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 مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها

 با سالم و صلوات بر محمد)ص( و آل محمد )ص(

 

 جدرهد ی مههار   صهد ر وواهننامهه   تمدرهد    تنهورر حوهو    هها  در ووهو    احتراماً با توجه بهه دروواته   اتهتا    

حمارنهد   ای( برای متقاضناحی که اعالم مهی فهی مهار    وواهی صالحن  حری آموزشی، اد اری، پر احهی پارا  د ر )وواهننامه

بهه  اته    بارسهته  های تازما  مندی متقاضی از مزارای  قاحوحی وواهننامه   به منظور بهر  شد  ات  مفقوداصل مدارک آحا  

مهامی  ، بها رعاره  ت  ی مههار    تمدرد وواهننامهه  وواهننامه جدردصد ر ،ی احتمالی جلوونری از هرووحه توء اتتفاد  منظور

 با احجام مراحل ذرل صور  پذررد:های الزم   ها   با اعمال کنترل   حظار حامه ها   شنو  دتتورالعمل

حظهر از موهل اوهذ    ای اتتا  را مراکز آموزش فنی   حرفهه ای صهر    به ادارا  کل آموزش فنی   حرفه حفع  مراجعه ذی -2

  ی به عمل آرد.،در ارن ووو  از طرق مختلف اطالع رتاحی مهار  وواهننامه

ی  وواهننامهه  -به همهرا   توها رر کهار  ملهی    توورل آ   فرم درووات  مطابق حموحه پنوت  توتط متقاضی   تکمنل  -1

په  از کنتهرل      ،کهل    مرکز رها ادار    بهمهار  قبلی ) در صور  در اوتنار داشتن (   کار  پارا  ودم  برای آقارا  

 داما  بعدی احجام می پذررد.مطابق  با اصل مدارک مستندتازی   اق

ی ودما  به متقاضنا    با توجه به دتترتی ارجاد شد  در پورتهال آزمهو  جهه  بررتهی       به منظور تسهنل در ارائه  -9

اتتعالم اصال  وواهننامه های صادر شد  از زمها  اتهتقرار پورتهال جهامع تهازما  کارشناتها  آزمهو  مراکهز   ادارا          

می تواحند حسب  به بررتی درووات  افرادی که از تارر اتتا  ها حنهز   "جوی داوطلبجست" تنجش اتتا  در منوی

 ، حنز اقدام حمارند.وواهننامه درراف  حمود  احد

ی مهار  قبلی متقاضی در تارر اتتا  ها صهادر شهد    مربهوه بهه تهنوا  قبهل از اتهتقرار        چناحچه وواهننامه : تذکر

 اتتعالم شود.  متقاضی از اتتا  صادر کنند  ررز حمرا ی مهار    ننامهاصال  وواه، ابتدا  می باشدپورتال 

 ی قبلی به رکی از ر ش های زرر احجام می شود.بررتی توابق   مستندا  جه  اطمننا  از داشتن اصال  وواهننامه -4

 

 

 اقدام اداری شرح ردرف
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ی قبلهی را  متقاضی، اصهل وواهننامهه  

 ادارا در ارائه حمود    توابق آ  حنهز  

 کل را پورتال موجود ات .

ی اصهالحنه  13/4/31مهور    29153/922/31ی بر اتاس دتتورالعمل شمار 

ی تههنجش   ارزشههنابی مهههار  حسههب  بههه تمدرههد  شههنو  حامههه 22ی مههاد 

 اقدام می شود.  ی مهار وواهننامه
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 اقدام اداری شرح ردرف
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ی قبلههی متقاضههی  اصههل وواهننامههه 

ادارا  مفقود شد   لی تهوابق آ  در  

 موجود ات . ورتالرا پ کل

از  یکیی    رها تمدرهد   جدرهد ی برای دررافه  وواهننامهه   بایستی( متقاضی 2

 اقدما  زرر را احجام داد    مستندا  را ارائه حمارد.

ی اتتشهادره مولی به امضای تهه حفهر از معتمهدرن بها ذکهر      الف( تهنه   ارائه

شخوا    آدرس دقنق آحا  به احضمام توورر کهار  ملهی   تارنهد موضهری     م

امضای حداقل د  حفر از آحا  مبنی بر فقدا  وواهننامه مههار  بهر ا هر تهواح      

 طبنعی، آتش توزی، ترق    ... .

)ههر   حوبه  9ب( حشر آوهی فقدا  وواهننامه در رکی از جرارد کثنراالحتشار در 

ی د  حسخه از ر زحامه برای هر حوب  از احتشهار بهه ادار    د  هفته رک بار(   ارائه

 ای اتتا .   کل آموزش فنی   حرفه

ی تعهد موضری از دفاتر  ب  اتهناد رتهمی مبنهی بهر مفقهود شهد        ج( ارائه

ی احتمالی در قبهال  وواهننامه های قبلی   پذررش تبعا  هرووحه توء اتتفاد 

ی آ  بهه ادار  کهل آمهوزش فنهی       صد ر وواهننامه های مهار  جدرد   ارائه

 ای اتتا . حرفه

مهور    29153/922/31ی بر اتاس دتتورالعمل شهمار   2پ  از احجام بند( 1

ی تهنجش   ارزشهنابی مههار     شهنو  حامهه   22ی ی مهاد  اصالحنه 13/4/31

 اقدام می شود. حسب  به تمدرد وواهننامه
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ی قبلههی متقاضههی  اصههل وواهننامههه 

چنهنن تهوابقی در    مفقود شد    هم

ادار  کههل موههل صههد ر رهها پورتههال   

 موجود حنس .

متقاضی بارد مطابق با ضوابط   مقررا  در آزمو  های کتبی   عملهی شهرک    

مربوطهه  ی  هزرنهه  قبولی په  از پرداوه     کسب حد حواب حمود  در صور 

 ی جدرد صادر شود.   وواهننامه فق ضوابط   مقررا ، 

 

  فق ضوابط   مقررا ی مهار  جدرد اهننامهرداو  هزرنه صد ر ووپ-1

تاکنهد   ی مهار  جدرد متقاضی با رعار  ضوابط   مقررا  تازما  صادر   توورل  مهی شهود.  پ  از طی مراحل فوق وواهننامه

ی تهنجش   ارزشهنابی   شهنو  حامهه   22ی ی ماد اصالحنه 13/4/31مور   29153/922/31مفاد دتتورالعمل شمار   می وردد

 قبل از احجام هرووحه اقدام به اطالع متقاضی رتاحد  شود.  وواهننامه جدرد ، شرارط   ضوابط تمدرد وواهننامه   را صد ر مهار

 

 

  

  



 گواهی نامه مهارت  فرم درخواست تمدید /صدور المثنی 

 

........ / شهرستانمحترم آموزش فنی و حرفه ای استان / رییسمدیرکل  

 با سالم 

                           با توجه به مستندات و اطالعات زیر متقاضی تمدید ....................کد ملی ................ با اینجانب  ،با احترام           

 می باشم. المثنی            صدور 

 نام :  -1

 نام خانوادگی :  -2

 فرزند :  -3

 متولد :  -4

 گواهی صالحیت حرفه ای               پروانه مهارت              گواهی نامه نوع مدرک قبلی :  -5

 صدور گواهی نامه قبلی :  استان محل -6

 :       گواهی نامه قبلیمرکز محل آموزش یا آزمون  -7

 شماره گواهینامه قبلی: -8

 شماره تماس: -9

 

      

 امضا

 

 نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده مدارک  :     
 مستندات ناقص است              مستندات کامل است                               

 توضیحات : 

 

 امضا                                                                                                                     

 

 

 :اصالت مدارکنام و نام خانوادگی بررسی کننده 

  اصالت ندارد                                                                        مدارک قبل اصالت دارد 

 توضیحات : 

                                                                                        

 امضا                                                                                                                     

 


