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  اولفصل  1
  اليننراهنماي استفاده از نرم افزار آ

  

  

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

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

براي اهداف آموزشي ضروري هستند و تجهيزاتي كه از ارزش مادي كمي  كه) و باالتر هزار تومان 200د حدو
گيرند  قرار مي...) مانند ميز و صندلي و ( و تجهيزات اداري و كالسي  يزات مصرفيهبرخوردار بوده و يا در دسته تج

و به خصوص تجهيزات (ن دسته از تجهيزات بديهي است ساماندهي اي. نيازي به ورود آنها به سيستم نمي باشد
  .هاي بعدي سازمان مدنظر قرار خواهد گرفت در طرح )مصرفيمواد 

حرفه  100در مرحله اول (در اين سيستم ليست تجهيزات استاندارد هر يك از استانداردهاي آموزشي 
 سيستم،از استقرار  و پس )كه در انتهاي اين راهنما آمده است 1-1جدول ( گنجانده شده است) پرمخاطب

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

جديد،  درج تجهيزاتافزار امكاناتي همچون  در اين نرم. افزار وارد نمايند كارگاه تحت نظر خود را در اين نرم
اطالعات وارد شده توسط مربي پس از  .در نظر گرفته شده است ويرايش مشخصات تجهيزات و اعالم خرابي

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

                                                      
 .دارداز به ارتباط هميشگي با اينترنت اي كه ني نسخه 1
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و مربي  كارشناس مركز ،مركز رئيس: سطح سهدر افزار  نرماستفاده از  اندازي و راه ي در اين راهنما نحوه
خالصه به طور  وظائف رئيس مركز و مربي مسئول هر كارگاهدر ذيل  .شود اده ميهمراه شكل توضيح د به كارگاه

  :ذكر شده است كه در بخشهاي بعدي در مورد هر گام توضيح داده خواهد شد
  :يا كارشناس مركز وظائف رئيس مركز

  :گام اول
 دانلود راهنماي نرم افزارآموزش از طريق شناسه رئيس مركز يا كارشناس مركز و سامانهورود به
  و مطالعه دقيق آن 2-1و  1-1شكل از پورتال آموزش بخش مديريت تجهيزات آنالين

  

  :دومگام 
يعني مربي اي كه اموال كارگاه تحويل وي مي باشد و مقرر است نرم (تعيين مربي مسئول كارگاه

  .مراجعه شود 3-1شكل به  "تعيين مسئول كارگاه "از طريق عنوان  )افزار را تكميل نمايد
  

  :وظائف مربي مسئول كارگاه
 

  :سومگام 
مديريت در پورتال سپس ورود از طريق لينك توسط شناسه و كلمه عبور مربيپورتالبه ورود

اطالعات تجهيزات  درجو  مديريت تجهيزات كارگاهورود به بخش مطالعه راهنما و و  تجهيزات
 توسط مربي آنالينكارگاه در نرم افزار 

  

  
  رئيس مركزخاص وظائف 

  مربيان و بررسي و تائيد آن توسط رئيس مركز سطمالحظه تجهيزات وارد شده در سيستم تو  :نهاييگام 
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  سامانه آموزشورود به پورتال و صفحه   1-1شكل 

  صفحه مديريت تجهيزات براي كارشناس مركز 2-1شكل 

  .در ادامه هر يك از گامهاي فوق به تفصيل شرح داده مي شود
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  ناليناجراي نرم افزار آ پيش نياز 1-2
افزار فراهم شده  نرم اجراينيازهايي است كه بايد قبل از  اندازي نيازمند پيش افزاري براي نصب و راه هر نرم

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

  

  شماره اموال
 شود، شماره از شما خواسته مي دستگاه عاتاطال رد كردنكه در هنگام وا هاي بسيار مهمي يكي از مشخصه

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

  )به استانها ابالغ شده است 18/1/92مورخ  416/220/92ره شما
داراي شماره اموال نيست، و يا شماره اموال آن مخدوش شده و يا به هر طريق  يك دستگاهدر صورتي كه 

دستگاه  براي درجافزار  اين نرمدار كردن آن اقدام نماييد، سپس از  ن رفته است، ابتدا نسبت به شمارهديگري از بي
   .ده نماييداستفا
  

  )رئيس يا كارشناس مركز و دوم گام اول(تعيين مربي كارگاه  2-2- 1
آنالين مي بايست رئيس مركز يا كارشناس مركز ابتدا از طريق لينك تعيين سيستم قبل از ورود اطالعات به 

راي اين كار ابتدا ب. مربي كه مسئول و تحويل گيرنده تجهيزات در كارگاه است نام خود را ثبت كند ،مسئول كارگاه
سپس در صفحه اي كه ظاهر مي شود ). مراجعه شود 2-1ه شكل ب( روي عنوان تعيين مسئول كارگاه كليك كرده

و مجددا در صفحه اي كه  )3-1شكل (كليك شود تعيين مسئول كارگاهدر سمت چپ كارگاه مركز روي عنوان 
تباها نام يك مربي براي كارگاه ديگري غير از چنانچه اش). 4-1شكل (اهر مي شود نام مربي انتخاب گردد ظ

كارگاه خودش درج شد مي توان با استفاده از لينك حذف نام وي را حذف و مجددا نام ديگري براي آن كارگاه 
 .درج نمود
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  مسئول كارگاهمربي  تعيين 3-1شكل

  كارگاه مربي براي يك انتخاب نام 4-1شكل
  .درج هر يك از انواع تجهيزات را به طور كامل شرح دهيمكنيم  اين راهنما سعي ميادامه در 

  )online(اليننآ كار با نرم افزار 1-3
يعني كليه تجهيزات شماره گذاري گرديده و (فراهم شد اليننآافزار  پس از آنكه شرايط الزم براي اجراي نرم

از  پورتال و سپس د واردخو و كلمه عبور با شناسه مي بايست مربي مربوطه) مربي مسئول كارگاه مشخص گرديد
و سپس از طريق لينك  )مراجعه شود 1- 1به شكل ( تجهيزات شدهمديريت سيستم  طريق سامانه آموزش وارد

يادآوري اينكه در  ).5- 1شكل(جهيزات گرددوارد صفحه مديريت ت )مدير مركز و مربيان(مديريت تجهيزات كارگاه"
مربوط به  آپلود وفزار آفالين، دانلود دات نت فريم ورك، دانلود فايلهاي مربوطه دانلود نرم ادانلود راهنما، : اين صفحه موارد

نسخه آفالين سيستم تجهيزات مي باشد كه در مواردي كه دسترسي به اينترنت براي مربيان مشكل است استفاده 
ين مديريت در صورتي كه راهنماي حاضر مربوط به سيستم آنال. و داراي راهنماي خاص خود مي باشدمي شود 

  .تجهيزات مي باشد



٧ 
 

 
 

  ورود مربي به پورتال و سامانه آموزش و سپس لينك مديريت تجهيزات كارگاه: 5-1شكل 
  

  کارگاه تجهيزاتدرج  ١-٣-١
اولين بار صفحه اي مانند شكل براي  )مدير مركز و مربيان(مديريت تجهيزات كارگاه"پس از كليك روي لينك 

هيچ : و در بخش مركزي آن درج شده است  رگاه مربي باالي آن ذكر شده استظاهر مي شود كه عنوان كا 1-6
  )6-1شكل (يعني اينكه هنوز هيچ تجهيزاتي براي آن كارگاه به سيستم وارد نشده استركوردي موجود نيست 

  صفحه مديريت تجهيزات براي ورود تجهيزات يك كارگاه: 6-1شكل 

  

  افزار مکارگاه در نر تجهيزاتدرج : اولی  مرحله

. كنيدكليك ) 6-1شكل ( درج جديدسيستم روي دكمه در براي درج هر يك از دستگاههاي يك كارگاه 
را از ليست دستگاه در گام اول، نام . گيرد در طي چند گام صورت مي توضيح اينكه درج هر يك از تجهيزات

دستگاه در صورتي كه (گام سوم كنيد، در  را وارد ميدستگاه مشخصات عمومي  كنيد، در گام دوم انتخاب مي
كنيد، در گام چهارم مشخصات فني  را وارد مي دستگاهاي  هاي دوره سرويس) سرويس و نگهداري باشد داراي

ها در  هر كدام از اين گام. كنيد را مشخص ميدستگاه كنيد و در گام آخر نيز وضعيت فعلي  را انتخاب ميدستگاه 
  .اين بخش توضيح داده خواهند شد
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  :دآورييا
مراحل درج هر يك از تجهيزات توسط مربي كارگاه انجام مي گيرد و پس از اينكه يك مربي كليه 

رئيس مركز پس از بررسي آنها را تائيد يا رد مي كند كه . تجهيزات كارگاه خود را وارد سيستم كرد
  .در جاي خود توضيح داده خواهد شد

  
تجهيزات موجود در يك كارگاه انواع الزم است در خصوص  اهدرج تجهيزات يك كارگقبل از توضيح راجع به 

شود، با توجه به هدف آموزشي خود نيازمند  كارگاه برگزار مي يك كه در حرفه ايهر . توضيحاتي داده شود
براي كارگاهي  "رايانه"به عنوان مثال، وجود . گيرند تجهيزاتي است كه در راستاي اين هدف مورد استفاده قرار مي

در ليست تجهيزات استاندارد اين  "رايانه"شود، ضروري است و  برگزار مي "كاربر رايانه"اي با عنوان  ر آن دورهكه د
هاي  توان گفت كه هر يك از تجهيزات موجود در كارگاه با توجه به اين توضيحات مي. دوره تعريف شده است

  .گيرند هاي زير قرار مي آموزشي، در يكي از دسته
 .هاي كارگاه هستند ي كه جزء استاندارد تعريف شده براي دورهتجهيزات -الف

هاي كارگاه نيستند، اما در ليست استاندارد ساير  تجهيزاتي كه در ليست استاندارد تعريف شده براي دوره -ب
در كارگاه برق ساختمان وجود داشته باشد، جزء  "دستگاه جوش"به عنوان مثال اگر . ها وجود دارند دوره

ي برق ساختمان، به عنوان يك  زيرا دستگاه جوش در ليست استاندارد دوره. ته قرار خواهد گرفتاين دس
 .دستگاه ضروري تعريف نشده است

 .اند ها تعريف نشده تجهيزاتي كه در ليست استاندارد هيچ يك از دوره -پ

مستقيم در امر  شود كه بطور تجهيزات غيرآموزشي كه به آن دسته از تجهيزات كارگاهي اطالق مي -ت
 .وزش ضرورت دارندآموزي دخالت ندارند، ولي جهت پشتيباني آم مهارت

  :يادآوري

تجهيزاتي با (افزار تنها ساماندهي تجهيزاتي مورد نظر است كه از قيمت بااليي برخوردار بوده  در اين نرم
هيزاتي كه از ارزش كه براي اهداف آموزشي ضروري هستند و تج) هزار تومان و باالتر 200ارزش حدود 

مانند ميز و صندلي ( مادي كمي برخوردار بوده و يا در دسته تجهيزات مصرفي و تجهيزات اداري و كالسي 
  .گيرند نيازي به ورود آنها به سيستم نمي باشد قرار مي...) و 

  
  هاي كارگاه موجود در ليست استاندارد دوره تجهيزاتدرج : الف

 تجهيزاتو نيز  هاي كارگاه است ست استاندارد تعريف شده براي دورهكه جزء لي دستگاهيبراي درج 
  :كنيد ، به صورت زير عمل ميغيرآموزشي
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ديده  6-1اين دكمه در شكل . را در روي صفحه اصلي انتخاب كنيد  درج جديد ي  بتدا دكمها: گام اول
  .شويد روبرو مي 7-1ق با شكل اي مطاب كليك كرديد، با صفحه درج جديدي  پس از آن كه روي دكمه .شود مي

 
  جديد براي ورود يك دستگاه انتخاب درج: 7-1 شكل 

به جدول ( حرفه پرمخاطب سازمان قبال وارد شده است  100در اين سيستم ليست تجهيزات آموزشي بيش از 
ليست كنار عنوان تنها  ست در كه براي دسترسي به اين ليست مربي مي باي) انتهاي اين راهنما مراجعه شود

موجود در ليست به اين ترتيب تجهيزات . بگذارد  عالمت تجهيزات مربوط به حرفه هاي كارگاه را نشان بده
  )8- 1شكل .(ظاهر مي شود هاي كارگاه استاندارد دوره

  يط به حرفه هاي كارگاه نقشه كشمربواستاندارد ليست تجهيزات : 8-1 شكل 
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به اين ترتيب صفحه مشخصات فني . كليك كنيد "انتخاب"براي انتخاب يك دستگاه از ليست روي عنوان 
شود، قسمت مربوط به نام  ديده مي 9-1همانطور كه در شكل . )9-1شكل (مربوط به آن دستگاه ظاهر مي شود 

  .ن اين نام را دستكاري كرددستگاه، به طور خودكار پر شده و غيرفعال گرديده است به طوري كه نمي توا

  :نكته
توضيح اينكه به تعداد هر دستگاه در يك كارگاه مي بايست عمليات فوق را انجام دهيد بدين معني 

دكمه انتخاب را به اين تعداد ميز نقشه كشي در يك كارگاه وجود داشته باشد بايد  10كه چنانچه 
  .تكميل نمائيدبراي هر يك  جداگانه فرم مشخصات فني را ،كليك كرده

  
  نقشه كشي صفحه مشخصات فني ميز: 9-1 شكل 

مانند نام دستگاه، شماره اموال، نام شركت سازنده و نام كشور سازنده اجباري (*) در اين صفحه موارد ستاره دار
ورد ميز نقشه همچنين در بخش مشخصات فني مي بايست مشخصات فني دستگاه وارد شود مثال در م. مي باشد

عالمت  و در مورد امكانات مي بايست در مربع ) (عالمت بزنيد) (كشي مورد ابعاد را بايد در دايره جلوي آن
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در مواردي كه دايره است فقط يك مورد را بايد انتخاب كنيد و در موارد مربع مي توانيد بيش از . )(بگذاريد 
تگاه سالم است در دايره كنار آن عالمت بگذاريد و نهايتا روي دكمه نهايتا چنانچه دس .يك مورد را عالمت بزنيد

ظاهر مي شود كه در آن بايد اندازه نياز آموزشي دستگاه  10-1پس از آن پيغامي مانند شكل . كليك كنيد  ذخيره
  )11-1شكل .(داده سپس روي دكمه تاييد كليك كنيد تا در فهرست كارگاه قرار گيرد 100تا  1را نمره 

  
  صفحه تائيد نياز آموزشي دستگاه: 10-1 شكل 

  
  ليست تجهيزات وارد شده براي يك كارگاه توسط مربي: 11-1 شكل 

سيستم مي شود زرد رنگ است كه پس از تائيد توسط رئيس مركز سبزرنگ مي تجهيزاتي كه توسط مربي وارد 
چنانچه دستگاهي معيوب است مي بايست در كنار عنوان معيوب .ده خواهد شدشود كه در جاي خود توضيح دا

  .و پس از تكميل آن روي دكمه ذخيره كليك شود) 12- 1شكل (عالمت گذاشته تا فرم سرويس اضطراري باز شود

  
  براي يك دستگاه معيوب اضطراريدرج سرويس :12-1 شكل 
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  ز به سرويس دوره اي دارنددرج دستگاههايي كه نيا :نكته
 دستگاه تراش مرغكدارنياز به سرويس دوره اي دارند نظير  برخي از تجهيزاتي كه در سيستم وارد شده اند

،بايد فرم كارت سرويس نيز  تكميل گرديده  9-1بدين معني كه چنانچه انتخاب شوند عالوه بر موارد  شكل 
در اين بخش، تاريخ خريداري، تاريخ ورود به مركز، تاريخ  .)13-1شكل (تعدادي سرويس براي آن تعريف شود

، بايد قيمت قيمت دستگاهپس از تكميل اين موارد، در كادر مربوط به . شود مشاهده مي... اندازي و  نصب و راه
  .حدودي دستگاه را با واحد ريال وارد نماييد

  
  ه نياز به سرويس دارندكارت سرويس براي دستگاههايي ك: 13-1 شكل 

صفحه درج سرويس كليك كنيد تا  درج سرويس جديددرج سرويس جهت اين دستگاهها روي دكمه براي 
در اين فرم نام سرويس از ليست قابل انتخاب مي باشد، با تكميل همه موارد ). شكل ذيل 14-1شكل (باز شود
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توضيح اينكه ). 15-1شكل (دستگاه ثبت گرددروي دكمه درج كليك كنيد تا اين سرويس در ليست سرويسهاي 
براي اين منظور بر روي دكمه درج سرويس جديد . براي يك دستگاه مي توانيد سرويسهاي متعددي تعريف نماييد

انتخاب كنيد،  نام سرويسابتدا نام سرويس را از قسمت مربوط به  15-1در فرم شكل  .كنيدمي بايست كليك 
 4به عنوان مثال اگر سرويس مورد نظر بايد هر . رويس بايد انجام شود را وارد نماييدي زماني كه اين س سپس بازه

واحد را از ليست  ماهكنيد، سپس  وارد ميي زماني  بازهرا در كادر  4ماه يك بار انجام بگيرد، در اين صورت عدد 
ستگاه انجام گرفته است را ي اين فرم، آخرين تاريخي كه اين سرويس روي د در ادامه. كنيد انتخاب مي زماني

با تكميل اين موارد، حال بايد به سوالي در اين رابطه پاسخ دهيد كه آيا در صورت عدم انجام . انتخاب خواهيد كرد
هايي از آن قابل استفاده است؟ در صورتي كه دستگاه قابل استفاده باشد، درصدي  سرويس، كل دستگاه و يا بخش

به عنوان مثال در سرويس روغن كاري، فرض . فاده كرد را در كادر بعدي وارد نماييدتوان است از دستگاه را كه مي
قابل استفاده نخواهد بود، در اين ) درصد 20(كنيد اگر اين سرويس روي دستگاه انجام نگيرد، بخشي از دستگاه 

  .وارد خواهيم كرد "چند درصد از دستگاه قابل استفاده است؟"را در كادر  80صورت عدد 
ي قبل  به صفحه تاييدي  با انتخاب دكمه. كنيد را انتخاب مي تاييدي  ين صفحه را تكميل كرده و دكمها

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

 
  ليست سرويسهاي دستگاه: 15-1 شكل 

  
هاي كارگاه نيستند، اما در ليست  تجهيزاتي كه در ليست استاندارد تعريف شده براي دوره -ب

  .ها وجود دارند استاندارد ساير دوره
تواند ليست رفه موجود نبود مربي مي تجهيزاتي در كارگاه هست كه در ليست استاندارد يك ح چنانچه
را جستجو نمايد براي اين كار پس از كليك روي دكمه درج جديد در و يا ساير حرفه ها  كليه حرفه هاتجهيزات 

صفحه انتخاب نام دستگاه مربي مي تواند بر اساس خوشه ، گروه درسي و حرفه كليه تجهيزات را جستجو نمايد 
  )16-1شكل (
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  جستجوي نام دستگاه از ليست ساير گروههاي درسي: 16-1 شكل 

  
 .اند ها تعريف نشده تجهيزاتي كه در ليست استاندارد هيچ يك از دوره -پ

هيچ يك از ليستها موجود نيست ولي در كارگاه موجود است مي بايست از طريق براي اين نوع تجهيزات كه در 
اين بخش عالوه بر مشخصات  .)مراجعه شود 16-1به شكل ( عمل كرد در اين ليست موجود نمي باشد دكمه 

 17-1شكلهاي (عمومي دستگاه شامل بخشهاي كارت سرويس و تعريف مشخصات فني براي دستگاه نيز مي باشد
را  توانعنوان  مشخصه فني اولبه طور مثال براي درج مشخصه فني توان جهت يك دستگاه در قسمت . )18-1و 

را وارد مي  وات واحدرا وارد مي كنيم و نهايتا در قسمت  2000مثال  مقدارو سپس در قسمت  درج مي كنيم
  .توضيح اينكه براي يك دستگاه جديد درج حداقل يك مشخصه فني ضروري است. كنيم

 
  كارت سرويس براي دستگاههايي كه در سيستم تجهيزات موجود نيستند: 17-1 شكل 
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  جود نيستندوتعريف و درج مشخصات فني براي دستگاههايي كه در سيستم م: 18-1 شكل 

  

در حين درج تجهيزات خارج از ليست استاندارد بايد دقت شود كه يك دستگاه قطعا در ليست  :نكته مهم
باشد ولي مجددا توسط تجهيزات موجود در سيستم وجود ندارد زيرا كه چنانچه تجهيزاتي در ليست وجود داشته 

  .كاربر تعريف شود تا زمان تائيد توسط ستاد جزئ ليست تجهيزات آن كارگاه به حساب نخواهد آمد
  

  درج تجهيزات غيرآموزشي -ت
آموزي  شود كه بطور مستقيم در امر مهارت كه به آن دسته از تجهيزات كارگاهي اطالق مي تجهيزات غيرآموزشي

براي اين منظور از قسمت جستجوي  .وزش ضرورت دارند مانند بخاري و كولريباني آمدخالت ندارند، ولي جهت پشت
 .نام تجهيزات را جستجو نمائيد) 16- 1شكل (تجهيزات 

  
  ويرايش، حذف، انصراف، اعالم خرابي

و تا ) 19-1شكل  (گاه به رنگ زرد مالحظه مي گرددمربي دستگاهي را وارد نمود در ليست كارپس از اين كه 
 .دهد يعني آن را از ليست خارج كند انصرافي كه اين تجهيزات توسط رئيس مركز تائيد نشده مي تواند از آن زمان

اما تجهيزاتي را كه توسط رئيس مركز تائيد شده و به رنگ سبز ديده مي شود را مي تواند مجددا ويرايش كرده 
كه مجددا بايد توسط رئيس مركز تائيد  مي شودبراي رئيس مركز ارسال كند كه در اين حالت به رنگ نارنجي ديده 

را حذف كند ) سبزرنگ(چنانچه مربي يك دستگاه تائيد شده توسط رئيس مركز. )به بخش بعدي مراجعه شود(گردد
چنين تجهيزاتي را چنانچه رئيس مركز تائيد ) مراجعه شود 19-1به شكل ( آن تجهيزات به رنگ قرمز در مي آيد 
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چنانچه يك رئيس مركز دستگاهي را تائيد نكند آن تجهيزات به رنگ طوسي در  .مي شود كند به طور كامل حذف
موارد فوق در . مي آيد كه مربي مربوطه بايد آن را ويرايش كرده و مجددا براي رئيس مركز ارسال كند تا تائيد شود

  :جدول ذيل خالصه شده است
  معني  رنگ

  .هنوز مورد تائيد رئيس مركز قرار نگرفته استمربي تجهيزات خود را وارد سيستم كرده ولي 

  .تجهيزات مربوطه توسط رئيس مركز تائيد شده است 

  .شده است)رد(تجهيزات توسط رئيس مركز عدم تائيد 

  .تجهيزاتي كه توسط مربي حذف شده است و براي حذف نهايي نيازمند تائيد رئيس مركز است 

  .است و براي تائيد نيازمند تائيد رئيس مركز استتجهيزاتي كه توسط مربي ويرايش شده 

  
  

  اعالم خرابي
چنانچه دستگاهي خراب است و نياز به تعمير دارد مربي مربوطه مي تواند نوع خرابي و هزينه مربوطه را به رئيس 

 )19-1كل ش(كرده اعالم خرابيرديف مربوطه به دستگاه مي بايد روي عنوان مركز اعالم نمايد براي اين منظور در 
مي مربي و رئيس مركز  ،پس از آن .كندكليك  ذخيرهروي دكمه به اعالم خرابي را تكميل و  و سپس فرم مربوط

 سرویس انجام نشده...توانند تعداد سرويسهاي تجهيزات يك كارگاه را از طريق لينك باالي صفحه با عنوان 
  .مالحظه نموده نسبت به رفع آنها اقدام نمايد
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  و اعالم خرابي يك دستگاه ليست تجهيزات وارد شده توسط مربي :19-1 شكل 

  
  فرم اعالم خرابي دستگاه :20-1 شكل 

  
انجام سرويس و برطرف شدن خرابي دستگاه مي بايست مربي مربوطه از طريق لينك اعالم انجام سرويس پس از 

 اعالم انجام سرويسكليك كرده سپس روي عنوان  سرویس انجام نشده...كار روي براي اين . آن را اعالم نمايد
تاريخ انجام سرويس در ليست سرويسهاي  )22-1شكل (كه پس از تكميل فرم مربوطه) 21-1شكل (كليك شود

  ).23-1شكل (اضطراري درج مي شود
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 ليست سرويسهاي انجام نشده :21-1 شكل 

  

  
 فرم اعالم انجام سرويس :22-1 شكل 

  

  
  ليست سرويسهاي اضطراري :23-1 شكل 

  
  

  تائيد تجهيزات كارگاه توسط رئيس مركز
تجهيزاتي كه در ابتدا توسط مربي كارگاه وارد مي گردد به صورت نوار زردرنگ ديده  همان گونه كه قبال ذكر گرديد

و الزمه آن اين است كه نهايتا توسط رئيس مركز تائيد گردند كه در اين صورت به رنگ ) 11-1شكل (مي شوند
براي اين منظور پس از ورود تجهيزات توسط مربيان كارگاهها به سيستم، رئيس مركز . سبز ديده خواهند شد

آموزش و مديريت سامانه كلمه عبور و شناسه خود به پورتال وارد شده سپس از طريق  بامربوطه مي بايست 
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در اين صفحه مي ) 24-1شكل (وارد صفحه اختصاصي رئيس مركز شود) مراجعه شود 1-1به شكل ( تجهيزات
  . تواند كليه كارگاههاي تحت سرپرستي خود را مشاهده نمايد

 

  مشاهده كارگاههاي مركز توسط رئيس مركز: 24-1 شكل 
  )25- 1شكل (.يزات وارد شده توسط مربي ظاهر مي گرددبا انتخاب نام كارگاه ليست تجه

  
  مالحظه ليست يك كارگاه توسط رئيس مركز: 25-1 شكل 

 تائيدبراي تائيد يك دستگاه رئيس مركز روي عنوان مشاهده جزئيات كليك كرده پس از بررسي دستگاه آن را 
تائيد شود به و چنانچه عدم  .تائيد كرد به رنگ سبز در مي آيدچنانچه آن دستگاه را ). 26-1شكل (يا رد مي كند

  .رنگ طوسي ديده مي شود

  
  26-1 شكل 
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مي بايست رئيس مركز روي عنوان مشاهده جزئيات كليك كرده سپس براي عدم تائيد يك دستگاه تائيد شده 
  )27- 1شكل (يد از وي سوال مي شودكليك كند كه در اين حالت علت عدم تائ عدم تائيدروي دكمه 

  
  27-1 شكل 

  استانو رئيس اداره آموزش معاون آموزش  مديركل، رصد ورود تجهيزات مراكز و كارگاههاي آموزشي توسط
با استفاده از شناسه خود در پورتال به سيستم  و رئيس اداره آموزش استان مي توانندآموزش معاون مديركل ،

، بر اساس مراكز تحت سرپرستي استان ميزان ورود تجهيزات كارگاههاي آموزشي  يت تجهيزات وارد شدهمدير
با كليك كردن روي عنوان انتخاب مقابل هر مركز ليست . )28-1شكل (مراكز استان را مورد رصد قرار دهند

  .كارگاههاي آن مركز قابل مشاهده خواهد بود

  
  توسط معاون آموزش استانمالحظه مراكز تحت سرپرستي : 28-1 شكل 
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  .حرفه پر مخاطب كه تجهيزات استاندارد آنها در نرم افزار وارد گرديده است 100فهرست :  1- 1جدول

 نام حرفهرديف

 حسابدار عمومي پيشرفته 1

 حسابدار عمومي مقدماتي 2

 ) ماشين آالت تجهيزات ، اموال و ( 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

 ) ms(تكنسين پشتيباني برنامه هاي كاربردي كاربران  8

 تكنسين عمومي شبكه هاي كامپيوتري  9

 1درجه  ICDLرايانه كار  10

 2درجه  ICDLرايانه كار  11

 SSPرايانه كار تدوين فيلم و صدا با  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

 Acessكارور  18

 AUTO CADكارور  19

 COREL DRAWكارور  20

 PREMIEREكارور  21

 كارور پيشرفته اينترنت 22
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 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

 2خودرو درجه  تعميركار برق 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

 1حرارتي و گردنده درجه تعميركار لوازم خانگي برقي  37

 2تعميركار لوازم خانگي برقي حرارتي و گردنده درجه  38

 1تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه  39

 2تعميركار ماشين هاي الكتريكي درجه  40

 MATLABكارور 41

 مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برق 42

 تعميركار وسايل گاز سوز خانگي 43

 نگي و تجاريلوله كش گاز خا 44

 2لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارت مركزي آب گرم درجه 45

 2لوله كش و نصاب دستگاه هاي حرارتي درجه  46
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 2لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه  47

 CO 2جوشكار گاز محافظ  48

 E8 ) SMAW(جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي دستي  49

 E9 ) SMAW(كتريكي دستي جوشكاري با فرآيند قوس ال 50

 )E3 ) SMAWجوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي دستي  51

 )E6 ) SMAWجوشكاري 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

 1و بتن ريز درجه  بتن ساز 57

 ETABSتحليلگر و طراح سازه هاي سه بعدي با برنامه  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

 ر پنوماتيكتعميركا 64

 تعميركار هيدروليك 65

 1درجه  PLCكارور  66

 2درجه  PLCكارور  67

 1درجه  CNCتراشكار  68

 2درجه  CNCتراشكار  69

 1تراشكار درجه  70



٢٤ 
 

 
 

 2تراشكار درجه  71

 دريل كار و اره كار 72

 1درجه  CNCفرز كار  73

 2درجه  CNCفرز كار  74

 1فرزكار درجه  75

 2درجه  فرزكار 76

 كمك مكانيك تراكتور و تيلر 77

 مكانيك تراكتور و تيلر  78

 كشتكار گلخانه هاي هيدروپونيك 79

   2كابينت ساز چوبي درجه  80

 2درجه ) بدون قالب ( معرق كار چوب  81

 2معرق كار درجه  82

 قالي باف تابلويي 83

 قالي باف حجمي 84

 2قالي باف درجه  85

 2درجه  گليم باف 86

 چاپ باتيك 87

 قالب باف 88

 نقاشي و رنگ آميزي روي پارچه 89

 نقاشي روي چرم 90

 نقاشي روي سفال 91

 سفره آراي عقد 92

 معرق كار ساقه گندم 93

 3DMAXكارور  94



٢٥ 
 

 
 

 1نقشه بردار درجه  95

 2نقشه كش عمومي ساختمان درجه  96

 نقشه كش عمومي ساختمان 97

 ازهنقشه كشي س 98

 2كمك نقشه بردار درجه  99

  2پيرايشگر مردانه درجه  100
  تعميركار دستگاههاي سردكننده خانگي و تجاري 101

  تعميركار تلفن همراه 102

  2درودگر درجه 103

  


