
فصل دوازدهم
انجام پروژه برنامه نویسی پایگاه داده

هدف  هاي رفتاري  

1-اصول دريافت و بررسي اسناد تجزيه و تحلیل پروژه را توضیح دهد.

2-اصول طراحي بانك اطالعاتي در مدل رابطه اي را توضیح دهد.

3-اصول پیاده سازي بانك اطالعاتي رابطه اي را به کار گیرد.

4-اصول پیاده سازي و کدنويسي پروژه و تست آن را به کار گیرد.

5-اصول مستند سازي پروژه را توضیح دهد.

6-اصول ارائه و تحويل پروژه را توضیح دهد.

7-اصول نصب و راه اندازي پروژه را انجام دهد.

8-اصول نگهداري و پشتیباني پروژه را به کار گیرد.

9-اصول ارائه گزارش انجام کار را به کار گیرد.

10-اصول ارائه گزارش مالي را انجام دهد.
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1-12 مقدمه
در این فصل، با توجه به آموخته  های تئوری در فصل  های قبل، تعدادی پروژه عملی آورده شده است که الزم است 

آنها را به کمک هنرآموز درس خود در کارگاه رایانه انجام دهید. هر پروژه عالوه بر مراحل فنی و کد نویسی که نیاز به 

طراحی دارد، نیازمند مستندسازی و مراحل تست و نگهداری و طراحی اولیه و ... می باشد. الزم است هر پروژه پس 

از تکمیل نهایی به وسیله فرد یا گروه، به همراه مستندات خواسته شده به هنرآموز تحویل داده شود. 

مطلوب است طراحی بانک اطالعاتی داروخانه با مشخصات ذیل:

الف(جدول دارو ها: کد دارو، نام دارو، شرکت سازنده، موجودی، مشمول )بیمه، آزاد(، قیمت.

ب( جدول نسخه  ها: کد نسخه، نام و نام خانوادگی، نام پزشک، شماره نظام پزشکی.

ج(جدول سفارش: کد نسخه، کد دارو، تعداد، نوع بیمه )آزاد، دولتی(، قیمت.

با وارد کردن کد دارو در جدول نسخه، نوع آن به طور خودکار از جدول دارو ها گرفته شود.)آزاد، دولتی(

با وارد کردن کد دارو در جدول نسخه، قیمت آن به طور خودکار از جدول دارو ها گرفته شود.

با وارد کردن تعداد در جدول نسخه، از موجودی در جدول دارو ها کاسته شود.

امکان گزارش گیری، حذف، چاپ و جستجو وجود داشته باشد.

جداول دارای فرم باشند.

در فرم سفارش دکمه ای برای محاسبه قیمت وجود داشته باشد.

هنگام اجرای برنامه فرمی به صورت Startup که از فیلد های جدول فوق تشکیل شده باز می شود.

تست نرم افزار با حداقل یک صد رکورد که قباًل وارد شده انجام خواهد شد. )چند رکورد تکراری(

با استفاده از نرم افزار PowerPoint روش ایجاد و Help بانک فوق را به طور کامل در اسالید های مختلف ایجاد کنید.

با استفاده از نرم افزار Word تمامی مستندات شامل گزارش طراحی و پیاده سازی و Help و جداول مربوط به نرم افزار 

Access را ارائه دهید.
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مطلوب است طراحی بانک اطالعاتی آژانس تاکسی سرویس با مشخصات ذیل:

الف( جدول رانندگان: کد راننده)PK(، نام، نام خانوادگی، نوع خودرو، مدل، شماره پالک، شیفت کاری )صبح، 

عصر، شب(، تلفن همراه، آدرس، تاریخ شروع همکاری، توضیحات.

ب( جدول اشتراک مشتريان:  شماره اشتراک)PK(، نام، نام خانوادگی، آدرس، تلفن، توضیحات.

شماره اشترام با 110 آغاز شود، حروف را قبول نکند و منحصر به فرد باشد.

ج( جدول حضور و غیاب رانندگان: کد راننده )PK(، نام، نام خانوادگی، شماره خودرو، ساعت ورود، ساعت 

خروج، توضیحات.

د( جدول تماس مشتری: شماره اشتراک )PK(، آدرس مشتری، کد راننده)PK(، نام و نام خانوادگی راننده، شماره 

خودرو، مقصد، تاریخ، ساعت تماس، زمان توقف، مبلغ کرایه، خودرو کولر دار )بله، خیر(، مجوز طرح ترافیک )بله، خیر(

ه( جدول رزرو: شماره اشتراک، تاریخ، ساعت، تاریخ تماس، ساعت تماس.

و(فرم ها: 

- فرم تمام جدول  ها را با امکان اضافه، حذف، چاپ، جستجو و همچنین دکمه بازگشت به صفحه اولیه را طراحی کنید.

- با وارد کردن شماره اشتراک در فرم تماس مشتری، آدرس آن ظاهر شود.

- با وارد کردن کد راننده در فرم تماس مشتری، نام، نام خانوادگی و شماره خودرو ظاهر شود.

ز( گزارش: در فرم  های رزرو، تماس مشتری و حضور رانندگان، بتوان به صورت روزانه، ما هانه و ساالنه گزارش تهیه نمود.

ح( بازجست )Query(: بازجستی ایجاد نمایید که مشتریانی که در روز بیش از 5 بار تماس گرفته اند را نمایش دهد 

و دکمه دسترسی آن را در فرم تماس مشتری قرار دهید.

از InterFace مناسب در صفحات استفاده کنید.

استفاده از کد کاربری و رمز عبور در ابتدای ورود به برنامه الزامی است و در مستندات درج شود.

صفحه اولیه دارای لوگوی مناسب و همچنین دکمه دسترسی به فرم های دیگر باشد.

نرم افزار کاماًل فارسی طراحی شود.
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تست نرم افزار با ورود اطالعات 10 راننده و 25 تماس تلفنی و 30 اشتراک انجام شود.

هنگام اجرای برنامه فرمی به صورت Startup که از فیلد های جدول فوق تشکیل شده باز می شود.

با استفاده از نرم افزار PowerPoint روش ایجاد و Help بانک فوق را به طور کامل در اسالید های مختلف ایجاد کنید.

با استفاده از نرم افزار Word تمامی مستندات شامل گزارش طراحی و پیاده سازی و Help و جداول مربوط به نرم افزار 

Access را ارایه دهید.

به وسیله نرم افزار ویژوال بیسیک برنامه شبیه ساز فرمان FDISK را با مشخصات زیر ایجاد نمایید:

1-در صفحه اول برنامه )پنجره تنظیمات( مشخصات زیر به وسیله کاربر وارد می شود:

الف( تعیین تعداد دیسک  های سخت نصب شده روی سیستم و ظرفیت هر یک از آنها.

ب( تعیین دیسک  های پارتیشن بندی شده و پارتیشن بندی نشده. )با در نظر گرفتن تمام حاالت ممکن(.

دیسک  تعریف  صورت  )در  فوق.  دیسک  های  از  یک  هر  روی  موجود  پارتیشن  های  ظرفیت  و  تعداد  تعیین  ج( 

پارتیشن بندی شده(

 F2 نمایش یا عدم نمایش پنجره تنظیمات در دفعات بعدی اجرای برنامه و تعیین کلید فوری Check Box د( وجود

برای باز نمودن پنجره تنظیمات در هر زمان از اجرای برنامه.

2- تعیین کلید فوری F3 برای نمایش برای نمایش گزارش وضعیت پارتیشن بندی موجود روی دیسک  ها در هر زمان 

از اجرای برنامه.

3- با کلیک روی دکمه »اجرا« و با توجه به مشخصات وارد شده در پنجره تنظیمات برنامه شبیه ساز FDISK اجرا شده 

و تا پایان کار، مراحل ادامه پیدا کند.

4- تعریف کلید F4 برای چاپ گزارش.

5- تعریف کلید F1 به عنوان راهنما )Help( برنامه.

6- در پارتیشن بندی، حاالت بین FAT16 و FAT32 رعایت شود.

7- با استفاده از نرم افزار PowerPoint روش ایجاد و Help نرم افزار فوق را به طور کامل در اسالید های مختلف ایجاد کنید.
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8-با استفاده از نرم افزار Word تمامی مستندات شامل گزارش طراحی و پیاده سازی و Help مربوط به نرم افزار را ارائه 

دهید.

مطلوب است طراحی نرم افزار سیستم کتابخانه با استفاده از بانک Access و شرایط زیر:

الف(جدول عضويت: کد عضویت)PK(، نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، آدرس، تلفن، تاریخ عضویت.

ب( جدول کتاب: کد کتاب)PK(، نام کتاب، نویسنده، نام انتشارات، موضوع، کلمات کلیدی، تاریخ ورود.

ج( جدول مقاالت: کد مقاله)PK(، نام مقاله، نویسنده، موضوع.

.)Date / Time( جدول امانات: کد عضویت، کد کتاب، تاریخ تحویل، تاریخ بازگشت، مدت اعتبار )د

در جدول امانات با وارد کردن تاریخ تحویل کتاب در فیلد مدت اعتبار به طور خودکار تاریخ دو هفته بعد درج شود.

برنامه دارای یک فرم اصلی باشد که به وسیله آن بتوان به فرم  های دیگر دسترسی پیدا کرد.

تمام جداول دارای فرم باشند و دکمه ای جهت بازگشت به فرم اصلی داشته باشد.

امکان جستجو، ثبت، حذف، گزارش گیری، چاپ در فرم ها موجود باشد.

از InterFace مناسب در صفحات استفاده کنید.

استفاده از کد کاربری و رمز عبور در ابتدای ورود به برنامه الزامی است و در مستندات درج شود. با سه بار درج رمز 

عبور اشتباه، از برنامه خارج شود.

نرم افزار کاماًل فارسی طراحی شود.

فایل های Source و Setup و EXE جداگانه ایجاد شود.

فایل  های Setup حتمًا با تنظیم فایل  های )*.DLL( مناسب برای هر سیستم عامل باشد.

تست نرم افزار با ورود اطالعات 100 کتاب از چند رشته و زمان های مختلف و 20 مراجعه کننده انجام شود.

برای مراجعه کننده انتخاب چند کتاب وجود داشته باشد.

نرم افزار دارای تقویم فارسی باشد.

با استفاده از نرم افزار PowerPoint روش ایجاد و Help نرم افزار فوق را بطور کامل در اسالید های مختلف ایجاد کنید.
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با استفاده از نرم افزار Word تمامی مستندات شامل گزارش طراحی و پیاده سازی و Help مربوط به نرم افزار را ارائه دهید.

طراحی نرم افزار پرداخت حق الزحمه آزمون

فرم  های مورد نیاز

Interface-1 اولیه برای ورود باید دارای لوگوی مناسب باشد.

2-فرم اولیه شامل دکمه  های اطالعات و مشخصات پرسنلی، طراح و مصحح، ناظرین، کمیته سنجش، چاپ لیست 

پرداخت و خروج 

3-فرم اطالعات پرسنلی شامل: )کد ملی »کلید اصلی«، نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام محل خدمت(

4-فرم طراح و مصحح )ردیف های 1و 2( فرم  های ضمیمه

5-فرم ناظرین )ردیف  های 7،6،5،3( فرم  های ضمیمه

6-فرم کمیته سنجش )ردیف  های 8،4( فرم  های ضمیمه

جدول 1: 1-کد ملی )کلید اصلی( نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام محل خدمت 

جدول 2: 2-کد ملی )کلید فرعی(، میزان حق الزحمه، تاریخ ثبت

نکته 1: جداول فوق باید با هم ارتباط داشته باشند.

نکته 2: تمامی فرم  ها شامل دکمه  های ثبت، ویرایش، حذف و گزارش و... باشند.

نکته 3: فرم  ها دارای دکمه بازگشت به فرم اولیه را داشته باشند. 

نکته 4: با وارد کردن کد ملی در فرم  ها، نام و نام خانوادگی شخص بر روی فرم ظاهر شود.

نکته 5: فرم  های موجود در ردیف  ها را به صورت لیست بازشو و یا چک باکس قرار دهید.

نکته 6: تمامی حق الزحمه  ها بعد از محاسبه در جدول 2 ذخیره شود.

چاپ لیست حق الزحمه:

لیست حق الزحمه باید بعد از پرسیدن محدوده تاریخ، لیست پرسنل را به همراه مجموع حق الزحمه آنان نمایش و چاپ 

نماید. رعایت نکات زیر در انجام پروژه الزامی می باشد. 
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1-استفاده از Interface  مناسب در صفحات بخصوص صفحه اولیه کار دارای لوگوی مناسب باشد. 

2-استفاده از Username & Password در ابتدای ورود به برنامه الزامی است و اگر 3 بار Password  اشتباه وارد شد 

از برنامه خارج شود. ضمنًا Username & Password در Document قید گردد.

3-نرم افزار کاماًل فارسی باشد. 

4-رعایت ایجاد فرم  های مربوطه با توجه به اطالعات خواسته شده باشد.

5-ایجاد فایل  های Exe & Setup & Source به صورت جداگانه.

توجه : فایل Setup حتمًا با تنظیم )*.DLL( مناسب برای هر سیستم عامل باشد. 

6-تست نرم افزار با ورود اطالعات 5 نفر با ابالغ  های مختلف و زمان  های مختلف انجام شود.

دستورالعمل پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايی ارزشیابی 

پرداخت حق الزحمه آزمونگران، طراحان سؤال، تصحیح پاسخ نامه  ها، عوامل اجرایی و خدماتی سنجش و ارزشیابی 

مهارت کارآموزان و نیروی کار به شرح زیر است:

طراحی  در  که  افرادی   : از  عبارتند  کار  نیروی  و  کارآموزان  مهارت  ارزشیابی  و  سنجش  اجرایی  عوامل   : الف  بند 

سؤال  های آزمون  های نظری و عملی – تصحیح پاسخنامه  ها – مراقبت- نظارت – آزمونگری- امور اداری و مالی، 

رفاهی و خدماتی ارزشیابی  ها فعالیت و همکاری می نمایند.

بند ب: حق الزحمه مندرج در این دستورالعمل به عوامل اجرایی مندرج در مادۀ یک که ابالغ الزم توسط مسئوالن 

ذیربط برای آنان صادر شده باشد پرداخت می شود.

بند ج : حق الزحمه عوامل اجرایی سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی وجهی است که در قبال فعالیت  های 

انجام شده در خارج از ساعات اداری »غیر موظف« به آنان پرداخت می شود.

میزان حق الزحمه عوامل یاد شده در جدول پیوست این آیین نامه تعیین شده است. تغییرات مربوط به میزان و مصادیق 

جدید عوامل ارزشیابی به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر با رعایت شرایط و صرفه و صالح دولت انجام می شود.

پیمانی،  مربیان رسمی،  کارکنان و  بین  از  کار  نیروی  کارآموزان و  مهارت  ارزشیابی  اجرای سنجش و  د: عوامل  بند 

سایر  و  آزاد  آموزشگاه  های  مربیان  و  مدیران  مربی،  سرباز  سازمان،  و  کل  ادارات  مراکز،  قراردادی  و  التدریس  حق 

از جمله: )وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم و تحقیقات و  افراد واجد بخش  های آموزشی سایر دستگاه  ها 
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فناوری – دانشگاه آزاد اسالمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت صنایع و معادن – 

کارخانجات – شرکت  های معتبر تولیدی و مؤسسات علمی و پژوهشی خصوصی – صاحبان صنایع و صنوف( حسب 

تخصص  های مورد نیاز انتخاب می شوند. 

بنده : تشخیص و تأیید صالحیت عوامل سنجش و ارزشیابی مهارت در مناطق به عهده کمیته ارزشیابی ادارات کل آموزش 

فنی و حرفه ای استان  ها و در ستاد به عهده مدیر کل سنجش و ارزشیابی مهارت کار آموزان و نیروی کار می باشد. 

بند و : حق الزحمه عوامل اجرایی ارزشیابی موضوع این آیین نامه که در استخدام دولت نمی باشند و یا آن دسته از 

و  محاسبه  روز  در  ساعت   12 تا سقف  می باشند  استحقاقی  مرخصی  یا  قانونی  تعطیالت  در  که  دولت  مستخدمین 

پرداخت خواهد شد.

بند ز: نرخ حق الزحمه عوامل اجرایی سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار تا پایان چهارم توسعه هر 

سال به میزان 15 درصد نسبت به سال قبل افزایش، محاسبه و پرداخت خواهد شد. 

جدول پرداخت حق الزحمه عوامل اجرايی سنجش و ارزشیابی مهارت )با رعايت ماده 3(

و رديف سنجش  اجرايی  عوامل 

ارزشیابی مهارت

شرح

طراح سؤاالت 1

)نظری – عملی(

-به ازای طراحی هر سؤال کتبی چند گزينه ای به همراه کلید برای احراز صالحیت حرفه ای 

برای  و  ريال   14000 ای  حرفه  و  فنی  آزاد  آموزشگاه  های  مربیگری  و  مديريت  متقاضیان 

ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار مبلغ 10000ريال محاسبه و پرداخت شود. 

-به ازای طراحی هر سؤال جور کردنی، کامل کردنی به همراه پاسخ و راهنمای سؤال 5000 

ريال محاسبه و پرداخت شود. 

-به ازای انتخاب هر سؤال کتبی از بانك سؤال 3000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای طراحی هر سؤال تشريحی جديد همراه با پاسخ آن 7500 ريال محاسبه و پرداخت شود. 

-به ازای طراحی هر سؤال تشريحی و جواب انشايی همراه با طرح و نقشه، جدول و نمودار 

به همراه با پاسخ نامه بین 10000 الی 30000 ريال محاسبه و پرداخت شود.
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-به ازای طراحی هر مجموعه سؤال کار عملی )نمونه کار عملی( جديد بدون جدول، نمودار، 

نقشه و طرح همراه با کلید اصالح و امتیاز دهی 62500 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای طراحی هر مجموعه سؤال کار عملی )نمونه کار عملی( با جدول، نمودار، نقشه و 

طرح همراه با کلید اصالح و امتیاز دهی 200000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای انتخاب هر مجموعه سؤال عملی )نمونه کار عملی( از بانك سؤال فاقد طرح، نقشه 

يا نمودار همراه با کلید اصالح و امتیاز دهی 25000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای انتخاب هر مجموعه سؤال کار عملی )نمونه کار عملی( از بانك سؤال با جدول، 

نمودار و طرح همراه با کلید اصالح تا 37500 ريال محاسبه و پرداخت شود.

عوامل حوزه تصحیح2

-مسئول حوزه تصحیح

-مصحح

-منشی حوزه تصحیح

مسئول حوزه تصحیح:

میزان  سال  طول  در  که  به طوری  شود  پرداخت  و  محاسبه  ريال   13 داوطلب  هر  -به ازای 

حق الزحمه از 750000 ريال کمتر و از 1875000 ريال بیشتر نباشد.

-در صورت مکانیزه بودن به ازای هر ساعت 30000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

تصحیح کننده:

-به ازای تصحیح هر سؤال کتبی چند گزينه ای 50 ريال محاسبه و پرداخت شود. در صورت 

مکانیزه بودن به ازای هر ساعت 25000 ق محاسبه و پرداخت شود.

-به ازای تصحیح هر سؤال تشريحی همراه با جدول، نمودار و نقشه و غیره 750 ريال و فاقد 

موارد مذکور 500 ريال محاسبه و پرداخت شود.

آزمونگر3
ناظر

)مقیم/ساير(

آزمونگر:

-به ازای هر ساعت همکاری مفید در امور نظارت، ارزشیابی و امتیاز دهی کار عملی مبلغ 

35000 ريال و حداکثر در يك روز مبلغ 280000 ريال محاسبه و پرداخت شود. ضمنًا مدت 

زمان آزمون عملی در پروژه ارزشیابی )نقشه کار عملی( حرفه مربوط درج می شود و تعداد 

آزمون شوندگان با حدکثر ظرفیت کارگاه می باشد.

ناظر: 

-به ناظرين آزمون کتبی که در داخل شهرستان فعالیت می کنند به ازای هر ساعت 30000 ق 

و حداکثر تا سقف 100000 ريال در روز محاسبه و پرداخت شود.

تبصره 1: تعداد ناظران در استان  ها متناسب با تعداد حوزه  های اجرا و تعداد شرکت کنندگان 

به پیشنهاد مسئول آزمون و با ابالغ مدير کل استان تعیین می شوند. 
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تبصره 2: تعداد ناظران ستادی با نظر مدير کل سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی 

کار تعیین خواهد شد.

تبصره 3: ناظر اعزامی به شهرستان  ها بر اساس ضوابط، برای آنها ابالغ صادر و حق مأموريت 

پرداخت گردد.

و 4 سنجش  کمیته  اعضاء 

مراکز  مهارت  ارزشیابی 

آموزشی

رئیس کمیته ارزشیابی:

-به ازای هر شرکت کننده در آزمون تا 500 نفر 200 ريال محاسبه و پرداخت شود و از 501 

نفر به باال به ازای هر شرکت کننده مبلغ 150 ريال محاسبه و پرداخت شود. به طوری که در 

طول سال میزان حق الزحمه از 1000000 ريال کمتر و از 5000000 ريال بیشتر نباشد.

 معاون کمیته ارزشیابی:

-به ازای هر شرکت کننده در آزمون کتبی تا 500 نفر 170 ريال محاسبه و پرداخت شود و از 

501 نفر به باال به ازای هر شرکت کننده مبلغ 120 ريال محاسبه و پرداخت شود، به طوری 

که در طول سال میزان حق الزحمه از 800000 ريال کمتر و از 3500000 ريال بیشتر نباشد.

مسئول آزمون مرکز )دبیر کمیته ارزشیابی(:

از  و  پرداخت شود  و  محاسبه  ريال   200 نفر  تا 500  آزمون  در  هر شرکت کننده  -به ازای 

501 نفر به باال مبلغ 150 ريال محاسبه و پرداخت شود، به طوری که در طول سال میزان 

حق الزحمه از 1000000 ريال کمتر و از 5000000 ريال بیشتر نباشد.

روسای گروه  های مربیان و آزمونگران عضو کمیته ارزشیابی:

95 ريال محاسبه  به ازای هر شرکت کننده در آزمون رشته مربوط  حسب رشته  های آزمون 

و پرداخت شود، به طوری که در طول سال میزان حق الزحمه از 800000 ريال کمتر و از 

2500000 ريال بیشتر نباشد. 

رئیس حوزه اجرای آزمون:عوامل حوزه اجرای آزمون5

به ازای هر شرکت کننده در آزمون آن حوزه تا 500 نفر 300 ريال و از 501 نفر به باال مبلغ 

200 ريال محاسبه و پرداخت شود. به طوری که در هر مرحله زمان اجرايی در آن حوزه 

حداقل مبلغ 150000 ريال و حداکثر 300000 ريال باشد.

منشی حوزه اجرای آزمون:

به ازای هر شرکت کننده در آزمون کتبی تا 500 نفر 270 ريال محاسبه و پرداخت شود و از 

501 نفر به باال به ازای هر شرکت کننده مبلغ 170 ريال محاسبه و پرداخت شود به طوری که 

در هر مرحله زمان اجرايی در آزمون حوزه حداقل مبلغ 120000 ريال و حداکثر 270000 

ريال باشد.

مراقب جلسات آزمون کتبی و عملی:

-به ازای هر 20 نفر شرکت کننده در جلسات آزمون کتبی و 22 نفر شرکت کننده در آزمون 

عملی يك مراقب درنظر گرفته شود و حق الزحمه وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون 15000 

ريال محاسبه و پرداخت شود.
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-رابط: 

-رابط يا هماهنگ کننده سالن آزمون به ازای هر 200 شرکت کننده يك رابط يا هماهنگ کننده 

در نظر گرفته شود و حق الزحمه وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون 16000 ريال محاسبه 

و پرداخت شود.

-تطبیق دهنده عکس:

-به ازای هر 150 شرکت کننده، يك تطبیق دهنده عکس در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه 

وی به ازای هر نفر شرکت کننده مبلغ 300 ريال محاسبه و پرداخت شود. )در صورتی که 

تعداد شرکت کننده در يك آزمون کمتر از 150 نفر باشد به میزان 150 نفر محاسبه می شود.(

-عوامل خدماتی حوزه اجرا:

-به ازای هر 100 شرکت کننده و کمتر، يك خدمتگزار در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه 

وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون 12000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

عوامل نقلیه مرتبط با فعالیت آزمون )انتقال ناظر، حمل سؤاالت و ...(

-به ازای هر 350 شرکت کننده و کمتر، يك راننده در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه وی 

به ازای هر ساعت فعالیت مرتبط با آزمون  15000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-تبصره: در صورت استفاده از وسائل نقلیه کرايه ای برای انجام امور مرتبط با آزمون پرداخت 

هزينه به عوامل نقلیه در صورت يکسان بودن فعالیت حذف می گردد.

-عوامل حفاظت فیزيکی:

-به ازای هر 300 شرکت کننده و کمتر، يك عامل حفاظت فیزيکی در نظر گرفته شود و مبلغ 

حق الزحمه وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون 12000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-عوامل فنی و تأسیساتی حوزه  های ارزشیابی و آزمون:

-به ازای هر 500 شرکت کننده و کمتر، دو عامل فنی 1- سیستم حرارتی و برودتی  2- برای 

سیستم روشنايی، صوتی و مخابراتی، در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه آنان به ازای هر 

ساعت جلسه آزمون 12000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

و  سؤاالت  مخزن  مسئول  يك  اجرا  حوزه  )مرکز(:هر  آزمون  اجرای  حوزه  مخزن  -مسئول 

اوراق خواهد داشت و حق الزحمه وی به ازای هر ساعت جلسه آزمون مبلغ 20000 ريال 

پرداخت شود.

-مامور پخش سؤال و پاسخنامه و شمارش آنها : در هر حوزه اجرای آزمون به ازای هر ساعت 

جلسه آزمون مبلغ 20000 ق پرداخت شود.

-مسئول مخزن اصلی )اداره کل(: در هر اداره کل يك مخزن اصلی سؤاالت و اوراق وجود 

خواهد داشت که يك نفر مسئول آن بوده و حق الزحمه وی به ازای هر ساعت مبلغ 130000 

ق پرداخت شود.
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عوامل حوزه تکثیر، کنترل صفحات و بسته بندی: عوامل حوزه قرنطینۀ  تکثیر6

- حوزه قرنطینۀ تکثیر دارای يك مسئول است و به ازای هر 2500 صفحه تکثیر يك نفر نیروی فنی 

منظور می شود. حق الزحمه مسئول قرنطینۀ تکثیر به ازای هر صفحه سازماندهی، نظارت و مشارکت 

در تکثیر، شماره کوبی و منگنه زدن و بسته بندی و رد و تحويل 30 ريال و عوامل فنی به ازای هر 

صفحه تکثیر، شماره کوبی و دسته بندی 45 ريال محاسبه و پرداخت شود.

نام، تايپ کلیه اسناد، صدور کارت ورود به جلسه، حوزه پذيرش و آماده سازی7 عوامل حوزه پذيرش و آماده سازی )ثبت 

تهیه لیست شرکت کنندگان، تهیه شماره صندلی، شماره گذاری پاسخ نامه  ها و اوراق ارزشیابی:

-به ازای هر 500 شرکت کننده و کمتر، يك نفر در نظر گرفته شود و مبلغ حق الزحمه وی به ازای 

هر ساعت فعالیت مرتبط با آزمون 12000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

تبصره : چنانچه همه مراحل از ورود اطالعات تا صدور گواهی نامه به صورت رايانه ای انجام شود 

به ازای هر شرکت کننده 300 ريال متناسب با فعالیت افراد با نظر مدير کل پرداخت شود.

و 8 سنجش  اعضای کمیته 

ارزشیابی مهارت اداره کل

-مدير کل : به ازای هر شرکت کننده 65 ريال به طوری که در طول سال میزان حق الزحمه از 

2500000 ريال کمتر و از 10000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

میزان  سال  طول  در  که  طوری  به  ريال   65 شرکت کننده  هر  به ازای  آموزشی:  و  فنی  -معاون 

حق الزحمه از 2500000 ريال کمتر و از 10000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

-معاون اداری و پشتیبانی: به ازای هر شرکت کننده  50 ريال به طوری که در طول سال میزان 

حق الزحمه از 2000000 ريال کمتر و از 8000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.
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- مسئول سنجش و ارزيابی مهارت: به ازای هر شرکت کننده 65 ريال به طوری که در طول سال میزان 

حق الزحمه از 2500000 ريال کمتر و از 10000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- مسئول حراست: به ازای هر شرکت کننده 35 ريال به طوری که در طول سال میزان حق الزحمه از 

1600000 ريال کمتر و از 5000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- مسئول آموزشگاه  های آزاد: به ازای هر شرکت کننده 25 ريال به طوری که در طول سال میزان 

حق الزحمه از 1000000 ريال کمتر و از 3000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- مسئول آموزش: به ازای هر شرکت کننده 25 ريال به طوری که در طول سال میزان حق الزحمه از 

1000000 ريال کمتر و از 3000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- نمايندگان شورای مربیان و آزمون گران بر حسب رشته آزمون عضو کمیته ارزشیابی: به ازای هر 

از  و  ريال کمتر  از 1000000  میزان حق الزحمه  به طوری که در طول سال  شرکت کننده 20ريال 

3000000 ريال بیشتر نباشد، محاسبه و پرداخت شود.

- تا سی هزار شرکت کننده و کمتر در سال به ازای هر شرکت کننده مبلغ 200 ريال و برای افزون بر 

سی هزار شرکت کننده که به ازای هر نفر 50 ريال برای کارکنانی که به نحو مستقیم يا غیر مستقیم 

قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون همکاری فعال داشته اند با پیشنهاد مسئول سنجش و ارزشیابی 

مهارت استان و تأيید مدير کل محاسبه و پرداخت شود.

- به ازای هر شرکت کننده در آزمون مبلغ 20 ريال برای کارکنان ستادی که به نحو مستقیم يا غیر 

مستقیم قبل، حین و بعد از برگزاری آزمون همکاری فعال داشته اند و ابالغ آنها توسط مدير کل 

سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار صادر شده باشد، متناسب با فعالیت آنها محاسبه 

و پرداخت خواهد شد.
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-در صورتی که امکان برگزاری آزمون در اداره کل با مراکز تابعه وجود نداشته باشد هزينه اجاره ساير هزينه  ها9

سالن برای برگزاری آزمون بر حسب مورد با نظارت کمیته سنجش و ارزشیابی مهارت استان تعیین، 

محاسبه و پرداخت شود.

اجرايی 4000 ريال  از عوامل  نفر  به ازای هر  ارزشیابی  پذيرايی عوامل حوزه  های مختلف  -هزينه 

محاسبه و پرداخت شود.

-هزينه غذای عوامل سنجش و ارزشیابی مهارت به شرط تداوم آزمون تا بعد از ظهر برای هر نفر از 

عوامل اجرايی 25000 ريال محاسبه و پرداخت شود.

-هزينه اياب و ذ هاب عوامل به عهده کمیته  های سنجش و ارزشیابی مهارت می باشد.

-به ازای هر شرکت کننده 50 ريال برای هزينه  های پیش بینی نشده و اياب و ذ هاب عوامل منظور 

شود. 

تذکر 1: پرداخت   های ما هانه یا فصلی عوامل سنجش و ارزشیابی مهارت که مجموع دریافتی آنان در طول سال دارای 

اعمال  تعیین شده  پایان سال رعایت محدوده  بوده و در  الحساب  به صورت علی  میزان حداقل و حداکثر می باشد، 

می شود.

تذکر 2: حق الزحمه عوامل ارزشیابی براساس این دستور العمل صرفًا در صورت انجام فعالیت  های مرتبط با ارزشیابی 

در ساعات غیر موظف قابل پرداخت خواهد بود.

تذکر 3: هر یک از عوامل سنجش و ارزشیابی مهارت نمی توانند در زمان واحد به بیش از یک فعالیت بپردازند و 

از چند مسئولیت حق الزحمه دریافت نماید. اما چنانچه فعالیت  های مختلف در زمان  های متفاوت انجام شده باشد، 

پرداخت حق الزحمه در مسئولیت  های مختلف بالمانع است.

تذکر 4: تهیه و تنظیم لیست نهایی پرداخت حق الزحمه در هر جلسه آزمون به عهده کمیته ارزشیابی مراکز و تأیید 

رئیس کمیته ارزشیابی استان می باشدو برای امور مالی مستند بوده و بر اساس آن قابل پرداخت می باشد، سایر مستندات 

آزمون در ادارات سنجش و ارزشیابی کارآموزان و نیروی کار مهارت بایگانی می گردد. 
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