
 

 

 

 7 از 1 صفحه: نادره شریف  :تهیه کننده 

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهدکار، مشاور و مجری سامانه ملی فهرستتَمهندسی شرکت 

 Tadkar. Software updates.Help.Rev.1.0کدسند  17/01/1400: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 آپ و بازخوانی اطالعاتکتهیه بتدکار، روز رسانی به راهنمای

 افزارنرم روزرسانیبهمراحل 

 ذخیره سازی اطالعاتمرحله اول:  -1

 آپ تهیه نمایید. ابتدا از کل پروژه های خود بک

 در صفحه اصلی تدکار کلیک کنید. "ذخیره و بازیابی اطالعات"برروی آیکون   -1-1

 

 

 

 کلیک کنید. "هاسازی پروژهذخیره"دکمه بر روی  -2-1
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 7 از 2 صفحه: نادره شریف  :تهیه کننده 

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهدکار، مشاور و مجری سامانه ملی فهرستتَمهندسی شرکت 

 Tadkar. Software updates.Help.Rev.1.0کدسند  17/01/1400: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 آپ و بازخوانی اطالعاتکتهیه بتدکار، روز رسانی به راهنمای

از  خواهید می شوند )در صورتی که ها به صورت خودکار انتخاب میهمه پروژه "همه"با انتخاب دکمه  -3-1

ها را انتخاب نمایید( سپس برروی دکمه پروژه به صورت دستی تهیه کنید،آپ خاصی بک هایروژهپر

  .کلیک کنید "بنویس"

 

 

 کلیک کنید.  "save" دکمهمسیر ذخیره شدن را وارد و بر روی  -4-1

 

 

 شده است. ذخیرههای انتخابی برروی مسیر پروژه آپ، بکپس از نمایش پیغام زیر -5-1
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 7 از 3 صفحه: نادره شریف  :تهیه کننده 

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهدکار، مشاور و مجری سامانه ملی فهرستتَمهندسی شرکت 

 Tadkar. Software updates.Help.Rev.1.0کدسند  17/01/1400: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 آپ و بازخوانی اطالعاتکتهیه بتدکار، روز رسانی به راهنمای

 افزارنرم روزرسانیبهمرحله دوم:  -2

 

 نرم افزار تدکار را کامل ببندید. -1-2

کلیک و فایل را  "15.5دانلود "روزرسانی، برروی (  قسمت بهwww.tadkar.comدر سایت تدکار) -2-2

 .(کپی کنید Desktopدانلود کنید . )فایل دانلود شده را برروی 

 

 
 

 دو بار کلیک کنید.  (TadkarUpdate15.5.exeبرروی فایل دانلود شده ) -3-2

 

 .کلیک کنید "Run"برروی دکمه  -4-2
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 7 از 4 صفحه: نادره شریف  :تهیه کننده 

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهدکار، مشاور و مجری سامانه ملی فهرستتَمهندسی شرکت 

 Tadkar. Software updates.Help.Rev.1.0کدسند  17/01/1400: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 آپ و بازخوانی اطالعاتکتهیه بتدکار، روز رسانی به راهنمای

 کلیک کنید. "Install"برروی دکمه  -5-2

 

 
 

 کلیک کنید. "روزرسانیشروع به"دکمه برروی  -6-2

 

 

 مسیر نصب تدکار را وارد کنید. -7-2
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 7 از 5 صفحه: نادره شریف  :تهیه کننده 

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهدکار، مشاور و مجری سامانه ملی فهرستتَمهندسی شرکت 

 Tadkar. Software updates.Help.Rev.1.0کدسند  17/01/1400: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 آپ و بازخوانی اطالعاتکتهیه بتدکار، روز رسانی به راهنمای

انجام روزرسانی باز شده و مراحل به "CMD"صفحه  "پشتیبانگیری انجام شد"پس از تایید  پیغام  -8-2

 گیرد.می

 

 

 را تایید نمایید. "جایگزینی فایلهای برنامه در صف انجام قرار گرفت"پیام  -9-2

 

 

و گزینه  کلیک کرده  "Desktop " روی صفحه "Tadkar"بر روی آیکن  با دکمه سمت راست موس، -10-2

run as administrator کنید. منتظر بمانید تا نرم افزار اجرا شود. را انتخاب 

 

 . کنید Offآنتی ویروس خود را روزرسانی نشد، حتما با مراحل فوق بهاگر نرم افزار  نکته:*
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 7 از 6 صفحه: نادره شریف  :تهیه کننده 

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهدکار، مشاور و مجری سامانه ملی فهرستتَمهندسی شرکت 

 Tadkar. Software updates.Help.Rev.1.0کدسند  17/01/1400: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 آپ و بازخوانی اطالعاتکتهیه بتدکار، روز رسانی به راهنمای

 بازخوانی اطالعات سوم مرحله -3

 های خود را بازخوانی کنید.پروژه

 در صفحه اصلی تدکار کلیک کنید. "ذخیره و بازیابی اطالعات" دکمهبر روی  -1-3

 

 کلیک کنید. "هاپروژهبازخوانی "بر روی دکمه  -2-3

   

 کلیک کنید. "Open" دکمه فایل پشتیبان را  انتخاب و بر روی -3-3
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 7 از 7 صفحه: نادره شریف  :تهیه کننده 

  کشور بها و تعدیل)سافات( سازمان برنامه و بودجهدکار، مشاور و مجری سامانه ملی فهرستتَمهندسی شرکت 

 Tadkar. Software updates.Help.Rev.1.0کدسند  17/01/1400: تاریخ

 41668000تلفن  11و  8، 6، 5، واحدهای 33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالک 

  www.tadkar.comشرکت مهندسی َتدکار

 آپ و بازخوانی اطالعاتکتهیه بتدکار، روز رسانی به راهنمای

خواهید شوند )در صورتی که میها به صورت خودکار انتخاب می، همه پروژه"همه"با انتخاب دکمه  -4-3

سپس برروی دکمه  ،ها را انتخاب نمایید(های خاصی را بازخوانی کنید به صورت دستی پروژهپرروژه

  کلیک کنید. "بخوان "

  

به راحتی برروی برنامه تدکار بازخوانی  ی انتخابیروزرسانی شده باشد، پروژه هااگر تدکار تازه نصب و یا به -5-3

شوند. ولی در صورت یکسان بودن نام پروژه موجود در فایل پشتیان و پروژه موجود در برنامه، پروژه می

 رونویسی خواهد شد.

 .را کلیک کنید "ثبت"برای جلوگیرری از رونویسی پروژه ها نام پروژه مشابه را تغییر دهید و سپس دکمه 
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