
تنظیمات فونت فارسیراهنماي 

سامانه دریافت الکترونیکی جهت نمایش صحیح 

اظهارنامه مالیاتی

ACCPress@1399تیر:تاریخ تنظیم



سازمان امور مالیاتی کشور       

مالیاتیاظهارنامهسامانه دریافت الکترونیکی از تنظیمات فونت فارسی جهت استفادهراهنماي  1

مالیاتیاظهارنامهسامانه دریافت الکترونیکی تنظیمات فونت فارسی جهت استفاده ازراهنماي 

فارسیتنظیمات مربوط به نمایش فونت هاي

:XPدر ویندوز 
کلیک کرده، در منوي باز "Start"بر روي منوي هاي فارسی مراحل زیر را انجام دهیدپس از نصب برنامه، در صورت عدم نمایش صحیح فونت 

را  انتخاب نمایید."Control Panel"شده 

1شکل

Regional"در پنجره باز شده بر روي گزینه  and Language Options".کلیک نمایید

2شکل
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زیر (شکلتغییر دهیدIranرا ترجیحاً به "Location"تغییر داده و "Farsi"، زبان را به "Regional Options"سربرگ در پنجره بعدي، 

و  بروي دکمه ) شکل زیر سمت چپ(تغییر دهید "Farsi"را انتخاب و زبان انتخابی را به "Advanced"سربرگ سپس. )سمت راست

"Apply" و سپس بروي گزینه"Yes" اندازي مجدد سیستم خود باشید.کلیک کرده و منتظر راه

4شکل3شکل

10و8، 7،ویستادر ویندوز
Control"کلیک کرده، در منوي باز شده "Start"بر روي منوي  Panel".را انتخاب نمایید

5شکل
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Region"در پنجره باز شده بر روي گزینه  and Language".کلیک نمایید

6شکل

"Administrative"سربرگ. سپس )زیر سمت راستشکل(ر دهیدتغیی"Persian"، زبان را به "Formats"سربرگ در پنجره بعدي، 

).زیر سمت چپشکل(کلیک نمایید"Change system locate"کلیدو بر روي نمودهرا انتخاب 

8شکل7شکل
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"Yes"و سپس بروي گزینه "Apply"را انتخاب نموده و بروي دکمه "Persian"گزینه "Current system locale"سپس در بخش 

اندازي مجدد سیستم خود باشید.اه کلیک کرده و منتظر ر

9شکل

)، تیک را انتخاب نموده"Persian"گزینه "Current system locale"در بخش جدید، عالوه بر تنظیمات باال (یعنی 10در ویندوز
٨-Beta: Use Unicode UTF"مربوط به  for worldwide Language"نیز کلیک نمایید.را

10شکل

جدید، مراحل تنظیمات به شکل زیر می باشد.10ویندوز الزم به توضیح است در 

فونت هاي نرم افزار کماکان صحیح نمایش داده نمی شود، ، در صورتیکه 10به علت تفاوت در ویرایش هاي مختلف ویندوز نکته: 
Beta: Use Unicode UTF-8"تیک مربوط به for worldwide Language"ریست نمایید.و ویندوز راشتهرا بردا
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