
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت  بهدا

راهنمای صدور گواهینامه آموزش 

 بهداشت اصناف

شت  معاونت بهدا
مرکز سالمت محیط و کار 

 سامانه جامع مدیریت بازرسی

 مرکز سالمت محیط و کار

 2نگارش 
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 راهنماشناسنامه 

 

 راهنمای گواهینامه آموزش بهداشت اصناف فایلنام 

 1 نگارش

 50/11/131۶ تاریخ صدور

 راهنمای صدور گواهی بهداشت اصناف فایلشرح 

 حمید شوکتی نیا نویسنده/مترجم

 

 

 تاریخچه بازنگری

 

 نام فایل نسخه شرح تغییرات تاریخ نویسنده / ویراستار

 راهنمای گواهینامه آموزش بهداشت اصناف 1.0 بروزرسانی متن ها ، تصاویر و جداول 05/11/131۶ حمید شوکتی نیا

 راهنمای گواهینامه آموزش بهداشت اصناف 1.0 بروزرسانی اطالعات و جزئیات 0/10/131۶ شوکتی نیا حمید

 راهنمای صدور گواهی آموزش بهداشت اصناف 0 اصالح جزئیات و بروزرسانی تغییرات 8/10/131۶ حمید شوکتی نیا
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 فهرست مطالب
 

 0 فیتعار

 ۶ آموزشگاه فیتعر

 1 دیکاربر جد فیتعر

 15 آموزشگاه اصناف ریمد یحساب کاربر فیتعر

 11 آموزشگاه ریمد صیتخص

 13 آموزش بهداشت یگواه یدوره ها فیتعر

 11 آموزش بهداشت یگواه یدوره ها شیرایو

 1۶ آموزش بهداشت یگواه یثبت اطالعات شرکت کنندگان دوره ها

 11 شرکت کنندگان جیثبت نتا

 18 شرکت کنندگان شینما

 18 یمداخله نظارت

 11 فعال کردن آموزشگاه ریغ

 11 آموزشگاه ریمد یهمکارقطع 

 05 یفعال کردن حساب کاربر ریغ

 01 اکسل یخروج

 01 شرکت کنندگان شیاکسل نما یخروج

 01 دیآموزش بهداشت جد یاکسل گواه یخروج

 00 دوره آموزش بهداشت یچاپ گواه

 01 آموزش بهداشت اصناف نامهیگواه اتیخصوص
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 فهرست تصاویر

 
 0 .............................................................................................................. آموزشگاه فیتعر - یصدور گواه روند - 1شکل 

 ۶................................................................................................. یثبت دوره و صدور گواه -نامه یروند صدور گواه -0شکل 

 ۶...............................................................................................................یمداخله نظارت - نامهیروند صدورگواه -3شکل 

 1 ......................................................................................................................................آموزشگاه تیریمد -1 شکل

 8 .................................................................................................................................... فرم ثبت آموزشگاه - 0شکل 

 8 ............................................................................................................................ آموزشگاه تیریکارتابل مد -۶شکل 

 1 .................................................................................................................................... دیکاربر جد فیتعر - 1 شکل

 15......................................................................................................................... دیجد یجاد حساب کاربریا - 8شکل 

 11................................................................................................................................... آموزشگاه تیریمد - 1شکل 

 10............................................................................................ آموزشگاه ریمد یحساب کاربر شیرایو و صیتخص - 15شکل 

 13...................................................................................................... آموزش بهداشت یگواه یکارتابل دوره ها -11شکل 

 11............................................................................................................... آموزش بهداشت یثبت دوره گواه - 10شکل 

 10............................................................................................................ آموزش بهداشت یدوره گواه شیرایو -13شکل 

 1۶ ................................................................................................................... ثبت اطالعات شرکت کنندگان - 11شکل 

 11........................................................................... آموزش بهداشت اصناف یگواهج شرکت کنندگان دوره یثبت نتا - 10شکل 

 18................................................................................................................... شرکت کنندگان شیپنجره نما - 1۶شکل 

 11...................................................................................................کردن آموزشگاه رفعالیغ -آموزشگاه  شیرایو -11شکل 

 11..................................................................................................................... آموزشگاه ریمد یقطع همکار -18شکل 

 05.............................................................................................................. رآموزشگاهیمد یعدم دسترس غامیپ - 11شکل 

 05................................................................ آموزشگاه اصناف ریمد یفعال کردن دسترس ریغ - یحساب کاربر تیریمد -05شکل 

 01...................................................................................................... شرکت کنندگان شینما - اکسل یخروج - 01شکل 

 01..................................................................................................دیآموزش بهداشت جد یاکسل گواه یخروج - 00شکل 

 00......................................................................................... یچاپ گواه - دیآموزش بهداشت جد یکارتابل گواه -03 شکل
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 تعاریف
 

ادامه توسعه فرآیندهای مرکز سالمت محیط کار و یپاده سازی تمام الکترونیکی آنها، فرآیند صدور گواهینامه آموزش  در 

بهداشت اصناف ارائه می شود، در سامانه جامع بازرسی مرکز سالمت محیط و کار بهداشت اصناف که توسط آموزشگاه های 

 طراحی، آماده سازی و پیاده سازی شده است.

با استفاده از  این ساختار  کلیه گواهینامه ها  بصورت یکپارچه  در سطح کشور صادر می شوند. همچنین امکان نظارت و 

یتی  فراهم شده و کلیه فعالیت های آموزشگاه ها بصورت آنالین قابل رصد گزارش گیری اطالعات در سطوح مختلف مدیر

 است.

 

ثبت  ،فرایند تخصیص حساب کاربری به آموزشگاه، تعریف دوره مدیر آموزشگاه،در این راهنما نحوه تعریف حساب کاربری 

 و همچنین چاپ گواهینامه میپردازیم.آزمون دوره ثبت نتایج دوره، شرکت کنندگان 

 

می  اصناف مدیر آموزشگاهو به خصوص  مسئول دانشگاه و شبکه بهداشتاین راهنما مورد استفاده تمام سمت های 

 باشد.

  

 تعریف آموزشگاه -روند صدور گواهی  - 1شکل 
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 مداخله نظارتی -روند صدورگواهینامه  -3 شکل  

 ثبت دوره و صدور گواهی -روند صدور گواهینامه  -0 شکل
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 تعریف آموزشگاه

کلیه آموزشگاه هایی که مجوز صدور گواهینامه آموزش بهداشت اصناف را دارند باید در سامانه تعریف شوند. تا امکان تعریف 

 دسترس قرار گیرد. حساب کاربری برای مدیر آموزشگاه  و صدور گواهینامه برای آنها در

مسئولین بهداشت محیط در این سطوح  ،تعریف آموزشگاه توسط معاونت دانشگاهی و ستاد شبکه شهرستان ها انجام میگیرد

 میتوانند آموزشگاه و سمت های مربوط به آن را ایجاد کنند.

 

  در خصوص نوع واحد آموزشگاه اصنافنکته مهم: 

شرکت ها و آموزشگاه "گروه نوع واحد : در کارتابل واحدها که در  واحد آموزشگاه اصناف ثبت دیتوجه داشته باش

 باشد.  یماز آن آموزشگاه  یبه منظور انجام بازرسقرار دارد، فقط  "یارائه دهنده خدمات بهداشت یخصوص یها

-گاهآموزش تیریدمآموزش بهداشت الزم است، در بخش  یآموزش بهداشت و صدور گواه یجهت ثبت دوره گواه

 شود. فیامور تعر نیجهت ا یها، آموزشگاه بصورت اختصاص

 

 :دیعمل کن ریطبق مراحل ز دیثبت آموزشگاه با یبرا

( و از لیست نمایش داده شده 1ابتدا برای تعریف آموزشگاه کافیست از منوی سمت راست اطالعات پایه را انتخاب کنید)

  (0مدیریت آموزشگاه را انتخاب کنید)

  

 مدیریت آموزشگاه -1 شکل
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(، همچنین میتوانید با استفاده از نام و 3در این صفحه میتوانید آموزشگاه های تعریف شده در تقسیمات خود را مشاهده کنید)

 (1کد آموزشگاه و با توجه به تقسیمات دانشگاهی آموزشگاه مورد نظر خود را جستجو کنید)

و برای ویرایش اطالعات نیز از گزینه ویرایش  .(0آموزشگاه جدید میتوانید از گزینه آموزشگاه جدید استفاده کنید) برای ایجاد

 (۶آموزشگاه میتوان اقدام کرد)

آموزشگاه جدید می بایست اطالعات آموزشگاه را طبق فرم درخواستی تکمیل کرد، توجه داشته باشید تکمیل در پنجره ثبت 

( 3( و آدرس و اطالعات تماس )0( بعد از تکمیل اطالعات تقسیمات کشوری و دانشگاهی)1اطالعات ستاره دار الزام می باشد.)

 نظر خود را در سامانه ثبت کنید. ( آموزشگاه مورد1میتوانید با استفاده از گزینه ذخیره)

 

 

 کارتابل مدیریت آموزشگاه -۶شکل 

 فرم ثبت آموزشگاه - 0شکل 
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 تعریف کاربر جدید

میبایست ابتدا اطالعات ایشان را در کارتابل مدیریت کارشناسان به  ،ایجاد حساب کاربری  مدیر آموزشگاهجهت 

تعریف کرد. برای این منظور الزم است طبق مراحل زیر اطالعات شخص را در  " کاربر برون سازمانی "عنوان 

 را نیز تعریف شود. "حساب کاربری"و  سپس سمت کاربری که بر عهده دارند  "کارشناسانمدیریت "

تعریف کاربر جدید در سامانه جامع مدیریت بازرسی می بایست به کارتابل مدیریت کارشناسان / پزشکان مراجعه کرد،  برای

/ ( از صفحه مربوط به کارشناسان1.0ترس است،)منوی کاربران در دس این کارتابل در ،همان طور که در تصویر مشاهده میکنید

 در پنجره نمایش داده شده میتوانید یک کاربر جدید تعریف کنید.  .(3پزشکان گزینه کارشناس جدید را انتخاب می کنیم)

 

  

 تعریف کاربر جدید - 1 شکل
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 مدیر آموزشگاه اصنافتعریف حساب کاربری 
بعد از انتخاب کاربر مورد نظر کنیم، برای این کار می بایست  کاربر جدید می بایست یک حساب کاربری تعریفپس از تعریف 

 از یکی از راه های زیر نسبت به تعریف حساب کاربری جدید اقدام کنیم:

 کلیک راست بر روی کاربر و انتخاب گزینه حساب کاربری جدید -1

 اربری جدیدانتخاب کاربر و کلیک بر روی دکمه حساب ک -0

 دابل کلیک ) دو مرتبه کلیک متوالی( بر روی سطر کاربر -3

( و در ادامه 1از پنجره نمایش داده شده می بایست اطالعات گروه اداره و سمت کاربری )مدیر آموزشگاه اصناف( را انتخاب کرد)

ن از صحت اطالعات وارد شده (. و در انتها بعد از اطمینا0سطح دسترسی تقسیمات دانشگاهی و کشوری را مشخص میکنیم)

 (3با استفاده از گزینه ذخیره حساب کاربری را ایجاد میکنیم)

  

 دیجد یحساب کاربر جادیا - 8شکل 
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 آموزشگاه مدیرتخصیص 

 تکمیل این بخش مستلزم تخصیص حساب کاربری مدیر آموزشگاه اصناف به آموزشگاه مربوطه  مهم: نکته

توجه داشته باشید در صورت عدم تعریف مدیر آموزشگاه در بخش ثبت مدیر آموزشگاه امکان می باشد. 

 ثبت دوره گواهی آموزش بهداشت و همچنین صدور گواهی آموزش بهداشت وجود نخواهد داشت. 

 

عریف حساب کاربری برای کاربر )مدیر آموزشگاه اصناف ( می بایست این حساب کاربری را به آموزشگاهی که پیش تر از ت بعد

 ایجاد کرده ایم تخصیص دهیم.

 برای این منظور میتوانید از کارتابل مدیریت آموزشگاه ) موجود در اطالعات پایه اقدام نماید(.

در "یا تغییر وضعیت از  نسبت به تخصیص مدیر "ثبت مدیر آموزشگاه"در اینجا میتوانید با انتخاب آموزشگاه و فشردن گزینه 

 د.یاقدام نمای  "قطع همکاری"به  "کاریحال هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت آموزشگاه - 1شکل 
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 (.1کاربری مدیر آموزشگاه را به آموزشگاه انتخاب شده تخصیص داد) با استفاده از گزینه مدیر جدید میتوانید حساب

( نسبت به 3( و با زدن گزینه ویرایش مدیر)0و برای ویرایش مدیر فعلی می بایست شخص مورد نظر را از لیست انتخاب کرد)

 اقدام نمود. (1)از نوار باز شوی وضعیت همکاری  سو بالعک " قطع همکاری "به  "در حال همکاری "تغییر وضعیت 

 

 

  

 تخصیص و ویرایش حساب کاربری مدیر آموزشگاه - 15شکل 
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 تعریف دوره های گواهی آموزش بهداشت

 الزامی است. ،صدور گواهی آموزش بهداشت، رعایت مجمو عه ای از شرایط مطابق سناریو تعریف شده جهت

 

 همانطور که مالحظه می فرمایید برای شروع کار؛ ابتدا باید دوره مربوطه ثبت گردد. 

بعد از ورود به (  وارد سامانه می شوید، 1، با سمت مدیر آموزشگاه اصناف)به منظور تعریف دوره های گواهی آموزش بهداشت 

کارتابل دوره  "( و از لیست موجود گزینه 3اب کرد)( گزینه مدیریت کارتابل ها را انتخ0سامانه از منوی مدیریت فرآیند ها)

 (1را انتخاب نمود.) "های گواهی آموزش بهداشت 

 (0در این صفحه میتوانید اطالعات مربوط به دوره های ثبت شده را مشاهده کنید.)

را انتخاب  "دوره های گواهی آموزش بهداشت جدید  "گواهی آموزش بهداشت جدید میتوانید گزینه به منظور تعریف دوره 

 (۶میکنیم.)

 کارتابل دوره های گواهی آموزش بهداشت -11شکل 
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جهت صدور گواهی آموزش بهداشت، ابتدا می بایست دوره آموزش)کالس تشکیل  شده توسط آموزشگاه(، *

ره، نتایج و صدور گواهی توسط مدیر آموزشگاه تعریف شود و سپس نسبت به ثبت اطالعات شرکت کنندگان دو

 آموزش بهداشت در دوره مربوطه اقدام شود.

 

 

 

( و مدیر 1در پنجره ثبت دوره های گواهی آموزش بهداشت جدید اطالعات آموزشگاه در قسمت اول نمایش داده میشود)

تاریخ شروع و پایان دوره و )اطالعاتی از قبیل: عنوان دوره ، تاریخ آزمون ،  آموزشگاه می بایست اطالعات دوره را وارد کند

 .( دوره مورد نظر خود را ثبت کنید3در انتها میتوانید با استفاده از گزینه ذخیره ) (.0)آدرس های درخواست شده(

 

  

 ثبت دوره گواهی آموزش بهداشت - 10شکل 



شت اصناف  راهنمای صدور گواهیناهم آموزش بهدا

05 

 ویرایش دوره های گواهی آموزش بهداشت

در بخش ویرایش دوره های گواهی آموزش بهداشت میتوانید با انتخاب دوره ای که ثبت شده است اطالعاتی که در زمان ثبت 

 وارد شده را انتخاب و ویرایش کنید.

 

 

 مهم: نکته 

صادر شود، دیگر امکان ویرایش  "آموزش بهداشتگواهی  "در صورتی که برای یکی از افراد موجود در دوره  -

 آن دوره وجود نخواهد داشت.

 برای صدور گواهی آموزش بهداشت ثبت اطالعات شرکت کنندگان الزامی می باشد. باشید توجه داشته -

همچنین دقت فرمایید که نمیتوان یک فرد را بیش از یک مرتبه در یک دوره گواهی آموزش بهداشت ثبت  -

  کرد.

 ویرایش دوره گواهی آموزش بهداشت -13شکل 
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 طالعات شرکت کنندگان دوره های گواهی آموزش بهداشتثبت ا

دوره های گواهی "به منظور ثبت اطالعات شرکت کنندگان در دوره های گواهی آموزش بهداشت می بایست در کارتابل 

 کلیک کنید. "مدیریت شرکت کنندگان دوره"دوره ثبت شده مورد نظر خود را انتخاب کنید و بر روی دکمه  "آموزش بهداشت

 (1در قسمت باالیی پنجره ثبت شرکت کنندگان دوره اطالعات دوره به شما نمایش داده می شود)

با وارد کردن شماره ملی و سال  "ثبت متقاضی"در بخش ثبت اطالعات شرکت کنندگان باید اطالعات هویتی فرد را از قسمت 

 (0تولد از سامانه ثبت احوال دریافت و ثبت کنید.)

ی گواهی آموزش بهداشت فرد متقاضی را وارد کنید که این اطالعات شامل: گروه نوع  وانید اطالعات دورهو در بخش بعد میت 

 (3باشد.)واحد، نوع واحد متقاضی، نوع دوره و مدت دوره می

ورت ( اطالعات موجود در فرم را پاک کنید و در ص1در صورتی که اطالعات مورد تایید نباشد میتوانید با گزینه پاک کردن )

 (0مورد تایید بودن اطالعات وارد شده در انتها با زدن گزینه ذخیره اطالعات وارد شده را ثبت کنید.)

( و در صورت نیاز اطالعاتی که ۶در لیستی که در  پایین پنجره مشاهده میکنید میتوانید اطالعات وارد شده را مشاهده کنید)

 (1از گزینه حذف از لیست شرکت کنندگان حذف کنید)بعضا به صورت اشتباه وارد میشود را با استفاده 

 

  

 ثبت اطالعات شرکت کنندگان - 11شکل 
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 ثبت نتایج شرکت کنندگان
بعد از ثبت دوره و اطالعات شرکت کنندگان در دوره و برگزاری کالس های آموزش بهداشت اصناف و برگزاری آزمون، مدیر 

 بوط به آزمون را بر هر کدام از شرکت کنندگان ثبت کند.نتایج مر بایستآموزشگاه اصناف می

 توجه داشته باشید در صورت عدم ثبت نتایج امکان چاپ و صدور گواهی آموزش بهداشت اصناف وجود نخواهد داشت.

 ل چندین بخش است.مکنید که شا پنجره ای مشاهده می "ثبت نتایج شرکت کنندگان دوره"بعد از انتخاب دوره و زدن گزینه 

بخش اول اطالعات دوره شامل نام آموزشگاه، شماره پروانه، عنوان دوره، شماره دوره و آدرس های محل برگزاری کالس و 

 (.1آزمون)

( و 0بایست از لیست شرکت کنندگان شخص مورد نظر را انتخاب کرد.)در ادامه برای ثبت نتیجه برای شرکت کنندگان می

( بعد از انتخاب این گزینه اطالعات شرکت کننده در مشخصات متقاضی نمایش داده 3آزمون را انتخاب کرد.)گزینه ثبت نتایج 

تواند از قسمت ثبت نتایج شرکت کننده اطالعات نحوه برگزاری دوره، نمره و مدت  و مدیر آموزشگاه اصناف می (1شود.) می

مورد تایید نباشد میتوان از گزینه پاک کردن اطالعات وارد شده را از ( در صورتی که اطالعات وارد شده 0اعتبار را وارد کند.)

فرم پاک کرد و در صورتی که اطالعات وارد شده مورد تایید باشند میتوان از گزینه ذخیره به منظور ثبت نتیجه آزمون برای 

 (۶متقاضی استفاده کرد.)

   

 آموزش بهداشت اصناف یکنندگان دوره گواه کترش جیثبت نتا - 10شکل 
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 نمایش شرکت کنندگان
نمایش شرکت "برای مشاهده اطالعات دوره در وضعیت جاری به همراه اطالعات کامل تمام شرکت کنندگان میتوانید از گزینه 

 موجود در کارتابل گواهی آموزش بهداشت اصناف استفاده کنید. "کنندگان

( و قسمت بعد مربوط 1اشد، قسمت اول اطالعات مربوط به آموزشگاه و دوره ی انتخاب شده )ب این پنجره شامل دو قسمت می

 (.0به لیست اطالعات افراد شرکت کننده که شامل اطالعات فردی و اطالعات دوره و نتیجه آزمون می باشد)

باشید این پنجره به منظور مشاهده و مدیریت اطالعات ثبت شده در هر دوره برای مدیر آموزشگاه و همچنین توجه داشته  

 نظارت و بررسی مراکز بهداشت، دانشگاه ها و مرکز سالمت محیط و کار نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 مداخله نظارتی
رویت توسط مسئوالن مراکز بهداشت، دانشگاه ها و مرکز سالمت ه قابل بت شده توسط مدیران آموزشگاه همواراطالعات ث

محیط و کار می باشد و کارشناسان مستقر در این مراکز میتوانند بر روند پیشرفت و ثبت اطالعات توسط آموزشگاه ها نظارت 

 داشته باشند.

اطالعات نماید، کارشناسان موظف اند از ج از چارچوب و قوانین از قبل تعیین شده اقدام به ثبت ردر صورتی که آموزشگاهی خا

 ادامه فعالیت این آموزشگاه جلو گیری کرده و مطابق قوانین با مدیر آن آموزشگاه برخورد صورت گیرد.

به منظور جلوگیری از فعالیت مدیر آموزشگاه در سامانه جامع مدیریت بازرسی چندین راه وجود دارد که در ادامه به نحوه انجام 

 .ردازیمپیها م آن

  

 پنجره نمایش شرکت کنندگان - 1۶شکل 
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 غیر فعال کردن آموزشگاه
واهی های آموزش بهداشت اصناف از مهمترین و کارآمد ترین روش های قطع دسترسی به ثبت، ویرایش، چاپ و صدور گ

 شود. فعال کردن آموزشگاه می باشد. این عملیات از کارتابل مدیریت آموزشگاه انجام میغیر

پیغام داده میشود که یا آموزشگاه به حساب شما تخصیص داده نشده است و یا با این کار در واقع به مدیر آموزشگاه این 

 آموزشگاه غیر فعال می باشد.

برای این منظور کافیست از کارتابل مدیریت آموزشگاه، فیلد مورد نظر خود را انتخاب کرده، ویرایش آموزشگاه را زده و وضعیت 

 زشگاه را به غیر فعال تغییر داد.آمو

 فعال سازی مجدد آموزشگاه کافیست وضعیت آموزشگاه با به فعال تبدیل کنید. برایتوجه داشته باشید 

 

 قطع همکاری مدیر آموزشگاه
 به  "درحال همکاری"مدیر آموزشگاه، تغییر وضعیت همکاری مدیر آموزشگاه از  یکی از روش های جلوگیری از فعالیت های

 که از کارتابل مدیریت آموزشگاه و گزینه ثبت مدیر آموزشگاه انجام می شود. "قطع همکاری می باشد"

  میتوانید وضعیت همکاری مدیر را تغییر دهید. ،ش مدیربعد از انتخاب مدیر و زدن گزینه ویرای

 غیرفعال کردن آموزشگاه -ویرایش آموزشگاه  -11شکل 

 قطع همکاری مدیر آموزشگاه -18شکل 
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توجه داشته باشید در صورتی که با استفاده از یکی از روش های فوق )غیر فعال سازی آموزشگاه و یا قطع همکاری مدیر 

با پیغام زیر مواجه جلوگیری شود، مدیر آموزشگاه در هنگام دسترسی به کارتابل ها  آموزشگاه( از ادامه فعالیت مدیر آموزشگاه

 میشوند. و دیگر امکان ادامه فعالیت برای مدیر آموزشگاه وجود نخواهد داشت.

 

 

 فعال کردن حساب کاربریغیر
ال کردن حساب کاربری مدیر یکی از روش های جلوگیری ثبت اطالعات توسط سمت مدیر آموزشگاه در سامانه غیر فع

آموزشگاه می باشد. به این صورت که بعد از انتخاب حساب کاربری فعال مدیر آموزشگاه در کارتابل مدیریت حساب کاربری با 

 استفاده از گزینه غیر فعال کردن حساب کاربری میتوان نسبت به غیر فعال کردن حساب کاربری اقدام نمود.

بایست حساب کاربری غیر فعال شده را انتخاب و گزینه فعال توجه داشته باشید به منظور فعال سازی مجدد دسترسی تنها می 

 کردن حساب کاربری را انتخاب نمود.

 

  

 غیر فعال کردن دسترسی مدیر آموزشگاه اصناف -مدیریت حساب کاربری  -05شکل 

 پیغام عدم دسترسی مدیرآموزشگاه - 11 شکل
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 خروجی اکسل
استخراج اطالعات برای مدیریت، بررسی و پایش اطالعات ثبت شده گزینه های متعددی برای به منظور سهولت در دریافت و 

 .دریافت فایل خروجی از اطالعات ثبت شده طراحی و ایجاد شده است

این دسترسی ها برای کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت، کارشناس مسئول بهداشت محیط دانشگاه، کارشناس 

 ایجاد شده است. شگاه ) رابط سامانه جامع بازرسی ( و کارشناس بهداشت محیط مرکز سالمت محیط و کاربهداشت محیط دان

 که در ادامه به آنها اشاره میکنیم. 

 خروجی اکسل نمایش شرکت کنندگان
به دوره گواهی آموزش بهداشت در کارتابل گواهی آموزش بهداشت اصناف، با انتخاب خروجی اکسل اطالعات دوره با توجه 

با استفاده از آن میتوانید به  وجی اکسل را مشاهده می کنید کهدوره مورد نظر و زدن گزینه نمایش شرکت کنندگان گزینه خر

 تمام اطالعات دوره و شرکت کنندگان در آن دوره دست پیدا کنید.

 گواهی آموزش بهداشت جدیدخروجی اکسل 
خروجی اکسل با توجه به شرکت کنندگان ، در کارتابل گواهی آموزش بهداشت جدید میتوانید با انتخاب یکی از شرکت 

 ام شرکت کنندگان آن دسترسی پیدا کنید.کنندگان دوره و انتخاب گزینه خروجی اکسل به اطالعات دوره و تم

 نمایش شرکت کنندگان -خروجی اکسل  - 01شکل 

 خروجی اکسل گواهی آموزش بهداشت جدید - 00شکل 
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 چاپ گواهی دوره آموزش بهداشت

 .گواهی بر اساس اطالعات شرکت کنندگان در دوره ایجاد میشود 

  که امکان در صورتی که فرد متقاضی موفق به کسب نمره قبولی در دوره نشده باشد، عالوه بر این

شماره دوره گواهی آموزش بهداشت برای ایشان وجود نخواهد داشت،  صدور و چاپ گواهی آموزش

 نیز به این شخص تعلق نمیگیرد. بهداشت

 

 

را انتخاب  "کارتابل گواهی آموزش بهداشت )جدید(  "برای چاپ گواهی دوره آموزش بهداشت از منوی سمت راست گزینه 

 (1کنید)

افراد شرکت کننده در تمامی دوره های ثبت شده در آموزشگاه و کارتابل گواهی آموزش بهداشت جدید اطالعات تمامی 

با استفاده از فیلتر تاریخ اطالعات مورد نیاز خود را در تاریخ های  تقسیمات دانشگاهی انتخاب را نمایش می دهد، میتوانید

 متفاوت استخراج کنید.

(، و در لیست انتهای صفحه 0نظر خود را جستجو کنید) در این کارتابل با استفاده گزینه هایی که در اختیار دارید فرد مورد

چاپ گواهی آموزش  "( با استفاده از گزینه 3اطالعات مربوط به نتیجه دوره فرد را مشاهده کنید و بعد از انتخاب متقاضی )

 (1نسبت به چاپ گواهی اقدام نمایید.) "بهداشت 

 ( استفاده کنید.0) "آموزش بهداشت  حذف گواهی "همچنین برای حذف گواهی میتوانید از گزینه 

ویرایش اطالعات و نتایج تاقبل از چاپ گواهینامه وجود دارد. و بعد از انتخاب گزینه چاپ گواهی  حذف، توجه داشته امکان

 مقدور نمی باشد. و همچنین نتایج ویرایش اطالعاتحذف، آموزش بهداشت دیگر 

نکته مهم : امکان حذف گواهی آموزش بهداشت تنها برای اشخاصی که تا کنون گواهی آموزش بهداشت برایشان چاپ نشده 

 به منزله چاپ گواهینامه می باشد.( "چاپ گواهی آموزش بهداشت") انتخاب گزینه است وجود دارد. 

 چاپ گواهی -گواهی آموزش بهداشت جدید کارتابل  -03 شکل
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( و میتوانید با امکاناتی که در اختیار دارید نسبت 1تصویر گواهی به شما نمایش داده می شود)بعد از زدن گزینه چاپ گواهی 

 (0چاپ گواهی اقدام کنید.) هب

 

 

  

 نمونه گواهی چاپ شده -01 شکل
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 خصوصیات گواهینامه آموزش بهداشت اصناف

  شماره گواهی آموزش بهداشت و تاریخ صدور در باالی گواهی 

 اطالعات هویتی شرکت کننده 

  مورد فعالیت شاغلواحد صنفی نوع 

 ن آموزش دوره گواهی آموزش بهداشتمدت زما 

  حضور در دوره گواهی آموزش بهداشتنوع 

 نمره کسب شده توسط متقاضی 

 تاریخ اعتبار گواهی آموزش بهداشت 

 زشگاه اصنافامضای مدیر آمو 

 آدرس آموزشگاه اصناف 

 د از طریق نرم افزار استعالم اندروید صحت و ید و میتوانباشکد دو بعدی که شامل اطالعات امنیتی گواهینامه می بار

 اعتبار اطالعات گواهینامه را به صورت آنالین و همچنین آفالین استعالم نمایید.

 


