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 51 از 2 صفحه 

 

 فهرست مطالب 
 0 .......................................................................................................................................... هدف 1

 0 ................................................................................................................................  کاربرد دامنه 0

 0 ...................................................................................................................................  اقدام شرح 0

 0 ............................................................................. استاندارد مهارت آزمون مرکز سامانه در نام ثبت نحوه 0-1

 0 ....................................................................................................................... سامانه به ورود  0-1-1

 4 .................................................................................................................. هیاول اطالعات ثبت  0-1-0

 4 ................................................................................................................... لیمیا آدرس دییتا 0-1-0

 9 .................................................................................................................... مشخصات لیتکم 0-1-4

 9 .................................................................................................   شده ثبت اطالعات شیرایو نحوه 0-1-9

 9 ............................................................................................. مهارت آزمون یالگوها در نام ثبت نحوه  0-0

 9 ................................................................................................ :مهارت مرکزآزمون سامانه به ورود  0-0-1

 7 .............................................................................................  رتمها آزمون سامانه در الگو انتخاب 0-0-0

 8 .........................................................................................مهارت آزمون در شرکت طیشرا و ضوابط 0-0-0

 5 ......................................................................................... مهارت آزمون در شرکت درخواست ثبت 0-0-4

 5 ........................................................................................................  آزمون نهیهز پرداخت نحوه 0-0-9

 11 .........................................................................................................  اقالم دیرس افتیدر نحوه .0-0-9

 10 ........................................................................................................  اقالم دیرس یبارگذار نحوه 0-0-7

 10 .................................................................................................................... جینتا ورود نحوه  0-0-8

 19 ........................................................  کنندگان مشارکت از ینظرسنج و تحلیلی نهایی گزارشارائه  حوهن 0-0-5
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 هدف-5
بعدی  مراحل انجام در سامانه و مشارکت کنندگاناولیه  ثبت نامتسهیل  برای مختصر و مصور ییبه عنوان راهنما دستورالعملاین 

 تهیه شده است. و ...آزمون مهارت مورد نظر ثبت  شامل

 کاربرد دامنه-2
 .دارد کاربرد استاندارد مهارت مرکز آزمون کنندگان مشارکت کـلیه بـرای دستورالعمل این

 اصطالحات و تعاریف -3

آزمایشگاه، سازمان یا فردی که اقالم آزمون مهارت را دریافت نموده و نتایج را برای بررسی توسط : مشارکت کننده -0-1

  مجری آزمون مهارت، ارسال می کند. 

 مرکز آزمون مهارت استاندارد: مرکز -0-0

 مرکز آزمون مهارت استانداردثبت نام در سامانه  -4

 ورود به سامانه -4-5

 ثبت نام متقاضیان آزمونکادر بر  را وارد کرده و http://pt.standard.ac.ir/portal/login آدرس ،از طریق مرورگر

  مهارت کلیک نمایید.

 

 

http://pt.standard.ac.ir/portal/login
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 ثبت اطالعات اولیه -4-2

 

 تایید آدرس ایمیل-4-3

 

 

درس ایمیل،  به منظور اطمینان از صحت آ

می شود. لطفا کد  ارسالکدی به ایمیل شما 

دریافتی را در این قسمت درج نمایید. سپس 

  مایید.کلیک ن "ثبت و ادامه " گزینهبر روی 
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  تکمیل مشخصات -4-4

.کلیک نمایید "ثبت "لطفا اطالعات این صفحه را تکمیل نموده و در انتها بر روی دکمه   

 

 می توانید وارداست و  شما به پایان رسیده اولیه ، ثبت نامپیغام تکمیل ثبت نام )تصویر زیر(پس از مشاهده 

 پروفایل کاربری خود شوید و در الگوهای مورد نظر ثبت نام نمایید. 

 

 نام استان انتخاب

درج نام سازمانی که 

  استآن  همکار آزمایشگاه
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 نحوه ویرایش اطالعات ثبت شده -4-1
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ویرایش مشخصات روی گزینه ، بر کاربری از منوی اطالعات به منظور ویرایش مشخصات آزمایشگاه

 در انتهای صفحه کلیک نمایید. ویرایش اطالعاتکلیک نموده و پس از تغییر اطالعات مورد نظر بر آزمایشگاه 

 مورد نظر آزمون مهارت ثبت نام نحوه -4-6

 آزمون مهارتبه سامانه مرکز ورود -4-6-5

پس از وارد نمودن نام کاربری و رمز  ،شده http://pt.standard.ac.ir/portal/login آدرسوارد  ،از طریق مرورگر

 عبور و حروف امنیتی بر دکمه ورود بر سامانه کلیک نمایید. 

 

 

http://pt.standard.ac.ir/portal/login
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 آزمون مهارت در سامانه الگو انتخاب -4-6-2

 

 ضوابط و شرایط شرکت در آزمون مهارت -4-6-3

 

ر به منظور انتخاب الگو ب

دکلیک نماییعالمت این   
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کلیک نمایید و  "می پذیرم" گزینهدر صورتی که ضوابط و شرایط شرکت در آزمون مهارت را می پذیرید، بر 

 دیگر در فرصت و الگوی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. با انتخاب سایر موارد )نمی پذیرمپس از آن می توانید 

 .پذیر نمی باشد (، انتخاب الگو و شرکت در آزمون مهارت  امکاندرباره آن تصمیم می گیرم

 درخواست شرکت در آزمون مهارت ثبت -4-6-4

 

 

 

. در این مرحله الزم است قابل مشاهده می باشدلیستی از آزمون های مهارت ارائه شده در مرکز در این مرحله 

در این مرحله ضروری ( انتخاب نمایید. با کلیک بر عالمت مشخص شده در تصویر فوقد نظر خود را )آزمون مور

 آزمایشی آزمون مهارتگروه با  است، شدهاولیه درج نام ثبت آزمایشگاه که در زمان است گروه آزمایشگاهی 

انتخاب الگو با موفقیت انجام نمی شود و الزم است در غیر این صورت  .تناسب داشته باشد انتخابی شما

ه آزمایشی به درخواست تغییر گرو، در سامانه ویرایش اطالعات اولیهدرخواست بخش ابتدا از طریق آزمایشگاه 

 نمایدالگوی متناظر را انتخاب  پس از تایید مرکز،و  ارسال کندرا  ناسبتمگروه آزمایشی 

 

ک الگوی مورد نظر خود را با کلی

ن ثبت درخواست آزمو عالمتبر 

.مورد نظر انتخاب نمایید  
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 هزینه آزموننحوه پرداخت  -4-6-1

است،  درج شدهثبت نام که در زمان  آزمایشگاه مرکز آزمون مهارت بر اساس کد اقتصادی و شناسه ملی

 می کند.و اطالع رسانی زمون مهارت را تهیه کرده و برای آزمایشگاه ارسال صورتحساب مشارکت در اَ

 

الزم است نسبت به بارگذاری فیش  ،بر اساس صورتحساب ارسال شده آزمایشگاه پس از پرداخت هزینه آزمون

   اقدام کند. "پرداخت از طریق واریز فیش"انتخاب با  قسمت هزینه آزمونپرداخت شده در 
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 الزم است: می شود. ظاهر ،بارگذاری فیش واریزیپنجره  ،"پرداخت از طریق واریز فیش"یک بر گزینه پس از کل

 
 کلیک نموده و عکس فیش واریز شده را انتخاب نمایید.  "انتخاب فایل"  ابتدا بر 

  کلیک نمایید.بارگذاری  گزینهبر سپس 
 

 دریافت رسید اقالمنحوه  -3-2-6

و سپس  تکمیل کند سامانه دررا رسید اقالم  در اسرع وقتآزمایشگاه  الزم است ،پس از دریافت اقالم آزمون مهارت

 گزینه برابتدا برای این کار ، مجددا در محل مشخص شده بارگذاری نماید. ده و پس از مهر و امضاآن را دریافت کر

  .دریافت رسید اقالم کلیک نمایید

 

 

 

 

1 

2 
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را تکمیل نمایید. اقالم فرم رسیدسپس   

ر نظر گرفته سالم و وضعیت شرایط نگهداری اقالم نیز مناسب ده صورت پیش فرض وضعیت بسته بندی اقالم ب

    شده است. 

 

 

 

  ،مطابق بند آن را  تصویر. فایل رسید اقالم را دریافت نموده و مهر و امضا نماییدپس از انجام مراحل باال

 بارگذاری نمایید.  0-0-7

 ارگذاری رسید اقالمبنحوه   3-2-7

 .کلیک نمایید "بارگذاری رسید اقالم" گزینه روی برای بارگذاری رسید اقالم الزم است

 

 

 قالم را که رسید ا تصویر فایلنموده و کلیک  "انتخاب فایل"گزینه روی  مطابق تصویر صفحه بعد، سپس

 انتخاب نمایید. ،از قبل در کامپیوتر خود ذخیره کردید

 زیر( تصویر)مطابق  نمایید فایل را بارگذاری، بارگذاری با کلیک روی گزینه . 

ته بندی برای تغییر وضعیت بس

د. بر این گزینه کلیک نمایی  

ط برای تغییر وضعیت شرای

ک نگهداری بر این گزینه کلی

.نمایید  
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 ورود نتایجنحوه  3-2-8

 گزینه بر کلیک با  .شود می فعال نتایج ورود قسمت سامانه، در "اقالم رسید فرم" بارگذاری و تکمیل از پس

 آید.کادر زیر به نمایش در می، نتایج ورود زن چشمک

. 

 

 در این بخش چهار گزینه قابل مشاهده است:

 :ورود گزارش نتایج را دانلود خام فرم از این قسمت می توانید  گزینه دریافت فرم خام گزارش نتایج

 نمایید.

1 

2 
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 اری گواهی کالیبراسیون تجهیزات مورد استفاده در مربوط به بارگذ :بارگذاری گواهی کالیبراسیون

 آزمون است. 

 ه باید به همراه نتایج آزمون برای مرکز مربوط به مواردی است که آزمایشگا :بارگذاری پیوست نتایج

 ارسال کند. 

 :ر این قسمت ابتدا به صورت حاصل از آزمون اقالم آزمون مهارت باید د اعداد ورود گزارش نتایج

  ثبت شود و سپس فرم دریافت و مهر و امضا و مجددا در سامانه بارگذاری گردد. آنالین

  توجه:

 شدن فعال دلیل به است ممکن مرکز سامانه از ها فایل )دانلود( دریافت در مشکل *

Pop-up-blocker  .گزینه بر کلیک با کروم گوگل مرورگر در مثال برای مشکل این رفع رایبباشد 

Pop-up blocker راست سمت در Address bar  گزینه بر کلیکو Always Allow Pop-ups امکان 

 .کنید می پیدا را فایل ریافتد

به طور کامل در جزئیات مربوط به موارد مورد نیاز برای بارگذاری در سایت، نحوه بارگذاری فایل ،  *

بارگذاری   pdfفایل  یکفرمها با هم،  به صورت  همهدستورالعمل آزمون توضیح داده شده است. الزم است 

 شود.

بر ثبت نتایج کلیک نمایید و پس از مشاهده پیغام   انتهای هر صفحهپس از ورود نتایج حتما در 

  .اطمینان داشته باشید اطالعاتتایید، از ثبت 

  را مشاهده  پنجره زیرآخرین صفحه ورود نتایج پس از کلیک بر دکمه ثبت نتایج و ادامه، در انتهای 

 می کنید.

 گزینه دریافت فایل نتایج آزمون، کلیک نموده تا نسخه چاپ شده تمام صفحات را مشاهده نمایید.  روی 

  .انتهای تمام صفحات مهر و امضا نمایید 

 م  صفحات را در قالب یک فایل تمام صفحات را اسکن نموده و تصویر تماPDF  در سیستم  خود ذخیره

 نمایید. 

  ،فایلابتدا بر انتخاب فایل کلیک نمودهبر گزینه  بارگذاری تصویر نتایج کلیک نموده ،PDF   ایجاد شده

 را انتخاب نمایید. 

  گزینه بارگذاری کلیک نماییدسپس بر . 
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 .با مشاهده پیغام تایید، فایل بارگذاری شده است  

 

 
 از مشارکت کنندگان و نظرسنجی تحلیلی نهایی گزارشارائه نحوه  3-2-9

  نظرات مشارکت کنندگان در پیشبرد اهداف مرکز آزمون مهارت حائز اهمیت بوده و از این رو از کلیه

به  ،تحلیلی نهایی آزمون مهارت از دریافت فایل گزارش قبلندگان درخواست می شود که مشارکت کن

 د. نپاسخ ده موجود در سامانه مرکز به دقت سواالت نظرسنجی

  است اجرای آزمون مهارت له پایانیمرح گزارش عمومیدریافت. 

 

ه برای پاسخگویی ب

 سواالت نظرسنجی

.داینجا کلیک نمایی  
 برای دریافت گزارش

 عمومی اینجا کلیک

.نمایید  


