2

فهرست .............
بخش اول» آشنایی با منو ها و صفحات ..........................................................................ص  9تا ص47
بخش دوم» تعاریف اولیه ...................................................................................................ص 48تا 58
بخش سوم» گزارشات ...................................................................................................ص 59تا ص63
بخش چهارم» بارنامه های خسارتی .............................................................................................ص 74
بخش پنجم» صذور گواهی حمل .......................................................................................ص  74تا 76
بخش ششم» پیکربنذی ...............................................................................................ص 77تا ص79
3

نرم افزار بیوه هسئولیت هتصذیبى حول و نقل داخلی

ًطم افعاض ثیوِ هسئَلیت هتػسیبى حول ٍ ًمل زاذلی جْت هىبًیعاسیَى ٍ ثْجَز ضًٍس غسٍض ٍ وٌتطل اطالػبت ثبضًبهِ ّبی
غبزضُ ضطوت ّبی حول ٍ ًمل ٍ ثبال ثطزى ضطیت اهٌیتی اطالػبت ططاحی ٍ پیبزُ سبظی ضسُ است .ایي سیستن ثب تسْیل
فطآیٌسّبی اًتمبل اطالػبت ثبضًبهِ ّبی ضطوت ّبی حول ٍ ًمل ثِ ضطوت ثیوِ ،ثسیبضی اظ اثْبهبت هبثیي ثیوِ گط ٍ ثیوِ
گعاض زض ذػَظ ًحَُ غسٍض ثبضًبهِ ّب ضا هطتفغ ٍ ثِ ضفبف سبظی زازُ ّبی ضز ٍ ثسل ضسُ ووه هی ًوبیس .سیستن
هصوَض زض چٌس ثرص هرتلف ایي لبثلیت ضا زاضز تب ثبضًبهِ ّبی غبزضُ زض ضطوت ّبی حول ٍ ًمل ضا ثِ غَضت ثطذط ثِ
سطٍض تحویغ هطوعی اطالػبت زض ضطوت ّبی ثیوِ هٌتمل ًوبیس.

4

ویژگی هبی نرم افزار :
 زضیبفت اطالػبت هطثَط ثِ ثبضًبهِ ّبی ضطوت حول ًٍمل ثالفبغلِ پس اظ غسٍض ثبضًبهِ زض آى ضطوتْب.
ضهعًگبضی ٍ شذیطُ اطالػبت استرطاج ضسُ ٍاضسبل ثِ ثیوِ گط.
 وٌتطل ػولىطزّبی وبضثطاى ثط ضٍی اطالػبت ثِ غَضت هٌظن.
ً وبیص ولیِ اطالػبت ثجت ضسُ زض ثبضًبهِ ثِ ّوطاُ سبیط هستٌسات ضطوت حول ٍ ًمل زض ضؼت
 اضسبل اطالػبت تفىیىی ثبضًبهِ ّب زضضؼت ثیوِ ثِ سطٍض هطوعی ثیوِ گطجْت وٌتطل هسیطیتْبی اضضس
اًتمبل ٍ ضهع ًگبضی ذَزوبض اطالػبت ثبضًبهِ ثِ سیستن ثیوِ
 وٌتطل ،هبًیتَضیٌگ ٍ اضسبل ذَزوبض یب زستی اطالػبت ثبضًبهِّب
 ضٌبسبیی اػوبل تغییطات ذالف همطضات زض اطالػبت ثبضًبهِ ّب
 وٌتطل ضوبضُ سطیبل ثبضًبهِ ّبی تحَیلی ثِ ضطوتْبی حول ٍ ًمل
هحبسجِ پبضاهتطیه حك ثیوِ ثبضًبهِّبی غبزضُ
 تَلیس اًَاع گعاضضبت هَضز ًیبظ ضطوت ّبی حول ٍ ًمل ٍ ضطوت ثیوِ
لبثلیت اجطا زض هحیط آًالیي ٍ آفالیي
 ثستط ایجبز ثطلطاضی اضتجبط زٍ ططفِ هبثیي ثیوِ گط ٍ ثیوِ گعاض
 اهىبى تجسیل اطالػبت زضیبفت ضسُ اظ ثیوِ گعاض ثِ سیستن جبهغ ضطوت ّبی ثیوِ
5

بخش اول :
آشٌایی تا هٌَ ّا ٍ صفحات :
 .1ثطای ٍضٍز ثِ سبهبًِ اثتسا ثب غفحِ ظیط ضٍ ثِ ضٍ هی ضَیس.

6

ترای ٍرٍد تِ ساهاًِ تِ ترتیة فیلذ ّای زیر را پر هیکٌین :

 ابتذا نوع کاربر را از

انتخاب میکنیم.

 نام کاربری را در

وارد میکنیم.

 رمس ورود را در
 و در آخر دکمه

وارد میکنیم.
را میسنیم.

7

 .2ثؼس اظ ٍضٍز ثِ سبهبًِ ثب لیست ضطوت ّبیی وِ اظ  5ضٍظ گصضتِ اضسبل اطالػبت ًساضتِ اًس ضٍ ثِ ضٍ هی ضَین.

8

 .3پس اظ ثستي غفحِ فَق ثب لیست لطاض زاز ّبی ضٍ ثِ اتوبم ضٍثِ ضٍ هی ضَین.

9

 .4پس اظ ثستي غفحِ فَق ًیع ثب هحیط ظیط ضٍ ثِ ضٍ هی ضَین وِ هٌَّبی اغلی زض سوت ضاست آى ٍجَز زاضز.

10

.5

هٌَ اٍل تؼبضیف اٍلیِ است وِ پس اظ ثبظ وطزى آى ٍ اًتـــــربة ضؼت ً ،وبیٌسگی ّب ،ضطوت ّبی حول ٍ ًمل یب لطاضزاز ّب هیتَاًیس ثب
اًتــربة زووِ

ضؼجِ جسیسی ضا تؼطیف وٌیس

.

11

 .6ثب اًتربة هٌَی گعاضضبت هیتَاًیس گعاضش ّبی ولی ٍ جعئی اظ ثبضًبهِ ّبی غبزضُ ضا زضیبفت وٌیس.

12

 .7ثب اًتربة هٌَی جستجَ هیتَاًیس ثطای پیسا وطزى ثبضًبهِ ای ثب هطرػبت ذبظ وِ هس ًظط ضوبست استفبزُ وٌیس.

13

 .8ثطای غسٍض گَاّی حول ٍ ٍاضیع هجلغ ثیوِ ثِ هٌَی غسٍض گَاّی هطاجؼِ هیىٌین.

14

بخش دوم :
تعاریف اٍلیِ :
تؼطیف ضؼجِ  :ثطای تؼطیف یه ضؼجِ جسیس ثِ هسیط تؼبضیف اٍلیِ  :ضؼت  :زووِ

ضا هیعًین ٍ ٍاضز غفحِ ظیط هیطَین.

15

تِ ترتیة فیلذّای زیر را پر هیکٌین :
 زض فیلس

وس ضؼجِ ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ًبم ضؼجِ ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

استبى ضا اًتربة هیىٌین.

 زض فیلس

ضْط ضا اًتربة هیىٌین.

 زض فیلس

ضوبضُ تلفي ضؼجِ ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

آزضس ضؼجِ ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ًبم وبضثطی هَضز ًظط ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ضهع ٍضٍز هَضز ًظط ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس
 سپس زووِ

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ضئیس ضؼجِ ضا ٍاضز هیىٌین.
ضا هیعًین.

16

تؼطیف ًوبیٌسگی  :ثطای تؼطیف یه ًوبیٌسگی جسیس ثِ هسیط تؼبضیف اٍلیِ ً :وبیٌسگی ّب  :زووِ

ضا هیعًین ٍ ٍاضز غفحِ ظیط

هیطَین.

17

تِ ترتیة فیلذ ّا زیر را پر هیکٌین :

 زض فیلس

وس ًوبیٌسُ ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ًوبیٌسُ ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ضؼجِ هطتجط ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

استبى هطتجط ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ضْط هطتجط ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس
 زض فیلس
 زض فیلس
 زضفیلس
 ثب فؼبل وطزى گعیٌِ
 ثب فؼبل وطزى گعیٌِ
 ثب فؼبل وطزى گعیٌِ

ضوبضُ توبس ًوبیٌسُ ضا ٍاضز هیىٌین.
آزضس ًوبیٌسُ ضا ٍاضز هیىٌین.
ًبم وبضثطی هَضز ًظط ضا ٍاضز هیىٌین.
ضهع ػجَض هَضز ًظط ضا ٍاضز هیىٌین.
هجَظ ٍضٍز ثِ لسوت غسٍض ضا ثطای ًوبیٌسُ ایجبز هی ضَز.
هجَظ ٍضٍز ثِ ثبضًبهِ ّبی ذسبضتی ٍ وبضضٌبسی آى ثطای ًوبیٌسُ ایجبز هیطَز.
هجَظ زستطسی ٍ تٌظین ًطخ ثطای لطاضزازّب ثِ ًوبیٌسُ زازُ هی ضَز.
18

 ثب فؼبل وطزى گعیٌِ

هجَظ زستطسی ٍ تؼطیف لطاضزاز جسیس ثطای ًوبیٌسُ فؼبل هی ضَز.

 ثب فؼبل وطزى گعیٌِ

هجَظ زستطسی ثِ تؼطیف ضطوت حول ٍ ًمل ثطای ًوبیٌسُ فؼبل هی ضَز.

19

ضطوت ّبی حول ٍ ًمل  :ثطای تؼطیف یه ضطوت جسیس ثِ هسیط تؼبضیف اٍلیِ  :ضطوت ّبی حول ٍ ًمل  :زووِ

ضا هیعًین ٍ

ٍاضز غفحِ ظیط هی ضَین.

20

تِ ترتیة فیلذ ّای زیر را پر هیکٌین :
 زض فیلس

وس ضطوت ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ًبم ضطوت ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ضؼجِ ضا اًتربة هیىٌین.

 زض فیلس

ًوبیٌسُ ضا اًتربة هیىٌین.

 زض فیلس

استبى هطثَطِ ضا اًتربة هیىٌین.

 زض فیلس
 زض فیلس
 زض فیلس
 زض فیلس
 زض فیلس

ضْط هطثَطِ ضا اًتربة هیىٌین.
ضوبضُ تلفي زفتط ضطوت ضا ٍاضز هیىٌین.
ضوبضُ ّوطاُ هسیط ضطوت ضا ٍاضز هیىٌین.
آزضس ضطوت حول ٍ ًمل ضا ٍاضز هیىٌین.
غبحت یب هسیط ضطوت ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ًبم وبضثطی هَضز ًظط ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ضهع ػجَض هَضز ًظط ضا ٍاضز هیىٌین.

21

لطاضزاز ّب  :ثطای تؼطیف یه لطاضزاز جسیس ثِ هسیط تؼبضیف اٍلیِ  :لطاضزاز ّب  :زووِ

ضا هیعًین ٍ ٍاضز غفحِ ظیط هی ضَین.

22

ثِ تطتیت فیلس ّبی ظیط ضا پط هیىٌین :
 زض فیلس

ضوبضُ لطاض زاز ضا ثِ غَضت وبهل ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

ضطوت حول ٍ ًمل ضا اًتربة هیىٌین.

 زض فیلس

تبضید ضطٍع لطاضزاز ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس

تبضید پبیبى لطاضزاز ضا ٍاضز هیىٌین.

 زض فیلس
 زض غَضت فسد لطاض زاز گعیٌِ

تبضید ثبظیبثی اطالػبت زض ضطوت حول ٍ ًمل ضا ٍاضز هیىٌین.
ضا فؼبل هیىٌین.

23

تٌظین ًطخ حك ثیوِ  :ثِ هسیط تؼبضیف اٍلیِ  :لطاضزاز ّب  :لطاضزاز هَضز ًظط ضا اًتربة هیىٌین ٍ زووِ

ضا هیعًین ٍ ٍاضز غفحِ

ظیط هی ضَین.

24

زض ایي لسوت هیتَاًین ً 12طخ هرتلف زض  15ضزیف ًطذی ضا هطرع وٌین وِ ًطخ ً 1طخ پبیِ ٍ ػوَهی است ٍ ًطخ 2ثِ ثؼس ثطای ًطخ ّبی
استثٌب استفبزُ هی ضَز وِ ثب اًتربة ًطخ  2ثِ ثؼس هیتَاًیس ًَع هبضیي ٍ ًَع هحوَلِ ضا اظ زووِ ّبی

ثِ ضىل ظیط اًتربة وٌین.

25

بخش سوم:
گسارشات :
لیست جبهغ ثبضًبهِ ّب  :ثطای زیسى ایي لیست ثِ هسیط گعاضضبت  :لیست جبهغ ثبضًبهِ ّب هیطٍین ٍ وِ غفحِ ظیط ًوبیص زازُ هیطَز.

26

تِ ترتیة فیلذ ّای زیر را پر هیکٌین :



زض فیلس



زض فیلس



زض فیلس

ضطوت حول ٍ ًمل ضا اًتربة هیىٌین.



زض فیلس

ضوبضُ لطاض زاز ضا اًتربة هیىٌین.



زض فیلس



زض فیلس



زض فیلس



زض فیلس



ثطای سطچ جعئی تَسط سطیبل ثبضًبهِ زض فیلس

ضؼجِ ضا اًتربة هیىٌین.
ًوبیٌسُ ضا اًتربة هیىٌین.

زفتط ضا اًتربة هیىٌین.
ًَع ثبضًبهِ ضا اًتربة هیىٌین.
اثتسای تبضید ضا ٍاضز هیىٌین.
اًتْبی تبضید ضا ٍاضز هیىٌین.
ضوبضُ سطیبل ثبضًبهِ ضا

ٍاضز هیىٌین.



ثطای سطچ جعئی تَسط ضوبضُ ثبضًبهِ زض فیلس

ضوبضُ ثبضًبهِ ضا ٍاضز

هیىٌین.
27



اسن ضْط ضا ٍاضز

ثطای سطچ جعئی ثب فیلتط ضْط همػس زض فیلس

هیىٌین.




ثطای سطچ جعئی ثب فیلتط ٍسیلِ ًملیِ زض فیلس



ثطای سطچ جعئی ثب فیلتط اضظش هحوَلِ زض فیلس

اسن هحوَلِ ضا ٍاضز هیىٌین.

ثطای سطچ جعئی ثب فیلتط ًَع هحَهلِ زض فیلس
ًَع ٍسیلِ ًملیِ ضا ٍاضز هیىٌین.

اثتسای ثبظُ اضظش

هحوَلِ ضا ٍاضز هیىٌین.



اًتْبی ثبظُ

ثطای سطچ جعئی ثب فیلتط اضظش هحوَلِ زض فیلس

اضظش هحوَلِ ضا ٍاضز هیىٌین.



اثتسای ثبظُ هجلغ حك

ثطای سطچ جعئی ثب فیلتط اضظش حك ثیوِ زض فیلس

ثیوِ ضا ٍاضز هیىٌین.



اًتْبی ثبظُ هجلغ حك

ثطای سطچ جعئی ثب فیلتط اضظش حك زض فیلس

ثیوِ ضا ٍاضز هیىٌین.



ثطای

سطچ

جعئی

ثب

فیلتط

ضوبضُ

پالن

هبضیي

حول

وٌٌسُ

زض

فیلس

ضوبضُ پالن هبضیي ضا ٍاضز هیىٌین.
28

 ثطای هطتت سبظی ًوبیص ثبضًبهِ ّب زض فیلس

گعیٌِ هَضز ًظط ضا

اًتربة هیىٌین.
 اظ گعیٌِ

ظهبًی استفبزُ هی ضَز وِ ثؼس اظ ًػت ًطم افعاض ٍ اضسبل اطالػبت ًطخ لطاضزاز

ػَؼ ضَز.
 اظ گعیٌِ

توبم ثبضًبهِ ّبیی وِ اضظش هحوَلِ آًْب ثیص اظ سمف

ػبزی ٍ ًیبظ ثِ ثبظزیس زاضز ًوبیص زازُ هیطَز.

29

پس اظ طی وطزى هطاحل ثبال زووِ

ضا هیعًین ٍ غفحِ ظیط ًوبیص زازُ هیطَز.

30

 اظ زووِ

ثطای ضفتي ثِ گعاضش لجلی استفبزُ هیطَز.

 اظ زووِ

ثطای ضفتي ثِ گعاضش ثؼسی استفبزُ هیطَز.

 اظ زووِ

ثطای ضفتي ثِ غفحِ ثؼس استفبزُ هیطَز.

 اظ زووِ

ثطای ضفتي ثِ آذطیي غفحِ استفبزُ هیطَز.

 اظ زووِ

ثطای ضفتي ثِ غفحِ لجل استفبزُ هیطَز.

 اظ زووِ

ثطای ضفتي ثِ غفحِ اٍل استفبزُ هیطَز.

 اظ زووِ

ثطای پطیٌت گطفتي استفبزُ هیطَز.

 اظ زووِ

ثطای جستجَی غفحِ استفبزُ هیطَز.

 اظ زووِ

ثطای ضفطش غفحِ استفبزُ هیطَز.

 زض

ضوبضُ غفحِ ای وِ زضحبل هطبّسُ آى ّستیس ًوبیص زازُ هیطَز.

ثطای ذطٍجی گطفتي اظ غفحِ ظیط اثتسا هٌَی
ٍ زووِ

ضفتِ ٍ ًَع ذطٍجی ضا اًتربة هیىٌین

ضا هیعًین ٍ زض هسیط هطرػی آى ضا شذیطُ هیىٌین.
31

لیست ثبضًبهِ ّبی تحَیلی  :لیست ثبضًبهِ ّبیی وِ تَسط وبًَى حول ٍ ًمل اظ یه ضوبضُ تب یه ضوبضُ هطرع ٍ اًحػبضی ثِ ضطوت حول
ٍ ًمل ثطای غسٍض ثبضًبهِ تحَیل زازُ هی ضَز.

32

لیست ثبضًبهِ ّبی ٍیطایطی  :لیست ثبضًبهِ ّبیی وِ پس اظ چبح تَسط ضطوت حول ٍ ًمل وِ حسالل زض یىی اظ لسوت ّبی هجلغ وطایِ،
اضظش هحوَلًَِ ،ع هحوَلٍِ ،ضؼیت اثطبل ٍ تبضید غسٍض ٍیطایص ضسُ است ًسرِ ثبضًبهِ ٍیطایص ضسُ ٍ اغلی ضا ًوبیص هی زّس.

33

لیست تبضیرچِ چبح ثبضًبهِ ّب  :زض ایي لسوت تبضید ٍ سبػت توبم چبح ّبی اًجبم ضسُ ثط ضٍی یه ثبضًبهِ ًوبیص زازُ هی ضَز.

34

گعاضش استؼالم ثبض  :زض ایي لسوت هی تَاى یه ضوبضُ ثبضًبهِ ذبظ ضا ثسٍى فیلتط وطزى ضؼجِ یب ًوبیٌسُ استؼالم گطفت وِ تَسط وسام ضؼجِ،
ًوبیٌسُ ،ضطوت حول ٍ ًمل ٍ ضوبضُ پالن ٍسیلِ ًملیِ ثبضگیطی ضسُ است.

35

گعاضش پطتفَی  :اظ ایي لسوت هیتَاى ػولىطز ضؼت ً ،وبیٌسگی ّب ،ضطوت ّبی حول ٍ ًمل ،زفبتط هرتلف یه ضطوت ضا ثِ غَضت ولی ٍ
جعئی استرطاج وطز.

36

گعاضش آهبض همبیسِ ای  :ایي گعاضش هجلغ حك ثیوِ ای وِ ضطوت ثیوِ اظ ضطوت حول ٍ ًمل ٍ هجلغ حك ثیوِ ای وِ ضطوت حول ٍ ًمل اظ
غبحت وبال زضیبفت وطزُ ضا ًوبیص زازُ ٍ ثب یىسیگط همبیسِ وطزُ ٍ زض پبیبى اذتالف زٍ هجلغ زض ثبظُ ظهبًی ٍاضز ضسُ ضا ًطبى هی زّس.

37

گعاضش ٍضؼیت اضسبل  :زض ایي گعاضش تبضید ،سبػت ٍ زلیمِ آذطیي ثبضًبهِ غبزض ضسُ تَسط ضطوت حول ٍ ًمل وِ ثِ سطٍض ضطوت ثیوِ
اضسبل ضسُ است ًوبیص زازُ هیطَز.

38

گعاضش ٍضؼیت آذطیي غسٍض  :زض ایي لسوت هی تَاى آهبض غسٍض ثِ تفىیه ضؼجِ ً ،وبیٌسُ ٍ ضطوت حول ٍ ًمل زض ثبظُ ظهبًی هؼیي ضا ثسست
آٍضز.

39

بخش چهبرم :
ثبضًبهِ ّبی ذسبضتی  :وبضضٌبسی اتَهبتیه ثطای ثبضًبهِ ّبی ذسبضت زیسُ وِ زض آى توبم اطالػبت هطثَط ثِ هفبز لطاضزاز ٍ ّوچٌیي فیلس ّبی
ضطضٍی جْت وبضضٌبسی ذسبضت هَضز ثطضسی لطاض هیگیطز.
ثطای وبضضٌبسی یه ثبضًبهِ ثِ هسیط ثبضًبهِ ّبی ذسبضتی  :وبضضٌبسی ثبضًبهِ ّبی ذسبضتی  :ثبضًبهِ هَضز ًظط ضا اًتربة وطزُ  :زووِ
ضا هیعًین.

40

بخش پنجن :
صذٍر گَاّی حول :
ثطای غسٍض گَاّی حول ٍ پطزاذت هجلغ حك ثیوِ ثِ هسیط غسٍض گَاّی حول  :غسٍض گَاّی هیطٍین ٍ زووِ

ضا هیعیٌن.

41

ٍلتی زووِ

ضا ظزین ٍاضز غفحِ ظیط هی ضَین :

42

در ایي تخش فیلذ ّا را تا دقت پر کردُ ٍ تِ ترتیة هراحل زیر را اًجام هیذین.
 ثؼس اظ پط وطزى توبم فیلس ّب زووِ

ضا هیعًین وِ هجلغ حك ثیوِ ًطبى زازُ هی ضَز.

 هجسزا ثِ غفحِ غسٍض گَاّی ثطگطتِ ٍ هیجیٌین گَاّی هَضز ًظط هب غبزض ضسُ است سپس زووِ
 ثؼس اظ ٍضٍز هجسز ثِ غفحِ هیجیٌین زووِ

ضا هیعًین.

فؼبل ضسُ پس آى ضا اًتربة هیىٌین ،وِ پس اظ اًتربة ایي زووِ

سَالی هجٌی ثط اطویٌبى تَلیس فبیل اظ وبضثط پطسیسُ هی ضَز وِ پبسد ثلی ضا اًتربة وطزُ ٍ فبیل تَلیس ضسُ ضا زض هسیط هَضز ًظط شذیطُ
هی وٌین.
 پس اظ تَلیس فبیل اوسس هیتَاى آى ضا زض پطٍتبل ثیوِ ثبضگعاضی وطز.
 اظ زووِ


اظ زووِ

هیتَاى ثطای سبذتي فبیل هتٌی ثیوِ ًبهِ استفبزُ وطز.
ثطای تبییسُ پس اظ پطزاذت حك ثیوِ استفبزُ هی ضَز

.

43

بخش ششن :
پیکرتٌذی :
هذیریت کارتراى ستاد  :در ایي تخش کارتری ٍ سطح دسترسی کارتراى ستاد ایجاد هیشَد کِ تا اًتخاب
دکوِ

هیتَاى کارتری جذیذی را تعریف کرد.

44

هذیریت کارتراى شعة  :در ایي تخش کارتری ٍ سطح دسترسی کارتراى شعة ایجاد هیشَد کِ تا اًتخاب
دکوِ

هیتَاى کارتری جذیذی را تعریف کرد.

45

هذیریت کارتراى ًوایٌذگی ّا  :در ایي تخش کارتری ٍ سطح دسترسی کارتراى ًوایٌذگی ّا ایجاد هیشَد
کِ تا اًتخاب دکوِ

هیتَاى کارتری جذیذی را تعریف کرد.

46

تا اًتخاب دکوِ

در ّریک از هذیریت ّای پیکر تٌذی تِ صفحِ زیر ٍارد هی شَیذ کِ هیتَاًیذ از ایي

صفحِ تا اًتخاب گسیٌِ ّا سطح دسترسی کارتراى را هحذٍد یا کاهل کٌیذ.

47

