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 مقدمه 

صمت ازمان سبه کارشناس  و ارائه آن انتهای ماهدر حال حاضر بهره بردار از طریق کامل کردن فرم پیوست در 

کاالها در ودی موجثبت  ،جدیدیند آدر فرمی نماید.  مربوطه انبار کاالی موجودی اظهاراقدام به  استان/شهرستان،

این  رد. گرددجایگزین ثبت موجودی در سامانه اعالم موجودی سازمان حمایت می ایدورهقسمت ثبت موجودی 

 جدیددی . چنانچه موجومیسر استمشابه سامانه اعالم موجودی امکان ثبت موجودی انبار توسط کاربر  قابلیت

قدار جدید خواهد افت و برابر مافزایش خواهد ی انبار با ثبت یک رسید باشد، موجودی فعلیموجودی مقدار  بیشتر از

کاهش اله جدید با ثبت یک حو، موجودی باشد فعلی انبارموجودی از  کمترثبت شده  جدیدچنانچه موجودی و  شد

 خواهد یافت و برابر مقدار جدید خواهد شد.

ای ای انبارهموجودی دورهکاربران قادر خواهند بود که بدون مراجعه به سازمان صمت استان/ شهرستان  از این پس

 .گرددمی ارائهیند مراحل مختلف این فرآآموزش دامه در انمایند.  ثبترا خود 

 ایبه بخش ثبت موجودی دورهورود  -1

 "ایورهثبت موجودی د"بر روی عبارت  از منوی سمت راست ،پس از وارد شدن به حساب کاربری خود در سامانه

 نمایید. کلیک  "ثبت جدید"بر روی دکمه میتوانید  "موجودی دوره ای"بخش  در .کلیک نمایید
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 یادوره ی. بخش ثبت موجود1شکل 

 ایموجودی دورهاطالعات عمومی ثبت -2

 :مشخص شده باشداطالعات ذیل باید تمام ای، ثبت موجودی دورهفرم در 

 وضعیت انبار .1

 انبار .2

 1شماره داخلی انبارگردانی .3

 تاریخ  .4

 ساعت .5

                                                           
درج  1یک انبار خاص عدد  به عنوان مثال می توانید برای اولین عملیات انبارگردانی شممماره مربوب به هر عملیات انبارگردانی اسممت که نباید تکراری باشممد. 1

خیر، می توانید بر روی  و ... استفاده نمایید. چنانچه مطمئن نیستید که شماره درج شده تکراری هست یا 3، 2نمایید و به همین ترتیب برای عملیات بعدی 

 ی الزم صورت گیرد.کلیک نمایید تا بررسی ها "چک کردن"دکمه 
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 یادوره یموجود ی. اطالعات عموم2شکل 

 ثبت اطالعات مالک کاال  -3

 ثبت شود. ثبت اطالعات عمومی، باید کدملی و یا شناسه ملی مالک کاالپس از 

 

 اطالعات مالک کاال. 3شکل 

 ثبت اطالعات کاالیی -4

و سپس مقدار موجودی تولید داخل و مقدار  2ابتدا باید کاالی موردنظر را انتخاب نمایید، کاالییاطالعات  بخشدر 

 شود.با انتخاب کاال واحد اندازه گیری به صورت خودکار انتخاب می باید مشخص شود.موجودی وارداتی همان کاال 

ایش داده در نهایت بر روی دکمه افزودن کاال کلیک نمایید تا اطالعات مشخص شده در قسمت انتهایی فرم نم

 کلیک "جودیانتخاب از مو"همچنین جهت انتخاب کاال از کاالهای دارای موجودی می توانید بر روی دکمه شود. 

 نمایید.

 

 یی. اطالعات کاال4شکل 

                                                           
 شناسه کاالی مورد نظر نیز می تواند در این بخش وارد شود. 2
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 ایثبت قطعی موجودی دوره -5

ماید. نکلیک  "ثبت قطعی"جهت تکمیل فرایند بر روی دکمه پس از ثبت تمام مشخصات الزم، کاربر می تواند 

ماید تا نکلیک  "ثبت قطعی و چاپ"همچنین در صورت نیاز به چاپ فرم مربوطه، کاربر می تواند بر روی دکمه 

 ای تکمیل شود و سپس فرم قابل چاپ به کاربر نمایش داده شود.فرایند ثبت موجودی دوره

ز فرم مربوطه کلیک نماید تا ا "انصراف"در صورتیکه کاربر از ثبت اطالعات منصرف شود می تواند بر روی دکمه 

 خارج شود.

 

 ای ثبت قطعی موجودی دوره .5شکل 

 ثبت موجودی دوره ایجستجو و مشاهده اطالعات ثبت شده در خصوص  -6

در قبلی  تواند اطالعات ثبت شدهکاربر می واحدهای مختلف، موجودی دوره ایپس از ثبت اطالعات مربوب به 

 "ثبت موجودی دوره ای"بخش  از "جستجوی انبارگردانی"بخش  در 6مطابق شکل را  ثبت موجودیخصوص 

 اید. نم جستجو

 

 یانبارگردان ی. جستجو6شکل 

و شناسه کاال  یشماره داخلی سند انبارگردانانبار، کد/شناسه ملی مالک کاال، تاریخ ثبت، این جستجو بر مبنای 

شکل  صورت گیرد. مطابق  ستجو  7می تواند  صل از ج ی نمایش داده م "موجودی دوره ای"در بخش نتایج حا

 ه نماید.هر ردیف می تواند جزئیات هر انبارگردانی را مشاهد "مشاهده"شود. کاربر با کلیک بر روی دکمه 
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 یدوره ا یموجودبخش . 7شکل 

اید و با توجه پس از ثبت موفقیت آمیز انبارگردانی، کاربر می تواند به بخش موجودی کاال )سیستمی( مراجعه نم

در بخش  در فرم انبارگردانی، در این بخش اطالعات مورد نظر را جسمممتجو نماید.قبلی به اطالعات ثبت شمممده 

ی برای مشاهده می شود که موجودی آن کاال مطابق سند انبارگردان 8مطابق شکل  ")سیستمی( موجودی کاال"

 یافته است. مطابقتهمان مالک کاال 

 

 یکاال پس از ثبت انبارگردان ی. مشاهده موجود8شکل 
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 رم فعلی ثبت موجودی دوره ای(پیوست )ف-7
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