
 مالی اطالعات افزارنرمراهنمای استفاده از  

 دریک
 

 برای موسسات مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 :قدمهم

 ،بته موسستات هتاننرستانی ننالیت  افزار اطالعات مالی دریک برای ثبت تعامالت مالی شهرک با موسسات مستتقر و اطال نرم

کته  "هتاگزارش"شود، که برای ورود یا ثبت اطالعات استفاده می "اسناد" کلی بخشاندازی شده است و از سه طراحی و راه

ه برای تعریف و تنظیم اطالعتات سیستتمی طراحتی شتده استت، ک "ابزارها"شود و شات استفاده میبرای تنظیم و ارایه گزار

تمتتام ااتتزای ای یتتا هتتر یتتک از کتتاربران بتته م موعتته ،. بستتته بتته تعریتتف ستتسو  دسترستتی(1شتتلش ) تشتتلیش شتتده استتت

ها و موسسات شرکتبرداری با هدف معرفی چگونگی بهرهای  راهنما  داشت. خواهنددسترسی  بخششده در هر بینیپیش

 تنظیم شده است.افزار نرماز ای  

 
 1شلش 

 

 :اندازینصب و راه

. (daric.msi)را دریافت و نصتب نماییتد  افزارنرمشده و فایش  daric.istt.irابتدا وارد دامی  

( وارد 2در )شتلش پس از ااترا و ورود نتام کتاربری و کلمته عبتور در فیلتدهای مشتخ  شتده

افزار شوید. نام کاربری و کلمه عبور اختصاص داده شده به واحد فناور از طریق نرم افزارنرم

   اامع شهرک به کارتابش مدیرعامش ارسال شده است.
 2شلش 



 :های موسساتدسترسی

هتا و دو ابتزار شده در زیربخش ویژه واحدهای فناور از بختش گزارش قرار دادههای محدود به گزارش دسترسی موسسات

املان  صرفاًها تغییر رمز و درباره در بخش ابزارها است. در بخش اسناد هیچ نیلونی قابش رویت نیست و در بخش گزارش

دو ابتزار متورد  صترفاًغم املتان رویتت ستایر ابزارهتا، های قابش دسترسی واود دارد. در بخش ابزارها، علیررویت گزارش

 (3شلش هستند ) رفعالیغارها برای موسسات اشاره فعال هستند و سایر ابز

 
 

 
 3 شلش

 :تغییر رمز

 "ابزارهتا" بختشوارد اهتت تغییتر رمتز عبتور اهت افزایش امنیت، در اولی  ورود نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نمایید. 

 .(3و رمز عبور خود را تغییر دهید )مرحله  (2مرحله ) نموده( و روی گزینه تغییر رمز عبور کلیک 1ه شده )مرحل

 
 

 

 
 

 

 
 :های قابش رویت توسط موسساتگزارش م موعه

خش واحدهای فناور قرار ها و زیربدر بخش گزارش قابش رویت توسط موسسات هایگزارشهمانسور که عنوان شد م موعه 

 قرار داده خواهد شد. ها در همی  بخش پس از تهیه سایر گزارشو بعد از ای  هم اده شده است د

 3مرحله 

 

 1مرحله 

 2مرحله 

 



 :واحدها حسابگزارش صورت -1

کلیتک  "1001 -صورتحستاب واحتدها"( و روی گزینته 1هتا رفتته )مرحلته گزارش بختشاهت دریافت صورتحساب ابتدا بته 

 .(2نمایید )مرحله 

 
 

 
 

(، نحوه ارائه گزارش را انتخاب 2( و بازه زمانی دلخواه )مرحله 1ز انتخاب عنوان واحد فناور )مرحله در پن ره فیلتر پس ا

 قابش مشاهده است. 4 شلشگزارش صورتحساب بصورت (. 4)مرحله  کنید( و روی دکمه صدور کلیک 3)مرحله 
 

 
 ست واحدها، به کدهای حساب نن واحد در مراحتش مختلتف، رشتد مقتدماتی، رشتد و پتارک هر واحد فناور در بخش فهر

در حالت انتختاب نحتوه ارایته گتزارش بته تفلیتک استناد ثبتت شتده، گتزارش بترای )در صورت واود( دسترسی دارد. 

 ،ه شتده هستتندای که محتوای هر سند گتروسند به سند به گونه، واحدهای انتخاب شده در محدوده زمانی تعیی  شده

  شود.ارایه می

   در حالت انتخاب نحوه ارایه گزارش به تفلیک موضوعات، گزارش برای واحدهای انتخاب شده در محدوده زمانی تعیتی

 شود. نن گروه شده هستند، ارایه می ای که در هر موضو  عناوی  زیرم موعهموضو  به موضو  به گونه ،شده

 ذخیتره بصتورت استت و،  ،شده در نوار پایی  گزارش قابلیت چتا ده از ابزارهای فعالهای تولید شده با استفاگزارش

 (.4شلش ش اکسش و ارسال به ایمیش را دارد )، فایpdfفایش 

  در نتوار کنتاری گتزارش نن ستسر +  نیلتونبر روی ها با کلیک کردن های گروه شده در گزارشسسرهر سسر از ازئیات

بتاز و های + کنار گزارش قابتش نیلونروی نوار پایی  گزارش تمام در   نیلوناده از ده هستند. با استفقابش مشاه

 (.5شلش بسته شدن بصورت یل ا هستند )

 1مرحله 

 2مرحله 

 



 

 4 شلش

 

 

 5 شلش

 

 شدهسسرهای گروه 



 :گزارش اعتبارات حمایتی )ایده محوری و خدماتی( -2

 -اعتبارات حمایتی"و روی گزینه ها رفته ابتدا به بخش گزارشو خدماتی( )ایده محوری اهت مشاهده اعتبارات حمایتی 

ینه (، گز2مرحله و بازه زمانی دلخواه )( 1. در پن ره فیلتر پس از انتخاب عنوان واحد فناور )مرحله کنیدکلیک  "1502

  کنید.( را انتخاب و کلیک 3)مرحله صدور 

 
 ت.قابش مشاهده اس 6گزارش مسابق شلش شماره 

 
 6 شلش

به ترتیب از راست به چپ های نن دهند و ستونایتی را نشان میهای مختلف از اعتبار حمسسرهای ای  گزارش بخش

 عبارتند از:

 اعتبار مصوب: میزان کش اعتبار حمایتی تصویب شده 

  یافتهیافته: میزان کش اعتبار تخصی  اعتبار تخصی 

 شده از طرف واحد فناور که مورد پذیرش شهرک قرار گرفته استشده: مبلغ کش اسناد ارایه  های پذیرفتههزینه 

  های یافته و هزینهکش اعتبار قابش پرداخت: کش اعتبار قابش دریافت توسط واحد فناور که با تواه به اعتبار تخصی

 .ر()حداقش ای  دو مقدا شودپذیرفته میزان نن تعیی  می

 یافتهتخصی شده: مبلغ کش دریافتی واحد فناور از اعتبار اعتبار مصرف 



 ست و یافته که در ای  مرحله قابش دریافت امانده از اعتبار تخصی اعتبار قابش پرداخت در ای  مرحله: مبلغ باقی

ا ناد ادید نیست و بتواند نسبت به دریافت نن اقدام کند. برای دریافت نن نیازی به ارایه اسواحد فناور می

 گیرد.ان ام میتواه به اسناد قبلی پرداخت نن 

 تواند توسط واحد فناور ارایه شود که در صورت حداکثر سند ادید قابش پذیرش: میزان اسناد ادیدی که می

 .استپرداخت به واحد فناور قابش تخصی  اعتبار ادید مبالغ ننها 



 :وری و خدماتی(گزارش ازئیات اعتبارات حمایتی )ایده مح -3

ها رفته و ابتدا به بخش گزارشبه صورت سند به سند )ایده محوری و خدماتی( برای مشاهده ازئیات اعتبارات حمایتی 

( و 1. در پن ره فیلتر پس از انتخاب عنوان واحد فناور )مرحله کنیدکلیک  "1523 -ازئیات اعتبارات حمایتی"روی گزینه 

 کنید.( را انتخاب و کلیک 4)مرحله  صدور گزارش( 3و  2حش ابازه زمانی دلخواه )مر

 
 قابش مشاهده است. 7گزارش مسابق شلش شماره 
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های و ازئیات هر سسر از سسردهند شده نشان میشده امع کلیه اسناد موردنظر را در بازه زمانی انتخابهر سسر گروه

+ نن سسر در نوار کناری گزارش قابش مشاهده هستند. همانسور که  نیلونها با کلیک کردن بر روی ارششده در گزگروه

های + کنار گزارش قابش باز و نیلونتمام  ،در روی نوار پایی  گزارش  نیلوننیز بیان شد، با استفاده از  5در شلش 

 بسته شدن بصورت یل ا هستند.



 :سازی(و ت اری نعتیصنیمههای حمایتی )گزارش طر  -4

های طر "ها رفته و روی گزینه سازی( ابتدا به بخش گزارشصنعتی و ت اریهای حمایتی )نیمهطر گزارش اهت مشاهده 

( 2له ( و بازه زمانی دلخواه )مرح1. در پن ره فیلتر پس از انتخاب عنوان واحد فناور )مرحله کنیدکلیک  "1522 -حمایتی

 را انتخاب و کلیک نمایید. (3)مرحله  صدور گزارش

 
 قابش مشاهده است. 8گزارش مسابق شلش شماره 

 
 8 شلش



 :های واگذاریازئیات پیمانگزارش  -5

بخش  بهد( ق شهرک با کارفرمایان بیرونی دار)قراردادهایی که واحد فناور از طریهای واگذاری برای مشاهده ازئیات پیمان

ور . در پن ره فیلتر پس از انتخاب واحد فناکنیدکلیک  "2001 -های واگذاریازئیات پیمان"ها رفته و روی گزینه گزارش

 . کنید( را انتخاب و کلیک 3گزارش )مرحله  صدور( را مشخ  نمایید. سپس 2ها )مرحله ( وضعیت پروژه1)مرحله 

 
 قابش مشاهده است. 9گزارش مسابق شلش شماره 

 
 9 شلش

 های ای  گزارش به ترتیب از راست به چپ عبارتند از:ستون

 مابی  شهرک و واحد فناورمبلغ کش قرارداد فی :پروژه اعتبار مصوب 

 :ها قبش از کسر کسوراتناخال  پرداخت مبلغ ناخال  پرداختی 

 شد.خواهدک های بعدی به تناسب مستهلدر پرداخت کهشرو  قرارداد مبلغ پرداختی در  پرداخت:پیش 

 در مراحش میانی به  و ی در پیشبرد قراردادوبه درخواست م ری، به منظور حمایت از که ی مبلغ الحساب:علی

 .شدخواهدالحساب پرداخت صورت علی

 :)درصد مبلغ ناخال  پرداختی که به عنوان سپرده بیمه کسر و در حساب سپرده 5معادل  ذخایر نزد شهرک )بیمه 

 و پس از ارائه مفاصاحساب از سوی واحد فناور به وی عودت داده خواهد شد.شده شهرک نگهداری 



 ( حس  ان ام کارذخایر نزد شهرک:)  درصد مبلغ ناخال  پرداختی که به عنوان سپرده حس  ان ام کار  10معادل

ده به وی عودت داو تایید شهرک  قراردادتحویش قسعی شده و پس از کسر و در حساب سپرده شهرک نگهداری 

 خواهد شد.

 ( سایر کسورات قابش برگشتذخایر نزد شهرک:)  درصد از مبلغ  15پرداخت نهایی )معادل مبالغی که به منظور

( در حساب سپرده شهرک نگهداری شده و پس از ارائه مفاصاحساب از سوی واحد فناور به وی عودت قرارداد

 داده خواهد شد.

 :)شهرک یا کارفرمای اصلی های خدمات ارایه شده توسط وط به هزینهمبلغ مرب کسورات )هزینه مستقیم کارفرما

 که غیرقابش برگشت است. پروژه

 ( مالیاتکسورات:)  ه های مستقیم و از هر مرحلبر اساس قانون مالیاتبابت مالیات تللیفی قرارداد و مبلغی که

 خواهد شد.پرداخت ن اصفهان استااداره کش امور اقتصادی و دارایی حساب کسر و به  واحد فناور پرداختی

  :از ناخال  پرداختی که  الحساب و کسورات قانونیپرداخت، علیمبلغ باقیمانده پس از کسر پیشخال  پرداختی

 به حساب واحد فناور پرداخت خواهد شد.


