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 2صفحه 
 

 :مقدمه

راستای سیاستهای کلی اشتغال و اقتصاد مقااومتی ابغیای اس سا ی    و در  و در سال دولت و ملت، هدلی و همزبانی سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و       

های فنی و حرفاه ای ببات ناام     اجتماعی به عن ان مت لی اجرای آم سش تعاون، کار و رفاهساسمان آم سش فنی و حرفه ای کش ر وابسته به وسارت  ،مقام معظم رهبری

هدف این ساسمان ایجاد بستر السم جهت مهارت آم سی افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهارت افراد شاای   . می نماید اجرا لکترونیکیبص رت ا استانی دوره های آم سشی را

در و جا ار دانشاهاه   صانای    ،روستایی، سندان، پادگاان  شهری، شعب ،بابتمراکز  های آم سشی دوره های آم سش فنی وحرفه ای در بخش .در حِرَف مرب طه می باشد

 کش ر ت سا   کشاورسیو  خدمات های مختلف صنعت، های ملی و بین المللی به منظ ر تربیت نیروی کار ماهر م رد نیاس بخشمختلف در قالب استاندارد  سمانی مقاط

به منظ ر ایجاد عدالت آم سشی و فراهم  نم دن فرصت برابر برای متقاضیان بهاره منادی اس    حال .اجرا می ش ند آسادهای فنی و حرفه ای  آم سشهاه مراکز آم سشی و

 .تدوین گردیده است 6931دفترچه ببت نام سال  اطغع رسانی و تسهی  در انجام ام رببت نام و پذیرش مهارت آم س، ها، این ن ع آم سش

 :تعاریف -1

السم و باه فعلیات رسااندن     هاای  و عملی است که باا هادف ارتقااء داناش افاراد و ایجااد مهاارت        نظریهای  مجم ع آم سش :فنی و حرفه ای های آموزش -0-0

کار در مشای  گ نااگ ن تاا سا  ش مشاخا آمااده نما ده و        حرفه و کسب و برای احراس شغ ، و مهارت آم سان را های نهفته در ایشان اجرا می گردداستعداد

 .حِرَف مختلف افزایش می دهد ت انایی آنان رابرای انجام کار و فعالیت در

محدوده آم سش را برای اجرا و ارسشیابی مشخا  ،عملی، نظریهای آم سشی هر مهارت که به تفکیک مدت سمان  مجم عه ای اس سر فص  :استاندارد آموزشی -0-2

 .نماید می

ها و سیر مجم عه هر رشاته   رشته برای تفکیک (ISCO)بندی مشای باشند که ت س  ساسمان بین المللی طبقه  مجم عه ای اس اعداد قراردادی می :کد استاندارد -0-3

 .گرددمی ملی تغییراتی در این کدها منظ ر  استفادهدر کش رهای مختلف برای  معم الً وتعیین شده است 

های آموزشی متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استانداردهای آموزشی، جهت انتخاب دقیق دوره آموزشی مورد نظر می توانند به بخش استاندارد :نکته 

 .مراجعه نمایند ir.oirantvt.research://httpاز طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی  

  تقسایم   درجاه  چهاار کاه باه    بیانهر میزان مهارت و ت اناایی فارا گرفتاه شاده ت سا  مهاارت آما س در طای یاک دوره آم سشای مای باشاد             :مهارت  سطوح -0-4

 :ش ند می

 :گرددهای سیر اطغق می  متقاضیان در بخشهای  م ابق استانداردهای تدوین شده ساسمان، به آم سش :سهمهارت درجه  -0-4-0

 مهارت س ح سه صنعت ساختمان -الف

 های قاب  ارائه به افراد کم ت ان ذهنی مهارت -ب

گفته مای   دومهارت درجه   د،ش  می های مقدماتی که به مهارت آم سان مبتدی ارائه م ابق استانداردهای تدوین شده ساسمان، به آم سش :مهارت درجه دو -0-4-2

 .ش د و گ اهینامه مهارت درجه دو به عن ان پیش نیاس جهت شرکت در دوره های آم سشی درجه یک می باشد

 ش د، ارائه می دودرجه  های تکمیلی که به مهارت آم سان دارنده گ اهینامه مهارت به آم سش م ابق استانداردهای تدوین شده ساسمان، :مهارت درجه یک  -0-4-3

 .و گ اهینامه مهارت درجه یک به عن ان پیش نیاس جهت شرکت در دوره های آم سشی کارگر ماهر می باشد گفته می ش دمهارت درجه یک 

 یاک ارائاه    هاای تخصصای کاه باه مهاارت آما سان دارناده مهاارت درجاه          باه آما سش   م ابق استانداردهای تدوین شاده سااسمان،   :مهارت کارگر ماهر -0-4-4

 .می ش دمی ش د، مهارت کارگر ماهر گفته 

 .به شخصی اطغق  می ش د که داوطلب  شرکت در دوره های آم سش فنی و حرفه ای می باشد  :متقاضی   -0-5

 . می نماید شرکتبه شخصی اطغق می ش د که در یکی اس دوره های آم سش فنی و حرفه ای به منظ ر فراگیری مهارت  :مهارت آموز -0-6

 .استکشاورسی و   سه خ شه آم سشی اصلی شام  صنعت، خدمات فنی و حرفه ای در دوره های آم سش :خوشه آموزشی -0-7

 .ش د می گیرند، گروه آم سشی گفته به تعدادی اس حِرَف آم سشی که اس نظر ماهیت و م ض ع در یک مجم عه قرار می :گروه آموزشی  -0-8

تجهیازات و امکاناات السم ت سا  مربای در یاک سماان        آم سش های نظری و عملی که در قالب استاندارد آم سشای باا اساتفاده اس    مجم عه به  :دوره آموزشی  -0-9

  .ش د مشخا به مهارت آم س ارائه می

 .گفته می ش د می رود شغ  جهت اجرای یک فعالیت انتظار خاص که اس یک شخا در س ح م رد نظرهای  به مجم عه ای اس وظایف و ت انمندی  :شغل -0-01

 .به مجم عه ای اس چند شغ  همهن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می ش د  :حرفه -0-00

های رایهان بصا رت دولتای اقادام مای      واحد آم سشی است که بر اساس ض اب  و مقررات به منظ ر ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آم سش :یمرکز آموزش -0-02

 :دسته تقسیم می ش ند دواین مراکز به ، نماید

http://research.irantvto.ir/
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ایان مراکاز فاقاد امکاناات شابانه      کاه  نمایند  های صبح و عصر برای مهارت آم سان فعالیت می اجرای دوره های آم سشی در ن بت با این مراکز :مراکز روزانه -0-02-0

( در ن بات مخاالف بارای خا اهران     یک ن بت بارای بارادران و  )این مراکز اس نظر ن ع جنسیت مهارت آم سان به سه دسته برادران، خ اهران و دو منظ ره  .باشند روسی می

  .تقسیم می ش ند

 .دوره های آم سشی فنی و حرفه ای بص رت مختل  برای خ اهران و برادران برگزار نمی ش د :نکته 

روسی  امکاناات شابانه   ، باه دلیا  برخا رداری اس   و یکسره برگزار می نمایند عصر ،های صبح در ن بترا دوره های آم سشی  کهاین مراکز  :شبانه روزی مراکز   -0-02-2

 .رایهان، قابلیت جذب مهارت آم س ییرب می را در دوره های آم سشی دارند

 .آمده است 8جدول شماره در استان  آم سشی ، شماره تماس و آدرس مراکزنام :نکته 

های فنای و حرفاه ای     نسبت به ارائه آم سشکش ر واحد آم سشی ییر دولتی است که با مج س ساسمان آم سش فنی و حرفه ای  :آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد -0-03

فنی و حرفه ای آساد با ت جه به مح  جغرافیایی، سیار  السم به ذکر است آم سشهاه های . دم ابق با استانداردهای ساسمان با اخذ شهریه های مص ب اقدام می نمای

درج گردیاده   7لذا متقاضیان در ص رت وج د مشکغت آم سشی می ت انند به مرکز مرب طه که در جدول شاماره  . نظر یکی اس مراکز آم سشی فعالیت می نمایند

 .است، مراجعه نمایند

 .آمده است 3حرفه ای آساد استان در جدول شماره های فنی و  نام، شماره تماس و آدرس آم سشهاه :نکته 

 تجهیااز شااده و کااارآم سان در آنجااا سیاار نظاار مرباای مجاارب  در بخااش نظااری و عملاای اساات کااه باارای اجاارای دوره هااای آم سشاای   فضااایی :کارگاااه  -0-04

 .های مص ب کسب می نماینداساس استانداردبر های السم را مهارت

 .ط ل روس هستند که دوره آم سشی درآن اجرا می ش دمدت سمان مشخصی اس  :نوبت های آموزشی  -0-05

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 63:93 7:93 صبح

 67:93 69:93 عصر

 67 7:93 یکسره

 :تبصره

 .کاهش یابد مدت سمان ن بت آم سشیدر ن بت های آم سشی مذک ر ممکن است برای دوره های آم سشی ک تاه مدت،  -6

 .قاب  تغییر استآم سش فنی و حرفه ای  های آم سشی با ت جه به افق و شرای  جغرافیایی با نظر اداره ک  پایان ن بتساعات شروع و  -3

 ضمن هماهنهی با اداره ک  به عهده آم سشاهاه مای   ،و ض اب های فنی و حرفه ای آساد با ت جه به شرای   ن بت بندی آم سشی برای آم سشهاه -9

 .باشد

هایی که در شهرهای فاقد مرکز آم سشی سیر نظر یکی اس مراکز آم سشی بص رت م قت برای یک یاا   آن بخش اس آم سشبه  :شهری  شعبدر بخش آموزش  -0-06

 شااااهری گفتااااه   شااااعبهااااای بخااااش   آماااا سش ،چنااااد دوره جهاااات پ شااااش نیاااااس آم سشاااای متقاضاااایان اجاااارا ماااای گااااردد      

 .می ش د

روستاها سیر نظر یکی اس مراکز آم سشی بص رت م قت برای یک یا چند دوره جهت پ شش نیااس  هایی که در  بخش اس آم سش به آن: در روستا  بخش آموزش -0-07

 .های بخش روستایی گفته می ش د آم سش ،آم سشی روستاییان اجرا می گردد

رت م قت بارای یاک یاا چناد     های نظامی و انتظامی سیر نظر یکی اس مراکز آم سشی بص  هایی که در پادگان آن بخش اس آم سشبه : پادگاندر بخش آموزش  -0-08

 .های بخش پادگان گفته می ش د آم سش ،دوره جهت پ شش نیاس آم سشی کادر وظیفه اجرا می گردد

در قالب مراکز ج ار کارگااهی  اصناف  و (معدنی واحد های صنعتی؛)های اقتصادی  بنهاهشایلین  برایهایی که  آن بخش اس آم سشبه : صنایع در بخش آموزش -0-09

دفتار آما سش   سیار نظار   ناماه در مراکاز بابات     قالب تفااهم یا در و  ضمن کاراختصاصی  آم سشی و فضاهایهای صنعتی  شهركو بین کارگاهی، ارتقاء مهارت 

  .گفته می ش دهای بخش صنای   آم سش ،می گردد بص رت م قت برای یک یا چند دوره جهت پ شش نیاس آم سشی اجرا  درصنای 

هایی که در مراکز ج ار دانشهاهی سیر نظر یکی اس مراکز آم سشی بص رت م قت بارای یاک یاا     آن بخش اس آم سش: مراکز جوار دانشگاهی در بخش آموزش -0-21

 .های بخش ج ار دانشهاهی گفته می ش د آم سش ،چند دوره جهت پ شش نیاس آم سشی دانشج یان متقاضی اجرا می گردد

 .باشد ها فقط خاص متقاضيان همان مجموعه می اجرای دوره های آموزشی در پادگان: 0تبصره

 .باشد خاص متقاضيان همان مجموعه میی اقتصادی ها اصناف و بنگاه ،اجرای دوره های آموزشی در صنایع  :2تبصره
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اساس استاندارد آم سشی طی نم ده و در آسم ن های پایاانی کاه    آم سانی که  دوره  آم سشی را بص رت کام  برمهارت به : آزمون و مزایای گواهينامه مهارت -0-20

 .می ش د ءگ اهینامه مهارت اع ا ،م فق به کسب حدنصاب قب لی می ش ند ،بص رت کتبی و عملی برگزار می ش د

 : شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشيابی -0-20-0

 در آسم ن کتبی 03کسب حداق  نمره  -6

 در آسم ن عملی 73کسب حداق  نمره  -3

 آسم ن عملی% 70 آسم ن کتبی و% 30در آسم ن های عملی و کتبی با ضریب وسنی  73کسب حداق  معدل  -9

 :مزایای گواهينامه مهارت -0-20-2

 اعتبار بین المللی  رایدا     -0 

 های مختلف احراس صغحیت حرفه ای در بخشمنظ ر ه دارای اعتبار ب -2

   های مشم ل طرش طبقه بندی مشای  سن ات تجربی در کارگاه احتساب ساعات آم سشی به عن ان -3

 منظ ر کسب مدرك دیپلم در رشته های کاردانشه قابلیت ت بیق با برخی واحدهای درسی آم سش و پرورش ب -4

 بر اساس ض اب  مرب طهامکان برخ رداری اس تسهیغت خ د اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها  -5

 اول یت در صدور پروانه کسب  -6

 

 :ضوابط پذیرش مهارت آموز شرایط و  -2

 :شرایط عمومی  -2-0

 اعتقاد به دین اسغم یا یکی اس ادیان پذیرفته شده در قان ن اساسی  -6

 های محارب با نظام جمه ری اسغمی نداشتن عناد و عدم ه اداری اس احزاب و گروه -3

 نداشتن فساد اخغقی  -9

 عدم اعتیاد به م اد مخدر  -4

 .ببت نام اتباع خارجی بر اساس تفاهم نامه های منعقده مابین ساسمان و نهادهای ذیرب  در مراکز آم سشی مجاس است -0

 .ببت نام اتباع خارجی دارای مج س اقامت اس دستهاه های ذیرب  در آم سشهاه های آساد مجاس است -1

 :شرایط اختصاصی  -2-2

 6متناسب با دوره آم سشی م ابق باجدول  داشتن مدرك تحصیلی -

 به عن ان پیش نیاس برای متقاضیان شرکت دردوره های آم سشی درجه یک دو داشتن گ اهینامه مهارت درجه -

 نا پی سته دوره های آم سشی کارگر ماهر به عن ان پیش نیاس برای متقاضیان شرکت در یک داشتن گ اهینامه مهارت درجه -

 ت انایی جسمی  السم متناسب با رشته مهارتیبرخ رداری اس  -

 سال 60حداق  شرط سنی  -

 ساااد در آموزشااگاه هااای فناای و حرفاه ای آزاد بااا اجااازه کتباای ولاای و یاا قااي  قااانونی امکااان پاا یر   05تاا   02ثباات ناااق متقاضاايان بااي  : 0تبصاره 

  . می باشد 

آموزشی می باشند، شرکت در دوره آموزشی درجه دو منوط به داشت  مهارت درجه ساه   دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد: 2تبصره 

 .می باشد

 :مقررات وظيفه عمومی  -2-3

 :بر اساس اعغم رسمی ساسمان وظیفه عم می نیروهای نظامی و انتظامی متقاضیان مرد السم است یکی اس شرای  مشروحه ذی  را دارا باشند

 کارت پایان خدمت -

 معافیت کفالت یا پزشکی دائم و کارت معافیت دایم سمان صلحکارت  -

 های پایان دوره آم سشی عدم مشم لیت تا سمان شرکت در آسم ن -

های پایان دوره مشروط به عادم تاداخ  برناماه تحصایلی متقاضای باا سماان         استفاده اس معافیت تحصیلی آم سش و پرورش یا آم سش عالی تا سمان شرکت در آسم ن -

 دوره آم سشی برگزاری

 .استفاده اس ساعات فرایت دوران مقدس سرباسی مشروط بر اینکه من  قان نی اس طرف یهان خدمتی مرب طه وج د نداشته باشد -
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 طغب ح سه های علمیه -

 

 :استفاده ازامکانات شبانه روزی  شرایط  -3

 

 را بانه روسیشرای  شا یکسره با های دو ن بته و که دوره  کارآم سان ییر ب می شهرستان،امکانات شبانه روسی شام  خ ابهاه و رست ران می باشد که خ ابهاه به  -

 .گیرد تعلق می ،کیل متر می باشد 73مرکز آم سشی حداق   تاها  انتخاب نم ده و فاصله مح  سک نت آن

 .باشند قاب  رویت می الکترونیکیببت نام  سامانهمشخصات دوره های آم سشی با شرای  شبانه روسی ویژه هر استان در : تذکر

 .شرای  استفاده اس امکانات شبانه روسی به تشخیا رئیس مرکز مرب طه در ص رت وج د ظرفیت و شرای  مهارت آم س قاب  تغییر است: تبصره

 .گیرد تعلق می ،ساعت آم سش را طی می نمایند 3یکسره را انتخاب نم ده و حداق  روسانه دو ن بته یا خدمات رست ران نیز به کارآم سانی که دوره آم سشی  -

 .شرایط استفاده از امکانات رستوران نيز به تشخيص رئيس مرکز مربوطه و در حد امکانات موجود ميسر خواهد بود: ت کر

 :ت کر مه 

باا ت جاه باه محادودیت  امکاناات       .استان را دارناد های دیهر می باشد و تمای  به شرکت در دوره های آم سشی این  متقاضیانی که مح  سک نت آنها در استان

و در صا رت ضارورت شارکت در دوره هاای آم سشای ایان اساتان،         ل یت واگذاری خ ابهاه در شرای  مساوی با متقاضیان ب می استان می باشدوشبانه روسی، ا

فرم معرفی نامه اس اداره ک  آما سش فنای   ، نسبت به اخذ ببت نام اینترنتیدر پایهاه انتخاب گزینه استفاده اس امکانات شبانه روسی  رب عغوه بایست متقاضیان می

      .نمایندتا در ص رت م فقیت در مراح  پذیرش اعم اس آسم ن ورودی یا مصاحبه آنرا ارائه  ،نیز اقدام نمایند وحرفه ای مح  سک نت خ د

 

 :های آزاد و آموزشگاه آموزشی مراکز شرایط کلی آموزش در ضوابط و -4

هاای   و انضباطی ساسمان و آیین ناماه نحا ه تشاکی  و اداره آم سشاهاه    طبق آیین نامه های آم سشی  را مقررات عم می مرکز م ظف است کلیه ض اب  و مهارت آم س -6

 .رعایت نمایدهیئت محترم وسیران  68/0/80آساد مص ب 

 هاای کاریاابی نسابت باه معرفای افاراد       بنهاه ص رت درخ است صنای  و افرادآم سش دیده ندارند ولی دراشتغال برای  قبال ایجاد مراکزآم سشی هیچه نه تعهدی در -3

 .شرای  اقدام می نمایند واجد

باعا   درصاد مادت دوره   60ییبات ییرم جاه بایش اس   ، مهارت آم سان م ظف هستند برنامه های کاری خ د را براساس برنامه هاای آم سشای مراکازتنظیم نمایناد     -9

 .در دوره های آتی خ اهدشد (آم سشهاه های آساد مهارت آم سانبجز ) و عدم پذیرش ؛ شرکت در آسم نمحرومیت مهارت آم س اس ادامه دوره آم سشی مرب طه

های آتی در ک  کش ر محاروم  مهارت آم سان مراکز دولتی که در حین دوره آم سشی نسبت به ترك دوره اقدام نمایند، حداق  به مدت شش ماه اس ببت نام در دوره  -4

  .خ اهند شد

 .شندمهارت آم سانی که با ت جه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نم ده اند م ظف به جبران و پرداخت خسارت می با -0

 

 :نحوه پذیرش مهارت آموز-5

 هاای  پایهااه  ،شاهری  شاعب  ،ه های آم سشی مراکز بابات آم سشای  آم سشی، ببت نام در کلیه دور به منظ ر تسهی  در ام ر ببت نام متقاضیان شرکت در دوره های       

صا رت مای    الکترونیکیآساد س ح استان بص رت  فنی و حرفه ای های آم سشهاه و، مراکز ج ار دانشهاه صنای  یآم سش مراکز ،ها پادگان یآم سشمراکز ،آم سش روستایی

که ایان برگاه   ، مرب طه خ اهند شد «یا آم سشهاه فنی و حرفه ای آسادبرگ معرفی متقاضی به مرکز آم سشی »گیرد و متقاضیان پس اس انجام مراح  ببت نام م فق به اخذ 

 متقاضایان مای  . خ اهاد با د  ح  برگزاری دوره س مو آدر مح  برگزاری دوره مشخصات دوره آم سشی، سمان دقیق مراجعه فرد به  ، مشخصات فرد،شماره پروندهحاوی 

مدرك مرب طه با ت جه به شارای  منادرج در   مدرك تحصیلی،  کارت ملی، بایست در سمان درج شده در برگ معرفی متقاضی به مرکز با در دست داشتن اص  شناسنامه،

ادر شاده پاس اس   صا فارم  )  یا آم سشهاه و برگ معرفی به مرکز( تکمیلیدر ص رت انتخاب  دوره های ) نیاس پیشو گ اهینامه مهارت   مقررات وظیفه عم می 9-3بخش 

 .مرب طه مراجعه نمایندیا آم سشهاه به مرکز آم سشی  ( 9فرم شماره  –اتمام ببت نام اینترنتی 

هاای   طباق سماان  ( درص رت ببت نام بیشتر اس ظرفیت در هر دوره ) متقاضیان عغقمند دردوره های آم سشی، کلیه  و بات جه به ضرورت حض ر مهارت آم سان مستعد   

 . ش ند ها به عن ان مهارت آم س پذیرفته می م فقیت درآن دوره آم سشی ابتدا درآسم ن ورودی و مصاحبه حض ری شرکت نم ده و پس اس مشخا شده برای هر

 

 :راهنمای انتخاب دوره آموزشی -6

 :آم سشی م رد نظر خ د را با در نظر گرفتن م ارد ذی  انتخاب نمایدهر متقاضی می بایست دوره 
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بایست متناسب با عغقه و نیاس واقعی خا د نسابت    با ت جه به اینکه م فقیت در فراگیری هر مهارت مستقیماً با عغیق و نیاس متقاضی در ارتباط است، لذا متقاضی می -1-6

 .به انتخاب دوره آم سشی اقدام نماید

در ابتدا نسبت به شناخت کام  شغ  م رد نظار و آیناده شاغلی     یدبا لذا متقاضی باشد، اس آنجا که هدف اس فراگیری مهارت برای متقاضیان عمدتاً ایجاد اشتغال می -1-3

 .آن اقدام و سپس دوره آم سشی متناسب با آن را انتخاب نماید

بر این اسااس نسابت باه انتخااب دوره      بایدلذا متقاضیان  ك تحصیلی السم جهت هر دوره منظ ر شده است،حداق  مدر با ت جه به محت ای استانداردهای آم سشی، -1-9

 (6جدول شماره ). آم سشی اقدام نمایند

دوره آم سشای،   با ت جه به برنامه کاری خ د و عدم تاداخ  آن باا سماان برگازاری     بایدبا عنایت به ضرورت حض ر کام  متقاضی در حین دوره آم سشی، متقاضی  -1-4

 .نسبت به انتخاب دوره آم سشی اقدام نماید

نسابت باه انتخااب دوره    جداول معرفی دوره هاا  با ت جه به  بایدبا ت جه به لزوم رعایت پیش نیاس در دوره های آم سشی س  ش درجه یک و کارگر ماهر ، متقاضی  -1-0

 .آم سشی اقدام نماید

 .ساعت آم سش در ماه انتخاب نماید 333و یا بیشتر اس( دارای تداخ  سمانی)بص رت همزمان  متقاضی نمی ت اند دو دوره آم سشی -1-1

 : نکات مه 

نناد باه   متقاضيانی که تمایل دارند بصورت الکترونيکی از خدمات مشاوره و هدایت شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموزشی بهره مند شاوند، مای توا   -0

 .، بخش پژوهش ،زیربخش مشاوره مراجعه نمایند http://www.portaltvto.comپورتاد جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی 

های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اخ  مشاوره های الزق در خصوص محتاوای دوره هاای آموزشای در     منظور آشنایی متقاضيان با کارگاهبه  -2

 . های آموزشی مراکز بازدید نمایند از کارگاه طبق برنامه بازدید زیرراستای انتخاب صحيح دوره های آموزشی، متقاضيان می توانند 

 اسفند بهم  دی هما/ بازدید 

    بازدید همگانی

 

باشاد نيافتاه اسات، مای      ای  دفترچه که حاوی دوره های آموزشی ای  استان می پایانیهای  چنانچه متقاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدود -3

بخاش مشخصاات دوره هاای     http://reg.portaltvto.comحرفه ای کشور به نشاانی   تواند به پایگاه ثبت ناق اینترنتی سازمان آموزش فنی و

 .های دیگرکشور اقداق نماید آموزشی کشور مراجعه و نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود در یکی از مراکز شبانه روزی استان

های آزاد فنی و حرفاه ای نباوده و درحااد حاضار دوره هاای       اکز ثابت آموزشی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای محدود به مر اینکه آموزشبه با توجه  -4

 ،(برای پوشش آموزشی شهرهای فاقد مرکز آموزشی) شهری شعب، (برای ارتقاء مهارت شاغلي  در صنایع ) های آموزش در صنایع آموزشی در بخش

و مراکز جاوار   (غنی سازی اوقات فراغت سربازان و فراه  نمودن زمينه اشتغاد برای آنها برای )،  پادگان (برای پوشش آموزشی روستایيان )روستایی 

هاای   ل ا متقاضيانی کاه جازء یکای از مخااطبي  بخاش      شوند، طبق برنامه های آموزشی اجرا می (برای پوشش نياز آموزشی دانشجویان)دانشگاهی 

 .ی آموزشی با استفاده از ای  دفترچه اقداق نمایندثبت ناق در دوره هاتوانند جهت  می ،آموزشی م کور هستند

 

 :نحوه ثبت نام -7

ببات ناام الکترونیکای     ساامانه متقاضیان ببت نام می ت انند با مراجعه باه   .انجام می ش د الکترونیکیببت نام اس متقاضیان شرکت در دوره های آم سشی فق  بص رت  -7-6

 .این دفترچه، ببت نام نمایند 3براساس نیاس آم سشی و عغقه و با در نظر گرفتن بند  http://reg.portaltvto.comساسمان آم سش فنی وحرفه ای کش ر به نشانی 

 :مراح  ببت نام -7-3

و مشااوره و  پاس اس م العاه دقیاق ت ضایحات دوره هاای آم سشای       ببت نام الکترونیکی ساسمان آم سش فنی وحرفه ای کش ر  سامانهمتقاضی باید با مراجعه به  7-3-6

 . نسبت به انتخاب دوره آم سشی م رد نظر خ د اقدام نمایدهدایت آم سشی 

ریاال   39333 ریال معادل سه هزار ت مان بابت مش ره و هادایت آم سشای و   93333ت جه به مص به مجلس محترم ش رای اسغمی مبلغمتقاضیان السم است با  7-3-3

ببات ناام    ساامانه بخاش خریاد کاارت اعتبااری     اس طریق مراجعاه باه   معادل دو هزار ت مان بابت ببت نام هر دوره آم سش فنی و حرفه ای پرداخت نمایند که 

 .و پرداخت اس طریق شبکه شتاب امکان پذیر می باشدالکترونیکی ساسمان آم سش فنی وحرفه ای کش ر 

 .دوره آموزشی می باشدیک ت های اعتباری تا پایان ساد جاری و ثبت ناق در مدت اعتبار کار:   کر مه ت

ایان  ( پیش ن یس اطغعات دوره انتخابی) 3و فرم شماره ( پیش ن یس اطغعات فردی)6فرم شماره متقاضیان پس اس م العه دقیق مفاد دفترچه راهنما السم است  7-3-9

 .نسبت به ببت نام در سامانه ببت نام الکترونیکی دوره های آم سشی اقدام نمایددفترچه را تکمی  و پس اس اطمینان اس صحت اطغعات 

 سشای آمااده   متقاضی باید یک ق عه عکس جدید خ د را با مشخصات ذی  اسکن نم ده و فای  آن را برای ارسال در سامانه ببت ناام الکترونیکای دوره هاای آم    7-3-4

 .نماید

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
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از قبيال کاارت شناساایی و    یاا آموزشاگاه   ای  پس در کليه مدارک صادره از طرف مرکز آموزشی صویری تهيه شده از متقاضيان توجه داشته باشند فایل ت: ت کر 

 :گواهينامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گيرد

 .ذخیره شده باشد jpgو با فرمت  dpi 633با درجه وض ش   1×4یا  9×4در ق   فای  مرب طه السم است  -الف

 .ت باشدیکیل  با 73تص یر ارسالی باید کمتر اس حجم فای   -ب

 .پیکس  باشد 933×433پیکس  و حداکثر 333×933ابعاد تص یر ارسالی باید حداق  -پ

 .گ نه حاشیه سائد باشدیه شده و فاقد هرتص یر باید در جهت صحیح و بدون چرخش ته-ت

شا د در تصا یر وجا د     ر م اردی که منجر به مخدوش شدن و نامشخا با دن چهاره متقاضای مای    تص یر متقاضی باید واضح و مشخا ب ده و ابر مهر ، منهنه و سای-ث

 .نداشته باشد

 .پس سمینه تص یر باید کامغً سفید باشد -ج

   .مراجعه نمایند http://reg.portaltvto.comبه نشانی  سامانه ببت نام الکترونیکی دوره های آم سشیبه  متقاضیان پس اس آماده نم دن فای  تص یری و اطغعات السم

در ساامانه نسابت باه انتخااب دوره     ... متقاضی می ت اند یا براساس کد دوره انتخابی که اس این دفترچه استخراج نم ده و یا بر اساس تعیین نام استان، نام حرفاه، جنسایت و  

 .آم سشی م رد نظر اقدام نماید

شناساه  و ( رقمای  0 )پروناده   شاماره برای این منظ ر اطغعاتی را که در کارت اعتباری دریافت کرده اید شاام   . انتخابی است( های)ی پرداخت وجه ببت نام دوره گام بعد

و اطغعات بخش هاای فاردی،   را انتخاب « شروع ببت نام»سپس گزینه  ،ش د با دقت وارد نمایید را به همراه عبارتی که داخ  کادر مرب طه مشاهده می( رقمی 1 ) پرداخت

 .کنیدوارد... تص یر، تحصیلی، پستی و 

 : ت کرات مه 

 .در فرق مشخص شده اند الزامی است* ورود کليه اطالعاتی که با عالمت  -0

ارائاه  ل پا یرش، آماوزش و آزماون    در هر یک از مراحدر زمان ثبت ناق اعالق می نماید با مستنداتی که  متقاضیهر گونه مغایرت بي  اطالعاتی که  -2

 .و وجه ثبت ناق مسترد نخواهد شد موجب ملغی شدن پ یرش فرد خواهد شد ،و همچني  عدق رعایت شرایط الزق خواهدشد

شاود   باشد لا ا باه متقاضايان اکياداص توصايه مای       امکان اصالح تحت هيچ شرایطی مقدور نمی با توجه به اینکه پس از تایيد نهایی اطالعات،: تبصره

 .اطالعات وارد شده را به دقت کنترد نموده و درصورت اطمينان از صحت آنها نسبت به تایيد نهایی اقداق نمایند

مشخصات دوره آم سشی، سماان دقیاق    ، مشخصات فرد،شماره پروندهرا که حاوی « به مرکز آم سشیمتقاضی برگه معرفی »پس اس تایید نهایی اطغعات، متقاضی  7-3-0

مشاهده خ اهند کرد که السم است نسبت به چاپ و نههداری آن تا سماان مراجعاه باه مرکاز      ،مرکز آم سشی و آدرس مرکز آم سشی خ اهد ب د مراجعه فرد به

  .مرب طه اقدام نمایندیا آم سشهاه آم سشی 

ره های آم سشی انتخاابی در هار سماان ت سا  ساامانه      با ت جه به اینکه برای هر متقاضی نام کاربری و رمز ورود دائمی جهت اطغع کارآم س اس وضعیت کلیه دو 7-3-1

لذا به متقاضیان تاکید می گاردد نسابت باه     ،ببت نام الکترونیکی ت لید خ اهد شد و استفاده اس آن جهت اطغع اس نتایج آسم ن های پایان دوره ضروری می باشد

 .حفظ و نههداری آن اقدام نمایند

 

 

 :مهلت ثبت نام -8

در ضامن بااسه   . یک ماه قب  اس شروع دوره آیاس شده و تا یک روس قب  اس سمان پذیرش نهایی اداماه دارد اس  6930سال  مچهار آم سشی سه ماهببت نام دوره های 

 .سمانی ف ق قاب  تغییر ب ده و در اختیار رئیس مرکز مرب طه می باشد

لذا به متقاضیان ت صیه می ش د در همان روسهاای اولیاه نسابت باه      .بسته خ اهد شد نام ببتبا تکمی  ظرفیت سامانه  و با ت جه به اینکه مهلت ببت نام محدود است

 .ببت نام اقدام نمایند

 .ضرورت دارد کلیه متقاضیان در سمان درج شده در فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت انجام پذیرش نهایی به مرکز مرب طه مراجعه نمایند: تذکر مهم

 

 

  

http://reg.portaltvto.com/


 8صفحه 
 

 پیش نویس اطالعات فردی  -1فرم شماره 

 * :نام پدر -9 * :نام خان ادگی -3 * :نام -6

 * :جنسیت- 4

      سن مرد 

 * :شماره ملی -1 * :شماره شناسنامه - 0

          

 
 :*تاریخ ت لد -7

 روس           ماه                 سال     

        9 6 
 

 * :مح  ت لد -6

 

 : *تاه وضعیت  -3

 

 * :تابعیت -3 :دین-63

 :*وضعیت تحصیلی-63

 آم س دانش 

  دانشج 

  فارغ التحصی         

  عدم اشتغال به تحصی 

 : *مق   تحصیلیآخرین -69

 ابتدایی                       پایان دوره راهنمایی 

               دیپلم          ف ق دیپلم   

        کارشناسی               کارشناسی ارشد 

      دکتری                  

 : رشته تحصیلی-64

 

                  :آخرین مق   تحصیلی معدل -61 : گرایش-60

 : *وضعیت اشتغال-68 : *وضعیت نظام وظیفه-67

  ( بیمه بیکاری)قبغً شای بیکار 

   کارج          شای   دانشج 

  دانش آم س    سرباس خانه دار 

 :مح  اشتغال-63

 

 :وضعیت ایثارگری-33

                خان اده شهدا خان اده جانباسان 

            خان اده آسادگان سمنده    ر 

 :عض یت در بسیج -36

               فعال عادی 
 

 :*وضعیت جسمانی-33

            سالم                                 بیمار قلبی 

 کم ت ان ذهنی          

 

 : *کد پستی ده رقمی-39

          
 

 : *شماره تلفن بابت -34

 :شماره تلفن
 

 :پیش شماره

  :*شماره تلفن همراه-30

 

 :پست الکترونیک-31

 : * آدرس مح  سک نت-37

 : خیابان :                                   شهر :                                  شهرستان:                            استان 

 :پغك :                             ک چه

 : *                                 فراخ انی فای  تص یر متقاضی-38

 

 

 

 

Browse 
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 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2شماره  فرم

 :*معرفی شده اس-33

     بیمه بیکاری         آم سش و پرورش           دانشهاه 

   کمیته امداد            بسیج                          اصناف 

   صنای                    آساد                          نام              سایر: 

شی -23 : نام شهرستان مح  برگزاری دوره-96 : *نام استان مح  برگزاری دوره-93 کز آموز حل /نام مر شگاه م آموز

 : *برگزاری دوره

 *: کد دوره آم سشی -90 : نام گروه آم سشی -94 : نام خ شه آم سشی -99

 باشم  نمی         باشم  می                      متقاضی استفاده اس امکانات شبانه روسی -91

  

 

 

 یا آموزشگاه های آزاد نمونه برگه معرفی متقاضی به مرکز -3فرم شماره 

مقتضای اسات در سماان     .مراح  ببت نام شما با م فقیت به شرش ذی  ص رت پاذیرفت : متقاضی محترم

در ص رت )مدرك تحصیلی، کارت پایان خدمت  کارت ملی، مشخا شده با همراه داشتن اص  شناسنامه،

و برگ معرفی به مرکاز  ( به عن ان پیش نیاس برای دوره های س ح درجه یک)و گ اهینامه مهارت ( وج د

 .به آدرس مندرج در این برگه مراجعه نمایید آموزشگاه های آزاد یا آم سشی

 عکس

 متقاضی

 :نام :شماره پرونده

 :شماره ملی :نام پدر :نام خان ادگی

 :تاریخ شروع دوره :نام دوره آم سشی :کد دوره آم سشی

 :تاریخ آسم ن پایان دوره :ن بت آم سشی :تاریخ خاتمه دوره

 :شماره تماس متقاضی :متقاضی استفاده اس امکانات رفاهی

 :آم سشهاه آساد/ سمان مراجعه به مرکز آم سشی

 :ساعت            :     م رخ:                           روس
 :آدرس مح  سک نت متقاضی

 :مح  برگزاری دورهآدرس 

 :شماره تماس:                                                   آم سشهاه آساد/آدرس وب سایت مرکز آم سشی
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 های دیگر معرفی متقاضی غیر بومی از استان -4فرم شماره 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................. نحرفه ای استا اداره کل آموزش فنی و: به 

 ...................حرفه ای استان فنی واداره کل آموزش  :از

 معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره : موضوع

 سالق عليک 

 ................... با شماره پرونده.................... فرزند.......................... خان  / با عنایت به تقاضای آقای   ،احتراماص     

.............................................. در مرکز ................ با کد........................................... .........جهت شرکت در دوره آموزشی

آن استان، خواهشمند است با توجه به عدق اجرای دوره م کور در ای  استان ، دستور فرمایيد همکاری الزق جهت پ یرش و 

 .شبانه روزی مب ود فرماینداستفاده نامبرده از امکانات 

 

 

 .....................مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان                                              

 

 

 

 

 

 

 :شماره

 :تاریخ
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 :توضیحات مربوط به جداول  -9

 متقاضایان ببات ناام در مراکاز بابات دولتای       . هاا را نشاان مای دهاد      عناوین دوره های آم سشی در مراکاز بابات دولتای در اساتان     : 1جدول شماره 

 .می ت انند اطغعات مرب ط به دوره های آم سشی این مراکز را اس این جدول استخراج نمایند 

 متقاضایان ببات ناام در دوره هاای آم سشای شاعب شاهری        . را نشاان مای دهاد    اساتان  عناوین دور هاای آم سشای شاعب شاهری     : 2شماره جدول 

 .می ت انند اطغعات مرب ط به دوره های آم سشی این بخش را اس این جدول استخراج نمایند 

 متقاضایان ببات ناام در دوره هاای آم سشای روساتایی       . اساتان را نشاان مای دهاد      عنااوین دوره هاای آم سشای سایار روساتایی      : 3جدول شمماره  

 .می ت انند اطغعات این بخش را اس این جدول استخراج نمایند

های کادر وظیفه مشغ ل در پادگان ها می ت انند جهت ببت نام در دوره . عناوین دوره های آم سشی پادگان های استان را نشان می دهد : 4جدول شماره 

 .آم سشی اطغعات مرب طه را اس این جدول استخراج نمایند

گاران، اصاناف اساتان مای      کلیه مدیران صنای ، صنعت. عناوین دوره های آم سش در صنای  و آم سش اصناف استان را نشان می دهد : 5جدول شماره 

 .اقدام نمایند آن مجم عه رکناندول استخراج و در خص ص ببت نام کات انند اطغعات مرب ط به آم سش های مرتب  با صنای  مختلف استان را اس این ج

عناوین دوره های آم سشی ج ار دانشهاهی استان را نشان می دهد، دانشج یان دانشهاه ها و مراکز علمی می ت انند جهت شرکت در دوره  : 6جدول شماره 

 .یندهای آم سشی م رد نظر اطغعات السم را اس این جدول استخراج نما

 متقاضاایان شاارکت در . عناااوین دوره هااای آم سشاای در آم سشااهاه هااای آساد فناای و حرفااه ای اسااتان را نشااان ماای دهااد    : 7جممدول شممماره 

 .اس این جدول استخراج نمایند  ها را های آساد فنی و حرفه ای می ت انند اطغعات مرب ط به دوره های آم سشی این آم سشهاه هدوره های آم سشی آم سشها

 .اطغعات مرب ط به مراکز بابت آم سشی استان را  نشان می دهد : 8جدول شماره 

 .های آساد فنی و حرفه ای استان را نشان می دهد اطغعات مرب ط به آم سشهاه  : 9جدول شماره 

 .می دهد را  نشان 6930سال  ساسمان آم سش فنی و حرفه ای کش رتق یم اجرایی آسم ن های هماهنگ و ادواری  : 11جدول شماره 
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 متقاضایان ببات ناام در مراکاز بابات دولتای       . عناوین دوره های آم سشی در مراکاز بابات دولتای در اساتان هاا را نشاان مای دهاد          : 1جدول شماره 

 .می ت انند اطغعات مرب ط به دوره های آم سشی این مراکز را اس این جدول استخراج نمایند 
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 دوره های بابت شهریادامه 
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 ادامه 
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 متقاضایان ببات ناام در دوره هاای آم سشای شاعب شاهری        . عناوین دور هاای آم سشای شاعب شاهری اساتان را نشاان مای دهاد         : 2جدول شماره 

 می ت انند اطغعات مرب ط به دوره های آم سشی این بخش را اس این جدول استخراج نمایند
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 متقاضایان ببات ناام در دوره هاای آم سشای روساتایی       . عنااوین دوره هاای آم سشای سایار روساتایی اساتان را نشاان مای دهاد           : 3جدول شمماره  

 .می ت انند اطغعات این بخش را اس این جدول استخراج نمایند

 

 
وظیفه مشغ ل در پادگان ها می ت انند جهت ببت نام در دوره های  کادر. عناوین دوره های آم سشی پادگان های استان را نشان می دهد : 4جدول شماره 

 .آم سشی اطغعات مرب طه را اس این جدول استخراج نمایند
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اصاناف اساتان مای    کلیه مدیران صنای ، صنعت گاران،  . عناوین دوره های آم سش در صنای  و آم سش اصناف استان را نشان می دهد : 5جدول شماره 

 .نمایند ت انند اطغعات مرب ط به آم سش های مرتب  با صنای  مختلف استان را اس این جدول استخراج و در خص ص ببت نام کارکنان آن مجم عه اقدام
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 ادامه
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دانشج یان دانشهاه ها و مراکز علمی می ت انند جهت شرکت در دوره  عناوین دوره های آم سشی ج ار دانشهاهی استان را نشان می دهد، : 6جدول شماره 

 .های آم سشی م رد نظر اطغعات السم را اس این جدول استخراج نمایند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متقاضااایان شااارکت در . عنااااوین دوره هاااای آم سشااای در آم سشاااهاه هاااای آساد فنااای و حرفاااه ای اساااتان را نشاااان مااای دهاااد    : 7جمممدول شمممماره 

 .ها را  اس این جدول استخراج نمایند های آساد فنی و حرفه ای می ت انند اطغعات مرب ط به دوره های آم سشی این آم سشهاه های آم سشی آم سشهاه دوره
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 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 
 

 



 25صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 



 26صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 



 27صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 
 



 28صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 
 



 29صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 
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جممدول 



 31صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  آم سشهاهاطغعات مرب ط به  :  9شماره 

 
 



 32صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 
 



 33صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 
 



 34صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 
 



 35صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 



 36صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 
 



 37صفحه 
 

 فارسای استان های آساد فنی و حرفه  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 
 



 38صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 

 
 



 39صفحه 
 

 فارسهای آساد فنی و حرفه ای استان  اطغعات مرب ط به آم سشهاه :  9جدول شماره 
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 :توضیحات 

 .کارآموز فقط حق شرکت در آزمون یك حرفه را دارددر هر مرحله از آزمون  -1

 .در مراحل هشت گانه آزمون های هماهنگ، برگزاری آزمون کلیه حرفه ها قابل اجرا می باشد -2

 .هماهنگ کشوری برگزار می گرددآزمون های ادواری صرفاً در تاریخ های مشخص شده در جدول باال به صورت  -3

 .برگزار می گردد( ستاره دار)آزمون دانش آموزان شاخه کار و دانش وزارت آموزش و پرورش در مراحل دوم، چهارم، ششم  -4

دانشگاه، زندان، پادگان و تفاهمنامه ها صرفاً در تاریخ های هشت گانه فمو  المذکر   آزمون پایان دوره کلیه کارآموزان بخش های مختلف آموزشی اعم از مراکز ثابت، کارگاه های واگذاری، روستایی، صنایع، جوار  -5

 .برگزار می شود

ی آزممون برناممه ریمزی    از هر یك از تاریخ های هشت گانه برای اجرامناطق می توانند با هماهنگی دفتر ارزشیابی مهارت، در صورت وجود کارآموزان بیشتر از ظرفیت حوزه های آزمونی استان روز پنچ شنبه قبل  -6

دنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممیامن

 جایگزین شود 16تقویم اجرایی سال 

 آزمون های ادواری آزمون های هماهنگ

 مرحله
آخرین مهلت معرفی به آزمون 

 توسط سیستم آموزش
 تاریخ آزمون کتبی مرحله تاریخ آزمون کتبی

   مرحله اول
  

   مرحله دوم

   مرحله سوم
  

   مرحله چهارم

   مرحله پنجم
  

   مرحله ششم

   هفتم مرحله
  

   مرحله هشتم
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