
 پرسش های متقاضیان در خصوص آزمون های مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

  ؟ثبت نام کرد در آزمون های ادواری چگونه می توان  -1

 ه صورت الکترونیکی صورت می پذیردثبت نام در آزمون های ادواری ب. 

  به آدرسدر تارنمای سازمان)سایت(برای ثبت نام  متقاضی  www.portaltvto.com گزینه  مراجعه و

 می نماید.انتخاب  را  "و صنعت ساختمان ثبت نام در آزمون های ادواری  "

  .گزینه ثبت نام در آزمون را از منوی ثبت نام  سامانه انتخاب نمایید 
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  دریافت و مطالعه نماید.را از منوی اصلی  ثبت نام دفترچه آزمون ادواری 

 .جستجوی حرفه را  انتخاب نمایید 

مورد ز وجود استاندارد مهارت ابراساس دسته بندی خوشه خدمات، فرهنگ و هنر، صنعت و کشاورزی 

 در آزمون ادواری ، استان و شهرستان و... مطلع شوید.نظر، 

 

 

 

 

 خریداری کارت اعتباری مناسب اقدام نمایید. نسبت به براساس خوشه خدمات، فرهنگ و هنر، صنعت و کشاورزی 

 

  چه کاری باید انجام داد ؟درصورتیکه حرفه مورد نظر در سامانه وجود نداشته باشد 

می توانند درخواست خود را به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یا مرکز شهرستان   ،متقاضیاناین دسته از 

شرکت  مورد نظر خود ردادر آزمون ادواری استاندخود ارائه نمایند تا پس از بررسی درصورت نداشتن منع قانونی ، 

 نماید. 

  برای تعیین "های شهر آزمون مشاهده ظرفیت" یازطریق منوبرای تعیین زمان آزمون متقاضی می تواند

    .زمان آزمون خود اقدام نماید

 



 .از گزینه بازه ثبت نام با شماره پرونده و شناسه پرداخت اقدام به ثبت نام نمایید 

 

 ،فرهنگ و هنر،  براساس استانداردهای مهارت خوشه خدمات، هزینه ثبت نام شرکت در آزمون ادواری

 :محاسبه می گرددصورت ذیل صنعت و کشاورزی به 

   : ریال 600000گروه خدمات 

  : ریال900000گروه های صنعت،کشاورزی و فرهنگ و هنر 

  بایستی حداقل نمره قبولی متقاضی  آزمون الکترونیکشرکت در ودر سامانه پس از نهایی نمودن ثبت نام

 را کسب نماید 

  متقاضی می باشد(،  50)حداقل نمره قبولی در آزمون الکترونیک تئوری پس از قبولی در آزمون الکترونیک

می تواند برای دریافت گواهینامه  ،کسب نمره قبولیوده و در صورت در آزمون عملی شرکت نممی بایستی 

 .صدور گواهینامه  اقدام نماید ز منویا www.portaltvto.com به آدرس در تار نمای سازمان)سایت(

 می باشد.( 70)حداقل نمره قبولی نهایی 
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  ریال 500000به مبلغ صدور گواهینامه در منوی صدور گواهینامه با وارد کردن مشخصات و پرداخت هزینه

 .وده و گواهی نامه خود را از سایت دریافت  نماید اقدام نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون صنعت ساختمان چگونه می باشد ؟زمان برگزاری و ثبت نام در  -2

 . مراحل انجام ثبت نام در آزمون صنعت ساختمان همانند مراحل آزمون ادواری می باشد 

 ه صورت الکترونیکی صورت می پذیرد.بصنعت ساختمان  ثبت نام در آزمون های 

 به آدرس  در تارنمای )سایت(سازمان  تقاضی  برای ثبت نامم www.portaltvto.com مراجعه و گزینه  

 انتخاب می نماید. را  "و صنعت ساختمان  ثبت نام در آزمون های ادواری "

جدول آن در تارنمای)سایت( سازمان به آدرس بار در سال برگزار می گردد که  4آزمون صنعت ساختمان معموال 

https://sanjesh.irantvto.ir  در دسترس می باشد .  

  متقاضی  50با کسب حداقل نمره  آزمون الکترونیکقبولی در و در سامانه پس از نهایی نمودن ثبت نام ،

 نهایی )حداقل نمره قبولیقبولی را کسب نماید. حداقل می بایستی در آزمون عملی شرکت نموده و نمره

 می باشد( 70
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 صدور پروانه مهارت کارگران ساختمانی، تاریخ اعتبار و تمدید آن به چه صورت می باشد؟ -3

  سایت(تارنمای سازمانمراجعه به از طریق قبولی نهایی متقاضی می تواند پس از( 

 www.portaltvto.com ،  پروانه مهارت دریافت پرداخت هزینه آن و نسبت به گواهینامه  صدورمنوی

 اقدام نماید .
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  از تاریخ صدور به مدت سه سال می باشد . پروانه مهارت کارگران ساختمانیمدت اعتبار 

  یکی به تمدید مجدد پروانه مهارت کارگران ساختمانی  ،هر استانمستقل های  سیاستاتخاذ با توجه به

 زیر قابل انجام می باشد :دو روش از 

 الف( مراجعه به دفاتر پستی و پیشخوان دولت 

 ب( مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 

 قالی بافان ، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی تفاهم نامه، زمان برگزاری و ثبت نام در آزمون  -4

 چگونه می باشد ؟

  همانند تفاهم نامه، قالی بافان ، بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی  مراحل انجام ثبت نام در آزمون

 مراحل آزمون ادواری می باشد .

 ،به صورت  ثبت نام در آزمون های تفاهم نامه و قالی بافان بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی

 الکترونیکی صورت می پذیرد.

 بار در سال برگزار می گردد که جدول آن  4معموال  آزمون های تفاهم نامه و قالی بافان و بافندگان فرش

 در دسترس می باشد.    https://sanjesh.irantvto.irدر تارنمای)سایت( سازمان به آدرس 

 به آدرس  ،در تارنمای سازمان)سایت(متقاضی  برای ثبت نام www.portaltvto.com  مراجعه و

 انتخاب می نماید. را  "ثبت نام در آزمون های ادواری و صنعت ساختمان  "گزینه 
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  زیر منوی  "ثبت نام"برای انتخاب آزمون مورد نظر)تفاهم نامه ،قالی بافان و بافندگان فرش و.. (به منوی

 مراجعه می نماید.  "ثبت نام در آزمون"

 

 یند آزمون ادواری و صنعت آثبت نام خود را مشابه فرمراحل متقاضی آزمون مورد نظر خود را انتخاب و

 ساختمان به پایان می رساند.

 در آزمون چقدر می باشد ؟ وصدور گواهینامه مهارت  هزینه ثبت نام -5

  :ذیل می باشدبه شرح  1401برای سال آموزش فنی و حرفه ای کشور هزینه های ثبت نام در آزمون های 

  ریال 600000گروه خدمات :  استانداردهای 

   ریال900000گروه های صنعت،کشاورزی و فرهنگ و هنر : استانداردهای  



 ریال 500000 و پروانه مهارت کارگران ساختمانی  گواهینامه هزینه صدور  

 ترجمه مدارک جهت مراجعه به خارج از کشور چگونه باید عمل نمود؟  -6

 مترجمین رسمی قوه قضائیه می تواند نسبت به ترجمه گواهینامه مهارت اقدام نماید.

  دسترسی به پورتال به بعد صورت الکترونیکی توسط دارالترجمه با  1391از سال استعالم گواهینامه صادر

 فرآیند استعالم را انجام می پذیرد.ان جامع سازم

 ادارات کل از  مترجم رسمی قوه قضائیه با مکاتبه رسمی  1391سال  استعالم گواهینامه صادر قبل از

 صورت خواهد پذیرفت.آموزش فنی و حرفه ای استان ها 

 تمدید و تعویض گواهی نامه ها چگونه باید عمل نمود ؟ -7

 ادارات مراکز و یا  امه یا کارت ملی ( و اصل گواهی نامه های مهارت بهمتقاضیان با مدارک هویتی ) شناسن

 مراجعه نمایند.کل آموزش فنی و حرفه ای 

  تارنمای سازمان)سایت( بخش تمدید و تعویض فرآیند تمدید صرفاً با پرداخت هزینه صدور گواهینامه از طریق

 صورت می پذیرد. www.portaltvto.comبه آدرس  گواهی نامه 
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  فرآیند تعویض گواهینامه با توجه به تغییر استاندارد مهارت و ضرورت برگزاری حداقل یک آزمون عملی با پرداخت هزینه

به تارنمای سازمان)سایت ( و در صورت قبولی پرداخت هزینه صدور گواهینامه از طریق آزمون 

 صورت می پذیرد. www.portaltvto.comآدرس
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