
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهداشت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت

 مای کار با نرم افزار اندروید بازرسی راهن

 معاونت بهداشت
 مرکز سالمت محیط و کار

 سامانه جامع مدیریت بازرسی

 المت محیط و کارمرکز س

 3نگارش 



 

 

 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی
 

 

 

 

 

 

 راهنماشناسنامه 

 

 بازرسی استفاده از نرم افزار اندرویدراهنمای  فایلنام 

 3 نگارش

 21/3/1397 تاریخ صدور

 راهنمای کار با نرم افزار اندروید بازرسی فایلشرح 

 مهنوش باهوش نویسنده/مترجم

 

 

 تاریخچه بازنگری

 

 نام فایل نسخه شرح تغییرات تاریخ نویسنده / ویراستار

 1.0 ویرایش متون و تصاویر 9/12/1396 مهنوش باهوش
راهنمای ثبت بازرسی/کلرسنجی در نرم افزار 

 اندروید

 1.1 ویرایش متون 10/12/1396 باهوش مهنوش
راهنمای ثبت بازرسی/کلرسنجی در نرم افزار 

 اندروید

 1.2 فرم نهایی راهنمای اندروید بازرسی 12/12/1396 مهنوش باهوش
راهنمای ثبت بازرسی/کلرسنجی در نرم افزار 

 اندروید

 مهنوش باهوش

 
21/3/1397 

اضافه شدن بخش امحا و تغییر در 

 های حرفه اینوع بازرسی 
1.3 

راهنمای ثبت بازرسی / کلرسنجی / امحا در 

 نرم افزار اندروید 

 1.4 تغییر تصاویر 8/7/1397 مهنوش باهوش
راهنمای ثبت بازرسی/کلرسنجی/امحا در نرم 

 افزار اندروید

  



 

 

 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی
 

 

 فهرست مطالب

 5 بازریس د یثبت اطالعات در نرم افزار اندرو  یراهنما

 5 بازریس د ینرم افزار اندرو  افتیآدرس در 

 6 بازریس د یدر نرم افزار اندرو  نمودار روند کار ثبت بازریس

 6 بازریس د ی/ارجاع در نرم افزار اندرو فینمودار روند کار ثبت امحا/ توق

 6 ورود به برنامه

 7 یبر انتخاب سمت کار 

 8 نسخه ها نیدتر یجد اطالع رسان  

 8 مراحل ثبت بازریس

 8 هاواحد  افتیدر 

 11 ثبت بازریس

 17 به صورت هوشمند یحرفه ا یها انتخاب  نوع بازریس

 18 یمتصد یثبت امضا

 19 کلرسنج  

 20 ثبت کلرسنج  

 20 آبرسان   یه هااز سامان کلرسنج  

 21 آبرسان   یاز سامانه ها ی  غ از محیل کلرسنج  

 24 ی  / ارجاع مواد غذافیثبت امحا/توق

 24 واحد ی/ارجاع بر رو فیثبت امحا/توق -1

 26 بازریس ی/ارجاع بر رو فیثبت امحا/ توق -2

 27 /ارجاعفیکارتابل امحا/توق

 27 / ارجاعفی، امحا/ توق، کلرسنج  ارسال بازریس

 29 حذف اطالعات

 30 یحساب کاربر  یی  تغ

 30 موجود در منو نرم افزار یها نهیگز   ر یسا

 30 کانال تلگرام

 30 رنرم افزا یراهنما

 31 بازریس د یدر رابطه با ثبت اطالعات در نرم افزار اندرو  نکای  

  



 

 

 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 فهرست تصاویر

 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------- یبازرس دینمودار روند کار نرم افزار اندرو -1شکل 
 6 -------------------------------------------------------------------------------- ی/ ارجاع در سامانه جامع بازرس فینمودار ثبت امحا / توق -2شکل 
 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ورود به نرم افزار -3شکل 
 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یانتخاب سمت کاربر -4شکل 
 8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دیجد راتییتغ نیآخر -5شکل 
 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحدها افتیدر -6شکل 
 10 --------------------------------------------------------------------------------------------- مورد نظر یها لتریواحد ها با ف یجست و جو -7شکل 
 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- یانتخاب واحد ها جهت  بارگذار -8شکل 
 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ورود به کارتابل واحد ها -9شکل 
 11 ---------------------------------------------------------------------------------- خچهیمشاهده تار  ایو  یانتخاب واحد جهت ثبت بازرس -10شکل 
 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ یثبت بازرس -11شکل 
 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحد ریانتخاب واحد و ز -12شکل 
 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ یورود اطالعات بازرس -13شکل 
 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یمکان تیموقع یخطا -14شکل 
 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ستیانتخاب چک ل -15شکل 
 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- یآبرسان یاز سامانه ها یثبت بازرس -16شکل 
 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- یو ثبت بازرس ستیسواالت چک ل شینما -17شکل 
 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انجام شده یحذف بازرس -18شکل 
 17 ------------------------------------------------------------------------------- هیاول یواحد به عنوان بازرس ینوع  بازرس نیانتخاب اول -19شکل 
 18 ----------------------------------------------------------------------------- یریگیپ یواحد به عنوان بازرس یبعد یها یانتخاب بازرس -20شکل 
 19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یمتصد یثبت امضا -21شکل 
 19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یمتصد یامضا رهیثبت و ذخ -22شکل 
 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یآبرسان یسامانه ها افتیدر -23شکل 
 21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- یآبرسان یسامانه ها یبارگذار -24شکل 
 22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یورود به فرم کلرسنج -25شکل 
 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دیجد یثبت کلرسنج -26شکل 
 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یکلرسنج رهیذخ -27شکل 
 23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- انجام شده یها یکلرسنج ستیل -28شکل 
 24 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دیجد ییثبت امحا مواد غذا -29شکل 
 25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ دیفرم ثبت امحا جد -30شکل 
 25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- امحا یینها رهیذخ -31شکل 
 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ دیثبت امحا جد امیپ -32شکل 

 26 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یبازرس یثبت امحا بر رو -33ل شک
 27 ------------------------------------------------------------------------------------------------ / ارجاع فیکارتابل امحا / توق یکل یشما -34شکل 
 27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ارسال اطالعات به سرور -35شکل 
 28 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرم ارسال اطالعات -36شکل 
 28 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ارسال اطالعات به سرور - 37شکل 
 29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ نرم افزار یورود به منو -38شکل 
 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دکمه حذف تمام اطالعات -39شکل 
 30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یحساب کاربر رییتغ -40شکل 
 31 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ی/ کلرسنج یحذف بازرس -41شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی
 

 راهنمای ثبت اطالعات در نرم افزار اندروید بازرسی

 آدرس دریافت نرم افزار اندروید بازرسی  
 .، میتواند به آدرس های درج شده در زیر مراجعه نمائید و یا بارکد زیر را اسکن نمائیددریافت نرم افزار اندروید بازرسیجهت 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 نمودار روند کار ثبت بازرسی در نرم افزار اندروید بازرسی

 

 نمودار روند کار نرم افزار اندروید بازرسی -1شکل 

 ارجاع در نرم افزار اندروید بازرسی نمودار روند کار ثبت امحا/ توقیف/

 

 نمودار ثبت امحا / توقیف / ارجاع در سامانه جامع بازرسی -2شکل 

 ورود به برنامه
 را وارد نمایید ."کلمه عبور"و "نام کاربری"جهت ورود به نرم افزار، 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 انتخاب سمت کاربری

 .در این بخش نمایش داده می شود دارند،ثبت بازرسی سمت های کاربری شما که اجازه 

 دسترسی دارید. "واحد های تحت پوشش تقسیمات حساب کاربری جاری"با انتخاب هر یک از حساب های کاربری به 

 

 

 ورود به نرم افزار -3شکل 

 

 انتخاب سمت کاربری -4شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 نی جدیدترین نسخه هااطالع رسا
 جدید، آخرین تغییرات اعمال شده در نسخه اطالع رسانی می شود. با نصب هرنسخه

 

 

 آخرین تغییرات جدید -5شکل 

 مراحل ثبت بازرسی 

 دریافت واحد ها 

 بازرسی و نیاز به انتقال واحد ها از سرور آنالین به نرم افزار اندروید  "،امحا "و یا  بازرسی"، "کلرسنجی""جهت ثبت 

 .ذخیره آن ها در نرم افزار میباشد

 ز به دریافت دوباره واحد میباشد.دریافت واحد ها تنها یک بار انجام میشود و تنها در صورتی که واحد حذف شود نیا

که در سرور آنالین  حساب کاربری جاری"تقسیمات  دانشگاهی"تحت پوشش این بخش امکان دسترسی به واحد های  

می باشد را امکان پذیر می نماید، و با انتقال واحد های مورد نظر به نسخه اندروید، امکان ثبت بازرسی/کلرسنجی موجود بازرسی 

 آن واحد امکانپذیر می شود. تاریخچه اقدامات انجام شده بر روی مشاهده جدید و و یا امحا 

 وارد نرم افزار شده باشید نمایش داده** توجه داشته باشید این گزینه تنها در صورتی که به صورت آنالین 

 میشود**

، پس از واحد( 50واحد یا واحد های مورد نظر خود را جهت انتقال از سرور به نرم افزار اندروید انتخاب نمایید)حداکثر تا 

 واحد مورد نظر فراهم میگردد. برروی "/ امحا  بازرسی / کلرسنجی "دریافت واحد ها از سرور، امکان ثبت

 ورت نیاز میتوانید واحد های مورد نظر خود را حذف نمائید.در ص
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 

دریافت واحد خود استفاده  برای دریافت واحد های مورد نظر خود از سرور میتوانید از فیلتر های مختلفی جهت مشاهده و

شماره ملی "،  "آدرس واحد"،  "نوع واحد"، "نام واحد"واحد ها با استفاده از فیلتر های، در این بخش یافتن کنید

) در صورتی که شماره ملی متصدی هنگام ثبت واحد از سیستم ثبت احوال استعالم شده و در سامانه ثبت شده باشد متصدی 

 امکان پذیر است. "نوع واحد " ،  " (

ک صفحه همچنین جهت سهولت در نمایش واحد ها میتوانید صفحه مورد نظر خود را انتخاب کرده و واحد های مورد نظر در ی

 جهت دریافت از سرور انتخاب کرد. خاص را

 

 دریافت واحدها -6شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 
 

 جست و جوی واحد ها با فیلتر های مورد نظر -7شکل 

 تمامی واحد های ثبت شده در تقسیمات دانشگاهی کاربر ، نمایش داده میشود .  همچنین با استفاده از گزینه

توجه داشته باشید که : در صورتی که قبال واحد را در سامانه اندروید بارگزاری کرده باشید، به هنگام بارگزاری مجدد واحدها، 

ز به بروز رسانی اطالعات واحد داشته باشید و یا داده می شود، درصورتی که نیا به شما نمایش  "واحد"بارگزاری قبلی  تاریخ

 انتخاب نمایید.  جدیدترین بازرسی های آن را نیاز داشته باشید، می توانید مجددا واحد را

 

 انتخاب واحد ها جهت  بارگذاری -8شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 ثبت بازرسی 
 ها شوید. پس از دریافت واحد ها، جهت ثبت بازرسی وارد کارتابل واحد

 

 

 ورود به کارتابل واحد ها -9شکل 

به شما نمایش داده می شود، شما می توانید با انتخاب واحد مورد نظر،  در این قسمت واحد هایی که از سرور دریافت کرده اید

 بازرسی های قبلی ثبت شده روی واحد را مشاهده بفرمائید و همچنین می توانید بازرسی جدید برای واحد ثبت نمایید. 

 بزنید. عالمت جهت انتخاب واحد رکورد مورد نظر را

 

 ب واحد جهت ثبت بازرسی و یا  مشاهده تاریخچهانتخا -10شکل 



 

12 

 

 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 را انتخاب نمایید.گزینه  پس از انتخاب واحد و مشاهده بازرسی های قبلی مرتبط؛ جهت ثبت بازرسی جدید

 

 ثبت بازرسی -11شکل 

 بازرسی را انتخاب نمائید.زیر واحد های مورد نظر خود جهت ثبت  ،در صورت داشتن زیر واحد در واحد مورد نظر

 

 انتخاب واحد و زیر واحد -12شکل 

 اطالعات ثبت بازرسی را وارد نمایید. 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 

 ورود اطالعات بازرسی -13شکل 

ت دقیق محل ثب قعیتجهت بررسی مو"موقعیت مکانی کاربر"نیاز به دریافت، در هنگام ثبت و یا ذخیره نهایی بازرسی

 ، نرم افزار پیام خطا صادر خواهد کرد.در تلفن همراه کاربر خاموش باشد  location، در صورتی که گزینه بازرسی میباشد

 

 خطای موقعیت مکانی -14شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 را بزنید."ادامه"ی مشاهده چک لیست ها دکمه ، براپس از ورود ساعت و تاریخ بازرسی

 

 

 انتخاب چک لیست -15ل شک

 

انجام شده را ثبت ، سواالت چک لیست درخواستی برای شما باز شده است و می توانید بازرسی پس از انتخاب چک لیست

 کنید.

ایجاد  "واحد و زیر واحد های فعال آن"امکان ثبت بازرسی از ،ن جدید نرم افزار اندروید بازرسیبا توجه به اینکه در ورژ

 و ثبت بازرسی از آن ها میسر است. ، امکان انتخاب چند زیر واحد و چک لیست مربوط به آنشده است

رتی در صودر نرم افزار اندروید قابل بارگذاری نمیباشد و  "چند واحدی"و  "کارگاه های تک واحدی"شید عناوینتوجه داشته با 

که با روش جدید در سامانه ثبت و هر زیر واحد دارای ندروید امکانپذیر میباشد امکان دریافت واحد و ثبت بازرسی در نرم افزار ا

 نوع واحد مرتبط باشد.

سامانه های آبرسانی، به دلیل عدم تعریف چک لیست برای نوع واحد  ازنکته : در هنگام ثبت بازرسی 

بازرسی از سامانه های  برای ثبت بازرسی خودداری نمائید)در "واحداصلی"، از انتخاب "سامانه آبرسانی"

 آبرسانی، فقط زیر واحد های سامانه آبرسانی باید انتخاب شود(.
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 

 ثبت بازرسی از سامانه های آبرسانی -16شکل 

 

 نمایش سواالت چک لیست و ثبت بازرسی -17شکل 

 حد را جهت ثبت بازرسی اضافه کنید.، چک لیست های مربوط به  هر زیر واهنگام ثبت بازرسی میتوانید زیر واحد همچنین در
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

فقط درصورتی که با حساب کاربری حرفه ای وارد نرم  "تعیین درجه خطر  "**توجه داشته باشید گزینه

 افزار شده باشید ، نمایش داده میشود .**

ه ، با استفادپس از ذخیره بازرسی، جهت ارسال بازرسی نتخاب کنید ورا ا"ادامه"ایت جهت ذخیره نهایی بازرسی دکمهو در نه

 از دکمه بازگشت وارد صفحه اصلی شوید.

 

وباره بازرسی برای نکته : در هر روز تنها یک بار میتوان برای هر واحد بازرسی ثبت کرد و برای ثبت د **

 زرسی میباشد**ساعت زمان و یا حذف بازرسی جاری و ثبت دوباره با 24، نیاز به واحد مورد نظر

 

 حذف بازرسی انجام شده -18شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 انتخاب  نوع بازرسی های حرفه ای به صورت هوشمند 
 "هوشمند"به صورت ،  "حرفه ای"ع بازرسی برای گروه نوع واحد هایدر ورژن جدید نرم افزار اندروید بازرسی ، انتخاب نو

 ازرسیو ب "بازرسی اولیه"بازرسی انجام شده در سال جدید برای واحد به صورت هوشمند ، بدین طریق که اولین صورت میگیرد

 انتخاب میگردد."بازرسی پیگیری"های بعدی انجام شده بر روی واحد

 

 وان بازرسی اولیهخاب اولین نوع  بازرسی واحد به عنانت -19شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 

 انتخاب بازرسی های بعدی واحد به عنوان بازرسی پیگیری -20شکل 

 ثبت امضای متصدی 
 . اضافه شده است "ثبت امضای متصدی/کارفرما"هولت فرآیند پیگیری بازرسی امکاندر جهت س

کلیک کرده و   "ثبت امضا"روی واحد مربوطه ، بر روی دکمه پس از ثبت بازرسی بر /کارفرماجهت ثبت امضای متصدی 

 نسبت به ثبت امضا اقدام نمائید.

**توجه داشته باشید گرفتن امضا متصدی اجباری نمیباشد و در صورت نیاز میتوانید امضا متصدی 

 مربوطه را دریافت کنید**
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 

 ثبت امضای متصدی -21شکل 

 

 متصدیثبت و ذخیره امضای  -22شکل 

 کلرسنجی
 ، این بخش به نرم افزار اندروید بازرسی اضافه گردید.مکان ثبت کلرسنجی به صورت آفالینجهت سهولت در ثبت کلرسنجی و ا

 .د نرم افزار اندروید بازرسی شوید، نمایش داده میشودوار "بهورز"و یا سمت  "محیط"خش در صورتی که با حساب کاربریاین ب
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 ثبت کلرسنجی 
 سنجی به دو صورت انجام میگیرد:ثبت کلر

 کلرسنجی از سامانه های آبرسانی

گزینه  "سامانه های آبرسانی"، جهت دریافت واحدهایسامانه های آبرسانی انجام میشود در صورتی که کلرسنجی ها از

 را  در منو صفحه اصلی انتخاب نمائید. "دریافت واحد سامانه های آبرسانی"

اربر ک ، توجه داشته باشید در این بخش تمامی سامانه های آبرسانی تخصیص داده شده به حساب کاربری

نمایش داده میشود و امکان انتخاب سامانه مورد نظر به تنهایی جهت بارگذاری وجود ندارد و تمامی سامانه 

 های تخصیص داده شده باید بارگذاری شود . 

 

 دریافت سامانه های آبرسانی -23شکل 

 .را بزنید "انتخاب "جهت دریافت و بارگذاری سامانه های آبرسانی ، دکمه 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 

 بارگذاری سامانه های آبرسانی -24شکل 

 کلرسنجی از محلی غیر از سامانه های آبرسانی 

نوع واحد های ارائه دهنده را   "آب اختصاصی"و  "آب نمک زدایی شده"، "آب تفریحی"انواع  برای جهت کلرسنجی 

 . دریافت می نماییم " انتقال واحد ها به کارتابل واحد ها "از بخش 

 

آب "، برای کلرسنجی از  "استخر شنا و مراکز تفریحی آبی "نوع واحد   "آب تفریحی"توضیح : برای کلرسنجی از

 ،باید انتخاب و بارگذاری شود  انتقال واحد ها به کارتابل واحد""آب از بخش  "نمک زدایی "نوع واحد  "نمک زدایی

 ، تمامی نوع واحد های محیط را شامل میشود . "اختصاصی"همچنین کلرسنجی از نوع آب 

 

 را انتخاب نمائید. "کلرسنجی"پس از دریافت واحد ها برای ثبت کلرسنجی گزینه 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 

 لرسنجیورود به فرم ک -25شکل 

 .، کلرسنجی های ثبت شده توسط کارشناس و تاریخچه کلرسنجی قابل دسترسی میباشددر فرم نمایش داده شده

 را انتخاب کنید. ، جهت ثبت کلرسنجی جدید گزینه در فرم ثبت کلرسنجی

 

 ثبت کلرسنجی جدید -26شکل 

 کلرسنجی را وارد کنید و در نهایت برای ثبت کلرسنجی دکمه ادامه را انتخاب ، اطالعات مربوط به در فرم نمایش داده شده
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 .کنید

، واحد یا سامانه آبرسانی مورد نظر خود را جهت ثبت داشته باشید پس از انتخاب نوع آب**توجه 

 کلرسنجی انتخاب نمائید.**

 

 ذخیره کلرسنجی -27شکل 

 .شما نمایش داده میشود ی  "کلرسنجی ها" ست کلرسنجی ثبت شده در لی

 

 

 لیست کلرسنجی های انجام شده -28شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 را بزنید  تا وارد فرم اصلی شوید. "بازگشت" و در نهایت جهت ارسال کلرسنجی دکمه 

 مواد غذایی  ارجاع /توقیف/ثبت امحا
فراهم گردیده است ، در ادامه  "مواد غذایی/ توقیف / ارجاع امحا " بازرسی امکان ثبت  در ورژن جدید نرم افزار اندروید

 به توضیح نحوه ثبت امحا مواد غذایی در نرم افزار اندروید بازرسی میپردازیم :

 ثبت امحا مواد غذایی در نرم افزار اندروید بازرسی به دو صورت امکان پذیر میباشد :

 بر روی واحدع ارجاثبت امحا/توقیف/ -1
، واحد مورد نظر خود را انتخاب شده "واحد ها"واحد مورد نظر ، وارد کارتابل  جهت ثبت امحا بر روی واحد ها ، پس از دریافت

 ر تصویر مشخص شده است کلیک کنید.بر روی آیکنی که د جدیدکرده و جهت ثبت امحا 

 

 

 مواد غذایی جدید ثبت امحا -29شکل 

، بر روی ورود اطالعات مربوط به امحا جدید، اطالعات مربوط به امحا جدید را وارد نمائید و پس از در فرم نمایش داده شده

 کلیک کنید. "ادامه "دکمه 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 

 فرم ثبت امحا جدید -30شکل 

 ائید.نم "تایید"، صحت اطالعات وارد شده را جهت ذخیره نهائی

 

 ذخیره نهایی امحا -31شکل 

 اینصورت جهترا انتخاب کنید در غیر  "بله"حد در فرم نمایش داده شده گزینه در صورت نیاز به ثبت امحا جدید بر روی وا

 .را انتخاب کنید "خیر"، بازگشت به صفحه اصلی
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 

 جدید پیام ثبت امحا -32شکل 

 بر روی بازرسی ارجاع ثبت امحا/ توقیف/ -2 
، بر  شده "واحد ها"افت واحد مورد نظر، وارد کارتابلبر روی بازرسی های واحد، پس از دری / ارجاع / توقیفجهت ثبت امحا

 .کنیدروی واحد مورد نظر خود کلیک 

جدید بر  ارجاع /توقیف/جهت ثبت امحانمایش داده میشود . " بازرسی های ثبت شده بر روی واحد"در فرم باز شده لیست  

  .کلیک کنید  روی آیکن 

 

 ثبت امحا بر روی بازرسی -33شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

  ارجاعکارتابل امحا/توقیف/

 ، حذف کرد.ه را مشاهده نمود و در صورت نیازهای ثبت شد  "امحا"در این کارتابل میتوان

 

 شمای کلی کارتابل امحا / توقیف / ارجاع -34شکل 

 / توقیف/ ارجاعامحا، کلرسنجی ،ارسال بازرسی
 .را انتخاب کنید "طالعات به سرورارسال ا "انجام شده ، دکمه "و یا امحا کلرسنجی بازرسی/"جهت ارسال در فرم اصلی

وارد شوید امکان انتخاب همزمان کلرسنجی و بازرسی های انجام شده  "محیط"در این بخش در صورتی که با حساب کاربری 

 وجود دارد.

 

 ارسال اطالعات به سرور -35شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 .را بزنید  "ارسال "رسال به سرور انتخاب کرده و دکمهمورد نظر خود را جهت ااطالعات ، در فرم باز شده

 

 فرم ارسال اطالعات -36شکل 

ا ازرسی برای شمتنها گزینه ارسال ب "حرفه ای"توجه داشته باشید در صورت ورود به نرم افزار با سمت ** 

 **. نمایش داده میشود

 

 ارسال اطالعات به سرور - 37شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 حذف اطالعات 
بر روی منوی تعبیه شده در سمت چپ نسخه اندروید،  در، جهت حذف همه اطالعات ذخیره شده اصلی نرم افزاردر صفحه 

 را بزنید، جهت حذف نیاز به  وارد کردن کلمه عبور حساب کاربری میباشد. "حذف"دکمهصفحه کلیک کرده و 

 

 ورود به منوی نرم افزار -38شکل 

 

 دکمه حذف تمام اطالعات -39شکل 
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 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 تغییر حساب کاربری 
، وموجود در من "تغییر حساب کاربری"گزینه خود را داشته باشید، از طریق  "تغییر حساب کاربری" درصورتی که قصد

 .نرم افزار شوید صفحه نمایش لیست حساب های کاربری نمایش داده می شود و می توانید با سایر حساب های کاربری وارد

 

 تغییر حساب کاربری -40شکل 

 سایر گزینه های موجود در منو نرم افزار

 کانال تلگرام
امانه جامع س در صورت نصب نرم افزار تلگرام بر روی تلفن همراه و یا تبلت کاربر، با کلیک بر روی این دکمه، کانال تلگرامی

بازرسی نمایش داده میشود، تمامی تغییرات اعمال شده در سامانه جامع بازرسی و راهنمایی های جدید در این کانال قرار داده 

 میشود.

 راهنمای نرم افزار
 ه باشد، بهکاربر در هنگام کار با نرم افزار اندروید بازرسی، در صورتی که در بخش های مختلف این نرم افزار دچار ابهام شد

 راهنمای نرم افزار اندروید بازرسی نمایش داده میشود و جهت رفع ابهام از این راهنما استفاده نماید.وسیله این گزینه 



 

31 

 

 راهنمای ثبت اطالعات رد اندروید بازرسی

 نرم افزار اندروید بازرسی ثبت اطالعات در نکاتی در رابطه با 
 بازرسی  " ، "های اندروید من کلرسنجی "هایبخش در ، "کارتابل کاری "اطالعات ثبت شده در اطالعاتپس از ارسال  -1

 .نمایش داده میشود "/ ارجاع اندروید منامحا/ توقیف"، "های اندروید من

یگیری مربوطه و کد پانتقال داده میشوند  اصلی  ساعت به کارتابل های 24اطالعات نمایش داده شده در کارتابل کاری پس از  -2

 را دریافت مینمایند.

 "بازرسی های اندروید من"و  "کلرسنجی های اندروید من"از کارتابل کاری بخش ت ثبت شده اطالعا در صورت نیاز به حذف-3

 .اقدام نمائید

 ، در ثبت اطالعات مربوط به امحا دقت نمائید.ف امحابه دلیل عدم وجود دکمه حذ

و  هی مربوطه منتقل نشدکلرسنجی به کارتابل هاید امکان حذف در صورتی که بازرسی/**توجه داشته باش

 یباشد.*کلرسنجی نگرفته باشند امکان پذیر مکد بازرسی/

 

 

 حذف بازرسی / کلرسنجی -41شکل 

 ، در کارتابل های مربوطه قابل مشاهده نمیباشد.ه نرم افزار اندروید در روز جاریاطالعات ثبت شده به وسیل -4

اندروید میتوان از کارتابل کاری ) برای کاربر ثبت  برای مشاهده اطالعات ثبت شده به وسیله نرم افزار

امحا/  آفالین  "، "کلرسنجی آفالین"؛ "ازرسی آفالینب"ل مشاهده میباشد ( و کارتابل هایکننده قاب

  .استفاده کنید  "ارجاعتوقیف/


