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 منو 
 طرف حساب، کاال و خدمات، خرید و فروش است.  منوی اپلیکیشن ابرستان شامل چهار بخش

 در ادامه، هر بخش به تفضیل، توضیح داده خواهد شد. 

 

 

 
 

 

 

 



 طرف حساب 
اپلیکیشن ابرستان است. برای ثبت فاکتور فروش و یا   استفاده از فاکتورها در تعریف طرف حساب پیش نیاز 

ها باید ابتدا نام آن  باید نام خریدار و یا فروشنده را وارد کنید. برای پر کردن این قسمت  فاکتور خرید در ابتدا
. الزم به ذکر است که مفهوم طرف حساب با  خریدار و فروشنده را در قسمت طرف حساب تعریف کرده باشید 

اقدام به خرید و     مفهوم کاربران سیستم متفاوت است. طرف حسابها اشخاصی هستند که در کسب و کار خود
با استفاده از حساب کاربری   که کنیم. در حالیکه کاربران سیستم، افرادی هستند  فروش کاال و خدمت با آنها می 

 کنند. ن استفاده می خود از اپلیکیشن ابرستا

 کنیم. از منوی اصلی اپلیکیشن مطابق تصویر روی گزینه طرف حساب کلیک می  

 

 
 

 



 کنیم.  در صورتی که برای اولین بار وارد بخش طرف حساب شده باشیم، صفحه زیر را مشاهده می 

 

 

 کنیم. استفاده می از گزینه ثبت طرف حساب در صفحه فوق در این صفحه  برای ایجاد طرف حساب  

 

 

 

 



 ایجاد  طرف  حساب 
تفکیک طرف حساب حقیقی از حقوقی در نرم افزار ابرستان، برای ایجاد یک طرف حساب حقیقی،   با توجه به

عالوه  به  گزینه  زیر  تصویر  مطابق  حقوقی  یا  می  و  انتخاب  حساب  را  طرف  افزودن  صفحه  وارد  و  کنیم 
  شویم.می  مربوطه

 

را انتخاب کرده باشیم در باالی صفحه افزودن طرف حساب، فیلد نوع    اب حقیقی طرف حس .در صورتی که  1
هم اینگونه خواهد بود.)در   حقوقی دکمه رادیویی حقیقی قرار دارد. و به همین ترتیب در مورد  شخص، بر روی

 مشخص است.(  1تصویر در قسمت 

می  مشاهده  تصویر  در  که  همان طور  این صفحه  داده شده کنید،  در  نمایش  قرمز  رنگ  به  که  اند فیلدهایی 
 فیلدهای اجباری هستند و بقیه فیلدها اختیاری هستند. 



 

در تعریف طرف حساب به صورت اتوماتیک توسط سیستم تعریف شده است و بنابراین غیر فعال است و    کد .2
 امکان ویرایش آن وجود ندارد.

 ب برای او هستید. : نام شخصی که در حال تعریف یک طرف حسا نام . 3

 : نام خانوادگی شخصی که در حال تعریف یک طرف حساب برای او هستید.نام خانوادگی .4

توانید برای فرد مورد نظر یک پیشوند انتخاب کنید. با کلیک بر روی پیشوند  : در صورت تمایل می پیشوند اسم . 5
دهد که  ار خانم و ... را نمایش می به صورت پیش فرض پیشوندهایی از جمله: جناب آقای، سرک اسم، سیستم

  باشد.کاربر قادر به انتخاب یکی از آنها می 

 



 

کند که شخص مورد نظر با این نام در همه قسمتهای  : نام نمایشی نامی است که کاربر انتخاب می نام نمایشی . 6
با نام و نام خانوادگی    تواند کامال متفاوتمی  نرم افزار از جمله فاکتورهای خرید و فروش نمایش داده شود و

متشکل از نام و نام خانوادگی و   ثبت شده در فرم باشد. با کلیک بر نام نمایشی اپلیکیشن دو نام نمایشی که
دهد و در عین حال کاربر قادر به تایپ نام نمایشی غیر از  پیشوند انتخاب شده است را به شما پیشنهاد می 

 باشد. گزینه های پیشنهادی سیستم نیز می 

 کند.: کاربر در این قسمت شماره موبایل طرف حساب مورد نظر را وارد می شماره موبایل . 7

در سیستم ثبت کرد. در این صورت باید برای وی    بازاریاب توان این فرد را به عنوان  .در صورت تمایل کاربر، می 8
همراه درصد کمیسیونی که    بازاریاب نام این فرد به کمیسیون تعیین کرد و در فاکتور فروش در قسمت درصد 

 شود. برای او تعریف کرده ایم نمایش داده می 

 کنیم.در نهایت روی گزینه تایید در انتهای صفحه کلیک می 

 شویم: در صورتی که در افزودن طرف حساب، حقوقی را انتخاب کرده باشیم وارد صفحه زیر می 



 

 

( به صورت خودکار توسط  1کد) قرار دارد. در اینجا هم   حقوقی در این صفحه دکمه رادیویی باالی صفحه روی  
( از اطالعات ضروری در  4( و نام نمایشی) 2شود و به همراه نام)سیستم به هر طرف حساب اختصاص داده می 

 شوند. این فرم هستند و به همین دلیل با رنگ قرمز نمایش داده می 

ها  : منظور از نوع، نوع طرف حساب حقیقی است که بر مبنای شرکت، سازمان، موسسه و سایر گزینه ( 3) نوع
 قابل انتخاب است. 

 

 

 

 

 

 



 کنید:در تصویر زیر انواع طرف حسابهای حقوقی را مشاهده می 

 

 (: از مشخصات شرکت است که در این صفحه قابل تعریف است. 5)شناسه ملی و شماره اقتصادی

 

 لیست  طر ف  حساب 
کاربر توسط  شده  ایجاد  حسابهای  طرف  تمام  لیست  این  مشاهده در  طرف   قابل  کد  لیست  این  در  است. 

بر اساس فاکتورها و سندهایی که برای آن کاربر ثبت   (3(، وضعیت کاربر) 2(، بازاریاب بودن یا نبودن)1حساب)
شود.در تصویر  بستانکار، نمایش داده می کند که کاربر به چه مبلغی بدهکار است یا  شده است و مشخص می 

 کنید:زیر موارد فوق را مشاهده می 



 

 

(  5( و امکان فیلتر کردن آنها با دکمه فیلتر)4سازی)ها با دکمه مرتب سازی طرف حساب در لیست امکان مرتب 
 نیز وجود دارد. 

 :  مرتب سازی ( 4)

شود. کاربر قادر است که کد و نام نمایشی  انجام می کنید، بر اساس کد و نام  همانطور که در تصوری مشاهده می 
 سازی کند. را به صورت صعودی یا نزولی مرتب 



 

 : فیلتر( 5)

توانید انتخاب کنید که در لیست طرف حساب فقط طرف حسابهای حقیقی یا فقط طرف  در فیلتر کردن شما می 
 حسابهای حقوقی نمایش داده شود. 



 
 : جستجو ( 6)

آیکن قسمت باالی صفحه   رف حساب عالمت ذره بین وجود دارد و با کلیک روی ایندر قسمت باالی لیست ط
کند. کاربر میتواند عبارت مورد نظر را در این قسمت تایپ کند و این عبارت را در کل  به صورت زیر تغییر می 

 لیست طرف حساب جستجو کند. 



 

 

 

 

 

 



 ویرایش  طرف  حساب 
حساب، آن طرف حساب در حالت ویرایش باز میشود و    در لیست طرف حساب با کلیک بر روی اسم هر طرف

 غیر از کد تمامی فیلدها قابل ویرایش هستند. 

 

 

 

 

 

 



 حذف  طرف  حساب 
شود و  در لیست طرف حساب با کلیک بر روی اسم هر طرف حساب، آن طرف حساب در حالت ویرایش باز می 

 شود.بر روی آن حذف انجام می   در قسمت باالی صفحه سمت چپ عالمت سطل آشغال وجود دارد که با کلیک 

شویم. و بعد از تایید طرف حساب  بعد از کلیک روی سطل آشغال با پیام مشاهده شده در تصویر مواجه می 
 شود. حذف می  مورد نظ

1.                     2.  

 

 

 

 

 

 



رده باشیم ابرستان اجازه حذف طرف حساب  در صورتی که برای این طرف حساب فاکتور خرید و یا فروش ثبت ک
دهد. در این شرایط باید ابتدا تمام فاکتورهای مربوط به این طرف حساب  دهد و پیام زیر را نمایش می را نمی 

 را حذف کنیم ثبت اقدام به حذف طرف حساب کنیم. 

 

 

 

 

 



 خرید 
خرید، وارد این   آیکن کلیک بر رویبا   اپلیکیشن ابرستان است. هایبخش  کاربردترینفاکتور خرید یکی از پر 

 شویم. قسمت می 

 

 
 

 

 

 

 

 



 زمانی که  برای اولین بار وارد صفحه فاکتورهای خرید  میشویم  صفحه  زیر را مشاهده میکنیم 

 

 
 

 ایجاد  فاکتور  خرید 
طرف حساب، دومین مورد   پیش فرض ضروری است: اولین مورد تعریف قبل از اقدام به ثبت فاکتور خرید، سه

تعریف کردن حداقل یک کاال در قسمت کاال و خدمات. در لیست فاکتورهای خرید روی   تعریف انبار و سومی 
 عالمت به عالوه کلیک میکنیم. 

 

 



 
 

کتور کلیک میکنیم. وارد صفحه افزودن فاکتور  شود که روی فا دو آیکن فاکتور و پیش فاکتور نمایش داده می 
  شویم.می 

 



 
 در فرم فاکتور خرید پر کردن سه ویژگی اجباری است: فروشنده، تاریخ فاکتور و انبار. 

فاکتور .1 اتوماشماره  ابرستان ایجاد می : در صفحه فوق شماره فاکتور به طور  قابل   شود. این عددتیک توسط 
 ویرایش نیست. 

خواهید از او خرید : در قسمت فروشنده شما قادر به انتخاب شخص حقیقی یا حقوقی هستید که می فروشنده .2
توانید با کلیک بر عالمت به  کنید. که یا این فرد را قبال در قسمت طرف حساب تعریف کرده اید یا اکنون می 

 تعریف کنید.  عالوه 

 شوید. : با کلیک بر روی عالمت بعالوه وارد صفحه تعریف طرف حساب می آیکن به عالوه . 3

: تاریخی است که شما مایل به ثبت فاکتور خرید برای آن روز هستید و لزوما تاریخ روز جاری  تاریخ فاکتور . 4
 باشد. نمی 

کنید. بعد از گذشت این مهلت وضعیت  یین می : مهلتی است که برای پرداخت فاکتور خرید تعتاریخ سررسید . 5
  کند.فاکتور به سررسید گذشته تغییر می 



کنید و این عدد به مبلغ فاکتور شما اضافه  : مبلغی است که بابت نقل و انتقال اقالم پرداخت می .هزینه حمل 6
 خواهد شد.

اید، انبار انتخاب  ار خود تعریف کرده توانید از بین انبارهایی که برای کسب و ک: در قسمت انبار هم می انبار. 7
 کنید که کاالیی که در حال خرید آن هستید را در آن قرار دهید. و هم قادر به تعریف یک انبار جدید هستید. 

  شوید.با کلیک بر روی عالمت بعالوه وارد صفحه تعریف انبار می  آیکن به عالوه: .8

 

 
 

انتخاب کاال روی دکمه افزودن کاال کلیک کنید و وارد صفحه افزودن کاال شوید. در این  افزودن کاال .9 برای   :
را به طور اتوماتیک در صفحه مشاهده کنید )از جمله  مشخصات کاال   بارکد توانید با اسکن کردن  هم می  صفحه

توانید با کلیک  نام و قیمت خرید در صورتی که هنگام تعریف کاال قیمت خرید را تعریف کرده باشید(. هم می 
  برای فاکتور خرید   شرحی توانید  نام کاال از منوی باز شده انتخاب کنید. در صورت دلخواه می   کاال   بر قسمت 
هر واحد از   قیمت کاالیی که مایل به خرید آن هستید را در قسمت تعداد وارد کنید.   یا مقدار  تعداد بنویسید. 

کاال را همان طور که ذکر شد در صورتی که هنگام تعریف کاال در قسمت قیمت خرید مشخص کرده باشید در  
ی وارد کنید. در صورتی که مایل به  توانید به صورت دستشود و در غیر این صورت می اینجا نمایش داده می 



کنید.  اختصاص داده شده را در اینجا وارد می  دادن برای کاال باشید، عدد تخفیف که به کل مبلغ آن کاال  تخفیف 
شوند هم میتوانند هنگام تعریف  که به صورت درصدی از مبلغ کل فاکتور در نظر گرفته می   مالیات و عوارض عدد  

اینجا به صورت دستی وارد شود. در صورتی که در هنگام تعریف کاال تیک مشمول  کاال مشخص شود و هم در  
مالیات و عوارض زده شده باشد این دو ویژگی بر اساس عددی که هنگام تعریف کسب و کار در وب داده شده  

  شود. بر اساس بیزینس درصد برای عوارض است( پر می   3درصد برای مالیات و    6باشد )به صورت پیش فرض  
توانید  باشد. بنابراین در فاکتور خرید فقط می تعریف شده در نرم افزار ابرستان، کاربر قادر به خرید خدمت نمی 

 کاال اضافه کنید. 

 

 

 
 

زیر لیست قابل  می مشاهده   همان طور که در تصویر  کاال در  نام آن  فاکتور خرید  در  کاال  افزودن هر  با  کنید 
از حاصلضرب تعداد در مبلغ کسر میشود. و مبلغ   انتهای فاکتور مبلغ تخفیف  مشاهده است. در این جدول 
عوارض و مالیات و هزینه حمل به این مبلغ اضافه خواهد شد. و بعد از کلیک روی تایید، تصویر زیر نمایش  

 گیرد. شود. این فاکتور در لیست فاکتورهای خرید قرار می ده می دا

 



  توجه

شود و موجودی کاال یا کاالهای این فاکتور در  هر فاکتور خرید در اپلیکیشن یک سند حسابداری زده می   برای 
  شود.انبار تغییر خواهد کرد. همچنین برای هر فاکتور خرید در اپلیکیشن یک رسید در وب زده می 

 

 

 

 

 

 

 



 ویرایش  فاکتور  خرید 
کنیم و  می  فاکتور در قسمت باالی فاکتور، بر روی آیکن ویرایش کلیک فاکتور، بعد از کلیک روی  برای ویرایش

 زنیم. تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و سپس روی ثبت می 

 

 
 

 

 حذف  فاکتور  خرید 
فاکتور     فاکتور مربوطه، از طریق آیکن سطل آشغال که در باالی   اکتور ثبت شده را میتوان بعد از کلیک رویف

مشاهده میشود و در    2وجود دارد حذف کرد. بعد از کلیک روی این آیکن پیام نمایش داده شده در تصویر  
هم در حسابداری و هم در اسناد  صورت تایید فاکتور حذف میشود. بعد از حذف فاکتور خرید، سند مربوطه  

گردد. رسید مربوط به این فاکتور هم  حذف میشود و موجودی کاالها به حالت قبل از فاکتور زدن برمی  انبار
 حذف خواهد شد.

 



1.                        2 . 

 

 توجه

 به آن موجودی اولیه نداده باشیم  در صورتی که برای این کاال فاکتور فروش ثبت شده باشد و هنگام تعریف کاال
دهد که برای این کاال فاکتور فروش ثبت شده  دهد. و به کاربر پیام می ابرستان اجازه حذف فاکتور خرید را نمی 

 است. بنابراین در صورتی که مایل به حذف فاکتور خرید هستید باید ابتدا فاکتور فروش آن را حذف کنید. 

 pdfدانلود فایل  
در باالی صفحه وجود دارد. و با کلیک بر این آیکن میتوانید فایل    pdfفاکتور خرید آیکن دانلود فایل    با کلیک بر

pdf .این فاکتور را داشته باشید 

 



 
 

 لیست  فاکتورهای  خرید 
ثبت شده     در این لیست تمام فاکتورهای خرید،پیش فاکتورهای خرید و مرجوعی های خرید که توسط کاربر

است. در این لیست شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، تاریخ سررسید، مبلغ فاکتور، و وضعیت پرداخت   قابل مشاهده
 : کنید مشاهده می  شود. در تصویر زیر موارد فوق رانمایش داده می  آن

 



 

 : جستجو ( 1)

آیکن قسمت باالی صفحه به   در قسمت باالی لیست فاکتورها عالمت ذره بین وجود دارد و با کلیک روی این
زیر تغییر می  را در کل  صورت  عبارت  این  و  تایپ کند  این قسمت  در  را  نظر  عبارت مورد  میتواند  کاربر  کند. 

 جستجو کند.  لیست 

 

 
( نیز وجود  3( و امکان فیلتر کردن آنها با دکمه فیلتر) 2سازی فاکتورها با دکمه ترتیب )در لیست امکان مرتب 

 دارد. 

 ب سازی:  (مرت 2) 



می  مشاهده  تصویر  در  که  فروشندههمانطور  نام  و  فاکتور  مبلغ  فاکتور،  شماره  تاریخ،  اساس  بر  انجام   کنید، 
. د نکسازی  شود. کاربر قادر است که لیست فاکتورها را بر اساس موارد فوق به صورت صعودی یا نزولی مرتب می 

 

 (فیلتر: 3) 

انتخاب کنید که در این لیست، فاکتورهای خرید، پیش فاکتور خرید، فاکتورهای  توانید  در فیلتر کردن شما می 
 نمایش داده شود.  مرجوعی خرید 

 

 



 

بر روی پیش فاکتور کلیک کنیم لیست پیش فاکتورها نمایش داده می  شود. در لیست پیش  در صورتی که 
 شود.شد نمایش داده نمی فاکتورها وضعیت پرداخت که در جلوی هر فاکتور نمایش داده می 

به    شود. در لیست مرجوعی هاها نمایش داده می کلیک کنیم لیست مرجوعی  در صورتی که بر روی مرجوعی
 جای سررسید در لیست فاکتورها، شماره فاکتور مرجع نمایش داده خواهد شد. 

 (شماره فاکتور: 4) 

توانید در کنار  کند. در لیست شما می به هر فاکتور، پیش فاکتور و فاکتور مرجوعی یک شماره اختصاص پیدا می 
 نام فروشنده شماره فاکتور را مشاهده کنید. 

 (تاریخ فاکتور: 5) 

 کنیم در لیست فاکتور قابل مشاهده است. در هنگام ایجاد فاکتور به عنوان تاریخ فاکتور ثبت می   تاریخی که

 (تاریخ سررسید: 6) 

اگر   و  نمایش است  قابل  این لیست  باشیم در  انتخاب کرده  تاریخ سررسید  برای آن  فاکتور،  اگر هنگام ثبت 
 دهد.انتخاب نکرده باشیم به صورت خط تیره نمایش می 

 فاکتور و وضعیت پرداخت:   (مبلغ 7) 

شود و چنان چه بخشی از آن و یا  مبلغ کل فاکتور در ستون سمت چپ فاکتورها روبه روی هر فاکتور نوشته می 
کل آن پرداخت شده باشد در این قسمت برای کاربران قابل مشاهده است که چه مقدار از آن پرداخت شده 

 است. وضعیت فاکتور یکی از حالتهای زیر است: 

 ررسید نشده: تاریخی که به عنوان تاریخ سررسید در فاکتور تعیین کرده بودیم هنوز فرا نرسیده است. س

 سررسید گذشته: تاریخی که به عنوان تاریخ سررسید در فاکتور تعیین کرده بودیم گذشته است. 

 پرداخت شده: مبلغ این فاکتور به صورت کامل پرداخت شده است. 

 ز مبلغ این فاکتور پرداخت شده است. بخشی پرداخت شده: بخشی ا

 مرجوع شده: برای این فاکتور، یک فاکتور برگشت از خرید ثبت شده است. 

 

 



 ایجاد  پیش  فاکتور  خرید 
تواند برای آن کاال  در صورتی که کاربر قصد ثبت فاکتور خریدی را داشته باشد که هنوز نهایی نشده است می 

شود. به موجودی کاال  خرید در اسناد حسابداری به حساب آورده نمی فاکتور   ثبت پیش پیش فاکتور ثبت کند. 
 شود. و برای آن رسید ثبت نمی  کند در انبار اضافه نمی 

 برای ثبت پیش فاکتور خرید  در صفحه لیست نرم  افزار روی عالمت به عالوه کلیک میکنیم .دو آیکن نمایش 
 داده می شود روی  آیکن پیش 

 فاکتور  کلیک می کنیم .

 

 
 

با کلیک بر این دکمه صفحه افزودن پیش فاکتور نمایش داده میشود. بعد از پر کردن فیلدها و کلیک روی ثبت  
 شود پیش فاکتور خرید مطابق زیر نمایش داده می 

 



 
 

 

 تبدیل  پیش  فاکتور  به  فاکتور 
 بعد  از ایجاد  پیش فاکتور خرید  کاربر می تواند  آن را به فاکتور تبدیل کند 

کنیم. گزینه  ه بیشتر که به شکل سه نقطه در باال سمت راست پیش فاکتور وجود دارد کلیک می بر روی گزین
شویم.  وارد صفحه افزون فاکتور می  تبدیل به فاکتور مطابق تصویر نمایش داده میشود. روی آن کلیک میکنیم،

 کنیم. دیل می کنیم و آن را به فاکتور تبدر این صفحه اگر تغییری مد نظر ما است را اعمال می 

 



1.       2 . 

 

 

 ویرایش  پیش  فاکتور  خرید 
برای ویرایش پیش فاکتور، بعد از کلیک روی پیش فاکتور در قسمت باالی پیش فاکتور، بر روی آیکن ویرایش  

 زنیم. می کنیم و تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و سپس روی ثبت می  کلیک

 

 



 
 

 حذف  پیش  فاکتور  خرید 
پیش فاکتور ثبت شده را میتوان بعد از کلیک روی پیش فاکتور مربوطه، از طریق آیکن سطل آشغال که در باالی  

مشاهده    2پیش فاکتور وجود دارد حذف کرد. بعد از کلیک روی این آیکن پیام نمایش داده شده در تصویر  
 شود. حذف می شود و در صورت تایید فاکتور می 

 



1.           2 . 

 

 pdfدانلود فایل  
پیش فاکتور، با کلیک بر روی پیش فاکتور خرید، در قسمت باالی صفحه روی عالمت    pdfبرای دانلود فایل  

 مشخص شده در تصویر کلیک نمایید و فایل مربوطه را مشاهده نمایید. 

 

 



 

 ایجاد  فاکتور  برگشت  از  خرید 
کنیم. هنگامی که  برای مرجوع کردن کاالهای ثبت شده در فاکتور خرید از گزینه برگشت از خرید استفاده می 

یک سند حسابداری   یک فاکتور برگشت از خرید در اپلیکیشن ثبت میشود برای آن یک حواله اتومات در وب و
 کند.ار کاالهای ثبت شده در این فاکتور تغییر می شود. همچنین موجودی انببه صورت اتومات ثبت می 

گزینه مرجوع کردن نمایش   کنید،برای این کار در فاکتور خرید بر روی گزینه سه نقطه در باالی فاکتور کلیک می 
توانید در یک فاکتور خرید کل  شوید و شما می شود. با کلیک بر این گزینه وارد صفحه مرجوع کردن می داده می 

  تواند برگشت داده شود.و یا فقط چند کاال را برگشت بزنید. و از هر کاال تعدادی که مد نظر شماست می کاالها  

 

 توجه

 توان مقدار تخفیف را تغییر داد. می  در برگشت از خرید، در صورتی که فاکتور خرید شامل تخفیف باشد،

 



           

  
 

 ایجاد  فا کتور  فروش 
بایست یا برای آن کاال فاکتور خرید ثبت شده باشد یا هنگام  قبل از ثبت فاکتور فروش مربوط به یک کاال می 
در غیر این صورت نام آن کاال، هنگام ثبت فاکتور فروش قابل   تعریف کاال به آن موجودی اولیه داده شده باشد  

 نمایش نخواهد بود. 

اپلی را مشاهده  برای ثبت فاکتور فروش در  اگر تا به حال هیچ فاکتوری ثبت نشده باشد صفحه زیر  کیشن، 
 کنیم. کنیم. برای ثبت فاکتور روی این دکمه کلیک می می 



 
 

به عالوه دو دکمه فاکتور و پیش فاکتور نمایش داده   و اگر قبال چند فاکتور ثبت شده باشد با کلیک روی عالمت 
 شویم کنیم. و وارد صفحه افزودن فاکتور می مربوط به آن کلیک می  شود. که برای ثبت فاکتور روی دکمه می 

 

 



(2.)       (1.)  

 

 صفحه افزودن فاکتور فرمی است که شامل ویژگی های زیر است که به ترتیب توضیح داده خواهند شد:

 شود. توسط ابرستان به صورت اتوماتیک پر می   شماره فاکتور: .1

 شود. : با کلیک بر خریدار لیست طرف حسابهایی که قبال در سیستم ثبت کرده ایم نمایش داده می خریدار . 2

: در صورتی که خریدار مورد نظر قبال در سیستم ثبت نشده باشد با کلیک بر عالمت بعالوه  عالمت به عالوه . 3
 ایجاد کرد. توان خریدار می 

فاکتور: . 4 فاکتور فروش تاریخ  به ثبت  تاریخ روز جاری   تاریخی است که شما مایل  لزوما  و  برای آن هستید 
 باشد. نمی 



کنید. بعد از گذشت این مهلت وضعیت  تعیین می  : مهلتی است که برای پرداخت فاکتور فروشتاریخ سررسید . 5
  کند.فاکتور به سررسید گذشته تغییر می 

کنید و این عدد به مبلغ فاکتور شما اضافه  مبلغی است که بابت نقل و انتقال اقالم پرداخت می  حمل:   هزینه. 6
 خواهد شد.

در فاکتور فروش انباری است که کاال در آن قرار دارد. تمامی کاالها در فاکتور فروش باید از یک انبار    انبار. 7
رای تاریخ انتخاب شده، صفر باشد اجازه ثبت به کاربر  انتخاب شود. در صورتیکه موجودی کاال در این انبار ب 

 داده نمیشود. 

اینجا میتوان   : در صورتیکه عالمت به عالوه . 8 از  را بخواهیم ایجاد کنیم  انبار جدیدی  برای کسب و کار خود 
 تعریف کرد. 

بازاریاب برای    شود که هنگام تعریف آنها تیکدر فاکتور فروش از میان طرف حسابهایی انتخاب می   بازاریاب . 9
 آنها زده شده باشد. 

 کند. بازاریاب به عنوان پورسانت دریافت می  درصدی است که از عدد جمع کل فاکتور، کمیسیون .  10

شویم. در اینجا نام کاال، تعداد، مقدار تخفیف  ، وارد صفحه انتخاب کاال می افزودن کاال .با کلیک بر روی دکمه 11
 کنیم. ارد می برای کل مقدار/تعداد کاال را و 

مالیات و عوارض اگر هنگام ایجاد کاال تیک خورده باشد در اینجا بر اساس مالیات و عوارض پیش فرض کسب  
 شود در غیر این صورت میتوان آنها را به صورت دستی وارد کرد. و کار پر می 



 
 

 

 ، مانند افزودن کاال است. افزودن خدمت دکمه   .12

شود در زیر نام کاال  جدول که کاال و خدمات انتخاب شده نمایش داده می ، در این  جدول کاال و خدمات . 13
 حاصلضرب تعداد در مبلغ واحد نوشته میشود. 

 ، تخفیف اختصاص یافته به هر کاال در جلوی هر ردیف نوشته میشود. تخفیف .14

بر روی آن فاکتور  گیرد با کلیک  فاکتور فروش ثبت شده و در لیست فاکتورها قرار می   دکمه تایید .با زدن  15
 فروش در حالت نمایش قابل مشاهده خواهد بود. 

 



 ویرایش فاکتور فروش 
شود که در قسمت باالی فاکتور آیکن مدادی شکل قرار دارد که با  با کلیک بر روی فاکتور فروش، مشاهده می 

 کلیک بر روی آن فاکتور در حالت ویرایش، قابل مشاهده خواهد بود. 

 

 
وجود  در ویرایش فاکتور امکان تغییر انبار وجود ندارد. برای فاکتور فروشی که مرجوع شده است امکان ویرایش  

 ندارد. 

اگر بخواهیم تاریخ فاکتور را تغییر دهیم ابرستان موجودی کاالها را در تاریخ جدید بررسی میکند و در صورت  
 موجود بودن اجازه ثبت میدهد.

 همچنین سند حسابداری مربوط به این فاکتور مطابق با این تغییر در صورت لزوم تغییر میکند. 

 



 حذف  فاکتور  فروش 
قرار دارد   شود که در قسمت باالی فاکتور آیکنی به شکل سطل زبالهروی فاکتور فروش، مشاهده می با کلیک بر 

که با کلیک بر روی آن پیام تایید حذف فاکتور، قابل مشاهده خواهد بود. در صورت تایید فاکتور فروش حذف  
 خواهد شد.

 توجه

 عی زده باشیم امکان حذف آن وجود ندارد. الزم به ذکر است در صورتی که برای این فاکتور، فاکتور مرجو

           

 pdf دانلود  فایل 
در   فاکتور فروش، در قسمت باالی صفحه روی آیکن مربوطه که فاکتور، با کلیک بر روی   pdfبرای دانلود فایل  

 تصویر مشخص شده کلیک نمایید و فایل مربوطه را مشاهده نمایید. 

 



 
 

 لیست  ف اکتور  فروش 
ثبت     که توسط کاربر و مرجوعی های فروش در این لیست تمام فاکتورهای فروش،پیش فاکتورهای فروش

است. در این لیست شماره فاکتور، تاریخ فاکتور، تاریخ سرسید، مبلغ فاکتور، و وضعیت   شده قابل مشاهده
 : کنید می   مشاهده  شود. در تصویر زیر موارد فوق رانمایش داده می  پرداخت آن

 



 
 

 (جستجو: 1)

آیکن قسمت باالی صفحه به   در قسمت باالی لیست فاکتورها عالمت ذره بین وجود دارد و با کلیک روی این
زیر تغییر می  را در کل  صورت  عبارت  این  و  تایپ کند  این قسمت  در  را  نظر  عبارت مورد  میتواند  کاربر  کند. 

 جستجو کند.  لیست 

 
 



( نیز وجود  3( و امکان فیلتر کردن آنها با دکمه فیلتر) 2سازی فاکتورها با دکمه ترتیب )مرتب در لیست امکان  
 دارد. 

 (مرتب سازی:  2)

می  مشاهده  تصویر  در  که  فروشندههمانطور  نام  و  فاکتور  مبلغ  فاکتور،  شماره  تاریخ،  اساس  بر  انجام   کنید، 
 سازی کند. موارد فوق به صورت صعودی یا نزولی مرتب شود. کاربر قادر است که لیست فاکتورها را بر اساس  می 

 

 (فیلتر: 3)

توانید انتخاب کنید که در این لیست، فاکتورهای فروش، پیش فاکتور فروش، فاکتورهای  در فیلتر کردن شما می 
 نمایش داده شود.  مرجوعی فروش 

 

 

 (شماره فاکتور: 4)

ماره اختصاص پیدا میکند. در لیست شما میتوانید در کنار  به هر فاکتور، پیش فاکتور و فاکتور مرجوعی یک ش
 شماره فاکتور را مشاهده کنید.  نام خریدار

 (تاریخ فاکتور: 5)

تاریخی که در هنگام ایجاد فاکتور به عنوان تاریخ فاکتور ثبت میکنیم در لیست فاکتور قابل مشاهده است. این  
 تاریخ لزوما تاریخ روز جاری نیست. 

 سید: (تاریخ سرر6)

اگر   و  نمایش است  قابل  این لیست  باشیم در  انتخاب کرده  تاریخ سررسید  برای آن  فاکتور،  اگر هنگام ثبت 
 انتخاب نکرده باشیم به صورت خط تیره نمایش میدهد. 

 (مبلغ فاکتور و وضعیت پرداخت:7)

چنان چه بخشی از آن و یا  مبلغ کل فاکتور در ستون سمت چپ فاکتورها روبه روی هر فاکتور نوشته میشود و 
کل آن پرداخت شده باشد در این قسمت برای کاربران قابل مشاهده است که چه مقدار از آن پرداخت شده 

 است.وضعیت فاکتور یکی از حالتهای زیر است: 

 سررسید نشده: تاریخی که به عنوان تاریخ سررسید در فاکتور تعیین کرده بودیم هنوز فرا نرسیده است. 



 گذشته: تاریخی که به عنوان تاریخ سررسید در فاکتور تعیین کرده بودیم گذشته است.  سررسید 

 پرداخت شده: مبلغ این فاکتور به صورت کامل پرداخت شده است. 

 بخشی پرداخت شده: بخشی از مبلغ این فاکتور پرداخت شده است. 

 است. مرجوع شده: برای این فاکتور، یک فاکتور برگشت از فروش ثبت شده 

  

 

 فاکتور  برگشت  از  فروش 
برای مرجوع کردن کاالهای به فروش رفته، از گزینه برگشت از فروش)مرجوع کردن( استفاده میکنیم. هنگامی  

از فروش اتوماتیک در وب و که یک فاکتور برگشت  برای آن یک رسید  اپلیکیشن ثبت میشود  یک سند   در 
 تغییر میکند.  انبار کاالهای ثبت شده در این فاکتور  حسابداری اتوماتیک ثبت میشود. همچنین موجودی

بر روی گزینه سه نقطه در باالی فاکتور کلیک میکنید گزینه مرجوع کردن نمایش   برای این کار در فاکتور فروش 
داده میشود. با کلیک بر این گزینه وارد صفحه مرجوع کردن میشوید و شما میتوانید در یک فاکتور فروش کل  

  یا فقط چندکاال را برگشت بزنید. و از هر کاال تعدادی که مد نظر شماست میتواند برگشت داده شود.کاالها و  

 توان مقدار تخفیف را تغییر داد. در برگشت از فروش هم می  در صورتی که فاکتور فروش شامل تخفیف باشد، 

 



                   

 

 ر فروش ایجاد پیش فاکتو
 

با ثبت پیش فاکتور فروش، سند حسابداری زده نمیشود. موجودی کاالها در انبار تغییری نخواهند کرد. برای  
کاالهایی که حتی موجودی هم ندارند امکان ثبت پیش فاکتور وجود دارد. همچنین برای آن حواله ای ثبت  

 نخواهد شد. 

روی عالمت به عالوه کلیک میکنیم. دو آیکن نمایش    برای ثبت پیش فاکتور فروش در صفحه لیست نرم افزار
کنیم. فرم صفحه پیش فاکتور کامال مشابه صفحه فاکتور فروش  شود روی آیکن پیش فاکتور کلیک می داده می 

 است و از توضیحات ایجاد فاکتور فروش میتوان برای ایجاد پیش فاکتور هم استفاده کرد. 

 

 



شود. بعد از پر کردن فیلدها و کلیک روی  دن پیش فاکتور نمایش داده می با کلیک بر این دکمه صفحه افزو
 شودثبت پیش فاکتور خرید مطابق زیر نمایش داده می 

 
 

 

 حذف  پیش  فاکتور  فروش 
پیش فاکتور ثبت شده را میتوان بعد از کلیک روی پیش فاکتور مربوطه، از طریق آیکن سطل آشغال که در باالی  

  د و در صورت تایینمایش داده شده    تایید حذف  ذف کرد. بعد از کلیک روی این آیکن پیام وجود دارد ح  صفحه
 فاکتور حذف میشود 

 



 

 

 

 

 تبدیل پیش فاکتور به فاکتور 
 بعد  از ایجاد  پیش فاکتور فروش کاربر می تواند  در صورت لزوم  آن را به فاکتور تبدیل کند 

کنیم.گزینه تبدیل  بر روی گزینه بیشتر که به شکل سه نقطه در باال سمت راست پیش فاکتور وجود دارد کلیک می 
شویم. در این  وارد صفحه افزون فاکتور می  به فاکتور مطابق تصویرنمایش داده میشود. روی آن کلیک میکنیم، 

 کنیم. فاکتور تبدیل می کنیم و آن را به صفحه اگر تغییری مد نظر ما است را اعمال می 

 

1.                 2 . 



 

توجه داشته باشید که در صورتی که برای کاالی بدون موجودی اقدام به ثبت پیش فاکتور فروش کرده باشید  
در صورت تبدیل آن به فاکتور، با پیام ناکافی بودن موجودی آن کاال مواجه خواهید شد. هر پیش فاکتور را فقط  

ن به فاکتور تبدیل کرد و در صورت تکرار این کار با پیامی مبنی بر اینکه قبال به فاکتور تبدیل شده  یک بار میتوا
 شویم. است مواجه می 

 

 ویرایش  پیش  فاکتور  فروش 
بر روی   از کلیک روی آن در قسمت باالی صفحه نمایش داده شده،  برای ویرایش پیش فاکتور فروش، بعد 

 زنیم.کنیم و تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و سپس روی ثبت می می  کلیک مشخص شده در تصویر آیکن

 ذکر این نکته قابل توجه است که تغییر انبار در پیش فاکتور امکان پذیر است 

 

 
 



 کال  و  خدمات 
 باشد. قبل از ثبت فاکتور خرید و فاکتور فروش کاربر ملزم به تعریف کاال در منوی کاال و خدمات می 

ونگی ایجاد کاال/خدمت، ویرایش کاال/خدمت، حذف کاال/خدمت و لیست کاال/خدمت  در این قسمت به چگ
 پردازیم. در اپلیکیشن می 

فاکتور فروش نام کاال نمایش داده شود باید کاالی شما موجودی داشته باشد  که برای اینکه در  الزم به ذکر است
شود. روش اول با دادن موجودی اولیه با کاال در هنگام ایجاد و یا  صورت انجام می  و این کار در ابرستان  به دو

 ت. فاکتور خرید برای کاالی مورد نظر اس ثبت ویرایش کاال است. و روش دوم 

 در قسمت فاکتور فروش این موضوع به تفضیل توضیح داده شده است. 

 

 

 



 ایجاد  کال  خدمات 
در صورت ثبت خدمت روی  در صورتی که تا کنون کاالیی تعریف نشده باشد، برای ثبت کاال بر گزینه ثبت کاال و  

 کنیم. گزینه ثبت خدمت کلیک می 

 

 

که قبال اقدام به ثبت کاال و خدمت کرده باشیم و در حال حاضر لیستی از کاالها و خدمات داشته  در صورتی 
باشیم مطابق تصویر شماره یک زیر بر روی عالمت به عالوه کلیک میکنیم.با نمایش گزینه های مربوط به کاال  

 شویم: وارد صفحه افزودن کاال یا خدمت می  یا خدمت،

 



1 .                 2.  

 

 الف(ایجاد کاال 

ها در زیر  شویم. مطابق تصویر شماره دو فوق تمامی گزینه کاال ، وارد صفحه افزودن کاال می  با انتخاب گزینه
 توضیح داده شده است: 

است   وی گزینه ای که با فلش در تصویر مشخصمربوط به ثبت بارکد کاال از طریق اسکنر است، ر  بارکد  (.1)
 کنیم. کنیم. از طریق دوربین گوشی بارکد روی کاال را اسکن کرده و در قسمت مربوط به بارکد ثبت می کلیک می 

در تعریف کاال به صورت اتوماتیک توسط سیستم تعریف شده است و بنابراین غیر فعال است و امکان    کد (.  2)
 . ویرایش آن وجود ندارد

نمایش، قابل   در این قسمت غیرفعال است. بعد از ایجاد کاال موجودی انبار این کاال در حالت   موجودی (.  3)
 مشاهده است. 



 شود و باید حتما توسط کاربر پر شود و باید غیرتکراری باشد. در تعریف کاال ویژگی اجباری محسوب می   نام (.  4)

را دسته بندی کنیم. اگر قبال گروه بندی   اپلیکیشن ی ثبت شده درامکانی فراهم میکند که کاالها   گروه بندی (.  5)
های مورد نظر ایجاد شده باشد در اینجا میتوانیم گزینه مورد نظر را انتخاب کنیم. در غیر این صورت با ایجاد  

شده  شود. مطابق تصویر زیر اقدام به انتخاب گروه بندی های ثبت  گروه بندی نام آن در لیست نمایش داده می 
 کنیم. در اپلیکیشن می 

 

: در صورتی که دسته بندی مد نظر ما قبال در سیستم ثبت نشده باشد با کلیک بر روی  ایجاد گروه بندی (.  6)
 شود. کنیم که صفحه زیر باز می ( که با فلش مشخص شده است کلیک می 6عالمت به عالوه)



 

شود.  . مطابق بقیه قسمتها کد به صورت خودکار پر می بندی کاال دو ویژگی کد و نام اجباری است در تعریف گروه 
زنیم.گروه  کنیم.و روی تایید می دهیم و در صورت دلخواه توضیحی برای آن ارائه می یک نام به آن اختصاص می 

 شود. بندی ایجاد می 

به صورت پیش فرض توسط سیستم تعریف شده است. واحدهای پیش فرض را در تصویر زیر    واحد کاال (. 7)
 بینید ی م



 

باشد. برای  فرض قادر به تعریف واحد کاالهای مد نظر خود می کاربر عالوه بر واحدهای پیش    : تعریف واحد (. 8)
 شود: ( در جلوی قسمت واحد کلیک میکنیم که صفحه زیر باز می 8این کار بر روی عالمت بعالوه )



 

 شود. ویژگی اجباری محسوب می  نوع واحد و   نام در صفحه تعریف واحد کاال  

برای کاال را در صورت دلخواه خود وارد کنید. الزم به ذکر است که این  قیمت خرید و قیمت فروش  ( .  10( و )9)
 شوند. قیمتها در هنگام ثبت فاکتور خرید و فروش به عنوان قیمت پیش فرض سیستم برای کاال در نظر گرفته می 

بیانگر مقدار یا تعدادی از کاالست که در هنگام خرید این اپلیکیشن در انبار    موجودی اولیه   (13( و )12( و )11)
که بعدا قرار است خریداری کنیم متفاوت است(   ما موجود است )توجه شود که مفهوم موجودی اولیه با کاالیی
یکیشن قادر است )بدون ثبت فاکتور خرید( برای  در ثبت فاکتور فروش اگر کاالیی موجودی اولیه داشته باشد اپل

کنیم. منظور از قیمت،  کاال در آن قرار دارد را ثبت می  آن فاکتور فروش ثبت کند. در قسمت انبار نام انباری که
 موجودی کاالست که در انبار ما قرار دارد.  قیمت هر واحد از همین

که هنگام ایجاد کسب و کار تعیین کرده ایم   عوارض   درصد مالیات و : بر اساسمشمول مالیات و عوارض (  14)
ثبت فاکتور فروش و خرید برای این کاال، مالیات و عوارض در فاکتور ثبت می شود که این مبلغ از کل   هنگام 

 فاکتور کسر خواهد شد. 



باشد.  ال می : در صورتی که این تیک را بزنیم کاربر قادر به ثبت فاکتور فروش برای آن کاقابل فروش بودن (  15)
شود نمایش  در غیر این صورت این کاال در لیست کاالهایی که هنگام کلیک بر روی گزینه افزودن کاال بارگزاری می 

 شود. شود. کاالهایی که قابل فروش باشند در لیست کاالها این ویژگی در زیر نام کاال نمایش داده می داده نمی 

 

 ب(ایجاد خدمت 

 شویم رد صفحه افزودن خدمت می با انتخاب گزینه خدمت ، وا

 

 

 در این صفحه فقط نام ویژگی اجباری است. توضیح بقیه ویژگی ها مانند افزودن کاال است. 

 حذف  کال  خدمات 



شود با کلیک بر روی اسم هر کاال یا خدمت، آن کاال یا خدمت در حالت ویرایش باز می  در لیست کاال خدمات
توان کاال را  ت سطل آشغال وجود دارد که با کلیک بر روی آن می و در قسمت باالی صفحه سمت چپ عالم

 حذف کرد. 

شویم. و بعد از تایید طرف حساب  بعد از کلیک روی سطل آشغال با پیام مشاهده شده در تصویر مواجه می 
 شود.مورد نظر حذف می 

 

                       

 

 

د، فاکتور فروش و یا در فرمول ساخت مربوط به یک سفارش تولید در وب  در صورتی که برای کاال فاکتور خری
با پیام خطا مواجه  ثبت شده باشد ابرستان اجازه حذف کاال را به کاربر نمی  دهد. و با کلیک بر گزینه حذف 

 شود. می 

 

 



 ویرایش  کال  خدمات 
مربوط به کاال به جز کد اختصاص یافته    شود. تمام ویژگی های با کلیک بر نام کاال، کاال در حالت ویرایش باز می 

 به آن قابل ویرایش هستند. 

شود. تمام ویژگی های مربوط به خدمت نیز  همچنین با کلیک بر نام خدمت، خدمت در حالت ویرایش باز می 
 به جز کد اختصاص یافته به آن قابل ویرایش هستند. 

 

 

 لیست  کال  و  خدمات 
تمام کاالها این لیست  کاربر  خدمات و     در  و   قابل مشاهده  ایجاد شده توسط  کاال  این لیست کد  در  است. 

( و  5( فیلتر)4( ، امکان مرتب سازی)3(، قیمت خرید و قیمت فروش)2نبودن)   (، قابل فروش بودن یا1خدمات)
 : کنید مشاهده می   شود.در تصویر زیر موارد فوق را( نمایش داده می 6جستجو)

 



 
 

(  5( و امکان فیلتر کردن آنها با دکمه فیلتر)4سازی)با دکمه مرتب  سازی کاالها و خدمات مرتب در لیست امکان  
 نیز وجود دارد. 

 (مرتب سازی:  4) 

شود. کاربر قادر است که لیست کاالها یا  کنید، بر اساس کد و نام انجام می همانطور که در تصویر مشاهده می 
 سازی کند. ت صعودی یا نزولی مرتب به صور  خدمات را بر اساس کد و نام نمایشی



 

 (فیلتر: 5) 

توانید انتخاب کنید که در لیست کاالها و خدمات فقط کاال یا فقط خدمت نمایش داده  در فیلتر کردن شما می 
 شود. 



 

  (جستجو: 6) 

آیکن قسمت باالی صفحه   در قسمت باالی لیست کاال و خدمات عالمت ذره بین وجود دارد و با کلیک روی این
کند. کاربر میتواند عبارت مورد نظر را در این قسمت تایپ کند و این عبارت را در کل  ه صورت زیر تغییر می ب

 لیست کاالها جستجو کند. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 ثبت  نام 
 برای ثبت نام به اپلیکیشن سه راه وجود دارد شماره موبایل، ایمیل و ورود با گوگل. 

 

 ثبت  نام  با  شماره  موبایل  و  ایمیل 
 حساب کاربری در ابرستان، شماره همراه یا ایمیل خود را در قسمت زیر وارد کنید  .برای ایجاد1

.برای کسب و کار خود که اقدام به ساختن حساب کاربری در ابرستان برای آن کرده اید، نام انتخاب کنید و  2
 در این قسمت وارد کنید 

ک کد معرف از طرف آن کسب و کار به شما  .در صورتیکه از طرف کسب و کاری به ابرستان دعوت شده اید ی3
داده میشود و باعث تخفیف در هنگام خرید الیسنس برای شما میشود که این کد معرف را باید در این قسمت  

 وارد کنید. البته وارد کردن این کد اختیاری است  

 ه ثبت نام کنید. .سپس دکمه موافقت با شرایط و قوانین ابرستان موافقم را بزنید و سپس بر روی گزین 4

.برای شما کد تاییدی به شماره موبایل و یا ایمیل تان ارسال میشود که باید در صفحه زیر آن را وارد کنید و  5
 سپس روی گزینه ایجاد حساب کاربری کلیک کنید. 



             

  

 ثبت  نام  با  گوگل 
ایی که در گوشی خود وارد شده اید  بر روی گزینه ورود با گوگل کلیک کنید اپلیکیشن وارد صفحه جیمیل ه

 میشوید و گذرواژه ای که برای حساب جیمیل خود تنظیم کرده اید را وارد کنید  

 



 

 ورود 
 برای ورود به اپلیکیشن سه راه وجود دارد شماره موبایل، ایمیل و ورود با گوگل. 

 

 

 



 ورود  با  شماره  تلفن  و  ای میل 
 .مطابق تصویر ایمیل یا شماره موبایل خود را در این قسمت وارد کنید 1

 اید را در این قسمت وارد کنید کاربری خود انتخاب کرده  .رمز عبوری که برای حساب 2

 روی گزینه ورود کلیک کنید  .بر3

 

 شوید ابرستان می  وارد حساب خود در اپلیکیشن

 

 ورود  با  گوگل 
 

گوگل کلیک کنید اپلیکیشن وارد صفحه جیمیل هایی که در گوشی خود وارد شدهاید    بر روی گزینه ورود با
 میشود 



 

 گذرواژه ای که برای حساب جیمیل خود تنظیم کردهاید را وارد کنید   

 شوید ابرستان می  وارد حساب خود در اپلیکیشن

  

 

 فراموشی  رمز  عبور 
کاربری خود تعیی1 برای حساب  اید در صفحه ورود  .در صورتیکه رمز عبوری که  فراموش کرده  را  اید  کرده  ن 

 اپلیکیشن بر روی عبارت "رمز عبور را فراموش کرده اید؟" کلیک کنید 



 
.در صفحه زیر ایمیل یا شماره موبایل خود را که به وسیله آن اقدام به ثبت نام کرده بودید را وارد کنید و بر  2

 نید . روی گزینه "تایید و درخواست ارسال کد" کلیک ک

 
 

 .کد مورد نظر به شماره موبایل یا ایمیل شما ارسال میشود. آن را در صفحه زیر وارد کنید 3



 
 

.در صورتیکه به هر دلیل رمز عبور برای شما ارسال نشد روی گزینه "ارسال مجدد رمز عبور" کلیک کنید. کد  4
موردنظر در صفحه  را  کلی  ارسال شده  ورود  گزینه  روی  بر  و  کنید  در  وارد  کاربری خود  وارد حساب   . کنید  ک 

 شوید اپلیکیشن ابرستان می 

 


