
  سواالت متداول اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

 

  :شغلی وشایستگینحوه دریافت گواهینامه مهارت 

 
 :محترم  براساس رعایت شرایط استاندارد دوره ها می توانند به شرح ذیل اقدام نمایند متقاضیان

 طی دوره های آموزشی در مرکز آموزش فنی حرفه ای استان -1

 در آموزشگاههای آزاد دارای مجوز از سازمان فنی وحرفه ایطی دوره های آموزشی  -2

 شرکت در آزمونهای ادواری -3

 ثبت نام:

 حضور در پذیرش )مراکز فنی وحرفه ای و یا آموزشگاههای آزاد سطح استان( -1

 دورهپایان ) ثبت نام شده(  ومعرفی فرد توسط مرکز یا آموزشگاه  به آزمون   آموزشیطی نمودن دوره  -2

 :الزممدارک 

داشتن گواهینامه مهارت پیش نیاز )  -4     3*4یک قطعه عکس  -3کپی کارت ملی     -2کپی ازتمام صفحات شناسنامه     -1

 داشتن شرایط جسمانی وسنی طبق استاندارد آموزشی -5      درصورتی که دوره ثبت نامی دارای پیش نیاز باشد(   

  :ای  صالحیت حرفهنحوه دریافت گواهینامه مدارک و 

با رعایت شرایط  "پروانه کسب وکار "شغلی برای دریافت  و تجارب دارای مهارتقانون نظام صنفی( 13)ماده محترم   متقاضیان

 به یکی از مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان مراجعه نمایند:با دردست داشتن مدارک ذیل 

 3*4یک قطعه عکس  -3کپی کارت ملی                 -2کپی ازتمام صفحات شناسنامه              -1

 داشتن شرایط جسمانی وروانی طبق استاندارد آموزشی -5      اخذ نامه از اتحادیه صنوف برای ثبت نام در حرفه مورد نظر -4

 کسب نمره قبولی در آزمون کتبی وعملی حرفه مورد درخواست -6

 :تبصره

، متقاضی باید دوره آموزشی حرفه مورد   برای استاندارد آموزشی ص مرکز ثبت نامیخبه تشدرصورت نیاز  -1 

 نظر را نیز طی نماید.

 متقاضیان کم سواد در آزمونهای عملی شرکت خواهند نمود.  - 2 

 : ادوارینحوه دریافت گواهینامه مدارک و 

 اقدام نمایند :ثبت نام نسبت به بصورت اینترنتی    http://advari.irantvto.irمحترم  از طریق سایت    متقاضیان

 نمایدتعیین در هنگام ثبت نام  زمان وتاریخ آزمون را شخصًا متقاضی می بایست  -

 از سایت برای آزمونده دهنده الزامیست جلسهدریافت کارت ورود به  -

 های کتبی ادواری بصورت الکترونیکی )آنالین( در حوزه های تعیین شده در کارت ورود به جلسه  قابل اجراست.آزمون  -

http://advari.irantvto.ir/


آزمون عملی  به مرکز مربوطه شرکت آزمونده بعد از آزمون آنالین ومشاهده نمره قبولی می بایست جهت هماهنگی برای  -

 مراجعه نماید

 .وپیوسته اجرا می شوندوند درج می ش توجه : حرفه های ادواری ساالنه در سایت مربوطه

 : (و.. و تفاهمنامه ها)قالی بافان و صنایع دستی ساختمانیصنعت پروانه مهارت نحوه دریافت مدارک و 

 مرحله درکل سال (  4می توانند براساس تقویم وزمان بندی اعالم شده ) ساختمانصنعت کارگران عمومی محترم  متقاضیان 

 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند

  ( اقدام شودویا شخصاً  انجمن صنفی -آموزشگاههای آزاد –کافی نت ها  –) دفاتر پیشخوان ازطریق بصورت اینترنتی  -

وپایان خدمت  خودرا دردسترس  3*4قطعه عکس می بایست  قبل از اقدام به ثبت نام شناسنامه ،کارت ملی ، یک 

 قرادهید.

 ی شغل مورد نظربرا داشتن شرایط جسمانی وسنی طبق استاندارد آموزشی -

 پروانه مهارت صنعت ساختمان الزامیستاخذبرای فقط تن پایان خدمت داش -

وپایان خدمت( وتحویل آن به مسئول  3*4تهیه پرینت ثبت نامی وکپی از مدارک ) شناسنامه ،کارت ملی ، یکقطعه عکس -

  آزمون عملی قبل از برگزاریمرکز آزمون 

 تبصره: -

 در آزمونهای عملی شرکت خواهند نمود. فقط  ) زیر پنجم ابتدایی (متقاضیان کم سواد  -

 الزامیست متقاضیان مرد داشتن پایان خدمت برای  -

 

 شرایط قبولی در کلیه آزمونهای آموزش فنی وحرفه ای

 می باشد 155از   05نمره قبولی درآزمون کتبی )آنالین وپاسخنامه( کسب حداقل 

 می باشد 155از    05کسب حداقل نمره قبولی درآزمون عملی    

 باشد 155از 05قبول نهایی میبایست طبق فرمول ذیل موفق به کسب نمره 

 * نمره کتبی (  %20* نمره عملی( + ) 00%)  ≥ 05

 

 

 



 : گواهینامه)چاپ(دریافت پرداخت هزینه و نحوه 

 ( taltvto.comhttp://porآدرس پرداخت نماینداینکار ازرا  هزینه صدور گواهینامه مهارتقبولین نهایی باید 

 بصورت اینترنتی اقدام نمایند. ( ویا شخصاً انجمن صنفی -آموزشگاههای آزاد –کافی نت ها  –) دفاتر پیشخوان در 

 اقدام شودگواهینامه برای چاپ قسمت استعالم ارطریق سایت  -1 

 

 وسپس وارد نمودن مشخصات کامل

 

 ونهایتاً بعداز جستجو نسبت به چاپ گواهینامه اقدام گردد .

  مزایای گواهینامه ها

 ISCOملی گواهینامه ها براساس کدهای جهانی لداشتن اعتبار بین ال .1

 و....و اصناف سازمانها ونهادها احراز صالحیت حرفه ای در بخشهای مختلف شغلی در  .2

 تطبیق بعنوان واحد درسی در نظام آموزش وپرورش )شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای ( .3

 طرح طبقه بندی مشاغل .4

 برخورداری از تسهیالت بانکی در حوزه های خوداشتغالی و کارآفرینی و.... .0

 قابل ترجمه برای کشورهای مقصد .6

 وکار راه اندازی کسب ارائه برای مدارک استخدامی و .0

http://portaltvto.com/

