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  اولفصل  1
  راهنماي استفاده از نرم افزار آفالين

  

  

  مقدمه  1-1
به منظور ثبت و ساماندهي اطالعات  اي آموزش فني وحرفهسازمان ساماندهي و مديريت تجهيزات سيستم 

  اندازي شده است. اي راه ههاي آموزشي سازمان فني و حرف تجهيزات موجود در كارگاه
افزار تنها ساماندهي تجهيزاتي مورد نظر است كه از قيمت بااليي برخوردار بوده (تجهيزاتي با ارزش  در اين نرم

هزار تومان و باالتر) و براي اهداف آموزشي ضروري هستند و تجهيزاتي كه از ارزش مادي كمي  200حدود 
گيرند  مصرفي و تجهيزات اداري و كالسي ( مانند ميز و صندلي و ...) قرار ميبرخوردار بوده و يا در دسته تجهيزات 

اند. بديهي است ساماندهي اين دسته از تجهيزات (به خصوص تجهيزات و مواد مصرفي) در  در نظر گرفته نشده
 هاي بعدي سازمان مدنظر قرار خواهد گرفت. طرح

حرفه  100ستانداردهاي آموزشي (در مرحله اول در اين سيستم ليست تجهيزات استاندارد هر يك از ا
پرمخاطب) گنجانده شده است (پيوست الف كه در انتهاي اين راهنما آمده است) و پس از استقرار سيستم، 

  هاي آموزشي مربوط در آن ثبت خواهد شد. اطالعات تجهيزات موجود در كارگاه
ساماندهي و مديريت تجهيزات سازمان آموزش تم سيساز  1ي آفالين نسخهافزاري كه در اختيار شماست،  نرم
ها طراحي شده تا اطالعات تجهيزات داخل  استفاده مربيان مسئول كارگاهافزار براي  اين نرم است. اي حرفهفني و

                                                      
 اي كه نياز به ارتباط هميشگي با اينترنت ندارد. نسخه 1
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جديد،  درج تجهيزاتافزار امكاناتي همچون  افزار وارد نمايند. در اين نرم كارگاه تحت نظر خود را در اين نرم
اطالعات وارد شده توسط مربي پس از  .در نظر گرفته شده است صات تجهيزات و اعالم خرابيويرايش مشخ

بارگذاري در پورتال و تاييد توسط رييس مركز به عنوان اطالعات مورد استفاده در پايگاه داده و پورتال ثبت 
  خواهد شد.

  .شود اده ميكل توضيح دهمراه ش بهافزار  نرماستفاده از  اندازي و راه ي در اين راهنما نحوه
اي كه در  دورهموجود در كارگاه است. هر  مهم و ضروري تجهيزاتاطالعات مربوط به ، افزار نرمورودي اين 

اي اين هدف مورد شود، با توجه به هدف آموزشي خود نيازمند تجهيزاتي است كه در راست كارگاه برگزار مي
 "رايانه كاربر"اي با عنوان  براي كارگاهي كه در آن دوره "رايانه"گيرند. به عنوان مثال، وجود  استفاده قرار مي

در ليست تجهيزات استاندارد اين دوره تعريف شده است. با توجه به اين  "رايانه"شود، ضروري است و  برگزار مي
رار هاي زير ق در يكي از دسته ،آموزشي هاي موجود در كارگاه تجهيزات هر يك از توان گفت كه توضيحات مي

  گيرند. مي
a( هاي كارگاه هستند ء استاندارد تعريف شده براي دورهي كه جزتجهيزات. 

b( اما در ليست استاندارد ساير نيستند، هاي كارگاه  ت استاندارد تعريف شده براي دورهي كه در ليستجهيزات
شد، جزء كشي وجود داشته با كارگاه سيم در "جوش دستگاه"به عنوان مثال اگر  ها وجود دارند. دوره

كشي، به عنوان يك  ي سيم اين دسته قرار خواهد گرفت. زيرا دستگاه جوش در ليست استاندارد دوره
 .دستگاه ضروري تعريف نشده است

c( اند. تعريف نشدهها  ر ليست استاندارد هيچ يك از دورهي كه دتجهيزات 

d( بطور مستقيم در امر كه شود  اطالق ميآن دسته از تجهيزات كارگاهي  كه به غيرآموزشي تجهيزات
 تجهيزاتعنوان مثال ي جهت پشتيباني آموزش ضرورت دارند. به ول ندارند،آموزي دخالت  مهارت

افزار آفالين قابل مشاهده  از قبل تعريف شده و در نرم تجهيزاتاين سرمايشي، گرمايشي و غيره. ليست 
 است.

  به طور كامل شرح دهيم. را تجهيزاتكنيم درج هر يك از انواع  در اين راهنما سعي مي
  

ي  نكته بسيار مهم: براي اعمال هرگونه تغييرات در مشخصات تجهيزات، درج تجهيزات و ... آخرين نسخه
مديريت تجهيزات/ دانلود  منوي آموزش/ سامانه آموزش/(از  پورتالاز هاي مربوطه  به همراه فايلافزار را  نرم
  دريافت نماييد.شود،  ديده مي 1-1 شكل كه در  افزار) نرم



٤ 
 

 
 

  

 
  : دانلود نرم افزار از پورتال1-1 شكل 

  

  پيش نيازهاي نصب و اجراي نرم افزار آفالين 1-2
ار فراهم شده باشند. افز نيازهايي است كه بايد قبل از نصب نرم اندازي نيازمند پيش افزاري براي نصب و راه هر نرم

افزار رعايت  افزار و همچنين مطالب ضروري كه بايستي قبل از اجراي نرم ي نصب و اجراي نرم نحوه در اين بخش
  شود. شود ذكر مي

  

  شماره اموال 2-1- 1
 شود، شماره از شما خواسته مي دستگاه اطالعات رد كردنكه در هنگام وا هاي بسيار مهمي يكي از مشخصه

بايد ها  دستگاه همه. بنابراين گردد مياست كه درج دستگاه معرف  ست. شماره اموال به عنوان كدادستگاه اموال 
(اين مورد قبال طي نامه  گيردزار نيز با دقت كافي انجام اف وارد كردن شماره اموال در نرم بوده وداراي شماره اموال 

  .ها ابالغ شده است) به استان 18/1/92مورخ  416/220/92شماره 
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داراي شماره اموال نيست، و يا شماره اموال آن مخدوش شده و يا به هر طريق  دستگاه يك در صورتي كه
دستگاه  براي درجافزار  اين نرمدار كردن آن اقدام نماييد، سپس از  ن رفته است، ابتدا نسبت به شمارهديگري از بي

   استفاده نماييد.
  

 تعيين مربي مسئول تجهيزات 2-2- 1

بايست ابتدا از طريق لينك تعيين مسئول كارگاه (مربي مسئول  نرم افزار آفالين، مربي مربوطه ميقبل از دانلود 
گيرنده تجهيزات در كارگاه است) نام خود را ثبت كند. براي اين كار روي عنوان  مربي است كه مسئول و تحويل

  شود، نام مربي انتخاب گردد. اي كه ظاهر مي در صفحه) و 2- 1 شكل كليك كرده ( تعيين مسئول كارگاه
  

 
  : تعيين مسئول كارگاه2-1 شكل 

  

  DotNET4دريافت و نصب  2-3- 1
بر روي سيستم شما نصب باشد. براي  DotNET4نياز است كه ابتدا  آفالين،افزار  نرمبراي نصب و اجراي صحيح 

 ITنماييد يا اينكه اين ابزار را از مسئول  توانيد به آدرس اينترنتي زير رفته و آن را دانلود مي DotNET4دريافت 
 توانيد اين ابزار را از پورتال نيز دانلود نماييد همچنين مي .نصب نماييدخود مركز خود گرفته و بر روي سيستم 
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كه در صورت عدم نصب  الزم به ذكر است .شود) ديده مي "د دات نت فريم وركدانلو"نام با  2-1 شكل (كه در 
DotNET4 اجرا نخواهد شد. آفالينافزار  بر روي سيستم، نرم  

  
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22833 

  

  دانلود و اجراي نرم افزار 2-4- 1
نشان داده شده است)  3-1 شكل ، دو عدد فايل (به صورتي كه در پورتالاز طريق  آفالين افزار نرم با دانلود

است  افزاري فايل بعدي همان نرم و است SfStructureاي به نام  پوشهدو فايل،  دريافت خواهيد كرد. يكي از اين
  كارگاه درج شود. تجهيزاتاستفاده از آن، ليست  يد اجرا شده و باكه با

قبل از آن كه اين فايل را در از كامپيوتر شما قرار بگيرد.  Cدرايو فايلي است كه بايد در  SfStructureفايل 
  خارج كنيد. Zipكپي كنيد، بايد آن را از حالت  Cدرايو 
  

 
  هاي مربوطه و فايل : فايل هاي دريافت شده با دانلود نرم افزار آفالين3-1 شكل 

  
 Extractي  ، روي آن كليك راست كنيد و گزينه)zipفشرده (از حالت  SfStructureفايل براي خارج ساختن 

Here ي  دقت كنيد كه حتما گزينه دهد. اين گزينه را نشان مي 4-1 شكل انتخاب كنيد.  راExtract Here  را
  انتخاب نماييد.
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  Zipاز حالت  SfStructure: خارج ساختن فايل 4-1 شكل 

  
شود. اين پوشه  مي توليد SfStructureكليك كرديد، يك پوشه به نام  Extract Hereي  آنكه روي گزينهپس از 

  نماييد. كپي Cدر درايو را 
  

شما وجود دارد، ابتدا آن را حذف نموده و  Cدر درايو SfStructureاي با نامي بسيار مهم: اگر از قبل پوشه نكته
  فايل جديد را در آن قرار دهيد.

  
، كه اين هاي مربوطه را نيز دانلود نماييد فايلكنيد، افزار آفالين را دانلود ميي بسيار مهم: هر بار كه نرم نكته

  جايگزين فايل قبلي گردد. Cدر درايو شود و  Extractبايستي مطابق توضيحات داده شده  فايل جديد
  
  

  آفالين كار با نرم افزار 1-3
اجراي  با. را اجرا نماييد StartForm.exeفايل فراهم شد،  آفالينافزار  پس از آنكه شرايط الزم براي اجراي نرم

  شويد. روبرو مي 5- 1 شكل اي به  افزار با صفحه اين نرم
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  : صفحه ورود5-1 شكل 

  
كنيد. با كليك بر روي اين دكمه، كليد  ورودي  ي عبور خود را وارد كنيد، روي دكمه نام كاربري و كلمه

  شود. ظاهر مي 6-1 شكل اي مانند  صفحه
  

 مربي در پورتال همان نام كاربري اين نرم افزار براي استفاده مربي مسئول كارگاه طراحي شده و نام كاربرينكته: 
  ، كد ملي مربي مسئول كارگاه است.عبور رمزو 
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  : صفحه اصلي نرم افزار آفالين6-1 شكل 

  
به همراه وضعيت  ايد را كه وارد كرده هايي دستگاهاست كه در آن ليست  افزار اصلي نرم ي صفحه 6-1 شكل 

به ليست جديدي را  دستگاه، يا كردهرا ويرايش ها  دستگاهتوانيد اين  همچنين مي. نماييدتوانيد مشاهده  ها مي آن
  .اضافه كنيد
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هايي با نام منوزيردر باالي صفحه يك ليست منو با  در ادامه توضيح داده خواهد شد. تجهيزاتي درج  نحوه
  را مشاهده خواهيد كرد. 7-1 شكل موجود در كليك كنيد، موارد  فايلي  وجود دارد. اگر روي گزينه راهنماو  فايل
  

 
  : منوي فايل در صفحه اصلي نرم افزار7-1 شكل 

  
ينه پس از اتمام درج تمام است. اين گز ساخت فايل خروجيمورد اول ، 7-1 شكل در منوي موجود در 

  ور كامل توضيح خواهيم داد.ساخت فايل خروجي را به ط 3-1-3- 1  كارگاه استفاده خواهد شد. در بخش تجهيزات
راي ي داتجهيزهاي تمام تجهيزات استاندارد است. هر  براي پرينت كردن مشخصه پرينت مشخصاتي  گزينه

است.  تجهيزي متناسب با خود آن تجهيزهاي فني هر  ت. مشخصهي فني اس حداقل يك و حداكثر هفت مشخصه
را انتخاب  پرينت مشخصاتي  افزار آفالين درج كنيد، گزينه را با استفاده از نرمها  دستگاهن كه بخواهيد قبل از آ

  هاست. به همراه مشخصات فني آن تجهيزاتحاوي نام  توليد كند. اين فايل Excelدر قالب كنيد، تا يك فايل  مي
با آن به داخل كارگاه مراجعه نموده و مشخصات تواند اين فايل اكسل را پرينت گرفته و همراه  مربي مربوطه مي

و نهايتا جهت واردسازي اطالعات از نرم افزار آفالين استفاده كند. اين  بر روي آن يادداشت كرده فني تجهيزات را
ي  ها براي مشاهده برد و نيازي به مراجعات مكرر به خود دستگاه ها باال مي كار سرعت مربي را براي درج دستگاه

  ها نخواهد بود. ي فني آن مشخصه
  

  كارگاه تجهيزاتدرج  3-1- 1
ه مرحله را به طور گيرد. در اين بخش هر يك از اين س افزار آفالين در سه مرحله انجام مي نرمدر  تجهيزاتدرج 

  دهيم. كامل توضيح مي



١١ 
 

 
 

  تجهيزاتمشخصات فني  ليست : پرينتي اول مرحله 1-3-1-1
ها در ليستي كه در  هر دستگاه، بهتر است مشخصات دستگاهزات كارگاه و مشخصات يبا توجه به تعداد زياد تجه

افزار وارد گردد تا از مراجعات مكرر براي خواندن مشخصات  شود وارد شده و سپس در نرم اين مرحله توليد مي
  جلوگيري شود.

كنيم  د ميافزار تولي از نرم را با استفاده Excelفايل به صورت يك  (همان طور كه قبال ذكر شد) ين مرحلهدر ا
را  ليستهاي كارگاه است. سپس اين  تعريف شده در استاندارد دوره تجهيزاتكه حاوي مشخصات فني تمام 

  .نماييم گرفته و اطالعات تجهيزات كارگاه را در آن وارد ميپرينت 
نشان داده  8-1 شكل . اين گزينه در كنيدرا انتخاب  پرينت مشخصات فنيي  گزينه فايلبراي اين كار، از منوي 

  شده است.
  

 
  : گزينه ي پرينت مشخصات فني8-1 شكل 

  
حه به شود. با استفاده از اين صف ظاهر مي 9-1 شكل پس از آنكه اين گزينه را انتخاب نموديد، يك صفحه مانند 

در آدرسي كه مشخص  Excelرا انتخاب كنيد. در اين صورت يك فايل  Saveي  دكمهان مورد نظر رفته و مك
  شود. كرديد، ساخته مي
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  ها تجهيزمشخصات فني حاوي  Excel: تعيين مسير ذخيره فايل 9-1 شكل 

  
محتويات اين فايل در از اي  . نمونهآن را پرينت بگيريد سپس كنيدرا باز  Excelفايل به آدرس مورد نظر رفته و 

  نشان داده شده است. 10-1 شكل 
هاي خالي جدول را در روي برگه پر نماييد. در اين ليست هر  پس از آن كه اين ليست را پرينت گرفتيد، مكان

دهنده مشخصات فني تجهيزات خواهند  وده و سطرهاي اين ليست نيز نشانستون معرف يكي از تجهيزات كارگاه ب
دستگاه   نام شركت سازندهنشان داده شده است،  10-1 شكل بود. به عنوان مثال، در كادري كه با رنگ قرمز در 

يد. همچنين با توجه به تعداد هاي جدول را پر كن نوشته خواهد شد. به همين ترتيب ساير مكان ترانس جوش
د مشخصات ها باي ها ستون وجود دارد كه براي هر كدام از آن به تعداد آن ،استاندارد هر دستگاه براي هر كارگاه

 .)10-1 شكل (مانند جك سوسماري در فني جداگانه تكميل گردد 
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  ها تجهيز: نمونه اي از محتويات فايل حاوي مشخصات فني 10-1 شكل 

  

  افزار كارگاه در نرم تجهيزاتي دوم: درج  مرحله 1-3-1-2
در  دستگاهدرج يك آفالين را اجرا كنيد. افزار  كرديد، نرم آمادهرا  تجهيزاتاز آن كه ليست مشخصات فني پس 

 كنيد، در گام دوم را از ليست انتخاب ميدستگاه نام ام اول، گيرد. در گ افزار، در طي چند گام صورت مي نرم
سرويس و نگهداري باشد)  دارايدستگاه كنيد، در گام سوم (در صورتي كه  را وارد ميدستگاه مشخصات عمومي 

كنيد و در گام  را انتخاب ميدستگاه كنيد، در گام چهارم مشخصات فني  را وارد مي تجهيزاي  هاي دوره سرويس
  ها در اين بخش توضيح داده خواهند شد. كنيد. هر كدام از اين گام را مشخص ميدستگاه نيز وضعيت فعلي آخر 

  د.نهاي زير قرار دار موجود در كارگاه در يكي از دسته تجهيزاتهمانطور كه قبال نيز گفتيم، 
a( در  تجهيزاتين ي درج ا نحوه هاي كارگاه هستند. شده براي دوره ي كه جزء استاندارد تعريفتجهيزات

 بخش اول گفته خواهد شد.
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b( ر هاي كارگاه نيستند، اما در ليست استاندارد ساي ت استاندارد تعريف شده براي دورهي كه در ليستجهيزات
 در بخش دوم گفته خواهد شد. تجهيزاتي درج اين  نحوه رند.ها وجود دا دوره

c( نيازمند سرويس و نگهداري  تجهيزات. اين ها نيستند ر ليست استاندارد هيچ يك از دورهي كه دتجهيزات
 در بخش سوم گفته خواهد شد. تجهيزاتي درج اين  نحوه هستند.

d( در بخش چهارم گفته خواهد شد. تجهيزاتي درج اين  نحوهكه  غيرآموزشي تجهيزات 

  

 
  : انتخاب درج جديد11-1 شكل 
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  هاي كارگاه موجود در ليست استاندارد دوره تبخش اول: تجهيزا
هاي كارگاه است و نيز تجهيزات  براي درج تجهيزي كه جزء ليست استاندارد تعريف شده براي دوره

  كنيد: غيرآموزشي، به صورت زير عمل مي
ديده  11-1 شكل را در روي صفحه اصلي انتخاب كنيد. اين دكمه در  درج جديدي  بتدا دكمه: اگام اول

  .شود مي
روبرو  12-1 شكل اي مطابق با  كليك كرديد، با صفحه درج جديدي  پس از آن كه روي دكمه: گام دوم

  .شويد مي
  

 
  تجهيز: صفحه انتخاب نام 12-1 شكل 
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هاي كارگاه تعريف شده است، مشاهده  ي كه در استاندارد دورهتجهيزاتده، ليست تمام ي ظاهر ش در صفحه
كنيد و ورد نظر را يافته، روي آن كليك مدستگاه نام شود،  ديده مي 12- 1 شكل  كه در يا در صفحهخواهد شد. 

 12-1 شكل ). به عنوان مثال در كنيددوبار كليك  دستگاهنام  (يا اينكه روي را فشار دهيد تاييدي  دكمه سپس
  زنيم. را مي تاييدي  هرا انتخاب كرده و دكم برش پالسما

با نام ديگري دستگاه ممكن است مورد نظر را در اين ليست پيدا نكرديد، به اين معني است كه دستگاه اگر 
اگر باز هم آن را پيدا  ه دنبال اسامي ديگر دستگاه مورد نظر خود بگرديد.بنابراين سعي كنيد ب تعريف شده باشد.

نيست، و براي درج  شما هاي كارگاه ء استاندارد تعريف شده براي دورهمورد نظر جزدستگاه نكرديد، در اين صورت 
  .)29  (صفحه عمل كنيد دومبخش آن بايد مطابق 

  
شود. در اين صفحه، مشخصات  ظاهر مي 13-1 شكل مانند  اي ، صفحهدستگاهپس از انتخاب نام : گام سوم

  .كنيد را وارد ميدستگاه عمومي 
  

 
  تجهيز: درج مشخصات عمومي 13-1 شكل 
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غيرفعال  و ، به طور خودكار پر شدهدستگاهمربوط به نام  شود، قسمت ديده مي 13-1 شكل همانطور كه در 
  گرديده است به طوري كه نمي توان اين نام را دستكاري كرد.

شامل مواردي از قبيل شماره اموال، نام شركت سازنده، نام كشور سازنده و ... است.  دستگاه مشخصات عمومي
كنيد. الزم به ذكر است كه  ي ذخيره را انتخاب مي دكمه اطالعات خواسته شده در اين فرم را با دقت وارد كرده و

در وارد كردن شماره اموال نهايت دقت را داشته باشيد. در صورت خالي گذاشتن اين كادر، و يا تكراري وارد كردن 
آن، با خطاهايي مواجه خواهيد شد. در صورتي كه شماره اموال را اشتباه وارد كرديد، سريعا نسبت به تصحيح آن 

در قسمت مربوط به شماره اموال از درج حروف خودداري كرده و فقط شماره عددي اموال را وارد  اقدام نماييد.
  كنيد.
  

 نكته: پر كردن كادرهايي كه در كنار آن ها عالمت ستاره وجود دارد، اجباري است.
  

نگهداري باشد،  داراي سرويس ودستگاه پس از وارد كردن مشخصات عمومي، در صورتي كه : گام چهارم
بوط به مشخصات فني ي مر د شد. اگر به جاي اين صفحه، صفحهظاهر خواه 14-1 شكل اي مطابق با  صفحه
داراي سرويس و نگهداري نيست (در اين صورت به گام دستگاه د، به اين معني است كه اين ظاهر ش اتتجهيز
  .برويد) پنجم
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  تجهيز فرم سرويس: 14-1 شكل 

  
پس از تكميل شود.  اندازي و ... مشاهده مي نصب و راهتاريخ ورود به مركز، تاريخ در اين صفحه، تاريخ خريداري، 

س از آن كه دستگاه را با واحد ريال وارد نماييد. پ حدودي ، بايد قيمتقيمت دستگاهاين موارد، در كادر مربوط به 
  .نماييداستفاده دستگاه براي انتخاب سرويس  افزودني  از دكمه اين فرم را پر نموديد،

شكل اي مانند  صفحه تاكنيد كليك  افزودني  روي دكمهپس يل كنيد و سمكموارد خواسته شده را تبنابراين 
  ظاهر شود. 1-15 
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  تجهيز: فرم افزودن سرويس براي 15-1 شكل 

  
اصي هاي زماني خ ها در بازه كه اين سرويس باشندداراي يك يا چند سرويس ها ممكن است  برخي از دستگاه

سرويس روي يك دستگاه، بخشي از دستگاه  يك ممكن است در صورت عدم انجام بايد روي دستگاه انجام گيرند و
  بيافتد. از كار

ي زماني كه  انتخاب كنيد، سپس بازه نام سرويسابتدا نام سرويس را از قسمت مربوط به  15-1 شكل در فرم 
يك بار انجام بگيرد، در  سال 2اين سرويس بايد انجام شود را وارد نماييد. به عنوان مثال اگر سروبس مورد نظر هر 

در . كنيد ميانتخاب  واحد زمانيرا از ليست  سال، سپس كنيد مي وارد ي زماني بازهر كادر را د 2اين صورت عدد 
. با تكميل خواهيد كردي اين فرم، آخرين تاريخي كه اين سرويس روي دستگاه انجام گرفته است را انتخاب  ادامه

نجام سرويس، كل دستگاه و يا اين موارد، حال بايد به سوالي در اين رابطه پاسخ دهيد كه آيا در صورت عدم ا
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توان  هايي از آن قابل استفاده است؟ در صورتي كه دستگاه قابل استفاده باشد، درصدي از دستگاه را كه مي بخش
اگر اين سرويس فرض كنيد ، ارتقا نرم افزاراستفاده كرد را در كادر بعدي وارد نماييد. به عنوان مثال در سرويس 

را در  65درصد) قابل استفاده نخواهد بود، در اين صورت عدد  35بخشي از دستگاه (روي دستگاه انجام نگيرد، 
  وارد خواهيم كرد. "چند درصد از دستگاه قابل استفاده است؟"كادر 
ي قبل  به صفحه تاييدي  با انتخاب دكمه كنيد. را انتخاب مي تاييدي  ين صفحه را تكميل كرده و دكمها

با افزودن سرويس به اين ها اضافه شده است.  يك مورد به جدول مربوط به سرويس كهگرديد، با اين تفاوت  بازمي
  آمده است خواهد بود. 16-1 شكل مانند آن چه كه در  ،دستگاههاي  ي مربوط به سرويس صفحه، دستگاه

  

 
  پس از افزودن يك سرويس تجهيزويس : فرم سر16-1 شكل 

  
ي افزودن را انتخاب كنيد  ها، دكمه داراي چندين سرويس باشد، به ازاي هر كدام از اين سرويسدستگاهي اگر 

كنيم  سه نوع سرويس را درج مي برش پالسما مثال براي سرويس مورد نظر را درج كنيد. به عنوانو مشخصات 
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 شود. مشاهده مي 17-1 شكل ) كه در لرزش دستگاه، بازديد ميزان صداي دستگاه ارتقا نرم افزار، بازديد ميزان(
  اند. ها به عنوان مثال آورده شده البته اين سرويس

  

 
  سرويس چندپس از افزودن  تجهيزفرم سرويس : 17-1 شكل 

  
  ي ذخيره را انتخاب كنيد. را وارد كرديد، دكمهدستگاه هاي  تمام سرويسپس از آن كه 

  
، مانند دستگاهكنيم. فرم مربوط به مشخصات فني  را انتخاب ميدستگاه مشخصات فني  در اين گام: گام پنجم

دارد ولي گام مربوط به درج سرويس ها وجود  الزم به ذكر است كه اين گام براي كليه دستگاه .است 18-1 شكل 
  .هاي معدودي وجود دارد براي دستگاه
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  تجهيز: فرم مشخصات فني 18-1 شكل 

  
شود. (به عنوان مثال در  مشاهده ميدستگاه در داخل كادر مشخصات فني، ليست مشخصات فني مربوط به 

 برش پالسماو ... نام مشخصات فني  نوع سيستم خنك كننده، توان برش، شدت جريان خروجي 18-1 شكل 
شود. به عنوان  اي در سمت چپ ظاهر مي كنيم و صفحه هستند). روي هريك از اين مشخصات فني كليك مي

 19-1 شكل اي مانند  كنيم، و صفحه كليك مي دت جريان خروجيش ي فني مشخصه روي 18-1 شكل مثال در 
  شود. نمايان مي
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  تجهيز: انتخاب مقادير مشخصات فني 19-1 شكل 

  
 برش پالسما يان خروجيشدت جر اي كه مربوط به ، گزينهدر منوي سمت چپظاهر شده  هاي گزينه در بين

باشد،  140مورد نظر ما  برش پالسما شدت جريان خروجيكنيم. به عنوان مثال اگر  مورد نظر است را انتخاب مي
درج شود. توضيح اينكه براي  دقت كنيد كه در مربع كنار آن حتما عالمت  .كنيم ميرا انتخاب  140ي  گزينه

فقط يك مورد بايد تيك بخورد ولي براي برخي  برش پالسما جيشدت جريان خروبرخي از مشخصات فني مانند 
درج شود. براي مثال براي دستگاه پرينتر  مشخصات فني ممكن است الزم باشد كه در كنار همه موارد عالمت 

درج شود.   كه بدين منظور بايد كنار هر كدام از آنها عالمت باشد A5و  A4تواند هم شامل  مياندازه چاپ 
  چنين حالتي وجود دارد. امكاناتدر مورد مشخصات فني  معموال

  كليك خواهيم كرد. ذخيرهي  و سپس روي دكمه نمودهب عمل ها نيز به همين ترتي براي ساير گزينه
است كه در  يتجهيزاتاي مطابق با اهداف آموزشي خود داراي  همانطور كه قبال نيز اشاره كرديم، هر دوره

هر هستند. اي  تعريف شدههاي فني  داراي مشخصه تجهيزاتشده است. هر يك از اين ه تعريف استاندارد آن حرف
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ها ممكن است در حد  موجود در كارگاه تجهيزاتهاي  هاي مورد انتظار است كه مشخصه داراي مشخصه دستگاهي
ه بر روي اگر پس از اينك .كمتر از آن باشددستگاه هاي فني  اگر مشخصه باشد، يا كمتر از آن باشد.مطلوب 

، به اين معني است كه شويدمواجه  20- 1 شكل كليك كرديد با پيغام نشان داده شده در  ذخيرهي  گزينه
در اين  ي آموزشي آن (يعني حالت مطلوب) متفاوت است. مشخصات فني دستگاه وارد شده با حالت تعريف شده

 100تا  1اي بين  است، نمرهكارگاه  پاسخگوي نياز آموزشيده به چه اندازه حالت با توجه به اينكه دستگاه وارد ش
  كنيد. ي تاييد را انتخاب مي دهيد سپس گزينه به آن مي

  

 
  درج امتياز مربوط به دستگاه هايي كه مشخصات آن ها مطلوب نيست: 20-1 شكل 

  
شكل را مشخص كنيم. دستگاه ، حال بايد وضعيت فعلي دستگاههاي فني  تخاب مشخصهپس از ان: گام ششم

  .دهد را نشان ميدستگاه ي وضعيت  صفحه 1-21 
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  تجهيز: فرم وضعيت فعلي 21-1 شكل 

  
در حال حاضر معيوب باشد، دستگاه كنيم. در صورتي كه  خص ميرا مشدستگاه در اين صفحه وضعيت فعلي 

  شود. فعال مي 22-1 شكل كنيم. با انتخاب اين گزينه، بخش پاييني فرم مانند  ي معيوب را انتخاب مي گزينه
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  در صورتي كه گزينه معيوب انتخاب شود يزتجه: فرم وضعيت فعلي 22-1 شكل 

  
را بايد تكميل نماييد. ابتدا نوع خرابي دستگاه را وارد  22-1 شكل در صورتي كه دستگاه معيوب باشد، فرم 

 بليي  ينهدهيد. اگر دستگاه قابل تعمير باشد، در اين صورت گز كنيد. سپس به سواالتي در اين رابطه پاسخ مي مي
ي بلي، كادرهاي بعدي فعال خواهند  نماييد. با انتخاب گزينه ؟ انتخابآيا دستگاه قابل تعمير است را براي سوال

ي  ها را تكميل كرده و دكمه اين گزينه ي تعمير، قيمت دستگاه و ... را وارد نماييد. توانيد هزينه شد و شما مي
  .كنيم را انتخاب مي ذخيره

گرديم كه  ي اصلي باز مي به صفحه كار مربوط به ورود يك دستگاه اتمام يافته و ،ذخيرهي  كمهپس از انتخاب د
  شود. ديده مي 23-1 شكل در 
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  تجهيز: صفحه اصلي نرم افزار آفالين پس از درج يك 23-1 شكل 

  
به اين  به جدول اضافه شده است. برش پالسمابا نام دستگاهي شود،  مشاهده مي 23-1 شكل ر همانطور كه د

  جزء ليست تجهيزات كارگاه قرار گرفته و در بانك اطالعاتي ثبت مي شود. برش پالسمادستگاه  ترتيب
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 درج جديدي  ها روي دكمه به ازاي هر يك از آنبايد وجود داشته باشد،  برش پالسمابا نام دستگاه نكته: اگر چند 
را قبال وارد  برش پالسمادستگاه ها را وارد كنيد. الزم به ذكر است كه چون  و مشخصات هركدام از آن كردهكليك 
هاي بعدي به صورت  ديگري را درج كنيم، بخشي از فرم برش پالسمادستگاه ايم، در صورتي كه بخواهيم  كرده

  .ها را ويرايش يا تصحيح نماييم آن در صورت نياز تنها توانيم ميپر خواهند شد كه اتوماتيك 
  

، چند هاي كارگاه داديم موجود در استاندارد دوره تجهيزاتبا توجه به توضيحاتي كه در اين بخش براي درج 
شكل  به صورت ر آفاليننرم افزا ي اصلي صفحه، ها دستگاهدرج اين  با شده ودرج  به طور مثال ديگر نيزدستگاه 

  درخواهد آمد. 1-24 
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  تجهيز: صفحه اصلي نرم افزار آفالين پس از درج چند 24-1 شكل 

  
گاه بودند را درج هاي كار ي كه جزء استاندارد تعريف شده براي دورهتجهيزاتتوانستيم ليستي از  اجتا به اين

 هاي تعريف شده براي حرفهاستاندارد  فهرست ي را خواهيم گفت كه درتجهيزاتدرج روش كنيم. در بخش بعدي 
  .وجود داردها  حرفهساير  براي، اما در استاندارد تعريف شده ندكارگاه موجود نيست
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در استاندارد ساير  هاي كارگاه و موجود حرفهخارج از استاندارد  تجهيزاتروش درج بخش دوم: 
  ها حرفه

وجود باشند. اند، اما ممكن است در كارگاه م ه تعريف نشدههاي كارگا در ليست استاندارد دوره تجهيزاتبرخي از 
  كنيم. به صورت زير عمل مي تجهيزاتبراي درج اين 

  
ديده  25-1 شكل كنيد. اين دكمه در  ميرا در روي صفحه اصلي انتخاب  درج جديدي  ابتدا دكمه: گام اول

  .شود مي
  

 
  : انتخاب درج جديد25-1 شكل 
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روبرو  26-1 شكل اي مطابق با  ، با صفحهكليك كرديم درج جديدي  پس از آن كه روي دكمه: گام دوم

  .شويم مي
  

 
  تجهيز: انتخاب نام 26-1 شكل 

  
را از آن برداريم)، ليست تمام  مشخص شده است را غيرفعال كنيد (عالمت  26-1 شكل اگر مربعي كه در 

مورد نظر را از اين دستگاه نيم نام توا تجهيزات (صرف نظر از نوع حرفه ها) ظاهر خواهند شد. به اين ترتيب مي
 .حرفه هاي آموزشي است، انتخاب كنيمليست كه شامل تجهيزات كليه 
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هاي  توانيد از گزينه گير است، شما مي با توجه به اينكه اين ليست بسيار طوالني است، و جستجو از آن نيز زمان
را انتخاب  كشاورزيي  ها، خوشه ل اگر بين خوشهتر كردن اين ليست استفاده كنيد. به عنوان مثا ديگر براي كوتاه

  .27-1 شكل د. مانند وجود دارند ظاهر خواهند ش كشاورزيي  ي كه در خوشهتجهيزاتكنيد، ليست تمام 
  

 
  هاي استاندارد خوشه كشاورزي تجهيز: ليست 27-1 شكل 

  
استفاده نماييد. به عنوان مثال جهت جستجو  دستگاهكد و  دستگاهنام توانيد از كادرهاي مربوط به  همچنين مي

، ليست تمام و سپس روي دكمه جستجو كليك كنيد را وارد كنيد "موتور"ي  ، واژه دستگاهنام زماني كه در كادر 
  .28-1 شكل ، نمايش داده خواهد شد. مانند وجود دارد "موتور"ي  ها واژه ي كه در داخل نام آنتجهيزات
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  هايي كه شامل واژه موتور هستند تجهيز: ليست 28-1 شكل 

  
كليك  تاييد ي ، و سپس روي دكمهورد نظر را يافته و آن را انتخابمدستگاه ها، نام  با استفاده از اين گزينه

را در اين ليست پيدا نكرديد، به اين معني است كه ممكن است اين دستگاه كنيد. دقت كنيد كه اگر نام  مي
با نام ديگري تعريف شده باشد (به عنوان مثال از نام رايانه به جاي نام كامپيوتر استفاده شود) بنابراين با دستگاه 

را پيدا نكرديد، ممكن است اين دستگاه در صورتي كه باز هم نام را جستجو نماييد. دستگاه دقت بيشتري نام 
، مطابق بخش دستگاه ها تعريف نشده باشد. بنابراين براي درج اين  ر ليست استاندارد هيچ يك از دورهددستگاه 

  عمل كنيد. سوم
  

موجود باشد، به  ها دوره هاي كارگاه، و يا ساير در ليست استاندارد دورهدستگاهينكته: دقت داشته باشيد كه اگر
  استفاده نكنيد.دستگاه براي درج  "در ليست تجهيزات وجود ندارد"ي  هيچ وجه از گزينه
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  انجام دهيد. اولبخش  6تا  3هاي  ي مرحله را مطابق با گام را انتخاب كرديد، ادامهدستگاه پس از آن كه نام 

مانيتور را از بين هاي كارگاه نيست، در اين صورت  رفهمانيتور در ليست استاندارد ح به عنوان مثال فرض كنيد
  كنيم. مشخصات آن را درج مي اولاز بخش  6تا  3انتخاب كرده و مطابق با گام هاي  تجهيزاتليست كل 

يد، در اين شويم. همانطور كه توجه نمود مواجه مي 29-1 شكل ام، با پيغامي مانند 6در انتها، و پس از گام 
بايد به سوالي  29-1 شكل كارگاه نبود، بنابراين در هاي  كرديم كه جزء استانداردهاي دوره را درجدستگاهي بخش 

براي اهداف آموزشي كارگاه ضروري است؟ براي پاسخ به اين دستگاه در اين ارتباط پاسخ دهيد كه آيا وجود اين 
  خواهيد كرد. را انتخاب Noيا  Yesهاي  نهگزيسوال، يكي از 

  

 
  هاي خارج از استاندارد دوره هاي كارگاه تجهيز: سوال مربوط به 29-1 شكل 

  
  شود. ها ديده مي ن آنخواهد شد كه مانيتور نيز در بي 30-1 شكل ي اصلي مانند  با درج مانيتور، صفحه
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  : صفحه اصلي نرم افزار آفالين پس از درج مانيتور30-1 شكل 

  
هاي كارگاه بود، اما جزء استاندارد ساير  كه خارج از استاندارد دوره گفتيمرا دستگاهي در اين بخش درج 

در ليست استاندارد هيچ يك از دستگاه را خواهيم گفت كه اين تگاهي دس. در بخش بعدي درج شد ميها  حرفه
  ها نيست. دوره
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  ها دوره خارج از استاندارد اتتجهيزدرج بخش سوم: 
ها تعريف  در هيچ يك از استانداردهاي دوره ي را توضيح دهيم كهتجهيزاترج ي د هخواهيم نحو در اين بخش مي

  كنيم. صورت زير عمل ميبه  تجهيزاتنشده است. براي درج اين 
  

ديده  31-1 شكل را در روي صفحه اصلي انتخاب كنيد. اين دكمه در  درج جديدي  ابتدا دكمه: گام اول
  .شود مي
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  : انتخاب درج جديد31-1 شكل 

  
روبرو  32-1 شكل اي مطابق با  كليك كرديد، با صفحه درج جديدي  پس از آن كه روي دكمه: گام دوم

  .شويد مي
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  : انتخاب گزينه در ليست تجهيزات وجود ندارد32-1 شكل 

  
  كنيد. كليك مي ت وجود نداردليست تجهيزادر ي  ، روي دكمهدستگاهدر اين مرحله به جاي انتخاب نام 

  
هاي  در ليست استاندارد دورهدستگاهينكته: (تكرار اين نكته در اينجا نيز ضروري است) دقت داشته باشيد كه اگر 

دستگاه براي درج  "در ليست تجهيزات وجود ندارد"ي  موجود باشد، به هيچ وجه از گزينه ها دورهكارگاه، و يا ساير 
  استفاده نكنيد.

  
كه در  شود ي مشخصات عمومي ظاهر مي ، صفحهدر ليست تجهيزات وجود نداردي  با انتخاب دكمه: م سومگا
  .شود ديده مي 33-1 شكل 
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  هاي خارج از استاندارد دوره ها تجهيزمشخصات عمومي  درج: 33-1 شكل 

  
 13-1 شكل كه در شود، اين فرم همان فرم مشخصات عمومي است  ديده مي 33-1 شكل طور كه در همان
را به صورت دستي دستگاه توانيم نام  فعال است و مي دستگاهنام با اين تفاوت كه در اين صفحه، قسمت ديديم، 

  كنيم. كليك مي ذخيرهي  را وارد كرديم، روي دكمهدستگاه  كه اطالعات عموميتايپ نماييم. پس از آن
  

دستگاه ي مربوط به سرويس و نگهداري  ي ذخيره، صفحه در گام سوم پس از كليك بر روي دكمه: گام چهارم
ند. اين ي كه در ليست استانداردها وجود ندارند، داراي سرويس و نگهداري هستتجهيزاتشود. چون تمام  ظاهر مي

  .گردد تكميل مي اولدر بخش  چهارمصفحه مانند گام 
  

 مورد نظر را وارد كرديد، حال بايد مشخصات فنيدستگاه هاي مورد نياز اين  پس از آن كه سرويس: گام پنجم
ي كه در ليست استاندارد وجود دارند متفاوت است. تجهيزاتبا  تجهيزات. مشخصات فني اين تعريف كنيدآن را 
ها را به  هاي موجود، بايد آن از بين گزينه ها ، به جاي انتخاب مشخصهتجهيزاتآن در اين است كه در اين تفاوت 

  .شود ديده مي 34-1 شكل صورت دستي تايپ كنيد. فرم مربوط به اين صفحه در 
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  هاي خارج از استاندارد دوره ها تجهيزشخصات فني : فرم م34-1 شكل 

  
وارد دستگاه  يك برايتوانيد  ميرا  فني حداقل يك مشخصه فني، و حداكثر شش مشخصه 34-1 شكل در 

ت دستي به صور امكاناتداراي امكانات نيز باشد، اين امكانات را در كادر مربوط به دستگاه كنيد. در صورتي كه 
هاي  هر يك از اين مشخصه ايم. ي فني وارد كرده مورد نظر، دو مشخصه دستگاهكنيد. به عنوان مثال براي  تايپ مي

. و به عنوان ولت :واحد، 12 :مقدار: ولتاژ، مشخصه نام، به عنوان مثال(فني داراي نام، مقدار و واحد خواهند بود. 
  .)تواند شامل چراغ مطالعه، درافت و پايه باشد مي ه كشيميز نقشبراي تجهيزات  امكاناتمثالي ديگر 

  كنيد. كليك مي ذخيرهي  دكمه پس از تكميل اين فرم روي
  

را وارد نماييد. اين گام مانند گام  دستگاهپس از تكميل مشخصات فني، حال بايد وضعيت فعلي : گام ششم
  .است و همانند آن تكميل خواهد شد ششم در بخش اول
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كنيد. در اين مرحله با  كليك مي ذخيرهي  را وارد كرديد، روي دكمه دستگاهكه وضعيت فعلي پس از آن 
  شويد. مواجه مي 35-1 شكل پيغامي به صورت 

  

 
  هاهاي خارج از استاندارد دوره  تجهيز: پيغام مربوط به 35-1 شكل 

  
  كنيد. ي مربوطه را انتخاب مي گزينه 35-1 شكل در 

شويد كه در مثال ما، اين صفحه به صورت  ي اصلي هدايت مي مورد نظر، به صفحه دستگاهپس از اتمام درج 
  است. 36-1 شكل 
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  افتالموسكوپ تجهيز: فرم اصلي نرم افزار آفالين پس از درج 36-1 شكل 

  
ي سوم از كار،  موجود در كارگاه را شرح داديم. مرحله تجهيزاتي درج  ي دوم، در سه بخش، نحوه در مرحله

  پردازيم. رتال است كه در ادامه به آن ميوساخت فايل خروجي و آپلود آن در پ
  

  يزات غيرآموزشيبخش چهارم: درج تجه
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 ه عنوان پشتيبانتجهيزات غيرآموزشي تجهيزاتي هستند كه به طور مستقيم در امر آموزش دخالت ندارد، اما ب
در آموزش الزم هستند. ليست اين تجهيزات محدود و از قبل تعريف شده است. براي درج تجهيزات غيرآموزشي، 

اي مطابق با  نيد. با كليك بر روي اين گزينه، صفحهك كليك مي درج جديدي  ي اصلي بر روي دكمه روي صفحه
  شود. ظاهر مي 37-1 شكل 
  

 
  : درج تجهيزات غيرآموزشي37-1 شكل 

  
انتخاب  خوشهي  را از گزينه هيزات غيرآموزشيتج) را برداريد، سپس ابتدا تيك (عالمت  37-1 شكل در 

از اين مرحله به بعد، درج اين تجهيزات مانند نماييد. با اين كار، ليست تجهيزات غيرآموزشي ظاهر خواهند شد. 
  خواهد بود. بخش يك
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  ساخت فايل خروجيمرحله سوم:  1-3-1-3
بارگذاري  پورتالو آن را در ي پاياني كار است. در اين بخش فايل خروجي را ساخته  اين مرحله، مرحله

 و 2-3-1  هاي بخش ايد، ابتدا به دچار اشتباه شده دستگاهيكنيم. الزم به ذكر است كه اگر در درج مشخصات  مي
  حله سوم) بازگرديد.هاي الزم را انجام دهيد سپس به اين مرحله (مر مراجعه كنيد و تصحيح 1-3-3 

ساخته و آن در آخرين مرحله يك فايل خروجي موجود در كارگاه را درج نموديد،  تجهيزاتپس از آن كه تمام 
. فايده خواهد بود اين فايل، درج تمامي تجهيزات بي ساختن و آپلود كردن آپلود خواهيد كرد. بدون پورتالدر را 

را  ساخت فايل خروجيي  ر روي منوي فايل كليك كنيد و گزينهب اصليي  براي ساخت فايل خروجي، در صفحه
  انتخاب كنيد. 38-1 شكل بق با امط

  

 
  : انتخاب گزينه ساخت فايل خروجي38-1 شكل 

  
شود كه در اين صفحه يك  ظاهر مي 39- 1 شكل ، يك صفحه مانند ساخت فايل خروجيي  با انتخاب گزينه

  كنيد. مي كليك Saveي  كنيد و روي دكمه ميآدرس و يك نام براي فايل خروجي تعيين 
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  : تعيين مسير براي ذخيره فايل خروجي39-1 شكل 

  
آپلود كنيد (براي اين  پورتالتوانيد آن را در  شود و مي ساخته مي ، فايل خروجيSaveي  بر روي دكمهبا كليك 

  عمل نمائيد). آپلوداز طريق پورتال/ سيستم تجهيزات/ مديريت تجهيزات و قسمت  1- 1 شكل كار مطابق با 
افزار را از پورتال دريافت  نرمداشتيد، بايد  يددرج جدتوجه داشته باشيد كه اگر پس از آپلود كردن فايل، نياز به 

دريافت  پورتالافزار را از  يعني به ازاي انجام هر كاري، ابتدا بايد نرم نموده و مراحل فوق را مجددا انجام دهيد.
  كنيد.
  

  كنيد.آپلود  پورتالنكته بسيار مهم: فايل خروجي را به هيچ وجه باز و يا دستكاري ننماييد و آن را عينا در 
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  دستگاهويرايش  3-2- 1
توانيد اطالعات مربوطه را  ايد، در اين صورت مي و ورود اطالعات دچار خطا شده دستگاهاگر در هنگام درج 

ايم. در اين صورت  ويرايش نماييد. به عنوان مثال فرض كنيد شماره اموال مربوط به مانيتور را اشتباه وارد كرده
  كنيم. را انتخاب مي ويرايشي  كنيم و دكمه روي مانتيور كليك مي 40-1 شكل مطابق 

  

 
  تجهيز: ويرايش 40-1 شكل 
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هاي مربوط به مشخصات عمومي،  را انتخاب نموديد، در اين صورت تمام فرم ويرايشي  زماني كه دكمه
توانيد مقادير وارد شده را تصحيح  شاهده خواهيد كرد در اين صورت ميا به ترتيب مسرويس، مشخصات فني و ... ر

  كنيد.
  

  دستگاهحذف  3-3- 1
ايد را (به دليل درج تكراري، و  كه وارد كرده هايي دستگاهدرج، تصميم بگيريد يكي از فرض كنيد كه در هنگام 

را انتخاب  حذفي  يك كرده و دكمهمورد نظر كل دستگاهيا هر دليل ديگر) حذف كنيد. در اين صورت روي 
را حذف كنيم. در اين  65412546با شماره اموال  سنگ پايه داركنيد. به عنوان مثال فرض كنيد بخواهيم  مي

  زنيم. را مي حذفي  كنيم و دكمه روي آن كليك مي 41-1 شكل صورت مطابق 
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  تجهيز: حذف 41-1 شكل 

  
  مورد نظر حذف خواهد شد. دستگاهي حذف،  با انتخاب گزينه
ي كار با نرم افزار را به طور كامل شرح داديم. با توجه به توضيحاتي كه  ) نحوه3-1 يعني بخش در اين بخش (

افزار آفالين درج كنيد و سپس  موجود در كارگاه را توسط نرم هيزاتتجتوانيد تمام  در اين راهنما داده شد، مي
  آپلود كنيد. پورتالفايل خروجي را ساخته و در 
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  پيوست الف 2
افزار آفالين وارد شده است را  ها در نرم حرفه پرمخاطب كه تجهيزات استاندارد آن 100فهرست  جدول زير

  دهد. نشان مي
  
 

 ها در نرم افزار وارد شده است. هايي كه استاندارد آن حرفه: فهرست 1- 2 جدول 

 نام حرفه رديف

 حسابدار عمومي پيشرفته 1

 حسابدار عمومي مقدماتي 2

 تجهيزات ، اموال و ماشين آالت) حسابداري دارائي هاي ثابت ( 3

 كاربر امور بانكي 4

 سطح مقدماتي KABكارآفريني رويكرد  5

  2اتوماسيون اداري درجه  6

 WEBبراي طراحي صفحات  HTMLبرنامه نويس زبان  7

 ) msتكنسين پشتيباني برنامه هاي كاربردي كاربران ( 8

 تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري  9

 1درجه  ICDLرايانه كار  10

 2درجه  ICDLرايانه كار  11

 SSPو صدا با رايانه كار تدوين فيلم  12

 طراح گرافيك رايانه اي 13

  SQL Server ،Accessكاربر بانك اطالعاتي  14

 كاربر رايانه 15

 كاربر نرم افزار ادراي 16

 كاربرد رايانه و اينترنت در محيط كار 17



٥٠ 
 

 
 

 Acessكارور  18

 AUTO CADكارور  19

 COREL DRAWكارور  20

 PREMIEREكارور  21

 ته اينترنتكارور پيشرف 22

 كارور عمومي رايانه شخصي 23

 1تعمير موتورسيكلت درجه  24

 2تعمير موتورسيكلت درجه  25

 1تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه  26

 2تعميركار اتومبيل هاي سواري بنزيني درجه  27

 2تعميركار برق خودرو درجه  28

 1تعميركار برق خودروهاي سواري درجه  29

 سرويس و نگهداري خودرو 30

 الكترونيك كار صنعتي 31

 1برقكار ساختمان درجه  32

 2برقكار ساختمان درجه  33

 1برقكار صنعتي درجه  34

 2برقكار صنعتي درجه  35

 برقكار صنعتي ماهر  36

 1تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه  37

 2ارتي و گردنده درجه تعميركار لوازم خانگي برقي حر 38

 1تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه  39

 2تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه  40

 MATLABكارور 41
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 مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برق 42

 تعميركار وسايل گاز سوز خانگي 43

 لوله كش گاز خانگي و تجاري 44

 2ب گرم درجهلوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارت مركزي آ 45

 2لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي درجه  46

 2لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه  47

 CO 2جوشكار گاز محافظ  48

 )E8 SMAW( جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي دستي 49

 )E9 SMAW( جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي دستي 50

 )E3 SMAW( دستي جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي 51

 )E6 SMAW( جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي دستي 52

 1در و پنجره ساز پروفيل آهني درجه  53

 2در و پنجره ساز پروفيل آهني درجه  54

 1آرماتور بند درجه  55

 1اسكلت ساز درجه  56

 1بتن ساز و بتن ريز درجه  57

 ETABSنامه تحليلگر و طراح سازه هاي سه بعدي با بر 58

 3كارگر عمومي آرماتور بند درجه  59

 3كارگر عمومي بتن ساز و بتن ريز درجه  60

  GISكارور سيستم اطالعات جغرافيايي  61

 2كمك آرماتور بند درجه  62

 2كمك بتن ساز و بتن ريز درجه  63

 تعميركار پنوماتيك 64

 تعميركار هيدروليك 65
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 1درجه  PLCكارور  66

 2درجه  PLCارور ك 67

 1درجه  CNCتراشكار  68

 2درجه  CNCتراشكار  69

 1تراشكار درجه  70

 2تراشكار درجه  71

 دريل كار و اره كار 72

 1درجه  CNCفرز كار  73

 2درجه  CNCفرز كار  74

 1فرزكار درجه  75

 2فرزكار درجه  76

 كمك مكانيك تراكتور و تيلر 77

 تيلر مكانيك تراكتور و  78

 كشتكار گلخانه هاي هيدروپونيك 79

   2كابينت ساز چوبي درجه  80

 2معرق كار چوب ( بدون قالب ) درجه  81

 2معرق كار درجه  82

 قالي باف تابلويي 83

 قالي باف حجمي 84

 2قالي باف درجه  85

 2گليم باف درجه  86

 چاپ باتيك 87

 قالب باف 88

 ي پارچهنقاشي و رنگ آميزي رو 89
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 نقاشي روي چرم 90

 نقاشي روي سفال 91

 سفره آراي عقد 92

 معرق كار ساقه گندم 93

 3DMAXكارور  94

 1نقشه بردار درجه  95

 2نقشه كش عمومي ساختمان درجه  96

 نقشه كش عمومي ساختمان 97

 نقشه كشي سازه 98

 2كمك نقشه بردار درجه  99

 2پيرايشگر مردانه درجه  100

  

 


