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 مقدمه:

شتغال و اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی و در  و در سال دولت و ملت، هدلی و همزبانی سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و        ستای سیاستهای کلی ا را

سته به وزارت  ،بریمقام معظم ره شور واب های فنی و حرفه ای ثبت نام  اجتماعی به عنوان متولی اجرای آموزش تعاون، کار و رفاهسازمان آموزش فنی و حرفه ای ک

ارتقاء مهارت افراد شاغل می نماید. هدف این سازمان ایجاد بستر الزم جهت مهارت آموزی افراد فاقد مهارت و  اجرا لکترونیکیبصورت ا استانی دوره های آموزشی را

شد. شی دوره های آموزش فنی وحرفه ای در بخش در حِرَف مربوطه می با ستایی، زندان، پادگان شهری، شعب ،ثابتمراکز  های آموز شگاه صنایع  ،رو در و جوار دان

 کشور توسط کشاورزیو  خدمات های مختلف صنعت، نیاز بخشهای ملی و بین المللی به منظور تربیت نیروی کار ماهر مورد ع زمانی مختلف در قالب استانداردمقاط

به منظور ایجاد عدالت آموزشی و فراهم  نمودن فرصت برابر برای متقاضیان بهره مندی از  حال اجرا می شوند. آزادهای فنی و حرفه ای  آموزشگاه مراکز آموزشی و

 تدوین گردیده است. 1397دفترچه ثبت نام سال  و پذیرش مهارت آموز،اطالع رسانی و تسهیل در انجام امورثبت نام  ها، این نوع آموزش

 تعاریف: -1

های الزم و به فعلیت رساندن استعداد های و عملی است که با هدف ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت نظریهای  مجموع آموزش فنی و حرفه ای: های آموزش -1-1

شان اجرا می گردد شغل،برا و مهارت آموزان را نهفته در ای سب و ی احراز  شخص آماده نموده و توانایی آنان  حرفه و ک سطوح م شاغل گوناگون تا  کار در م

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

جرا و ارزشیابی مشخص محدوده آموزش را برای ا ،عملی، نظریهای آموزشی هر مهارت که به تفکیک مدت زمان  مجموعه ای از سر فصل استاندارد آموزشی: -2-1

 نماید. می

ها و زیر مجموعه هر رشته  رشته برای تفکیک (ISCO)باشند که توسط سازمان بین المللی طبقه بندی مشاغل مجموعه ای از اعداد قراردادی می کد استاندارد: -3-1

 گردد. میملی تغییراتی در این کدها منظور  استفادهدر کشورهای مختلف برای  معموالً 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. esearch.irantvto.irhttp://rاز طریق سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی  

  تقسدددیم  درجه چهارکه به  بیانگر میزان مهارت و توانایی فرا گرفته شدددده توسدددط مهارت آموز در طی یک دوره آموزشدددی می باشدددد مهارت : سططحو  -4-1

 شوند: می

 یر اطالق می گردد:های ز متقاضیان در بخشهای  مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش :سهمهارت درجه  -1-4-1

 مهارت سطح سه صنعت ساختمان -الف

 های قابل ارائه به افراد کم توان ذهنی مهارت -ب

گفته می  دومهارت درجه  د،شو می های مقدماتی که به مهارت آموزان مبتدی ارائه مطابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آموزش مهارت درجه دو: -2-4-1

 دو به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی درجه یک می باشد. شود و گواهینامه مهارت درجه

 ارائه می دودرجه  های تکمیلی که به مهارت آموزان دارنده گواهینامه مهارت به آموزش مطابق اسددتانداردهای تدوین شددده سددازمان، مهارت درجه یک:  -3-4-1

 به عنوان پیش نیاز جهت شرکت در دوره های آموزشی کارگر ماهر می باشد.و گواهینامه مهارت درجه یک  مهارت درجه یک گفته می شود شود،

 یک ارائه  های تخصدددصدددی که به مهارت آموزان دارنده مهارت درجه به آموزش مطابق اسدددتانداردهای تدوین شدددده سدددازمان، مهارت کارگر ماهر: -4-4-1

 می شود، مهارت کارگر ماهر گفته می شود.

 د که داوطلب  شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای می باشد.به شخصی اطالق  می شو  متقاضی :  -5-1

 . می نماید شرکتبه شخصی اطالق می شود که در یکی از دوره های آموزش فنی و حرفه ای به منظور فراگیری مهارت  مهارت آموز: -6-1

 .استکشاورزی و  فنی و حرفه ای در سه خوشه آموزشی اصلی شامل صنعت، خدمات دوره های آموزش خوشه آموزشی: -7-1

 شود. می گیرند، گروه آموزشی گفته به تعدادی از حِرَف آموزشی که از نظر ماهیت و موضوع در یک مجموعه قرار می گروه آموزشی:  -8-1

یک زمان مشخص  تجهیزات و امکانات الزم توسط مربی در آموزش های نظری و عملی که در قالب استاندارد آموزشی با استفاده از مجموعه به  :دوره آموزشی  -9-1

   شود. به مهارت آموز ارائه می

 می رود شغل گفته می شود. جهت اجرای یک فعالیت انتظار خاص که از یک شخص در سطح مورد نظرهای  به مجموعه ای از وظایف و توانمندی شغل: -10-1

 شود.به مجموعه ای از چند شغل همگن که در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می   حرفه: -11-1

ش -12-1 ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آموزش :یمرکز آموز ساس  ست که بر ا شی ا صورت دولتی اقدام می  واحد آموز های رایگان ب

 :دسته تقسیم می شوند دواین مراکز به ، نماید

http://research.irantvto.ir/
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این مراکز فاقد امکانات شبانه روزی که نمایند  بح و عصر برای مهارت آموزان فعالیت میهای ص اجرای دوره های آموزشی در نوبت با این مراکز مراکز روزانه: -1-12-1

شند. می سه دسته برادران، خواهران و دو منظوره ) با سیم می در نوبت مخالف برای خواهران یک نوبت برای برادران واین مراکز از نظر نوع جنسیت مهارت آموزان به  ( تق

  شوند.

 موزشی فنی و حرفه ای بصورت مختلط برای خواهران و برادران برگزار نمی شود.دوره های آ نکته :

شبانه روزی :  -1-12-2 شی  کهاین مراکز  مراکز  صبح در نوبترا دوره های آموز صر ،های  سره برگزار می نمایند ع شبانه ، به دلیل برخورداری ازو یک روزی  امکانات 

 را در دوره های آموزشی دارند.رایگان، قابلیت جذب مهارت آموز غیربومی 

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

های فنی و حرفه ای   نسبت به ارائه آموزشکشور واحد آموزشی غیر دولتی است که با مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای  آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: -13-1

د. الزم به ذکر است آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد با توجه به محل جغرافیایی، زیر اردهای سازمان با اخذ شهریه های مصوب اقدام می نمایمطابق با استاند

درج گردیده  7نظر یکی از مراکز آموزشی فعالیت می نمایند. لذا متقاضیان در صورت وجود مشکالت آموزشی می توانند به مرکز مربوطه که در جدول شماره 

 است، مراجعه نمایند.

 آمده است. 9های فنی و حرفه ای آزاد استان در جدول شماره  نام، شماره تماس و آدرس آموزشگاه نکته :

گاه:  -14-1 های آموزشدددی  فضددددایی کار که برای اجرای دوره  جا زیر نظر مربی مجرب در بخش نظری و عملی اسددددت  کارآموزان در آن  تجهیز شددددده و 

 های مصوب کسب می نمایند.اساس استانداردبر را های الزم مهارت

 .مدت زمان مشخصی از طول روز هستند که دوره آموزشی درآن اجرا می شود نوبت های آموزشی:  -15-1

 ساعت پایان ساعت شروع نوبت آموزشی

 12:30 7:30 صبح

 17:30 13:30 عصر

 17 7:30 یکسره

 تبصره:

 کاهش یابد. مدت زمان نوبت آموزشیی دوره های آموزشی کوتاه مدت، در نوبت های آموزشی مذکور ممکن است برا -1

 قابل تغییر است.آموزش فنی و حرفه ای  های آموزشی با توجه به افق و شرایط جغرافیایی با نظر اداره کل ساعات شروع و پایان نوبت -2

شگاه -3 شی برای آموز شرای نوبت بندی آموز ضوابطط های فنی و حرفه ای آزاد با توجه به  شگاه می ،و   ضمن هماهنگی با اداره کل به عهده آموز

 باشد.

هایی که در شهرهای فاقد مرکز آموزشی زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای یک یا  آن بخش از آموزشبه  :شهری  شعبدر بخش آموزش  -16-1

 شددددهددری گددفددتدده  شددددعددبهددای بددخددش  آمددوزش ،چددنددد دوره جددهددت پددوشددددش نددیدداز آمددوزشددددی مددتددقدداضددددیددان اجددرا مددی گددردد

 می شود.

هایی که در روستاها زیر نظر یکی از مراکز آموزشی بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز  بخش از آموزش به آن: در روستا  بخش آموزش -17-1

 های بخش روستایی گفته می شود. آموزش ،آموزشی روستاییان اجرا می گردد

های نظامی و انتظامی زیر نظر یکی از مراکز آموزشددی بصددورت موقت برای یک یا چند  هایی که در پادگان موزشآن بخش از آبه پادگان: در بخش آموزش  -18-1

 های بخش پادگان گفته می شود. آموزش ،دوره جهت پوشش نیاز آموزشی کادر وظیفه اجرا می گردد

در قالب مراکز جوار کارگاهی اصناف  و معدنی( دی )واحد های صنعتی؛های اقتصا بنگاهشاغلین  برایهایی که  آن بخش از آموزشبه صنایع:  در بخش آموزش -19-1

دفتر آموزش زیر نظر نامه در مراکز ثابت  قالب تفاهمیا در و  ضددمن کاراختصدداصددی  آموزشددی و فضدداهایهای صددنعتی  شددهر و بین کارگاهی، ارتقاء مهارت 

  های بخش صنایع گفته می شود. آموزش ،می گردد را بصورت موقت برای یک یا چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی اج درصنایع

شگاهی:  در بخش آموزش -20-1 صورت موقت برای یک یا  آن بخش از آموزشمراکز جوار دان شی ب شگاهی زیر نظر یکی از مراکز آموز هایی که در مراکز جوار دان

 .ر دانشگاهی گفته می شودهای بخش جوا آموزش ،چند دوره جهت پوشش نیاز آموزشی دانشجویان متقاضی اجرا می گردد

 باشد. ها فقط خاص متقاضيان همان مجموعه می : اجرای دوره های آموزشی در پادگان1تبصره

 باشد. خاص متقاضيان همان مجموعه میی اقتصادی ها اصناف و بنگاه ،اجرای دوره های آموزشی در صنایع  :2تبصره



 4صفحه 
 

شی طی نموده و در آزمون های پایانی که آموزانی کمهارت به آزمون و مزایای گواهينامه مهارت:  -21-1 ستاندارد آموز ساس ا صورت کامل بر ا شی را ب ه  دوره  آموز

 .می شود ءگواهینامه مهارت اعطا ،موفق به کسب حدنصاب قبولی می شوند ،بصورت کتبی و عملی برگزار می شود

 شرایط قبولی مهارت آموز در آزمون و ارزشيابی:  -1-21-1

 در آزمون کتبی 50کسب حداقل نمره  -1

 در آزمون عملی 70کسب حداقل نمره  -2

 آزمون عملی %75 آزمون کتبی و %25در آزمون های عملی و کتبی با ضریب وزنی  70کسب حداقل معدل  -3

 مزایای گواهينامه مهارت: -1-21-2

 اعتبار بین المللی  رایدا     -1 

 تلفهای مخ احراز صالحیت حرفه ای در بخشمنظور ه دارای اعتبار ب -2

   های مشمول طرح طبقه بندی مشاغل احتساب ساعات آموزشی به عنوان سنوات تجربی در کارگاه -3

 منظور کسب مدر  دیپلم در رشته های کاردانشه قابلیت تطبیق با برخی واحدهای درسی آموزش و پرورش ب -4

 مربوطهبر اساس ضوابط امکان برخورداری از تسهیالت خود اشتغالی و کارآفرینی نزد بانک ها  -5

 اولویت در صدور پروانه کسب  -6

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز: شرایط و  -2

 شرایط عمومی:  -2-1

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی  -1

 های محارب با نظام جمهوری اسالمی نداشتن عناد و عدم هواداری از احزاب و گروه -2

 نداشتن فساد اخالقی  -3

 به مواد مخدر عدم اعتیاد  -4

 ثبت نام اتباع خارجی بر اساس تفاهم نامه های منعقده مابین سازمان و نهادهای ذیربط در مراکز آموزشی مجاز است. -5

 ثبت نام اتباع خارجی دارای مجوز اقامت از دستگاه های ذیربط در آموزشگاه های آزاد مجاز است. -6

 شرایط اختصاصی : -2-2

 1دوره آموزشی مطابق باجدول داشتن مدر  تحصیلی متناسب با  -

 به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت دردوره های آموزشی درجه یک دو داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 نا پیوسته دوره های آموزشی کارگر ماهر به عنوان پیش نیاز برای متقاضیان شرکت در یک داشتن گواهینامه مهارت درجه -

 زم متناسب با رشته مهارتیبرخورداری از توانایی جسمی  ال -

 سال 15حداقل شرط سنی  -

يان بي  1تبصططره قاضطط نام مت بت  پ یر 15تا  12: ث کان  قانونی ام یا قيو  جازه کتبی ولی و  با ا فه ای آزاد  های فنی و حر گاه   سطططار در آموزشطط

  می باشد.  

، شرکت در دوره آموزشی درجه دو منوط به داشت  مهارت درجه سه : دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد آموزشی می باشند2تبصره 

 می باشد.

 مقررات وظيفه عمومی:  -2-3

 بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمومی نیروهای نظامی و انتظامی متقاضیان مرد الزم است یکی از شرایط مشروحه ذیل را دارا باشند:

 کارت پایان خدمت -

 کی دائم و کارت معافیت دایم زمان صلحکارت معافیت کفالت یا پزش -

 های پایان دوره آموزشی عدم مشمولیت تا زمان شرکت در آزمون -

های پایان دوره مشددروط به عدم تداخل برنامه تحصددیلی متقاضددی با زمان  اسددتفاده از معافیت تحصددیلی آموزش و پرورش یا آموزش عالی تا زمان شددرکت در آزمون -

 برگزاری دوره آموزشی

 ه از ساعات فراغت دوران مقدس سربازی مشروط بر اینکه منع قانونی از طرف یگان خدمتی مربوطه وجود نداشته باشد.استفاد -
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 طالب حوزه های علمیه -

 

 استفاده ازامکانات شبانه روزی : شرایط  -3

 

 را بانه روزیشرایط شیکسره با های دو نوبته و که دوره  ،امکانات شبانه روزی شامل خوابگاه و رستوران می باشد که خوابگاه به کارآموزان غیر بومی شهرستان -

 گیرد. تعلق می ،کیلومتر می باشد 70مرکز آموزشی حداقل  تاها  انتخاب نموده و فاصله محل سکونت آن

 .باشند قابل رویت می الکترونیکیثبت نام  سامانهتذکر: مشخصات دوره های آموزشی با شرایط شبانه روزی ویژه هر استان در 

 تبصره: شرایط استفاده از امکانات شبانه روزی به تشخیص رئیس مرکز مربوطه در صورت وجود ظرفیت و شرایط مهارت آموز قابل تغییر است.

 گیرد. ق میتعل ،ساعت آموزش را طی می نمایند 9یکسره را انتخاب نموده و حداقل روزانه دو نوبته یا خدمات رستوران نیز به کارآموزانی که دوره آموزشی  -

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

 ت کر مهو:

ستان سکونت آنها در ا ضیانی که محل  ستان را دارند. متقا شی این ا شرکت در دوره های آموز شد و تمایل به  امکانات  با توجه به محدودیت  های دیگر می با

شدوشبانه روزی، ا ستان می با ضیان بومی ا ساوی با متقا شرایط م ستان،  لویت واگذاری خوابگاه در  شی این ا شرکت در دوره های آموز ضرورت  صورت  و در 

شبانه روزی  رب عالوه بایست متقاضیان می ستفاده از امکانات  سبت به اخذ در پایگاه ثبت نام اینترنتیانتخاب گزینه ا عرفی نامه از اداره کل آموزش فنی فرم م، ن

      .نمایندتا در صورت موفقیت در مراحل پذیرش اعم از آزمون ورودی یا مصاحبه آنرا ارائه  ،نیز اقدام نمایند وحرفه ای محل سکونت خود

 

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

ضوابط و مهارت آموز -1 ست کلیه  شی  را مقررات عمومی مرکز موظف ا شگاهطبق آیین نامه های آموز شکیل و اداره آموز سازمان و آیین نامه نحوه ت ضباطی  های  و ان

 رعایت نماید.هیئت محترم وزیران  18/5/85آزاد مصوب 

 واجد های کاریابی نسبت به معرفی افراد بنگاه نایع وصورت درخواست ص اشتغال برای افرادآموزش دیده ندارند ولی در قبال ایجاد مراکزآموزشی هیچگونه تعهدی در -2

 شرایط اقدام می نمایند.

باعث درصدددد مدت دوره 15غیبت غیرموجه بیش از، مهارت آموزان موظف هسدددتند برنامه های کاری خود را براسددداس برنامه های آموزشدددی مراکزتنظیم نمایند -3

 .در دوره های آتی خواهدشد آموزشگاه های آزاد( مهارت آموزان)بجز  و عدم پذیرش رکت در آزمون؛ شمحرومیت مهارت آموز از ادامه دوره آموزشی مربوطه

در کل کشور محروم مهارت آموزان مراکز دولتی که در حین دوره آموزشی نسبت به تر  دوره اقدام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از ثبت نام در دوره های آتی  -4

  خواهند شد.

 ی که با توجه به نظر کمیته انضباطی مرکز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نموده اند موظف به جبران و پرداخت خسارت می باشند.مهارت آموزان -5

 

 نحوه پذیرش مهارت آموز:-5

شی، ثبت نام در کلیه دور        شرکت در دوره های آموز ضیان  سهیل در امور ثبت نام متقا شیبه منظور ت شی مراکز ثابت آموز  های پایگاه ،شهری شعب ،ه های آموز

صورت می  الکترونیکیآزاد سطح استان بصورت  فنی و حرفه ای های آموزشگاه و، مراکز جوار دانشگاه صنایع یآموزش مراکز ،ها پادگان یآموزشمراکز ،آموزش روستایی

که این برگه ، مربوطه خواهند شد «یا آموزشگاه فنی و حرفه ای آزادگ معرفی متقاضی به مرکز آموزشی بر»گیرد و متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام موفق به اخذ 

صات فرد،شماره پروندهحاوی  شخ شی، زمان دقیق مراجعه فرد به  ، م صات دوره آموز شخ ضیان میحل برگزاری دوره و آدرس م محل برگزاری دوره م  خواهد بود. متقا

مدر  مربوطه با توجه به شرایط مندرج در مدر  تحصیلی،  کارت ملی، برگ معرفی متقاضی به مرکز با در دست داشتن اصل شناسنامه، بایست در زمان درج شده در

از ادر شدده پس صد) فرم  یا آموزشدگاه ( و برگ معرفی به مرکزتکمیلی)در صدورت انتخاب  دوره های  نیاز پیشو گواهینامه مهارت   مقررات وظیفه عمومی 3-2بخش 

 مربوطه مراجعه نمایند.یا آموزشگاه به مرکز آموزشی  ( 3فرم شماره  –اتمام ثبت نام اینترنتی 

های  عالقمند دردوره های آموزشی، کلیه متقاضیان ) درصورت ثبت نام بیشتر از ظرفیت در هر دوره ( طبق زمان و باتوجه به ضرورت حضور مهارت آموزان مستعد   

 شوند.  ها به عنوان مهارت آموز پذیرفته می موفقیت درآن آموزشی ابتدا درآزمون ورودی و مصاحبه حضوری شرکت نموده و پس از دوره مشخص شده برای هر

 

 راهنمای انتخاب دوره آموزشی: -6

 هر متقاضی می بایست دوره آموزشی مورد نظر خود را با در نظر گرفتن موارد ذیل انتخاب نماید:
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بایست متناسب با عالقه و نیاز واقعی خود نسبت  قیت در فراگیری هر مهارت مستقیماً با عالیق و نیاز متقاضی در ارتباط است، لذا متقاضی میبا توجه به اینکه موف -6-1

 به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.

در ابتدا نسبت به شناخت کامل شغل مورد نظر و آینده شغلی  یداب لذا متقاضی باشد، از آنجا که هدف از فراگیری مهارت برای متقاضیان عمدتاً ایجاد اشتغال می -6-2

 آن اقدام و سپس دوره آموزشی متناسب با آن را انتخاب نماید.

شی، -6-3 ستانداردهای آموز ست، با توجه به محتوای ا شده ا ضیان  حداقل مدر  تحصیلی الزم جهت هر دوره منظور  سبت به انتخاب دو بایدلذا متقا ساس ن ره بر این ا

 (1)جدول شماره آموزشی اقدام نمایند. 

ضی  -6-4 شی، متقا ضی در حین دوره آموز ضور کامل متقا ضرورت ح شی،  بایدبا عنایت به  با توجه به برنامه کاری خود و عدم تداخل آن با زمان برگزاری دوره آموز

 نسبت به انتخاب دوره آموزشی اقدام نماید.

ضی با توجه به لزوم رعایت پیش نیا -6-5 سطوح درجه یک و کارگر ماهر ، متقا شی  سبت به انتخاب دوره جداول معرفی دوره ها با توجه به  بایدز در دوره های آموز ن

 آموزشی اقدام نماید.

 ساعت آموزش در ماه انتخاب نماید. 220متقاضی نمی تواند دو دوره آموزشی بصورت همزمان )دارای تداخل زمانی( و یا بیشتر از -6-6

 مهو: نکات 

شوند، می توا -1 شی بهره مند  شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموز شاوره و هدایت  صورت الکترونيکی از خدمات م ضيانی که تمایل دارند ب نند به متقا

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

ضيان با کارگاه -2 شنایی متقا شی در  به منظور آ صوص محتوای دوره های آموز شاوره های الزم در خ شی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اخ  م های آموز

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

 اسفند بهم  دی د / ماهبازدی

    بازدید همگانی

 

شی مورد نظر خود را در جدور -3 ضی دوره آموز ستان می پایانیهای  چنانچه متقا شی ای  ا ست، می  ای  دفترچه که حاوی دوره های آموز شد نيافته ا با

سازمان آموزش فنی و شانی  تواند به پایگاه ثبت نام اینترنتی  شور به ن صات دوره های  http://reg.portaltvto.comحرفه ای ک شخ بخش م

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

های آزاد فنی و حرفه ای نبوده و درحار حاضططر دوره های  ت آموزشططی و آموزشططگاههای فنی و حرفه ای محدود به مراکز ثاب اینکه آموزشبه با توجه  -4

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

و مراکز جوار  اوقات فراغت سربازان و فراهو نمودن زمينه اشتغار برای آنها ( روستایی )برای پوشش آموزشی روستایيان (،  پادگان )برای غنی سازی

شجویان( شی دان شش نياز آموز شگاهی )برای پو شی اجرا می دان ضيانی که جزء یکی از مخاطبي  بخش شوند، طبق برنامه های آموز های  ل ا متقا

 با استفاده از ای  دفترچه اقدام نمایند. ثبت نام در دوره های آموزشیتوانند جهت  می ،آموزشی م کور هستند

 

 نحوه ثبت نام: -7

صورت  -7-1 شی فقط ب شرکت در دوره های آموز ضیان  شود. الکترونیکیثبت نام از متقا ضیان ثبت نام می توانند با مراجعه به  انجام می  ثبت نام الکترونیکی  سامانهمتقا

 این دفترچه، ثبت نام نمایند. 2براساس نیاز آموزشی و عالقه و با در نظر گرفتن بند  http://reg.portaltvto.comسازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به نشانی 

 مراحل ثبت نام: -7-2

ضی باید با مراجعه به  1-2-7 شور  سامانهمتقا سازمان آموزش فنی وحرفه ای ک شی پس از مطالعه دقیق ثبت نام الکترونیکی  ضیحات دوره های آموز شاوره و تو و م

 نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خود اقدام نماید. هدایت آموزشی 

ست با  2-2-7 ضیان الزم ا سالمی مبلغمتقا شورای ا صوبه مجلس محترم  شی و 30000توجه به م شوره و هدایت آموز سه هزار تومان بابت م ریال  23000 ریال معادل 

ثبت نام  سدددامانهبخش خرید کارت اعتباری از طریق مراجعه به ابت ثبت نام هر دوره آموزش فنی و حرفه ای پرداخت نمایند که معادل دو هزار تومان ب

 و پرداخت از طریق شبکه شتاب امکان پذیر می باشد.الکترونیکی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور 

 دوره آموزشی می باشد.یک ی و ثبت نام در مدت اعتبار کارت های اعتباری تا پایان سار جار:   کر مهوت

)پیش نویس اطالعات دوره انتخابی( این  2)پیش نویس اطالعات فردی( و فرم شماره 1فرم شماره متقاضیان پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است  3-2-7

 نام الکترونیکی دوره های آموزشی اقدام نماید.دفترچه را تکمیل و پس از اطمینان از صحت اطالعات نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت 

سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آم 4-2-7 سال در  سکن نموده و فایل آن را برای ار صات ذیل ا شخ ضی باید یک قطعه عکس جدید خود را با م شی آماده متقا وز

 نماید.

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/
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شده از   صویری تهيه  شند فایل ت شته با ضيان توجه دا شی ای  پس در کلت کر: متقا صادره از طرف مرکز آموز شگاه يه مدارک  سایی و یا آموز شنا از قبيل کارت 

 :گواهينامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گيرد

 ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 100با درجه وضوح   6×4یا  3×4در قطع فایل مربوطه الزم است  -الف

 ت باشد.یو باکیل 70حجم فایل تصویر ارسالی باید کمتر از  -ب

 پیکسل باشد. 300×400پیکسل و حداکثر 200×300ابعاد تصویر ارسالی باید حداقل -پ

 گونه حاشیه زائد باشد.یه شده و فاقد هرتصویر باید در جهت صحیح و بدون چرخش ته-ت

شود در تصویر وجود نداشته  نامشخص بودن چهره متقاضی میتصویر متقاضی باید واضح و مشخص بوده و اثر مهر ، منگنه و سایر مواردی که منجر به مخدوش شدن و -ث

 باشد.

 پس زمینه تصویر باید کامالً سفید باشد. -ج

   مراجعه نمایند. http://reg.portaltvto.comبه نشانی  سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزشیبه  متقاضیان پس از آماده نمودن فایل تصویری و اطالعات الزم

سیت و... د ستان، نام حرفه، جن ساس تعیین نام ا ستخراج نموده و یا بر ا ساس کد دوره انتخابی که از این دفترچه ا ضی می تواند یا برا سبت به انتخاب دوره متقا سامانه ن ر 

 آموزشی مورد نظر اقدام نماید.

شامل گام بعدی پرداخت وجه ثبت نام دوره )های ست. برای این منظور اطالعاتی را که در کارت اعتباری دریافت کرده اید  سه رقمی( و  5 )پرونده  شماره( انتخابی ا شنا

فردی، و اطالعات بخش های را انتخاب « شروع ثبت نام»سپس گزینه  ،شود با دقت وارد نمایید رقمی( را به همراه عبارتی که داخل کادر مربوطه مشاهده می 6 ) پرداخت

 کنید.تصویر، تحصیلی، پستی و ... وارد

 ت کرات مهو: 

 ورود کليه اطالعاتی که با عالمت * در فرم مشخص شده اند الزامی است. -1

ارائه در هر یک از مراحل پ یرش، آموزش و آزمون در زمان ثبت نام اعالم می نماید با مسططتنداتی که  متقاضططیهر گونه مغایرت بي  اطالعاتی که  -2

 و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد. موجب ملغی شدن پ یرش فرد خواهد شد ،و همچني  عدم رعایت شرایط الزم واهدشدخ

شود اطالعات  باشد ل ا به متقاضيان اکيداً توصيه می امکان اصال  تحت هيچ شرایحی مقدور نمی تبصره: با توجه به اینکه پس از تایيد نهایی اطالعات،

 ت کنترر نموده و درصورت اطمينان از صحت آنها نسبت به تایيد نهایی اقدام نمایند.وارد شده را به دق

مشخصات دوره آموزشی، زمان دقیق  ، مشخصات فرد،شماره پروندهرا که حاوی « به مرکز آموزشیمتقاضی برگه معرفی »پس از تایید نهایی اطالعات، متقاضی  5-2-7

ش شی و آدرس مرکز آموز سبت به چاپ و نگهداری آن تا زمان مراجعه به مرکز  ،ی خواهد بودمراجعه فرد به مرکز آموز ست ن شاهده خواهند کرد که الزم ا م

  مربوطه اقدام نمایند.یا آموزشگاه آموزشی 

ان توسط سامانه ثبت با توجه به اینکه برای هر متقاضی نام کاربری و رمز ورود دائمی جهت اطالع کارآموز از وضعیت کلیه دوره های آموزشی انتخابی در هر زم 6-2-7

لذا به متقاضیان تاکید می گردد نسبت به حفظ و  ،نام الکترونیکی تولید خواهد شد و استفاده از آن جهت اطالع از نتایج آزمون های پایان دوره ضروری می باشد

 نگهداری آن اقدام نمایند.

 

 

 :مهلت ثبت نام -8

سه ماه شی  ضمن بازه  یکاز  1397سال  مچهار ثبت نام دوره های آموز شده و تا یک روز قبل از زمان پذیرش نهایی ادامه دارد. در  شروع دوره آغاز  ماه قبل از 

 زمانی فوق قابل تغییر بوده و در اختیار رئیس مرکز مربوطه می باشد.

ست سامانه  و با توجه به اینکه مهلت ثبت نام محدود ا شد. ثبت نامبا تکمیل ظرفیت  سته خواهد  ضیا ب سبت به لذا به متقا شود در همان روزهای اولیه ن صیه می  ن تو

 ثبت نام اقدام نمایند.

 ایند.تذکر مهم: ضرورت دارد کلیه متقاضیان در زمان درج شده در فرم معرفی متقاضی به مرکز جهت انجام پذیرش نهایی به مرکز مربوطه مراجعه نم
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 8صفحه 
 

 پیش نویس اطالعات فردی  -1فرم شماره 

 * نام پدر: -3 * خانوادگی:نام  -2 * نام: -1

 * جنسیت:- 4

      زن مرد 

 * شماره ملی: -6 * شماره شناسنامه: - 5

          

 
 تاریخ تولد:* -7

 روز           ماه                 سال     

        3 1 
 

 * محل تولد: -1

 

 : *وضعیت تاهل -9

 

 * تابعیت: -2 دین:-10

 وضعیت تحصیلی:*-12

 آموز دانش 

 دانشجو 

 فارغ التحصیل         

 عدم اشتغال به تحصیل 

 مقطع تحصیلی: *آخرین -13

 ابتدایی                       پایان دوره راهنمایی 

               دیپلم          فوق دیپلم   

        کارشناسی               کارشناسی ارشد 

      دکتری                  

 رشته تحصیلی: -14

 

                  :آخرین مقطع تحصیلی معدل -16 : گرایش-15

 وضعیت اشتغال: *-18 وضعیت نظام وظیفه: *-17

  قبالً شاغل)بیمه بیکاری( بیکار 

  کارجو         شاغل  دانشجو 

  دانش آموز    سرباز خانه دار 

 محل اشتغال:-19

 

 رگری:وضعیت ایثا-20

                خانواده شهدا خانواده جانبازان 

            خانواده آزادگان زمنده    ر 

 عضویت در بسیج: -21

               فعال عادی 
 

 وضعیت جسمانی:*-22

            سالم                                 بیمار قلبی 

 کم توان ذهنی          

 

 تی ده رقمی: *کد پس-23

          
 

 شماره تلفن ثابت : *-24

 شماره تلفن:
 

 پیش شماره:

  شماره تلفن همراه:*-25

 

 پست الکترونیک:-26

 آدرس محل سکونت: * -27

 خیابان :     استان :                            شهرستان:                                  شهر :                               

 کوچه:                             پال  :

 فراخوانی فایل تصویر متقاضی: *                                 -28

 

 

 

 

Browse 
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 پیش نویس اطالعات دوره انتخابی -2شماره  فرم

 معرفی شده از:*-29

     بیمه بیکاری         آموزش و پرورش           دانشگاه 

 ته امداد  کمی            بسیج                          اصناف 

  صنایع                    آزاد                          نام:              سایر 

نام مرکز آموزشیی/ مآموزشییمال م   -32 نام شهرستان محل برگزاری دوره: -31 نام استان محل برگزاری دوره: *-30

 ورل: *برگزاری د

 *کد دوره آموزشی:  -35 نام گروه آموزشی:  -34 نام خوشه آموزشی:  -33

 باشم  نمی         باشم  می                      متقاضی استفاده از امکانات شبانه روزی -36

  

 

 

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

ضی محترم: مراحل ثبت نام  صورت پذیرفت.متقا شرح ذیل  ست در زمان  شما با موفقیت به  ضی ا مقت

مدر  تحصیلی، کارت پایان خدمت )در صورت  کارت ملی، مشخص شده با همراه داشتن اصل شناسنامه،

وجود( و گواهینامه مهارت )به عنوان پیش نیاز برای دوره های سدددطح درجه یک( و برگ معرفی به مرکز 

 به آدرس مندرج در این برگه مراجعه نمایید. زادآموزشگاه های آ یا آموزشی

 عکس

 متقاضی

 نام: شماره پرونده:

 شماره ملی: نام پدر: نام خانوادگی:

 تاریخ شروع دوره: نام دوره آموزشی: کد دوره آموزشی:

 تاریخ آزمون پایان دوره: نوبت آموزشی: تاریخ خاتمه دوره:

 ه تماس متقاضی:شمار متقاضی استفاده از امکانات رفاهی:

 زمان مراجعه به مرکز آموزشی/ آموزشگاه آزاد:

 روز:                           مورخ:                 ساعت:
 آدرس محل سکونت متقاضی:

 :محل برگزاری دورهآدرس 

 شماره تماس:آدرس وب سایت مرکز آموزشی/آموزشگاه آزاد:                                                   
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 های دیگر معرفی متقاضی غیر بومی از استان -4فرم شماره 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ای استان................... حرفه اداره کل آموزش فنی و از:

 موضوع: معرفی متقاضی جهت شرکت در دوره 

 سالم عليکو

 با عنایت به تقاضای آقای / خانو .......................... فرزند.................... با شماره پرونده...................   ،احتراماً     

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

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

 مب ور فرمایند. استفاده نامبرده از امکانات شبانه روزی

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 شماره:

 تاریخ:
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 توضیحات مربوط به جداول : -9

شماره   ثبت نام در مراکز ثابت دولتی ها را نشدددان می دهد . متقاضدددیان  عناوین دوره های آموزشدددی در مراکز ثابت دولتی در اسدددتان : 1جدول 

 می توانند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این مراکز را از این جدول استخراج نمایند .

شماره   را نشددان می دهد. متقاضددیان ثبت نام در دوره های آموزشددی شددعب شددهری  اسددتان عناوین دور های آموزشددی شددعب شددهری : 2جدول 

 وره های آموزشی این بخش را از این جدول استخراج نمایند .می توانند اطالعات مربوط به د

شماره   اسدددتان را نشدددان می دهد . متقاضدددیان ثبت نام در دوره های آموزشدددی روسدددتایی  عناوین دوره های آموزشدددی سدددیار روسدددتایی : 3جدول 

 می توانند اطالعات این بخش را از این جدول استخراج نمایند.

ه های آموزشی پادگان های استان را نشان می دهد. کادر وظیفه مشغول در پادگان ها می توانند جهت ثبت نام در دوره های عناوین دور : 4جدول شماره 

 آموزشی اطالعات مربوطه را از این جدول استخراج نمایند.

گران، اصناف استان می توانند  صنایع، صنعت عناوین دوره های آموزش در صنایع و آموزش اصناف استان را نشان می دهد. کلیه مدیران : 5جدول شماره 

 اقدام نمایند. آن مجموعه رکناناطالعات مربوط به آموزش های مرتبط با صنایع مختلف استان را از این جدول استخراج و در خصوص ثبت نام کا

گاه ها و مراکز علمی می توانند جهت شرکت در دوره عناوین دوره های آموزشی جوار دانشگاهی استان را نشان می دهد، دانشجویان دانش : 6جدول شماره 

 های آموزشی مورد نظر اطالعات الزم را از این جدول استخراج نمایند.

ماره  ش یان شدددرکت در  : 7جدول  قاضددد هد. مت تان را نشدددان می د فه ای اسددد های آزاد فنی و حر گاه  های آموزشدددی در آموزشددد ناوین دوره   ع

 از این جدول استخراج نمایند.  ها را د فنی و حرفه ای می توانند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این آموزشگاههای آزا هدوره های آموزشی آموزشگا

 اطالعات مربوط به مراکز ثابت آموزشی استان را  نشان می دهد. : 8جدول شماره 

 ان می دهد.های آزاد فنی و حرفه ای استان را نش اطالعات مربوط به آموزشگاه  : 9جدول شماره 

 می دهد. را  نشان 1397سال  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورتقویم اجرایی آزمون های هماهنگ و ادواری  : 10جدول شماره 
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شماره  ب : 1جدول   ت دولتی عناوین دوره های آموزشدددی در مراکز ثابت دولتی در اسدددتان ها را نشدددان می دهد . متقاضدددیان ثبت نام در مراکز ثا

 می توانند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این مراکز را از این جدول استخراج نمایند .
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 ادامه دوره های ثابت شهری
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شماره   زشددی شددعب شددهری عناوین دور های آموزشددی شددعب شددهری اسددتان را نشددان می دهد. متقاضددیان ثبت نام در دوره های آمو : 2جدول 

 می توانند اطالعات مربوط به دوره های آموزشی این بخش را از این جدول استخراج نمایند
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شماره   عناوین دوره های آموزشدددی سدددیار روسدددتایی اسدددتان را نشدددان می دهد . متقاضدددیان ثبت نام در دوره های آموزشدددی روسدددتایی  : 3جدول 

 عات این بخش را از این جدول استخراج نمایند.می توانند اطال
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عناوین دوره های آموزشی پادگان های استان را نشان می دهد. کادر وظیفه مشغول در پادگان ها می توانند جهت ثبت نام در دوره های  : 4جدول شماره 

 ند.آموزشی اطالعات مربوطه را از این جدول استخراج نمای
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عناوین دوره های آموزش در صنایع و آموزش اصناف استان را نشان می دهد. کلیه مدیران صنایع، صنعت گران، اصناف استان می توانند  : 5جدول شماره 

 ام کارکنان آن مجموعه اقدام نمایند.اطالعات مربوط به آموزش های مرتبط با صنایع مختلف استان را از این جدول استخراج و در خصوص ثبت ن

 
 

 

 

عناوین دوره های آموزشی جوار دانشگاهی استان را نشان می دهد، دانشجویان دانشگاه ها و مراکز علمی می توانند جهت شرکت در دوره  : 6جدول شماره 

 های آموزشی مورد نظر اطالعات الزم را از این جدول استخراج نمایند.
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 20صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 

 



 21صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 



 22صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 



 23صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 



 24صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 



 25صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 



 26صفحه 
 

جدددول 



 27صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  ه آموزشگاهاطالعات مربوط ب :  9شماره 

 
 



 28صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 



 29صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 



 30صفحه 
 

 فارسفنی و حرفه ای استان  های آزاد اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 



 31صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 



 32صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 



 33صفحه 
 

 فارس های آزاد فنی و حرفه ای استان اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 



 34صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 



 35صفحه 
 

 فارسهای آزاد فنی و حرفه ای استان  اطالعات مربوط به آموزشگاه :  9جدول شماره 

 
 

 



 0صفحه 
 

 توضیحات :

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

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

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

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

صرفاً در تاریخ هآزمون پایان دوره کلیه کارآموزان بخش های مخ -5 شگاه، زندان، پادگان و تفاهمنامه ها  صنایع، جوار دان ستایی،  شی اعم از مراکز ثابت، کارگاه های واگذاری، رو شت گانه فوق الذکر تلف آموز ای ه

 برگزار می شود.

شتر از ظرفیت حوزه های -6 صورت وجود کارآموزان بی شیابی مهارت، در  شت گانه برای اجرای آزمون برنامه ریزی  مناطق می توانند با هماهنگی دفتر ارز شنبه قبل از هر یك از تاریخ های ه ستان روز پنچ  آزمونی ا

نماین

 جایگزین شود 97تقویم اجرایی سال 

 آزمون های ادواری آزمون های هماهنگ

 مرحله
رفی به آزمون آخرین مهلت مع

 توسط سیستم آموزش
 تاریخ آزمون کتبی

 آزمون های تئوری به صورت الکترونیکی و بر اساس تقویم استانی برگزار می شود

 21/02/97 11/02/97 مرحله اول

 01/04/97 22/03/97 مرحله دوم

 05/05/97 26/04/97 مرحله سوم

 16/06/97 06/06/97 مرحله چهارم

 27/07/97 17/07/97 مرحله پنجم

 02/09/97 22/08/97 مرحله ششم

 14/10/97 04/10/97 مرحله هفتم

 19/11/97 09/11/97 مرحله هشتم
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