اطالعبت پبیه رشته هبی مسئولیت حمل و نقل (جدید )
اگز اس هٌَي اطالػبت پبيِ گشيٌِ اطالػبت پبيِ هسئَليت حول ٍ ًمل ٍ سپس گشيٌِ ثيوهِ ّهبي هسهئَليت هياهسيبى
حول ٍ ًمل را اًيربة ًوبييس جسٍل سيز ًوب يبى هيگززز وِ شبهل ّTabبي حول ٍ ًمل ،گَاّي ّبي تضويي گوهزن،
لزارزازّبي هسئَليت حول ٍ ًمل زاذلي  ،لزارزازّهبي طهزت تضهويي ،لزارزازّهبي هسهئَليت حوهل ٍ ًمهل ثهيي
الوللي( ،)CMRذطزات تحت پَششٍ ،احسّب ،تؼزفِ حك ثيوِ هيثبشس.

 ثب وليه ثز رٍي  Tabحول ٍ ًمل اًَاع ثيوِ ًبهِ ّبي حول ٍ ًمل ٍ ًزخ ّبي حول ٍ ًمل ٍ ذطزات اضبفي ٍ
ًزخ ّبي آى لبثل هشبّسُ هي ثبشس.

 ثب وليه ثز رٍي  Tabگَاّي ّبي تضويي گوزن اًَاع گَاّي ّبي تضويي گوزن ٍ زرجشئيبت ًزخ گَاّي
لبثل هشبّسُ هي ثبشس .
جْت ثجت ًزخ گَاّي ثز رٍي فزم ًزخ گَاّي ّبي تضويي وليس  Insertرا سزُ ٍ ًَع گَاّي( ثِ ػٌَاى هثبل
گَاّي ّبي  100هيليَى ريبلي) را ثجت ًوبييس  .سپس ثز رٍي ً Detailزخ گَاّي لزارگزفيِ ٍ ثب سزى وليس Insert
فيلسّبي ليوت ٍ غزاهت اثطبل گَاّي را ثجت ًوبييس .
 ثب وليه ثز رٍي  Tabلزارزازّبي هسئَليت حول ٍ ًمل زاذلي جسٍل لزارزاز را هشبّسُ ذَاّيس ًوَز وِ
شبهل فيلسّبي شوبرُ لزارزاز  ،سبل لزارزاز ،ثيوِ گذار (جْت اًيربة ثيوِ گذار ثز رٍي  Lookupهَرز ًظز
وليس  PageDownرا سزُ ٍ ثيوِ گذار را اًيربة ًوبييس )ٍ ،احس صسٍر  ،هؼزف ًَ ،ع لزارزاز ،تبريد شزٍع
لزارزاز ،تبريد پبيبى لزارزاز ،شوبرُ آذزيي الحبليِ (فيلس اذييبري) ،تبريد شزٍع لجل اس تبريد صسٍر  ،تبريد
هجَس (فيلس اذييبري) ،تَافمٌبهِ(فيلس اذييبري) ،شزت(فيلس اذييبري)فؼبل هي ثبشس .
* ًىيِ  :جْت اًيربة فيلسّبيي وِ زاراي ( Lookupپٌجزُ) هي ثبشٌس ثب اسيفبزُ اس وليس PageDown
پٌجزُ را ثبس ًوَزُ ٍ گشيٌِ هَرز ًظز را اًيربة ًوبييس  .زر صَرتيىِ پٌجزُ را ثبس ًٌوبييس ٍ گشيٌِ هَرز ًظز را
تبيپ ًوبييس ذطبي زازُ ٍرٍزي هؼيجز ًوي ثبشس را هشبّسُ ذَاّيس ًوَز  .ثِ ػٌَاى ًوًَِ فيلسّبي وس صسٍر ،
هؼزف  ،ثيوِ گذار  ،لزارزاز ٍ  ..زاراي  Lookupهي ثبشٌس .
زر  Detailلزارزازّبي هسئَليت حول ٍ ًمل زاذلي ّ Tabبي آذزيي ٍاحس صسٍر ،الحبليِ ،ذطزات تحت
پَشش ،فبيلْبي پيَست را هشبّسُ هي ًوبييس .


زر  Tabآذزيي ٍاحس صسٍر ،چٌبًچِ ٍاحس صسٍر زيگزي را زر ايي لسوت ً Insertوبييس ٍاحس صسٍر
جسيس ًيش ثبليجغ اس لزارزاز فَق اسيفبزُ ذَاّس ًوَز.



زر  Tabالحبليِ ػٌَاى ًَ،ع تغييز،ػلت الحبليِ ،شزت الحبليٍِ ،ضؼيت ،تبريد اػوبل لبثل رٍيت هي
ثبشٌس .ثب ثجت الحبليِ زر جسٍل فَق تب سهبًي وِ ٍضؼيت تبييس ًشسُ ثبشس اهىبى ٍيزايش الحبليِ ي
لزارزاز زر ايي لسوت ٍجَز زارز  .سهبًيىِ ٍضؼيت را تبييس شسُ اًيربة ًوبييس اهىبى ٍيزايش ٍجَز
ًرَاّس زاشت .



زر  Tabذطزات تحت پَشش فيلسّبي تبريد شزٍع پَشش اضبفي  ،پَشش اضبفي ٍ ،شزت لبثل رٍيت
هي ثبشس  .زر صَرتيىِ پَشش اضبفي زر اطالػبت پبيِ حول ٍ ًمل زاذلي زر  Tabذطزات تحت
پَشش ثجت شسُ ثبشس( .جسٍل الف )هي تَاى زر Detailثيوِ ًبهِ حول ٍ ًمل زاذلي زر فيلس پَشش
اضبفي ثب ثبس ًوَزى پٌجزُ (اس طزيك وليس  )PageDownپَشش هَرز ًظز را اًيربة ًوَز .

« « جسٍل الف »

زر  Tabفبيل ّبي پيَست اهىبى پيَست ضويوِ ٍ رٍيت فبيل ،ثب اسيفبزُ اس وليس ًوبيش هحيَيبت فبيل ،اهىبى پذيز
هيجبشس .جْت ثجت فبيل پيَست ،ثز رٍي  Tabفبيل ّبي پيَست لزارگزفيِ ،سپس ثز رٍي جسٍل فَق وليه ًوَزُ ٍ

وليس  Insertرا ثشًيس ثب وبهل ًوَزى فيلسّبي ػٌَاى ٍ اًيربة ًبم فبيل رٍي سزٍر (ثب اسيفبزُ اس وليس )PageDown
اطالػبت زر سيسين ثجت ذَاّس گززيس(.ايي اهىبى ثِ ثيوِ ًبهِ هٌيمل شسُ است).
 ثب وليه ثز رٍي  Tabلزارزازّبي هسئَليت حول ٍ ًمل ثيي الوللي ( ، )CMRلزارزازّبي  ٍ CMRجشئيبت
لزارزاز زر  Detailلزازاز شبهل ٍاحس ّبي هجبس ثِ اسيفبزُ اس لزارزاز ،الحبليِ ،راٌّبهِ ّبي َّلَگزام شسُ ،
راٌّبهِ ّبي اثطبلي  /هفمَزيٍ،ضؼيت ًْبيي راٌّبهِ  ،فبيلْبي پيَست لبثل ثجت ٍ هشبّسُ هي ثبشٌسً .حَُ
ثجت هشبثِ لزارزازّبي حول ٍ ًمل زاذلي هي ثبشس .

*ًىيِ ٌّ :گبم ثجت راٌّبهِ ّب تب سهبًيىِ فيلس ٍضؼيت تبييس ًشسُ ثبشس اهىبى ٍيزايش راٌّبهِ ّب ٍجَز
زارز ٍلي ثب تغييز ٍضؼيت ثِ صَرت تبييس شسُ اهىبى ٍيزايش هٌيفي ذَاّس گززيس .

 ثب وليه ثز رٍي Tabذطزات تحت پَشش پَششْبي اضبفي حول ٍ ًمل را هشبّسُ ذَاّيس ًوَز  .جْت
ثجت پَشش اضبفي ثز رٍي جسٍل فَق وليه ًوبييس ثب ٍارز ًوَزى وليس  Insertفيلسّبي شوبرُ پَشش
الحبلي (اذييبري) ،ػٌَاى  ،شزت(اذييبري)ٍ فؼبل را وبهل ًوبييس .
 ثب وليه ثز رٍي ٍ Tabاحس ّب ٍ ،احس ٍسى لبثل رٍيت هي ثبشس  .جْت ثجت ٍاحس زر جسٍل فَق ثب اسيفبزُ اس
وليس ً Insertبم التيي ٍ ػٌَاى ٍاحس را ثجت ًوبييس ٍ( .احس ٍسى) زر ثيوِ ًبهِ ّبي تضويي گوزن وبرثزز
زارز .
 ثب وليه ثز رٍي  Tabتؼزفِ حك ثيوِ تضويي ػجَر هَلت ذَزرٍ  ،تؼزفِ ٍ ًزخ ّبي ػجَر هَلت ذَزرٍ
هشبّسُ هي ثبشس .جْت ثجت تؼزفِ اثيسا ثز رٍي  Tabشؼت ٍ يب ًوبيٌسگي ً Insertوَزُ ٍ ًبم ٍاحس صسٍر
را اس زاذل ً Lookupبم  ،اًيربة ًوبييس  .سپس ثز رٍي  Detailتؼزفِ حك ثيوًِ Insert ،وَزُ ٍ تبريد ٍ
ًزخ تؼزفِ را ثجت ًوبييس .

