
                                                                                            اجرای آزمون کتبی      

 

 و اتحادیه ها فرآیند اجرای ثبت نام الکترونیکی متقاضیان آزمون ادواری                                  
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اجرای آزمون عملی               

 

 

 

 

 

 گام اول مراجعه به سامانه ثبت نام و دریافت دفترچه ثبت نام و خرید کارت اعتباری

  

آزمون حرفه انتخاب و راهنما دفترچه مطالعه دوم گام  
 

 

   http://advari.irantvto.irمراجعه به بخش سامانه ثبت نام آزمون ادواری به نشانی ) گام سوم

 
 تعیینو  

 گام چهارم تکمیل فرم ثبت نام در سامانه)درج اطالعات فردی و مشخصات حرفه آزمونی مورد تقاضا و...ورود شماره پرونده وشناسه پرداخت   

 

سیستم پس از نهایی شدن ثبت نامگام پنجم اخذ کد رهگیری از   

 

 

 گام هشتم دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در دوره زمانی مقرر از طریق سامانه

 

 

 گام دهم معرفی به کارگاه برای آزمون عملی
 

 

 گام نهم مراجعه به مراکز برای تشکیل پرونده
 

 پایان

اقدام برای آزمون عملی مجدد 

 واریز هزینه آزمون مجدد

دمردو  

 مردود

 قبول

 

 گام یازدهم اعالم وضعیت قبولی نهایی
 

 

http://advari.irantvto.ir  دوازدهم مراجعه به سامانه الکترونیکی و پرداخت هزینه صدور گواهینامه گام  
 

گواهینامه مهارت دریافت 

 

 گام هفتم تأیید نهایی اطالعات و اتمام مراحل ثب  گام ششم ویرایش اطالعات درج شده در سامانه در صورت نیاز                                

  بولق

 



 

 راهنمای سنجش ؛ مهارت و تعیین صالحیت حرفه ای در برگزاری آزمون

 ضوابط و مقررات

 ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون های ادواری بصورت الکترونیکی صورت میپذیرد --1

 ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون های دوره آموزشی مراکز دولتی و مؤسسات غیردولتی در مراکز آموزشی صورت میگیرد -2

سایر مقررات مندرج در دفترچه راهنما  اشتن شرایط عمومی و اختصاصی و رعایتمتقاضیان با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام الکترونیکی آزمون های ادواری و د -3

 باید در آزمونهای ادواری ثبت نام نمایند.

ریال و برای حرفه های فنی)خوشه صنعت  280000غیر دولتی برای حرفه ای خوشه خدمات دولتی وحق تشریفات آزمون برای متقاضیان آزمون های ادواری و مراکز  -4

 باشد ریال می  420000هنراورزی ( و فرهنگ و و کش

 ریال می باشد 400000مجدد در تمام حرفه ها  حق تشریفات آزمون برای متقاضیان آزمون های- 5

 قاضی آزمون ادواری میتواند در طول یک سال فقط دو مرتبه برای شرکت در آزمون یک حرفه ثبت نام نماید.مت -5

 ریال میباشد.500000هزینه صدور گواهینامه صالحیت شغلی  -6

 قابل دریافت است .  از آدرس الکترونیکی آیین نامه ها و دستورالمل های سنحش مهارت و صالحیت حرفه ای -7

 راهنمای فرآیندهای تمدید ؛ تعویض و صدور المثنی گواهی نامه های مهارت

است و ارائه مدارک مورد ذی نفع به ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان دفاتر پیشخوان دولت و یا مراکز پستی طرف قرارداد و تکمیل فرم درخو مراجعه فردی --1

 وابط و مقررات سازمانل ؛ کارت ملی ؛ گواهی نامه مهارت ؛ کارت پایان خدمت برای آقایان و پرداخت هزینه صدور گواهی نامه مهارت جدید( بر اساس ضنیاز )شام

عیین قابلیت تمدید بررسی سوابق و مستندات جهت اطمینان از اصالت داشتن گواهی نامه قبلی توسط ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای صادر کننده گواهی نامه و ت -2

 و یا تعویض گواهی نامه مورد تقاضا در پورتال جامع سازمان صورت میپذیرد

 کتبی و عملی و یا صرفا عملی با پرداخت حق تشریفات برای ذی نفعانی که گواهی نامه های آنان میبایست تعویض گردد شرکت در آزمون های  -3

 در صورت قبولی در آزمون با پرداخت هزینه صدور گواهی نامه مهارت جدید برای متقاضیان صادر خواهد شد -4

 صدور گواهی نامه مهارت جدید را پرداخت مینمایند برای گواهی نامه های قابل تمدید متقاضیان فقط هزینه  -5

 قابل دریافت است .  اطالعات دقیق تر در خصوص طی مراحل قانونی و دستور العمل ها از طریق الکترونیک -6

جمله آموزش و پرورش تأمین اجتماعی و مترجمان  راهنمای نحوه فرآینداستعالم اصالت گواهی نامه ها برای استفاده مرتبط سایر دستگاهها از

 رسمی قوه قضائیه

ستکاه های مذکور وزارت آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی دسترسی الزم برای دریافت استعالم اصالت کواهی نامه های مهارت را دارند. لذا کاربران د --1

 افت اصالت گواهی نامه های مهارت متقاضیان اقدام نمایند.میتوانند با درج کد کاربری و رمز اختصاصی نسبت به دری

برای مراجعه متقاضیان قابل  مترجمان رسمی قوه قضائیه تأیید شده که آدرس آن ها در لینک -2

هارت متقاضیان را دارندو دسترس میباشد دارای سطح دسترسی الزم به منظور دریافت استعالم اصالت گواهی نامه از پورتال جامع سازمان به منظور ترجمه گواهی نامه م

 صی نسبت به دریافت اصالت گواهی نامه متقاضی اقدام نمایند .میتوانند با کد کاربری و رمز اختصا

قابل دریافت خواهد بود با عنایت به   آدرساطالع دقیق تر در خصوص طی مراحلی قانونی و دستور العمل ها در  -3

م اصالت گواهی نامه های مهارت سازمان نیازی به مکاتبه اداری از سوی دستگاههای دسترسی های ایجاد شده و تعامل دستگاههای اجرایی مذکور در خصوص استعال

 اجرایی فوق نخواهد بود
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 و شیوه اخذ گواهی نامه های راهنمای قوانین و مقررات فرآیندهای آزمون 

                                         رسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشو                         
 ره سازمانراهنمای بهره مندی از مزایای گواهی نامه مهارت نحوه دریافت گواهی نامه مهارت و انواع گواهی نامه صاد

 گواهی نامه 

تقاضیان دریافت گواهینامه با شرکت در نامه صالحیت شغلی اعطاء میشود . مبه اشخاصی که در ارزشیابی احراز صالحیت شغلی و حرفه ای موفقیت کسب کنند گواهی 

 د شد .نکشور خواهآزمون های کتبی و عملی و قبول نهایی موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

 انواع گواهی نامه مهارت 

 گواهی نامه صالحیت شغلی

شده  ر که پس از قبولی متقاضی در آزمونهای کتبی و عملی به ایشان اعطای میگردد و بیانگر صالحیت حرفه ای فرد بر اساس شماره استاندارد قیدبمدرکی است معت

 راد گواهی نامه صالحیت شغلی اعطاء میشودارت به اافهر سطح مهبرای احراز شغل مربوطه میباشد متناظر با 

 گواهی نامه صالحیت شایستگی

اری شده بر اساس طبقه بندی بین المللی مشاغل طی نموده و در آزمون انداردهای آموزش شایستگی کد گذبه افرادی که دوره آموزشی شایستگی را در یکی از است

اند گواهی نامه صالحیت شایستگی اعطا میگرددو فرد متقاضی میبایست حد نصاب قبولی در آزمون عملی جامع  کتبی و عملی موفق به کسب حد نصاب نمره شده

 صالحیت شغلی مربوطه را کسب نموده تا بتواند گواهی نامه صالحیت شغلی مرتبط با آن را دریافت نماید .

 پروانه مهارت صنعت ساختمان

)مصوب هیأت محترم وزیران ( به افرادی که پس از طی دوره آموزشی و یا پس از کسب تجربه در آن دسته از امور فنی در   صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر

 بخش های ساختمان و شهرسازی در آزمون های کتبی و عملی شرکت نموده و موفق به کسب حد نصاب نمره میشوند پروانه مهارت اعطاء میشود.

 گواهی نامه صالحیت حرفه ای

های فنی این دسته از  در راستای فراهم نمودن زمینه های بهره مندی قالی بافان و دارندگان مشاغل وابسته از مزایای قانون تأمین اجتماعی تعیین صالحیت مهارت

شدگان گواهی نامه مهارت یا گواهی  توسط دفتر سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای صورت میپذیردو به قبول؛ متقاضیان بر اساس تفاهم نامه های منعقده فی مابین 

 صالحیت حرفه ای اعطاء میگردد .

 مزایای گواهی نامه مهارت

( میباشد که دارندگان آن با احراز صالحیت شغل می توانند از مزایای قانونی ) که برخی  2008iscoگواهی نامه مهارت سازمان دارای کد استاندارد بین المللی مشاغل )

 از این موارد  به شرح ذیل میباشد ( بهره مند شوند.

 را دارد ( icoگواهی نامه های صالحیت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابلیت ترجمه رسمی ارائه در کشورهای عضو سازمان بین المللی کار  )

وس را در شاخه گواهی نامه های مهارت قابلیت ارائه به اتحادیه ها و صنوف برای اخذ مجوزهای  شغلی و همچنین در آموزش و پرورش جهت انطباق برخی از در

 کارودانش دارد .

بافان و بافندگان فرش و بیمه   گواهی نامه مهارت قابلیت ارائه به سازمان تأمین اجتماعی با هدف استفاده از بیمه های مربوط به صنایع ساختمان و تفاهم نامه های قالی

 بیکاری را دارد 

 نحوه دریافت گواهی نامه مهارت

 هارت شوندمتقاضیان به دو روش ذیل میتوانند موفق به اخذ گواهی نامه م

اههای آزاد غیردولتی الف ( شرکت در دوره های آموزشی و معرفی به آزمون : در این روش متقاضیان پس از گذراندن دوره های آموزشی در مراکز دولتی و یا آموزشگ

ی )کتبی( و عملی میتوانند گواهی نامه مهارت تحت نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به واحد آزمون معرفی میشوند که پس از قبولی نهایی در آزمون تئور

 دریافت کنند

ای افرادی که به هر ب( متقاضیان شرکت در آزمونهای ادواری صنعت ساختمان و تفاهم نامه : ازمونی است که به صورت دوره ای برای تعیین مهارت و صالحیت حرفه 

ت آموزش فنی و حرفه ای برگزار میگردد . این دسته از متقاضیان نیز با قبول نهایی در آزمونهای کتبی نحو ممکن مهارتی را کسب نموده اند بر اساس استانداردهای مهار

 )الکترونیکی ( و عملی میتوانند گواهی نامه صالحیت شغلی دریافت نمایند . 

 



 

                       

 فرآیند دریافت گواهینامه صالحیت شغلی                           

  

 
 

 

 

 

 
 

 صنعت ساختمان و تفاهم نامه های قالی بافان و بافندگان فرشهنمای ثبت نام در آزمون ادواری را

 نحوه ثبت نام

جعه به سامانه ثبت نام ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمونهای ادواری ؛ تفاهم نامه و صنعت ساختمان به صورت الکترونیکی انجام میشود. متقاضیان میتوانند با مرا

بر اساس تجارب و مهارت شغلی و یا در نظر گرفتن شرایط مندرج در  http://advari.irantvto.irسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی  الکترونیکی

 دفترچه راهنما در آزمون ثبت نام نمایند .

 زمان ثبت نام 

 میتوانند با مراجعه به سایت مذکور بر اساس دفترچه راهنمای الکترونیکی نسبت به ثبت نام در آزمون های ادواری اقدام نمایند آزمون هایالف ( متقاضیان آزمون ادواری 

 مذکور به صورت الکترونیکی و در طول سال برگزار میگردد و فاقد محدودیت زمان ثبت نام میباشد .

م نامه ها بر اساس تقویم زمان بندی ساالنه میتوانند با مراجعه به سایت مذکور نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ها ب ( متقاضیان آزمونهای صنعت ساختمان و تفاه

 اقدام نمایند .

 عملی –راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی 

کارت  http://advari.irantvto.irده به تاریخ آزمون با مراجعه به نشانی الف( متقاضیان آزمون های ادواری ؛ صنعت ساختمان و تفاهم نامه ها میتوانند سه روز مان

 ورود به جلسه خودرا دریافت کنند و از زمان و محل آزمون خود مطلع گردند .

سازمان میتوانند کارت ورود به جلسه خودرا از طریق نشانی ب( کارآموزان مراکز دولتی و غیردولتی سه روز قبل از آزمون از طریق پورتال جامع 

http://azmoon.portaltvto.com  . دریافت کنند 

 راهنمای فرآیندهای سنجش مهارت آزمون های کتبی و عملی

 مراحل اجرای آزمون

 ی است آزمون هر حرفه شامل دو مرجله آزمون کتبی و عمل

 مشخص شده برای متقاضیان آزمون ادواری در آزمونهای کتبی شرکت کنند . متقاضیان باید طبق برنامه زمانبندی برای کارآموزان مراکز آموزش و بر اساس تاریخ آزمون

و اطالع از زمان و مکان آزمون عملی از طریق مرکز  ادواری و مراکز آموزش دولتی و غیردولتی پس از قبول در آزمون کتبی نسبت به تکمیل پرونده متقاضیان آزمونهای

 آزمون خود اقدام نمایند 

 شرایط قبولی در آزمونها:

  100از  70حد نصاب قبولی در آزمون عملی                                               100از  50حد نصاب قبولی در آزمون کتبی 

  75/0+ نمره آزمون عملی  25/0= نمره آزمون کتبی 70  با فرمول مقابل          100از  70شرط قبولی نهایی کسب نمره معدل

ر آزمون مجدد عملی قبول شدگان آزمون کتبی که در اولین مرحله از آزمون عملی مردود میشوند طبق برنامه زمانبندی )اعالم شده توسط هر استان ( فرصت شرکت د

 را دارند

عملی میتوانند در در صورتی که متقاضیان حداقل نمرات آزمون کتبی و عملی را کسب نمایند ولیکن )حسب فرمول باال ( مردود معدل گردند همانند مردود آزمون 

 آزمون مجدد عملی شرکت نمایند .

 

ثبت نام در آزمون                                       

 ادواری

 

ثبت نام در 

آزمونهای تفاهم 

 نامه 

 

شرکت در 

 آزمون کتبی

    آزمون 

 عملی

 

صدور 

 گواهینامه

 

 آزمون عملی

 محدد

 پایان

 قبول قبول

 قبول مردود
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عالم نتایج آزمون عملی به پورتال جامع سازمان مراجعه و نسبت به پرداخت هزینه قبول شدگان نهایی الزم است به منظور پرداخت هزینه صدور گواهی نامه خود پس از ا

 صدور گواهی نامه اقدام نمایند .

 

 

 مراحل اجرایی نحوه احراز اصالت گواهی نامه مهارت متقاضیان جهت ترجمه  

                     

فرآیند صدور تأییدیه اصالت گواهی نامه مهارت 

 جهت مترجمان رسمی

مراجعه فرد ذی نفع یا نماینده قانونی با ارائه وکالت نامه معتر یا 

 ارائه مدارک ذیل به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان :

 اصل و تصویر گواهی نامه مهارت فنی و حرفه ای

 (اصل و تصویر مدارک هویتی)شناسنامه یا کارت ملی

نامه درخواست استعالم تأیید اصالت گواهینامه مهارت مترجم 

رسمی قوه قضائیه) نامه روی کاغذ سربرگ دار با مهرو امضا 

مترجم رسمی قوه قضائیه( به مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 

 استان

 مهارتتکمیل فرم درخواست بررسی اصالت گواهی نامه 

گواهی نامه های مهارت سازمان صادر شده قبل از 

  1392سال 

 ()گواهی نامه های مهارت قدیمی

أییدیه گواهی نامه صدور ت

 مهارت

 

دریافت تأییدیه اصالت گواهی 

نامه مهارت از پورتال جامع 

 سازمان

گواهی نامه های مهارت سازمان صادرشده از سال 

 به بعد 1392

 (طریق پورتال) گواهی نامه های صادره از 

 الف ب

 به دارالترجمه مورد تأیید قوه قضائیه مراجعه فرد ذی نفع 

( : اصالت گواهی  مترجم رسمی قوه قضائیه )کاربرمعرفی شده

 رح ذیل بررسی میکند:نامه مهارت به ش

 ورود کاربر به سامانه پورتال جامع سازمان

 انتخاب منوی پژوهش                                 منوی آزمون

تخاب گزینه سامانه آزمون لینک اصالت گواهی نامه مهارت برای ان

 مترجمین رسمی قوه قضائیه

 

 


