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این فایل راهنمای نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بتن میباشد. این نرم افزار بصورت کاربردی و با استفاده آسان توسط 

 شده است. مهندسین مشاور آزمایشگاه بتن بررسی و طراحی

 تماس بگیرید. رم افزارناز آن با طراح استفاده  در صورت وجود هرگونه اشکال در اجرای نرم افزار و یا نامفهومی درلطفا 

  



 بخش های نرم افزار
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 گزارشات مالی – 4

 تنظیمات – 5

 بروزرسانی – 6

  



 مقدمه

این نرم افزار نیاز به نصب ندارد و فقط کافیست آنرا دانلود کرده و اجرا کنید. اطالعات برنامه بصورت پیشفرض در 

ذخیره میشود و در صورتی که این درایو وجود نداشته باشد، در مسیر  D:\Beton Databaseدر مسیر  :Dدرایو 

C:\Beton Database .ذخیره میشود 

مربوط به هدر یا تصویر باالی برنامه  header.bmpهمچنین در مسیر اطالعات دو فایل دیگر ذخیر میشود. فایل 

میباشد. در صورت تمایل میتوانید این فایل را ویرایش کرده و نام آزمایشگاه خود را قرار دهید تا در نرم افزار 

 جایگزین شود.

لوگوی آزمایشگاه شما میباشد که در چاپ  توانید بجای آن تصویرلوگو میباشد که می نیز فایل logo.bmpفایل 

 گزارشات قرار میگیرد.

  



 پروژهلیست  – 1

اطالعات مربوط به کارفرما، مهندس ناظر و جزئیات هر پروژه در این بخش مربوط به مدیریت پروژه ها میباشد. 

شامل بخش های زیر  را که در سمت راست نرم افزار میتوانید مشاهده و انتخاب کنید، پروژه ثبت میشود. این منو

 است:

 : در این بخش میتوانید پروژه های جدید را ثبت کنید و موارد قبلی را ویرایش کنید پروژه -الف 

 : توسط این دکمه صفحه جدیدی باز میشود که در آن میتوانید اطالعات یک پروژه جدید را وارد کنید. ثبت جدید

 از ربات تلگرام الزم  رسانی و استفاده وارد کردن شماره تلفن کارفرما و مهندس ناظر جهت ارسال پیامک اطالع

 است.

  هزینه هر نمونه شامل هزینه کل قالب های هر نمونه میباشد. تعداد قالب های هر نمونه را میتوانید در

 برنامه ویرایش کنید.تنظیمات 

 .آیتم های تعداد نمونه و مازاد نمونه فقط جهت اطالع مدیر آزمایشگاه میباشد و در امور مالی تاثیری ندارد 

 ان و مقاومت مشخصه فقط جهت چاپ در گزارشات بتن استفاده میشود.نوع سیم 

  ذخیر کرد که در هر زمان قابل  "قرارداد، جاری، بایگانی، متفرقه"هر قرارداد را میتوان در یکی از دسته های

 ویریش است.

 د وارد کنید.مبلغ پیش پرداخت بهمراه تاریخ و توضیحات را جهت ثبت در امور مالی در انتهای فرم میتوانی 

: توسط این دکمه فرم اطالعات پروژه نمایش داده میشود که میتوانید آنرا ویرایش کنید. همچنین توسط  ویرایش

 میتوانید پیامی را جهت اطالع کارفرما و مهندس ناظر در مورد امور مالی ارسال کنید. ارسال پیام تسویهدکمه 

بوده و در مورد امور مالی باشد. درصورت مشاهده پیامهای غیر رسمی و توجه : متن پیام حتما باید به صورت رسمی 

 .غیر مرتبط، پنل پیامک کاربر قطع شده و تمامی مسئولیت پیامهای ارسال شده به عهده کاربر میباشد

 : با انتخاب یک پروژه و کلیک روی این دکمه میتوانید کلیه اطالعات مربوط به آن پروژه را حذف نمایید. حذف

 

 میباشد: "امور مالی، لیست بتن، لیست کُر"عملیات های مربوط به هر پروژه شامل موارد عملیات :  –ب 

در این بخش میتوانید اطالعات مالی هر پروژه را ویرایش کنید. با وارد کردن مقادیر مبلغ، تاریخ و :  امور مالی

توضیحات و کلیک بر روی دکمه افزودن میتوانید یک تراکنش مالی را به اطالعات پروژه اضافه کنید. همچنین میتوانید 

مه حذف میتوانید آن تراکنش را حذف نمایید. در گزارشات مالی پروژه را مشاهده کرده و با انتخاب هر آیتم و دک

 چاپ نمایید.در چاپگر پیشفرض انتهای فرم توسط دکمه چاپ صورتحساب میتوانید گزارشات مالی پروژه را 

 محاسبات مالی بر اساس تعداد نمونه های ثبت شده از بتن و کُر میباشد.

  ی فرم قرار داده شده اند.دکمه های لیست کُر و لیست بتن جهت دسترسی سریع در انتها



 در این فرم میتوانید نمونه های بتن هر پروژه را ثبت نمایید. این فرم شامل بخش های زیر است::  لیست بتن

 در این بخش نام کارفرما و تاریخ نمونه گیری را مشاهده میکنید. مشخصات اولیه : 

  کنید.: جزئیات نمونه را در این بخش میتوانید وارد مشخصات بتن 

)زیر  _که ترکیبی از حروف انگلیسی، عدد و عالمت  : هر نمونه شماره منحصر بفردی باید داشته باشدشماره  .1

قالب بتن ثبت میشود که سن های متفاوتی جهت  5. در حالت پیشفرض با ثبت هر نمونه، تعداد خط( است

 .ویرایش کنید آزمایش دارند. حالت پیشفرض تعداد قالب را میتوانید در بخش تنظیمات

در صورتی که تعداد پیشفرض بتن در هر نمونه بیش از یک مورد باشد، با ثبت یک مورد به تعداد بتن های 

 , A , B , C , D)تیره یا منها( و حروف بزرگ الفبای انگلیسی ) –نمونه، بتن جدید ثبت میشود که با یک عالمت 

E , F .از هم متمایز میشوند ) 

 )زیرخط( را بکار برید. _)تیره یا منها( استفاده نکنید، بجای آن میتوانید  -بتن از عالمت  در نامگذاری شماره

 مشاهده در گزارشات بتن الزم است در این بخش وارد شود.جهت : میزان روانی بتن روانی بتن  .2

 : میزان دما بتن جهت مشاهده در گزارشات بتن الزم است در این بخش وارد شود.دما بتن  .3

 : ابعاد نمونه بتن جهت انجام محاسبات مقاومت بتن را در این بخش ها وارد نمایید.عرض و ارتفاع طوع،  .4

: در صورتی که در بخش تنظیمات بتن، یک قالب را برای هر نمونه انتخاب کرده باشید، فیلدی سن نمونه  .5

ر نمونه نشان داده جهت وارد کردن سن نمونه نمایش داده میشود، در غیر این صورت تعداد قالب های ه

 خواهد شد.

 : مکان نمونه گیری جهت نمایش در نرم افزار و گزارش.محل نمونه برداری  .6

: در این بخش میتوانید مشخص کنید که چه پیامکهایی در مورد نمونه جدیدی که میخواهید ثبت  پیامکارسال  .7

 متن پیامک را در بخش تنظیمات میتوانید ویرایش کنید. کنید ارسال شود.

در این بخش امکان تعیین تاریخ ثبت نمونه وجود دارد. سن نمونه بر اساس محاسبه این زمان : مشخصات ثبت  .8

 ی جهت ثبت، حذف و ویرایش نمونه ها وجود دارد.یهمچنین دکمه هاانجام میشود. 

 

  در پایینِ فرم، لیستی از نمونه های ثبت شده در نرم افزار نمایش داده شده است  بتن های ثبت شدهلیست :

 مرتب کنید.که میتوانید آنها را بر اساس ترتیب ثبت، سن نمونه، تاریخ تست و محل نمونه گیری 

  کرده از لیست بتن های ثبت شده پروژه انتخاب شده چاپ گزارشی  در انتهای فرم نیز میتوانید :گزارشگیری

 یا در یک فایل اکسل ذخیره کنید.

 : بتن هایی که آزمایش شده و مقاومت آنها بدست آمده است. کامل شده

: میتوانید از هر نمونه یک بتن را انتخاب نمایید تا تمامی بتن های ثبت شده آن نمونه ها  انتخاب بتن از لیست

 در گزارش چاپ شود.

 را جهت چاپ گزارش انتخاب نمایید. : کافیست یک بتن از یک نمونهیک نمونه 

 : میتوانید گزارشی بر اساس سن نمونه های موجود در لیست چاپ نمایید.سن نمونه 



 در این بخش میتوانید نمونه های کُر هر پروژه را ثبت نمایید. این فرم شامل بخش های زیر است::  لیست کُر

 مشخصات آن را در این قسمت وارد کنید: است مجهت ثبت یک نمونه کُر جدید الز:  ثبت نمونه کُر 

 _شماره منحصر بفردی باید داشته باشد که ترکیبی از حروف انگلیسی، عدد و عالمت  کُر : هر نمونهشماره  .1

 )زیر خط( است.

 سن نمونه : تعداد روز سن نمونه  .2

 وزن نمونه برحسب گرم .3

 بار لحظه شکست برحسب  .4

 قطر نمونه بر حسب سانتی متر .5

 : L طول  .6

 :  LCطول  .7

 شرایط شکست نمونه :  .8

 هزینه نمونه کُر .9

پس از پر کردن موارد مشخص و کلیک دکمه ثبت، فرمی نمایش داده میشود که محاسبات مقاومت نمونه کُر را 

نمایش میدهد. اطالعات نمونه کُر پس از ثبت قابل ویرایش نیستند. در صورتی که از درستی اطالعات نمایش داده 

 د، دکمه بله را جهت ثبت اطالعات کلیک کنید.شده مطمئن هستی

 در این قسمت لیست نمونه های کُر ثبت شده در پروژه انتخاب شده نمایش داده  لیست نمونه های کُر :

 میشود که میتوانید آنها را بر اساس ترتیب ثبت، سن نمونه، تاریخ تست و محل نمونه برداری مرتب کنید.

 بتن های ثبت شده را بر اساس دو حالت انتخاب از لیست و سن نمونه میتوانید گزارشی از لیست :  گزارشگیری

 تهیه کنید.

 :لیست پروژه های ثبت شده را در این بخش مشاهده میکنید:  پوشه پروژه – پ

 پوشه جاری، قرارداد، بایگانی و متفرقه میتوانید قراردهید. این تقسیم بندی صرفا جهت مرتب کردن 4پروژه ها را در 

 پروژه ها بوده و در روند کلی کار تاثیری روی پروژه ها ندارد.

 :ویرایش پوشه تقسیم بندی پروژه ها : انتقال پروژه – ت

جهت تغییر پوشه دسته بندی هر پروژه کافیست از لیست پروژه یک مورد را انتخاب کرده و دکمه یکی از پوشه های 

 مورد نظر در این بخش را کلیک کنید.

  :جستجو در بین پروژه های ثبت شده : جستجو – ت

جهت جستجو در بین پروژه ها میتوانید نام کارفرما، مهندس ناظر یا پیمانکار پروژه را در بخش مورد نظر وارد کنید و 

 همچنین لیست پروژه ها را براساس شماره پروژه یا نام کارفرما مرتب کنید.

 بهمراه خالصه وضعیت بدهکار و بستانکار بودن کارفرما: لیست پروژها را در این قسمت  لیست پروژه ها



 آزمایشات روزانه – 2

  در این بخش آزمایشات روزانه که باید انجام شوند را مشاهده میکنید. با انتخاب تاریخ میتوانید آزمایشات بتن

 آنرا مشاهده کنید.آن روز را مشاهده کنید. با دوبار کلیک بر روی آزمایشات بتن میتوانید جزئیات مربوط به 

  ،در صورتی که آزمایش مربوط به روز جاری باشد میتوانید با وارد کردن وزن نمونه و حداکثر نیروی وارده

پس از کلیک روی دکمه ثبت فرمی نمایش داده میشود که مقاومت نمونه را مقاومت بتن را محاسبه کنید. 

 پس از ثبت، اطالعات نمونه قابل ویرایش نیست. نمایش میدهد، در صورت تایید روی دکمه بله کلیک کنید.

 .لیست آزمایشات روزانه را میتوانید براساس نام کارفرما، تاریخ ثبت، سن نمونه و وضعیت نمونه مرتب کنید 

  در انتهای فرم میتوانید گزارشی از لیست آزمایشات بتن براساس نمونه های کامل شده، انتخاب از لیست و

 سن نمونه تهیه کنید.

  



 گزارش فعالیت – 3

 منوی گزارش فعالیت شامل دو بخش زیر میباشد:

: لیست فعالیت های انجام شده شامل ثبت نمونه کُر و بتن، ثبت نتیجه آزمایشات بتن،  فعالیت های انجام شده .1

 لیست پیامک های ثبت شده و .. در این بخش نمایش داده میشود.

 : در این بخش نیز لیست پیامک هایی که با موفقیت ارسال شده اند را مشاهده میکنید. پیامک های ارسال شده .2

 

 با انتخاب تاریخ در میتوانید گزارش فعالیت و پیامک های ارسال شده در زمان های دیگر را نیز مشاهده کنید.

 

 

 

 

 گزارشات مالی – 4

. در بخش امور مالی هر پروژه میتوانید جزئیات ودلیست گزارشات روزانه امور مالی در این بخش نمایش داده میش

 مالی آن پروژه را مشاهده کنید.

 

 

 

  



 تنظیمات – 5

 بخش زیر است 4ات برنامه شامل یمتنظ

 :  مشخصات اولیه .1

 : هزینه پیشفرض هر نمونه بتن را میتوانید ثبت کنید. این مبلغ در زمان ثبت بتن قابل ویرایش استهزینه بتن 

 هزینه پیشفرض هر نمونه کُر را میتوانید ثبت کنید. این مبلغ در زمان ثبت ُکر قابل ویرایش است.: هزینه کُر 

: درصورتی که میخواهید مقدار ثابت برای محاسبه ضریب مقاومت نمونه ضریب مقاومت نمونه استوانه ای 

صورت تمایل به استفاده از استوانه ای در آزمایشات بتن در نظر گرفته شود، مقدار آنرا وارد کنید و در 

 فرمول ضریب تبدیل، تیک آنرا فعال کنید

 : نام آزمایشگاه که در چاپ گزارشات و پیامک نمایش داده میشود.نام آزمایشگاه 

 : آدرس آزمایشگاه که در چاپ گزارشات و پیامک نمایش داده میشود.آدرس آزمایشگاه 

 پیامک نمایش داده میشود.که در چاپ گزارشات و  : شماره تماسشماره تماس 

 را کلیک کنید. ثبت تنظیماتپس از هر تغییر الزم است دکمه 

 

در این قسمت مشخص میکنید که در زمان ثبت یک نمونه بتن چند بتن همزمان همزمان ثبت  : تنظیمات بتن .2

با ثبت هر  2بتن ثبت میشود. در حالت گزینه هر نمونه فقط یک  ، با ثبت 1شود. درصورت انتخاب گزینه 

و  –روزه ثبت میشود که با اضافه شدن یک عالمت  90روزه و یک بتن  28بتن  2روزه،  7نمونه، دو عدد بتن 

حرف اول الفبای انگلیسی بصورت حروف بزرگ از هم متمایز میشوند. در حالت سوم میتوانید تعداد بتن و  5

 سن بتن ها رو به دلخواه انتخاب نمایید تا با ثبت هر نمونه، به همان تعداد و سن، بتن ثبت شود.

 را کلیک کنید. ثبت تنظیماتپس از هر تغییر الزم است دکمه 

 

روز آزمایش و نتیجه  اعالنیکی از امکانات برنامه ارسال پیامک ثبت قرارداد پروژه جدید،  : کتنظیمات پیام .3

آزمایش بتن و پیامک تسویه به مهندس ناظرو کارفرما میباشد. نرم افزار کاربر دارای یک پنل پیامک است که 

تنظیمات میتوانید شارژ پنل فقط از طریق نرم افزار آزمایشگاه بتن قابل استفاده میباشد. در این بخش از 

 پیامک خود را مشاهده کرده و درصورت تمایل موجودی آن را افزایش دهید.

 شامل دو قسمت زیر است:این منو 

 در دو مرحله اعالن روز آزمایش و : در این بخش میتوانید گیرندگان پیشفرض پیامک را  گیرندگان پیامک

جدید میتوانید گیرندگان را مشخصا برای آن  بتن در زمان ثبت هر نمونه مشخص کنید.نتیجه آزمایش بتن 

 نمونه تعیین کنید.

  اعالن نتیجه  :2 اعالن روز آزمایش بتن، :1 : در این بخش میتوانید متن پیام برای چهار نوع پیامکتنظیمات پیامک

 س ناظر مشخص کنید.پیامک تسویه، را برای کارفرما و مهند: 4 پیامک ثبت قراداد، :3 آزمایش بتن،

صورت است که ابتدا از قسمت انتخاب نوع پیامک، یکی از پیامها را انتخاب میکنید تا متن آن در روش کار به این 



متغییرهایی  )نام کارفرما(جعبه متن نمایش داده شود. متن هایی که درون پرانتز )( قرارداده شده اند مانند 

در متن پیامک  )نام کارفرما(ار صحیح جایگزین میشوند. بعنوان مثال بجای هستند که در زمان ارسال پیامک با مقد

نام کارفرما قرار میگیرد. در صورتی که تمایل دارید متن پیامک را ویرایش کنید میتوانید از متغییرهایی که در 

دلخواه کلیک لیست متغییرها وجود دارد نیز استفاده کنید. به این صورت که در جعبه متن پیامک در موقعیت 

را کلیک میکنید تا متغییر در آن  افزودنانتخاب کرده و دکمه  لیست متغییرهامیکنید، متغییر مورد نظر را از 

 موقعیت قرار گیرد. در انتها پس از ویرایش متن، دکمه ذخیره پیام را کلیک کنید.

پیامک ها فقط در طول زمانی  همچنین میتوانید محدوده زمانی پیامک ها در طول روز را نیز مشخص کنید تا

 که شما مایل به ارسال آنها هستید ارسال شوند.

 در انتهای این بخش دو دکمه جهت مشاهده شارژ پیامک و افزایش موجودی پنل پیامک وجود دارد.

 

اطالعات ثبت  امکان مشاهدهجدید نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بتن،  ویژگی هاییکی از  :دسترسی اینترنتی  .4

با فعالسازی این بخش میتوانید توسط بات تلگرام ه در دیتابیس برنامه در بستر اینترنت است. شد

t.me/BetonTestBot  بات اختصاصی آزمایشگاه خود را ساخته و از طریق آن به اطالعاتی که در این بخش از

نرم افزار مشخص کرده اید دسترسی داشته باشید. همچنین با فعالسازی گزینه های دسترسی مهندس ناظر و 

کار با این قسمت  کارفرما، آنها نیز به سادگی میتوانند به اطالعات پروژه های خود دسترسی داشته باشند. نحوه

 در بات بصورت کامل توضیح داده شده است.

در صورتی که گزینه های جزئیات پروژه، اطالعات مالی و ... در این بخش را فعال کرده باشید، با هر بار ویرایش 

بت اطالعات جدید در نرم افزار، در صورت دسترسی به اینترنت، اطالعات بصورت خودکار به سرور ارسال و ث

 ود.میش

دیتابیس وجود دارد که با کلیک بر روی آن اطالعات  در انتهای این بخش یک دکمه برای بروزرسانی کامل

مربوط به گزینه هایی که فعال کرده اید، بطور کامل به سرور ارسال میشود. این امکان برای زمانیست که در 

 اطالعات روی برنامه و سرور تناقضی مشاهده شود.

 

 

 

 

  

https://t.me/BetonTestBot
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در این بخش میتوانید سایت نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بتن را مشاهده کنید و در صورت وجو نسخه جدید برنامه 

 آنرا دانلود کنید. این نرم افزار نیاز به نصب ندارد و فقط کافیست آنرا دانلود کرده و اجرا کنید.

 


