف  مراکز  تکمی  فر  مراکز هزیدهتالجه گردد از طری   الح را انجا  داد .صا

این اطالعا  در محاسبه انحرافا  دستمزد و  که را به برنامه تعری  نمالد تاللیهو سربار در هر مرکز  استانهارد دستمزد

 سربار به کار م  رود .
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 ( :Bomتعری  آنالیز یا فرمالتسیالن نیم ساخته و محصالت  ) -ج(

نهای  از ترکیب خاص  از مالاد اولیه یا نیم ساخته محصالل همانطالر که مستحضر هستیه هر محصالل نیم ساخته یا 

تشکی  شهه است ، یعد  ضریب تشکی  محصالل بایه از لحاظ مالاد و نیم ساخته و همچدین درصه ضایعا  و نرخ 

اطالعا  وارد شهه در محاسبه  به برنامه تعری  شالد .هر کات استانهارد آن ماده اولیه در پروسه تاللیه به تفکی  

 د و انحرافا  مقهار  و ریال  مالاد و نیم ساخته بکار م  رود .هزیده مالا

به تسیالن محصالت  خالد افشا  فرمال درخصالصچراکه برخ  شرکتها حله از اهمیت خاص  برخالردار است این مر

در مهار  اکس  بهون کمترین تخص  به راحت  م  تالانده  برنامهاین  از طری برون سپار  محتاط هستده ول   شیاله

 محصالت  اقها  کدده .به محاسبه بها  تما  شهه  نسبت خالد تالسط کارمدهان حسابهار  بها  تما  شههو 
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 تعری  زمانسدج  نیم ساخته ها و محصالت  : -خ (

از طری  تکمی  زمانسدج  تاللیه ی  واحه نیم ساخته یا محصالل م  تالان مه  زمان استانهارد تکمی  کات را با 

سدجش زمان تاللیه که در تدظیما  برنامه مشخ  شهه کام  نمالد. این زمان طب  استانهارد تاللیه تالجه به مبدا  

کات م  باشه و جهت محاسبه هزیده ها  دستمزد و سربار )هزیده ها  تبهی ( و انحرافا  دستمزد و سربار به کار  

 م  رود .
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 :مدال  تعری  هزیده ها  مالاد ، دستمزد و سربار  -۳

کاربر از طری  این مدال م  تالانه هزیده ها  دستمزد و سربار ، کارکرد واقع  و تالقفا  عاد  و غیر عاد  را در 

برنامه تعری  نمالده و در نهایت گزارشا  تفکیک  از کاتها را از جدبه هزیده ها  مالاد مصرف  ، دستمزد و 

 .بالده را مشاههه و نمایش دهه هزیده ها سربار که حاص  تسهیم 
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 هزیده مالاد مصرف  در نیم ساخته و محصالل :  -ال  (

جهت محاسبه مالاد مصرف  هر کات ابتها بایه مقهار و ریال استانهارد تاللیه هر محصالل را جهاگانه از طری  

سپس از طری  کلی  بر گزیده گردش مالاد مصرف   نمالدتکمی  در مدال  قب  فرمالتسیالن محصالل و نیم ساخته 

را وارد نماییه ، بعه از انجا  مراح  فالق از طری  کلی  بر گزیده مالاد مصرف  نیم  مقهار و ریال واقع  مصرف شهه

انحرافا  مقهار و ریال را فراخالان  نیز مصرف واقع  و و ریال هر کات م  تالان  جمع مقهار  انتخابساخته و محصالل و 

  .نماییه
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 ثبت هزیده ها  دستمزد و سربار در برنامه : -ب (

اول از طری   مرحلهاقها  نمالد ، در  مرحلهدو  دربایه هزیده ها  دستمزد و سربار به تفکی  هر محصالل  ثبتجهت 

 ثبتاز اکس  دیگر اطالعا  را از طری  کپ  پیست کردن   " بهون تفکی  ها ثبت مستقیم هزیده" کلی  بر گزیده 

نماییه  انتخاببه مراکز تاللیه را به تفکی   هزیدهو مبدا  تسهیم  از لحاظ متغیر یا ثابت بالدن نالع هزیدهسپس  نمالده

.  یعد   شالددر جهول وارد که و نا  هزیده ها طب  کهیدگ حسابهار  خالد و مطاب  با طبقه بده  فالق . تالجه گردد 

دستمزد وارد شالد اما اگر نیاز به تعری  ردی  اضافه  هزیده ها  حقالق و دستمزد دقیقاً در طبقه هزیده ها  حقالق و

هزیده دیگر که هم نالع هست تجمیع شالد و مطلقاً ردی  اضافه نشالد . اما اگر درطبقه بده  هزیده داریه بهتر است با 

 ها ردیف  خال  مانهه ایراد  نهارد .
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وارد جهول دو  شهه و طب  کهیدگ هزیده ها   "ثبت هزیده ها با تفکی  مراکز  "با کلی  بر گزیده  بعهدر مرحله 

 تالجه گردد.  نماییه ثبت هزیدهمراکز  استخراج و به تفکی  مال حسابهار  سیستم  ازرا  هزیده هادستمزد و سربار 

ثبت و در سیستم مال   هزیدهبهون رهگیر  مراکز بعبارت  یا به صالر  تجمیع    دستمزد و سرباراگر هزیده ها

این مبالغ طب  مبان  هزیده ها در جهول تسهیم  چراکهنیاز  به تکمی  این جهول نم  باشه پس شداسای  م  گردد 

  تسهیم م  گردد .در مرحله قب  مشخ  شهه 
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 جهول تسهیم هزیده ها  دستمزد و سربار : -ج (

 مستقیم و و براساس فرامین و تالابع اکس  بر پایه تسهیم انههالشمدهکامالً بهون دخالت کاربر محاسبا  این جهول 

  زیر م  باشه .تکمی  فرمها  صالر  م  گیرد . اما پیش نیاز محاسبا  این جهول ط  دو مرحله ی  طرفه 

 مراکز خهما  عمالم ( –مراکز خهما  تاللیه  –تعری  مراکز هزیده شام  )مراکز تاللیه  -۱

 به نسبت مراکز هزیده  )محرکها  هزیده (تعری  مبان  تسهیم  -۲

 )ثبت هزیده ها با تفکی  مراکز و بهون تفکی  مراکز( هزیده ها  دستمزد و سربارو مبالغ تعری  کهیدگ  -۳

تسهیم   مراکز خهما  عمالم  به مراکز خهما  تاللیه و مراکز تاللیههزیده تالجه گردد در تسهیم ثانالیه بایه  -۴

م  باشه ، لاا  بایه تالجه داشته باشیه تعهاد تاللیه ی  " تاللیه مقهار "سهیم شالد که مبدا  پیش فرض برا  ت

که در صالر  انتخاب نشهن یا اضافه یا کسر در نا                    تسهیم ثانالیه هزیده ها  خهمات  استمبدا  اساس  در 

فرامین و تالابع  اکس  با خطا مالاجه م  شالنه . پس اگر در تسهیم ثانالیه خطا وجالد دارد و  " (تاللیه مقهار ")

 تعری  نشهه یا اضافه کسر دارد .در مبان  تسهیم تسهیم  صالر  نگرفته است مطمئن باشیه نا  این محرک 
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 ثبت کارکرد و تالقفا  مراکز تاللیه : -(چ

 به تفکی  در جهت محاسبه هزیده ها  جاب شهه به تاللیه بایه زمان کارکرد واقع  و تالقفا  عاد  و غیر عاد  را 

به عدالان مثال اگر در تدظیما  برنامه  بایه تعری  شالدتدظیما  برنامه زمان در فر  نمالد ، مبدا  محاسبه برنامه وارد 

 درج گردد .محاسبه و رد واقع  و تالقفا  بر اساس ساعت نفر مبدا را ساعت نفر انتخاب کرده باشیه بایه کارک
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 نمایش هزیده ها  جاب شهه به تاللیه : -خ(

به تفکی  وارد شهه باشده و سپس کارکرد واقع  و تالقفا   جهت محاسبه هزیده ها  جاب شهه ابتها بایه اطالعا 

با فراخالان  بر اساس هزیده ها  ثابت دستمزد و سربار که در جهول تسهیم هزیده ها شداسای  شهه انه در این جهول 

 .هر مرکز تاللیه نمایش داده م  شالد 
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 محاسبه هزیده ها  دستمزد و سربار ) هزیده ها  تبهی  (: -ح (

بها  تما  شهه ی  واحه محصالل حاص  مجمالع هزیده مالاد ، دستمزد و سربار تاللیه م  باشه ، هزیده مالاد مصرف  

      بایه هزیده ها  تبهی  نیز ط  مراح  قب  به تفکی  محصالت  و مراکز تاللیه محاسبه و شداسای  شه در این مرحله 

 محاسبه و شداسای  گردد . به تفکی  محصالت  و مراکز تاللیه ) دستمزد و سربار(

 به شرح زیر خالاهه بالد . تکمی  مراحل محاسبه هزیده ها  تبهی  نیازمده 

چراکه هزیده ها  دستمزد و سربار بایه به تفکی  مراکز تاللیه  اول بایه جهول تسهیم هزیده ها کام  باشه . -۱

 مشخ  شهه باشده .

 هزیده ها  جاب شهه به تاللیه استخراج شالد . بایه جهول کارکرد و تالقفا  تکمی  باشه تادو  ایدکه  -۲

دستمزد و ها  مشخ  شالد هزیده  تاسال  ایدکه زمانسدج  تاللیه هر کات بایه به تفکی  ثبت شهه باشه  -۳

طبیعتاً در هر مرکز تاللیه چدهین نالع کات چه نسبت  به هر کات تعل  گیرد  هسربار واقع  هر مرکز تاللیه ب

بر اساس مه  زمان تاللیه هر  هر مرکز به کاتهاساخته م  شالد که نحاله تسهیم هزیده ها  دستمزد و سربار 

محصالل م  باشه یعد  کاتی  که زمان بیشتر  از تاللیه را به خالد اختصاص داده بایه سهم بیشتر  از 

 خالد جاب کده .دستمزد و سربار آن مرکز را به 

چهار  ایدکه اگر نیاز داریه انحرافا  دستمزد و سربار به تفکی  مراکز و کاتها شداسای  شالد بایه در هدگا   -۴

 تعری  مراکز تاللیه نرخ استانهارد دستمزد و سربار به تفکی  هر مرکز تاللیه تعری  شهه باشه .
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  مدال  ثبت گزارشا  و گردش بها  تما  شهه : -۴

از طری  این مدال م  تالانه اطالعا  تز  جهت گردش مالاد واقع  و گردش محصالت  و نیم ساخته ها و نیز کاربر 

اطالعا  فروش واقع  به برنامه را تعری  نمایه ، تالجه گردد این مدال از اهمیت خاص  برخالردار م  باشه چراکه تما  

  قب  تکمی  شهه باشه ول  برا  محصالل یا نیم جهاول براساس تاللیه دوره چیهمان م  شالد یعد  اگر تما  مراح

 عمالً محاسبات  در جهاول صالر  نم  گیرد . نشالدساخته ا  مقهار تاللیه ثبت 

 

 

 

 

 

 

http://www.mohasebyar.ir/
http://www.mohasebyar.ir/


 محاسب یاردانلود نرم افزار در سایت 

.irmohasebyarwww. 

 

 

 ثبت اطالعا  گردش مالاد اولیه : –ال  ( 

همچالن مالجالد  وارد برنامه شالد ، اطالعات  مالاد بایه اطالعا  واقع  گردش مالاد اولیه به تفکی   فر از طری  این  

ابتها  دوره ، خریه یا برگشت از خریه ط  دوره ، ضایعا  ایجاد شهه ، مالاد فروش رفته و در نهایت از طری  

تالجه گردد جهت محاسبه هزیده مالاد مصرف  هر  انبارگردان  مقهار مالجالد  پایان دوره مشخ  و ثبت م  شالد .

 محصالل تکمی  این فر  الزام  است .
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 ثبت اطالعا  گردش نیم ساخته و محصالت  : -ب(

اطالعا  کاتها  نیم ساخته و محصالل به تفکی  وارد برنامه م  شالد . اطالعات  همچالن مقهار ، ز طری  این دو فر  ا

تاللیه ، درصه ضایعا  تاللیه ، سربار مستقیم هر کات ، کار در جریانها  ابتها و پایان دوره و نیز کات  ساخته شهه 

 ها و انتها  دوره به تفکی  هر کات ثبت و شداسای  م  شالد .ابت

بر اساس مقهار تاللیه  بها  تما  شههمبدا  محاسبا  فرامین و تالابع در جهاول و گزارشا  ، یادآور م  شالد  بار دیگر

فر  اطالعا  تاللیه مقهار تاللیه کات در یا هر کات م  باشه یعد  تا زمانیکه کاتی  پروسه تاللیه را تکمی  نکرده باشه 

 .دستمزد و سربار را به خالد اختصاص نخالاهه داد ،مالاد  ها  هزیدهجاب عمالً محاسبات  از بابت ثبت نشهه باشه 
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 ثبت اطالعا  فروش نیم ساخته و محصالل : -ج(

تکمی  مراح  قب  پروسه تاللیه و محاسبه تکمی  این فر  هیچ ارتباط  با پروسه بها  تما  شهه نهارد چراکه عمالً با 

بها  تما  شهه تکمی  شهه است اما اگر نیاز داریه حاشیه سالد و زیان دوره خالد را به تفکی  هر کات و مراکز تاللیه 

 داشته باشیه بایه مقهار و ریال فروش هر کات را از طری  این فر  تعری  نماییه .
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 نیم ساخته و محصالل :گزارش بها  تما  شهه  -ح(

به   تاللیه و بها  تما  شهه مقهاراین فر  جهت فراخالان  بها  تاللیه ) هزیده مالاد ، دستمزد و سربار ( به نسبت 

 اجرا  صحیح این فر  مستلز  تکمی  مراح  قب  است .. تفکی  هر کات را نمایش م  دهه 
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 مدال  مشاههه گزارشا  بها  تما  شهه : - ۵

کاربر از طری  این مدال م  تالانه گزارشا  نهای  گردش مالاد ، گردش نیم ساخته ، گردش محصالل ، گزارش بها   

تما  شهه نیم ساخته و محصالل و در نهایت حاشیه سالد و زیان به تفکی  کاتها و مراکز را مشاههه و چاپ نمایه .
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 مدال  رسم نمالدارها  بها  تما  شهه : -۶

به تفکی  مراکز تاللیه ، نمالدار را  کاربر از طری  این مدال م  تالانه نمالدار مقایسه ا  هزیده ها  ثابت و متغیر 

مقایسه ا  از هزیده ها  جاب شهه و جاب نشهه و یا نمالدار مقایسه ا  از حاشیه سالد و زیان به تفکی  

 مراکز را مشاههه و چاپ نمایه .
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بها  تما  شهه که نگران  اصل  محاسبه مبح  پیچیهه است سع  شهه سانه رم  بزرگالاران استحضار  هدر انتها ب

 شالد   باشه به نحاله ا  ساده و جااب در محیط نا  آشدا اکس  طراح  و برنامه نالیس  م مهیران و حسابهاران عزیز

بها   بتالاندهو مهار  اکس  ار  صدعت  کمترین اطالعا  نسبت به حسابه با داشتنحسابهاران مبته  حت  بطالریکه 

 را محاسبه نمایده .  خالد واحهتما  شهه محصالت  

بر این اص  از اساتیه و صاحب نظران این  پسب  نق  خالاهه بالد  نر  افزارادعا داشت این نم  تالان  ش   اما ب

 در نهایتو  برنامه شههارتقا  این  مالجبخالد حرفه ا  ارائه پیشدهادا  و نقطه نظرا   بامبح  دعال  م  شالد تا 

 داشته باشیم . تاللیه و کسب و کار جامعهبتالان خهمت  کالچ  به 

 

 همکاران و عالقه مدهان این مبح  قرار گیرد .امیه است این برنامه مالرد تالجه و استفاده 

 ارادتمده : جالاد جعفر 

 ۱۹۱۵۱۱۸۴۳۴۱شماره تماس : 

.irmohasebyarwww. 
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