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 تقدیم به :  

 

سازمان آموزش  مربیان عزیزتمامی 

که طی سالها با  فنی و حرفه اي کشور

همه سختی ها و کاستی ها پا پس 

نگذاشته و سنگر آموزش هاي مهارتی 

 را حفظ نمودند.
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 33  مقدمهTU(فهرست)U33T 

 بنام خدا 

در شرف تبدیل وضعیت به  ،حضرت دوستبه عنایات امید با انی که مربیان حق التدریس سازمان، اید تنظیم این برنامه در زمش

اما از منظري  که البته از این منظر نیز میتوان به این برنامه نگاه کرد. .تلقی گردد اندکی دیر هنگام و غیر ضروري باشندمی نیروهاي رسمی 

ي سازمان آموزش در ایجاد دولت الکترونیک و برنامه ریزي ها نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران يدیگر و در نگاهی کالن به سیاستها

که بی شک  ،فه جویی در مواد مصرفی جانبی در سامانه اداري؛ مانند کاغذاجراي حداکثر صردر سالهاي اخیر، براي کشور فنی و حرفه اي 

این کشور می باشد را به خطر نابودي میکشاند ضرورت ایجاد برنامه مصرف بی رویه آن جان هر درخت که سرمایه اي ملی براي آیندگان 

 .مشخص مینمایدباشند را بیش از پیش داشته و کاربرد بوده قابل تعریف  1باالتر حتی در سطوحکه این هدف را محقق ساخته و هایی 

بعنوان کارشناس واحد آموزش وي این اینجانب از سو در پی قبول مسئولیت  1394جرقه نوشتن این برنامه در پایان اردیبهشت ماه سال 

حداقل رساندن خطاها و باالن بردن سرعت بخشیدن و به اي براي  یه، حقیر را بر آن داشت که برنامهفمرکز شهید خوش سیرت آستانه اشر

سازمان آموزش فنی و حرفه برد اهداف  دقت محاسبات در تنظیم قراردادهاي مربیان محترم حق التدریس؛ که انصافا سهم بزرگی در پیش

هر چند که این برنامه در ابتدا صرفا فقط براي تسریع در تنظیم قرارداد مربیان حق التدریس مرکز آستانه  اي کشور داشته اند، تهیه نمایم.

امع که بتواند اما با اطالع مسئولین امر و ریاست محترم اداره آموزش استان، تکمیل آن بصورت برنامه اي جاشرفیه طرح شده بود، 

 . پاسخگوي نیاز سایر مراکز نیز باشد در دستور کار قرار گرفت

را نداشته باشد و اطالعات نگهداري و استخراج و پیچیدگی بوده ها فارغ از بحث پایگاه داده که راه براي ایجاد برنامه اي  لذا ساده ترین

با آن آشنایی آن چنان ساده باشد که همگان بتواند  ،و فراگیر بودن ،نصبدر عالوه بر سهولت و سریعترین  راه حل را پیش رو بگذارد 

 بود. 2نرم افزار مایکروسافت اکسلداشته باشند، 

که در پیش روست، از دل نسخه حاضر  ،شکل گرفت و بعد از مدت زمانی نه چندان دوربصورت آزمایشی برنامه هاي بنابراین اولین نسخه 

 را برآورده سازد. نیاز کاربرانآن برآمد. که البته با همه کاستی ها امیدوارم بتواند 

) و به  vto.blog.ir.astanthttp://www ضمنا در راستاي نگهداي، ارتقاء و پشتیبانی از برنامه، صفحه اي در وبالگ مرکز شهید خوش سیرت (

در دسترس عزیزان میباشد که امید است با نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده  http://astantvto.blog.ir/1394/08/07/contractنشانی 

 .یاري فرمایید این برنامهخود ما را در هر چه بهتر کردن 

 داشتند تشکر و قدردانی می نمایم.همچنین از تمامی عزیزانی که در اجراي این پروژه همکاري 

 علیرضا میالنی

 1394آبان ماه 

 

                                                      
 .ایدو طبقه بندي نمنموده را نگهداري اداري مدارك و اسناد  دبرنامه هاي داراي سطح دسترسی و امضاي الکترونیک که فارغ از چاپ کاغذ بتوان 1
2 Microsoft Office : Excel 

http://www.astantvto.blog.ir/
http://astantvto.blog.ir/1394/08/07/contract
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 33  نصب برنامهTU(فهرست)U33T 

 را در پوشه برنامه کلیک نمایید تا پنجره نصب ظاهر شود. Setupابتداد فایل  •

 
 بعدي کلمه عبور را وارد نمایید. کلیک نموده و در پنجره) Next(روي دکمه نصب  •

 
در صفحه بعدي مسیر نصب برنامه را انتخاب نمایید. ترجیحا مسیر نصب را همان درایوي انتخاب کنید که ویندوز در آن نصب  •

 شده است.
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 را فعال نمایید. Create a Desktop iconگزینه  ،چنانچه مایلید یک نسخه از میان بر برنامه روي دسکتاپ ظاهر شود •
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 کلیک نمایید تا نصب برنامه خاتمه یابد. Finishروي دکمه  •
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 33  نرم افزارهاي الزم و فونت مورد نیازTU(فهرست)U33T 

روي رایانه  4و یا حداقل نرم افزار مایکروسافت اکسل 3براي استفاده از این برنامه نیاز است مجموعه نرم افزار مایکروسافت آفیس

 استفاده نمایید.یا باالتر  2007 آفیسشما نصب باشد. ضمنا حتی االمکان از نسخه 

که به همراه این مجموعه و  B Royaبرنامه، از فونت فارسی محیط همچنین براي نمایش صحیح کادرها و سلولها، و جلوگیري از بهم ریختگی 

 (نصب فونت بصورت خودکار در جریان نصب برنامه انجام خواهد شد) قرار دارد استفاده نموده و آن را در رایانه خود نصب نمایید. Fontsدر پوشه 

 33  ماکرو هااجراي مجوز  تنظیمات مقدماتی برنامه وTU(فهرست)U33T 

  شوده شود.گکلیک کرده تا          روي آیکن برنامه  •

نام داشته و تنظیم قرارداد مربیان از این صفحه انجام میشود. پنج شیت دیگر  Formپس از باز شدن برنامه و در صفحه اصلی که  •

 نیز در پایین صفحه قابل مشاهده است.

 
 

استفاده قرار رد ومتنظیم قرارداد ها براي جمع بندي و  Formبراي ورود اطالعات پایه و داده هاي خام و شیت  Informationشیت  •

شامل جداول امتیاز رشته و تعرفه حق التدریس است  Tariffو  Scoreخروجی برنامه میباشد و شیتهاي  Contractمیگیرد. شیت 

نیز شامل لیستی از آپدیتهاي برنامه و بروز رسانی هاي آتی  Updateقرار خواهد گرفت. شیت  فادهکه در محاسبات مورد است

 است.

 :برنامه، صفحه اي مطابق با تصویر زیر مشاهده خواهید کرداصلی در پنجره  •

 
                                                      

3 Microsoft Office 
4 Microsoft Excel 
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که برنامه و انجام صحیح محاسبات داخلی و کدهاي . براي فعال نمودن دستورات چنانچه در باالي این پنجره نوار زرد رنگی مشاهده میشود

Macro ،گزینه  نام داردEnable Content .را بفشارید 

 

 میتوانید از مسیر زیر اقدام نمایید:براي تنظیم دائمی این عمل 

o در لیست باز شده گزینه  ،در سمت چپ برنامه منوي فایل را کلیک نمودهOptions  ید.کنرا انتخاب 

 
o  عبارت  بعديدر پنجرهTrust Center  و سپس دکمه Trust Center Settings….را کلیک نمایید 
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o روي عبارت  آنگاهMacro Settings  ؛ زینهگ و کنیدکلیک  

Enable all macros (not recommended; potentially dangerous code can run)  را فعال نموده دکمهOK .را بفشارید 

 
o  فایل، بدون  گشودندر هنگام وجود دارند از این پس در فایلهاي برنامه آفیس  یی کهماکروها تمامیتوجه داشته باشید با این عمل

. و چنانچه ماکروي مخربی در بین آنها موجود باشد باعث میشود به رایانه شما آسیب وارد داشتخواهند  ییاجرا یتقابلتایید شما 

 Disable all macros with: شود. لذا در صورتیکه تمایل به دائمی بودن این وضعیت ندارید میتوانید از عبارت دوم یعنی

notification فایل برنامه، براي اجراي ماکروها از شما اجازه بگیرد تا هر بار پس از باز شدن استفاده نمایید. 

 33  تکمیل جداول دیتابیس و ذخیره سازيTU(فهرست)U33T 

شوید. در جدولی که مالحظه خواهید کرد، اطالعات مورد نظر را با  Informationاکنون براي ورود و ثبت اطالعات، وارد شیت  •

فراخوانی خواهد شد. لذا  Formزم به ذکر است که تمامی اطالعات وارد شده، با همان کیفیت در شیت تایپ کردن وارد نمایید. ال

 در وارد کردن آنها نهایت دقت را بعمل آورید.
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سمت راست آن اقدام نمایید. لطفا خانه هایی که باالي جدول و حذف اطالعات جدول میتوانید از دکمه اي با همین عنوان در براي  •

 این عمل با صفر پر میشوند را پاك نکنید و به همان شکل باقی بگذارید.با 

مانند شکل باال ابتدا نام شهرستان، نام مرکز، نام مربیان و مشخصات آنان را در سلولهاي مربوطه وارد کنید. همچنین نام کارفرما و  •

 انتخاب نمایید. مقدار ضریب حقوقی سال را در صورتیکه مقدار آن تغییر کرده باشد میتوانید

 ذخیره نمایید. Saveپس از انجام این مراحل برنامه را با کلیک روي دکمه  •

 اکنون برنامه آماده بهره برداري است. •

 33  تنظیم قراردادTU(فهرست)U33T 

 به شیت فرم وارد شوید. •

 میتوان مقادیر آنها را تغییر داد.در این شیت کادرهایی که به رنگ زرد میباشند قابل ویرایش بوده و  •

کلیک  "تنظیم قرارداد جدید"روي دکمه  چنانچه اطالعاتی در کادر هاي فرم باقیمانده و مایلید قرارداد جدیدي تنظیم نمایید •

اشید د. توجه داشته بنضریب حقوقی سال، پاك میشواطالعات جدول فرم بجز کارفرما، نام شهرستان، مرکز و  ،ار. با این کنمایید

 .نخواهد رفت) حفظ شده و از بین Information(شیت با این عمل اطالعات دیتابیس 

 .کنیدبراي تنظیم قرارداد جدید ابتدا استان و سپس نام مربی را از لیست باز شدنی انتخاب  •

 شوند.در خانه هاي خاکستري رنگ بطور خودکار نمایش داده شخص،  با انتخاب نام مربی باید سایر اطالعات •

 اکنون سایر موارد، نظیر: رشته، حرفه، کد استاندارد و ... را با دقت پر کنید. •

 17/8/1394براي درج تاریخ شروع و پایان دوره، حتما ابتدا سال را بصورت کامل، سپس ماه و آنگاه روز را وارد نمایید. مانند :   •

 باشند. که به تناسب قرار داد باید انتخاب شوند. شدنی می بازلیست هاي  به شکلنوع، شیفت و نوع کارگاه  رشته، خانه هاي •

بصورت خودکار وارد میگردد. دقت شود که امتیاز رشته با با انتخاب رشته و نوع کارگاه مقدار امتیاز رشته (ضریب سختی کار)  •

د مقدار ضریب افزایش خواهد نوع کارگاه رابطه مستقیم داشته و در صورتیکه کارگاه از نوع روستایی، پادگان و یا زندان باش

 یافت. لذا در انتخاب این سه نوع دقت الزم را بعمل آورید.

 . مانند : اتومکانیکدرج نماییدآن را فقط نام  "کارگاه"در کادر کارگاه نیز بدون ذکر عنوان  •

 یک نمونه از فرم آماده شده در شکل زیر مشاهده میگردد:
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 33  چاپ قراردادTU(فهرست)U33T 

چون کاغذ، که تهیه و تولید آنها در گرو قطع درختان و نابودي جنگلهاست حذف  يهر چند که بهترین راه براي مصرف بهینه مواد

لذا در این برنامه نیز به جهت  نماید. اجتناب ناپذیر میو مدارك آنها از سامانه اداري است. اما در برخی موارد چاپ اسناد 

 این قابلیت سه کلید براي چاپ قرارداد تعبیه شده است.استفاده از 

احتمالی پیش آمده در و رفع اشکاالت آن و مطالعه پیش از چاپ  ،براي نمایش قرارداد "پیش نمایش چاپ"کلید اول با عنوان  •

 ، قابل چاپ نیز خواهد بود.ین قسمتضمن اینکه از هم .قرارداد میباشدتنظیم 

جهت  "سند قابل حمل"یا همان  Adobeسند را بصورت فایلی در قالب فرمت معروف شرکت   ،"PDFچاپ "کلید دوم با عنوان  •

،  Adobe Readerمانند برنامه خوان  PDFبرنامه هاي بودن اجراي این گزینه نیاز به نصب  می نماید. آمادهذخیره در رایانه 

Foxit Reader  ...در رایانه شما دارد.و 

در صورتیکه نسبت به تنظیم صحیح قرارداد اطمینان دارید ، در واقع همان چاپ سریع سند می باشد و  "چاپ"کلید سوم با عنوان  •

 میتوانید از این گزینه استفاده نمایید.

 33  بروز رسانی و ارتقاء برنامهTU(فهرست)U33T 

برنامه رخ داده، و همچنین جهت دریافت پیشنهادات و  براي بروز بودن برنامه و رفع اشکاالت احتمالی که در هنگام نوشتن

 شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه به آدرس:صفحه اي در وبالگ مرکز ، انتقادات از برنامه و پرسش و پاسخ هاي احتمالی

) .astantvto.blog.irhttp://www  ( می توانید به آن دسترسی داشته  "بررسی بروز بودن برنامه"دکمهپیش بینی شده است که از

 باشید.

. چنانچه جهت ارتقاي این برنامه و افزودن همچنین لیستی از تغییرات برنامه و بروز رسانی هاي آتی در این قسمت مشاهده میگردد

بروز رسانی و در بخش نظرات صفحه وبالگ،  تغییراتی در آن نظري دارید میتوانید با ورود به صفحه نامبرده و کلیک روي دکمه

 نظرات خود را درج نمایید.

 

 

http://www.astantvto.blog.ir/
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  33  ارایه نظرات، پیشنهادات و انتقادات: پرسش و پاسخ، وب سایتTU(فهرست)U33T 

قدرت و ضعف هر برنامه کاربردي را باید در رضایت یا نارضایتی کاربرانی که از آن استفاده میکنند جستجو نمود. مطمئنا برنامه 

براي دریافت نسخه هاي بروز شده برنامه و یا ارایه پیشنهادات حاضر خالی از خطا و اشتباه برنامه نویس و کُد نویسی نیست. لذا 

و دریافت آپدیت هاي دوره اي و خطاهاي رخ داده انتقاد از اشکاالت احتمالی گزارش یا ، همچنین در جهت بهبود کیفیت آن

 برنامه میتوانید از لینکهاي زیر استفاده نمایید:  

 astantvto.blog.ir       :وب سایت مرکز شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه

 astantvto.blog.ir/1394/08/07/contract            صفحه درج نظرات، انتقادات و پیشنهادات به برنامه: 

 

 یاري فرمایید. هر چه بهتر کردن این برنامهما را در لطفا با ارایه نظرات سازنده خود 

 براي پرسش و پاسخ فقط از لینکهاي باال استفاده نمایید.یادآوري : لطفا 

 

  

http://www.astantvto.blog.ir/
http://astantvto.blog.ir/1394/08/07/contract
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 33  درباره این برنامهTU(فهرست)U33T 

 

 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

 اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان گیالن

 شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه 15مرکز شماره 

 www.astantvto.blog.ir آدرس وبالگ  •
 astantvto@yahoo.com پست الکترونیک  •
 Contract تنظیم قرارداد مربیان حق التدریس نام برنامه  •

 Alireza Milani علیرضا میالنی نام نویسنده  •

 www.milansoft.blog.ir آدرس وبالگ  •

 milansoft_co@yahoo.com پست الکترونیک  •

 2015/06/22 01/04/1394 تاریخ شروع  •

 2015/11/09 18/08/1394 تاریخ پایان  •

 4.0.5.9 4.0.5.9 شماره آخرین نسخه  •

 2015/11/22 01/09/1394 تاریخ انتشار  •
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