
آموزش ایمنی کارسامانه 

کارتحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت مرکز 
1399سال 

بسمه تعالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت روابط کار



سامانهانواع ذینفعان 

qوزمج داراي موسسات -کشور سراسر تحقیقاتی هاي گروه-ستاد مرکز( ذیصالح مجریان (

qآموزشی هاي دوره اساتید

qآموزشی رابطان  

qو کارآموز – کارفرما-کارگر( آموزشی هاي دوره در کنندگان شرکت و متقاضیان ...(
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نحوه ورود به سامانه

  عبور کلمه و کاربري نام دریافت به مکلف کار ایمنی آموزش سامانه زیر از استفاده محترم متقاضیان کلیه
  از بعد .باشد می میسور متقاضی هویت احراز انجام از بعد مهم این که باشند می دولت پیشخوان دفاتر از

  اظتحف تعلیمات و تحقیقات مرکز آموزشی خدمات و ها فعالیت تمام عبور، کلمه و کاربري نام دریافت
:است انجام قابل زیر درگاه دو طریق از فنی

prkar.mcls.gov.irhttps://

kardan.mcls.gov.irhttps://
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نحوه ورود به سامانه
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اشخاص حقوقی متقاضی برگزاري دوره



4برگزاري دورهاشخاص حقوقی متقاضی 



5برگزاري دورهاشخاص حقوقی متقاضی 



6برگزاري دورهاشخاص حقوقی متقاضی 



7اشخاص حقوقی متقاضی برگزاري دوره



8اشخاص حقوقی متقاضی برگزاري دوره



9اشخاص حقوقی متقاضی برگزاري دوره



10اشخاص حقوقی متقاضی برگزاري دوره



11اشخاص حقوقی متقاضی برگزاري دوره



12اشخاص حقوقی متقاضی برگزاري دوره



13درخواست مرکز متقاضی برگزاري دورهگردش کار 

ثبت درخواست 
توسط متقاضی

تائید رابط آموزشی 
)بعد از بازدید از محل متقاضی(

کارتابل رئیس مرکز کارتابل معاون مرکز

کارتابل کارشناس آموزشکارتابل رئیس آموزش
مرکزطرح در کمیته آموزش )بررسی مدارك ارسالی(

عدم تائید

ابالغ به متقاضی 
)ارسال تعرفه به متقاضی(

پرداخت تعرفه مصوب
)توسط متقاضی(

تائید

تائید مدارك



احراز صالحیت اساتید



14احراز صالحیت اساتید



15احراز صالحیت اساتید



16احراز صالحیت اساتید



17احراز صالحیت اساتید



18احراز صالحیت اساتید



19احراز صالحیت اساتید



20احراز صالحیت اساتید



21احراز صالحیت اساتید



22احراز صالحیت اساتید



23احراز صالحیت اساتید



24احراز صالحیت اساتید



25احراز صالحیت اساتید



26احراز صالحیت اساتید



27احراز صالحیت اساتید



28احراز صالحیت اساتید



29احراز صالحیت اساتید



30کار احراز صالحیت اساتیدگردش 

ثبت درخواست 
توسط متقاضی

پرداخت تعرفه مصوب
)توسط متقاضی(

کارتابل کارشناس آموزش
)بررسی مدارك ارسالی(

مرکزطرح در کمیته آموزش 

نقص مدارك

عدم تائید

برگزاري آزمون و مصاحبه
)متقاضی(

ابالغ به متقاضی جهت آزمون و مصاحبه
تائید

کارتابل کارشناس آموزش
)تعیین زمان اعتبار مدرس(
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تعریف تقویم آموزشی



31تقویم آموزشی



32تقویم آموزشی



33تقویم آموزشی



34تقویم آموزشی



35کار تقویم آموزشیگردش 

ثبت تقویم آموزشی 
ذیصالح توسط مجري

رابط آموزشیکارتابل 
)تقویم آموزشیبررسی (

قرار گیري دوره در سامانه 
کاردان

گروه/ کارتابل معاون و رئیس مرکز

عدم تائید

دوره هاي تعریف شده توسط 
مرکز و گروه ها 

ثبت تقویم آموزشی توسط 
کارشناس برنامه ریزي

عدم تائید

تائید

تائید
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رابط آموزشی



36رابط آموزشی



37رابط آموزشی



38رابط آموزشی



39رابط آموزشی



40گردش کار تقویم آموزشی



4

ثبت نام متقاضیان دوره هاي آموزشی



41ثبت نام متقاضیان دوره هاي آموزشی

 از ذیل سآدر به کار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز آموزشی هاي دوره نام ثبت تارنماي به مراجعه
:دولت پیشخوان دفاتر از دریافتی عبور کلمه و کاربري نام درج طریق

https://kardan.mcls.gov.ir/Login

https://kardan.mcls.gov.ir/Login


42ثبت نام متقاضیان دوره هاي آموزشی

ی بایست بعد از ورود نام کاربري و کلمه عبور؛ کارتابل متقاضی به صورت تصویر ذیل ظاهر می شود و متقاضی محترم م
.را انتخاب نماید "فراگیر"عنوان 



43ثبت نام متقاضیان دوره هاي آموزشی

 هاي هدور" و "من هاي دوره" عناوین با بعدي صفحه فراگیر، گزینه انتخاب با سپس
 دوره هیچ محترم؛ متقاضی صورتیکه در .شد خواهد داده نمایش "اجرا حال در فعال

 "اجرا حال در فعال هاي دوره" قسمت وارد تواند می آنگاه باشد نکرده انتخاب را اي
 ابیانتخ دوره دوره، انتخاب صورت در .کند خود نظر مد دوره در نام ثبت به اقدام و شود
.شد خواهد منتقل  "من هاي دوره" قسمت به

  طبق تصویر ذیل  "دوره هاي فعال در حال اجرا"از اینرو؛ جهت انتخاب دوره، گزینه 
.انتخاب نمائید تا لیست دوره هاي فعال مرکز در سراسر کشور را مالحظه نمائید



44ثبت نام متقاضیان دوره هاي آموزشی



45ثبت نام متقاضیان دوره هاي آموزشی

  مجریان توسط است مقرر که اي فعال هاي دوره تمامی شده، داده نمایش فهرست در
 مربوطه لیست در محترم متقاضی بنابراین .شود می داده نمایش گردد، برگزار ذیصالح

  ذیل تصویر مانند دوره، انتخاب از بعد و نماید انتخاب را خود نظر مد دوره بایست می
.شود آغاز دوره هزینه پرداخت مراحل تا نمائید کلیک عالمت روي بر



46ثبت نام متقاضیان دوره هاي آموزشی



47ثبت نام متقاضیان دوره هاي آموزشی

سپس. پنجره اي به منظور تائید به صورت تصویر ذیل ظاهر خواهد شد ،پرداختبا انتخاب گزینه 
.کلیک نمائید "ارسال به  درگاه پرداخت"جهت پرداخت هزینه دوره بر روي  



48ثبت نام متقاضیان دوره هاي آموزشی

.ید شد، به صفحه درگاه پرداخت به صورت تصویر ذیل متصل خواه"ارسال به  درگاه پرداخت"با انتخاب گزینه 

.مراحل ثبت نام شما پایان پذیرفته است "پرداخت موفق"بعد از طی فرآیند پرداخت، با نمایش 



49استعالم و دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی

https://prkar.mcls.gov.ir/Login

https://prkar.mcls.gov.ir/Login


50استعالم و دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی



51استعالم و دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی



52استعالم و دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی



53استعالم و دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی



54استعالم و دریافت گواهینامه پایان دوره آموزشی



با تشکر از حسن توجه شما


