
 

 

 

: مقام معظم رهبري

 « .اي بايد توسعه يابد آموزش فني و حرفه» 

 

 

 

 

  

 َاي آمًزشي دفترچٍ راَىماي ثبت وام ديرٌ

 1393سال  سومسه ماهه 

 كرماوشاٌ ييـژٌ استان

http://reg.portaltvto.com 

 اي كشًر پايگاٌ ثبت وام ايىتروتي سازمان آمًزش فىي ي حرفٍ

 

http://kr.irantvto.ir  
 كرماوشاٌ كل آمًزش فىي ي حرفٍ اي استانسايت ادارٌ 

 

 

  .بٍ متقاضيان تًصيٍ مي شًد مطالب ايه راَىما را با دقت بخًاوىذ

 

 ای كشًر با َمكاری دفاتر حًزٌ معايوت آمًزش سازمان آمًزش فىي ي حرفٍدفتر طرح ي بروامٍ َای درسي : طراحي ي تدييه

http://reg.portaltvto.com/


 بفهرست مطال

 صفحه عنوان              

   .........................................................................................................................................................................................................................................................  تعاریف و هقذهه

  ...........................................................................................................................................................................................................................ضواتط پذیزش ههارت آهوس ط وشزای

   .........................................................................................................................................................................................................................استفاده اساهکانات شثانه روسیشزایط 

  ..........................................................................................................................................................................................................شزایط کلی آهوسش در هزاکش آهوسشی ضواتط و

 ...............................................................................................................................................................................................................................................نحوه پذیزش ههارت آهوس

  .....................................................................................................................................................................................................................................دوره آهوسشیراهنوای انتخاب 

  ............................ ...................................................................................................................................................................................................................................نحوه ثثت نام

  ......................................................................... ...................................................................................................................................................................................ههلت ثثت نام

   ...............................................................................................................................................................................................................پیش نویس اطالعات فزدی -1فزم شواره 

   ....................................................................................................................................................................................................پیش نویس اطالعات دوره انتخاتی -2رم شواره ف

   ..................................................................................................................................................................................................نه تزگه هعزفی هتقاضی ته هزکشنوو -3فزم شواره 

   .....................................................................................................................................................................................های دیگز غیزتوهی اس استاىهعزفی هتقاضی  -4فزم شواره 

 ........................................................................................................................................................................................................................................توضیحات هزتوط ته جذاول 

  ........................................................................................................................................................آهوسشی در هزاکش ثاتت دولتی استاى دوره هایعنواى  -1جذول شواره 

 .................................................................................................................................................................ىاستا شعة شهزیآهوسشی در  دوره هایعنواى  -2جذول شواره 

   ...........................................................................................................................................................استاىروستایی و عشایزی  آهوسشی دوره هایعنواى  -3جذول شواره 

   ..................................................................................................................................................................ی استاىها پادگاىدر  یآهوسش های عنواى دوره -4جذول شواره 

  .  ...........................................................................................................................................................استاى صنایع و اصنافآهوسش در  های عنواى دوره -5جذول شواره 

     ............................................................................ ................ ......................................................استاى هزاکش جوار دانشگاهیآهوسشی  های عنواى دوره  -6جذول شواره 

    ..............................................................................................................................های فنی وحزفه ای آساد استاى آهوسشی آهوسشگاه هایعنواى دوره  - 7جذول شواره

     ................ ................................ ............................................................. ............................................................................... هعزفی هزاکش آهوسشی استاى  -8جذول شواره 

   ............................................................................................................................................................. فنی وحزفه ای آساد استاى های هعزفی آهوسشگاه  -9جذول شواره 

 ....................................................................... 1393 لتقوین اجزایی آسهوى های هواهنگ و ادواری ساسهاى آهوسش فنی و حزفه ای کشور سا  -10جذول شواره 

 



 

 مقدمه:

سازمان آموزز  فنوی و حرفوه ای رشوزر      و در سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی، سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالتبا حمد و       

 لکترونیکوی بصوزرت ا  اهای فنی و حرفه ای ثبت نام استانی دوره های آمززشی ر اجتماعی به عنزان متزلی اجرای آمزز  تعاون، رار و رفاهوابسته به وزارت 

دوره  می نماید. هدف این سازمان ایجاد بستر الزم جهت مهارت آمززی افراد فاقد مهارت و ارتقاء مهارت افراد شاغل در حِورفف مربزهوه موی باشود.     اجرا

ع زمانی مختلو  در  در مقاهنشگاه و جزار داصنایع  ،روستایی، زندان، پادگان شهری، شعب ،ثابتمرارز  های آمززشی های آمزز  فنی وحرفه ای در بخش

مراروز   رشوزر تزسو    رشواورزی و  خودمات  های مختلو  صونعت،   های ملی و بین المللی به منظزر تربیت نیروی رار ماهر مزرد نیاز بخشقالب استاندارد

دن فرصوت برابور بورای متقانویان بهوره      به منظزر ایجاد عدالت آمززشی و فراهم  نموز  حال اجرا می شزند. آزادهای فنی و حرفه ای  آمززشگاه آمززشی و

 تدوین گردیده است. 9313دفترچه ثبت نام سال  اهالع رسانی و تسهیل در انجام امزرثبت نام و پذیر  مهارت آمزز، ها، مندی از این نزع آمزز 

 تعاریف: -1

الزم و به فعلیت رسواندن   های ایجاد مهارت و عملی است ره با هدف ارتقاء دانش افراد و نظریهای  مجمزع آمزز  فنی و حرفه ای: های آموزش -1-1

رار در مشاغل گزناگزن تا سووز  مشوخآ آمواده     حرفه و رسب و برای احراز شغل، و مهارت آمززان را های نهفته در ایشان اجرا می گردداستعداد

 نمزده و تزانایی آنان رابرای انجام رار و فعالیت در حِرفف مختل  افزایش می دهد.

محودوده آموزز  را بورای اجورا و      ،عملوی ، نظوری های آمززشی هر مهارت ره به تفکیک مدت زموان   مجمزعه ای از سر فصل زشی:استاندارد آمو -1-2

 نماید. ارزشیابی مشخآ می

هوا و زیور    رشوته  بورای تفکیوک   (ISCO)باشند ره تزس  سازمان بین المللی هبقه بنودی مشواغل   مجمزعه ای از اعداد قراردادی می کد استاندارد: -1-3

 گردد.می ملی تغییراتی در این ردها منظزر  استفادهدر رشزرهای مختل  برای  معمزالً ومزعه هر رشته تعیین شده است مج

متقاضیان در صورت نیاز به اطالع از محتوای استانداردهای آموزشی،  هتیا انتبیاق د ییر دآرو آموزشی، میورد نتیا می، هوانشید بیه ببی              :نکته 

 مااهعه نمایشد. http://research.irantvto.irر سایا سازمان آموزش فش، آ حافه ای کشور به نشان،  از طایاستانداردهای آموزش، 

  یم تقسو  درجوه  چهوار روه بوه    بیانگر میزان مهارت و تزانایی فرا گرفته شده تزس  مهارت آمزز در هی یک دوره آمززشی می باشود  مهارت : سطوح -1-4

 شزند: می

 های زیر اهالق می گردد: متقانیان در بخشهای  موابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آمزز  :سهمهارت درجه  -1-4-1

 مهارت سوح سه صنعت ساختمان -الف

 های قابل ارائه به افراد رم تزان ذهنی مهارت -ب

مهوارت درجوه     د،شز می های مقدماتی ره به مهارت آمززان مبتدی ارائه موابق استانداردهای تدوین شده سازمان، به آمزز  مهارت درجه دو: -1-4-2

 گفته می شزد و گزاهینامه مهارت درجه دو به عنزان پیش نیاز جهت شررت در دوره های آمززشی درجه یک می باشد. دو

 دودرجوه   ان دارنده گزاهیناموه مهوارت  های تکمیلی ره به مهارت آمزز به آمزز  موابق استانداردهای تدوین شده سازمان، مهارت درجه یک:  -1-4-3

و گزاهینامه مهارت درجه یک به عنزان پیش نیاز جهت شوررت در دوره هوای آمززشوی روارگر      مهارت درجه یک گفته می شزد شزد، ارائه می

 ماهر می باشد.

 یوک ارائوه    ان دارنده مهوارت درجوه  های تخصصی ره به مهارت آمزز به آمزز  موابق استانداردهای تدوین شده سازمان، مهارت کارگر ماهر: -1-4-4

 می شزد، مهارت رارگر ماهر گفته می شزد.

 به شخصی اهالق  می شزد ره داوهلب  شررت در دوره های آمزز  فنی و حرفه ای می باشد.  متقاضی :  -1-5

 . می نماید شررت به شخصی اهالق می شزد ره در یکی از دوره های آمزز  فنی و حرفه ای به منظزر فراگیری مهارت مهارت آموز: -1-6

 .استرشاورزی و   فنی و حرفه ای در سه خزشه آمززشی اصلی شامل صنعت، خدمات دوره های آمزز  خوشه آموزشی: -1-7

 شزد. می گیرند، گروه آمززشی گفته به تعدادی از حِرفف آمززشی ره از نظر ماهیت و مزنزع در یک مجمزعه قرار می گروه آموزشی:  -1-8

تجهیزات و امکانات الزم تزسو  مربوی در یوک     آمزز  های نظری و عملی ره در قالب استاندارد آمززشی با استفاده از مجمزعه به  :دوره آموزشی  -1-9

  شزد. زمان مشخآ به مهارت آمزز ارائه می

گفته موی   می رود شغل جهت اجرای یک فعالیت انتظار خاص ره از یک شخآ در سوح مزرد نظرهای  به مجمزعه ای از وظای  و تزانمندی  شغل: -1-11

 شزد.

 به مجمزعه ای از چند شغل همگن ره در یک گروه بزرگ دسته بندی شده اند حرفه گفته می شزد.  حرفه: -1-11
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های رایگان بصوزرت دولتوی    واحد آمززشی است ره بر اساس نزاب  و مقررات به منظزر ایجاد و ارتقاء مهارت افراد به ارائه آمزز  :یمرکز آموزش -1-12

 :دسته تقسیم می شزند دوارز به این مر، اقدام می نماید

این مرارز فاقد امکانوات  ره نمایند  های صبح و عصر برای مهارت آمززان فعالیت می اجرای دوره های آمززشی در نزبت با این مرارز مراکز روزانه: -1-12-1

در نزبوت مخوال     یک نزبت بورای بورادران و  ان و دو منظزره )این مرارز از نظر نزع جنسیت مهارت آمززان به سه دسته برادران، خزاهر باشند. شبانه روزی می

   ( تقسیم می شزند.برای خزاهران

 دوره های آمززشی فنی و حرفه ای بصزرت مختل  برای خزاهران و برادران برگزار نمی شزد. نکته :

امکانوات   ، بوه دلیول برخوزرداری از   سره برگزار موی نماینود  و یک عصر ،های صبح در نزبترا دوره های آمززشی  رهاین مرارز  مراکز شبانه روزی :  -1-12-2

 روزی رایگان، قابلیت جذب مهارت آمزز غیربزمی را در دوره های آمززشی دارند. شبانه

 آمده است. 8جدول شماره در استان  آمززشی ، شماره تماس و آدرس مرارزنام نکته :

هوای فنوی     نسبت به ارائه آمزز رشزر ست ره با مجزز سازمان آمزز  فنی و حرفه ای واحد آمززشی غیر دولتی ا آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد: -1-13

د. الزم به ذرر است آمززشگاه های فنی و حرفه ای آزاد بوا تزجوه   و حرفه ای موابق با استانداردهای سازمان با اخذ شهریه های مصزب اقدام می نمای

الیت می نمایند. لذا متقانیان در صزرت وجزد مشکالت آمززشی می تزانند بوه مرروز مربزهوه    به محل جغرافیایی، زیر نظر یکی از مرارز آمززشی فع

 درج گردیده است، مراجعه نمایند. 7ره در جدول شماره 

 آمده است. 1های فنی و حرفه ای آزاد استان در جدول شماره  نام، شماره تماس و آدرس آمززشگاه نکته :

 تجهیوز شوده و روارآمززان در آنجوا زیور نظور مربوی مجورب         در بخوش نظوری و عملوی    ی دوره های آمززشوی  است ره برای اجرا فضایی کارگاه:  -1-14

 های مصزب رسب می نمایند.اساس استانداردبر های الزم را مهارت

 .مدت زمان مشخصی از هزل روز هستند ره دوره آمززشی درآن اجرا می شزد نوبت های آموزشی:  -1-15

 یانساعت پا ساعت شروع نوبت آموزشی

 93:33 7:33 صبح

 97:33 93:33 عصر

 97 7:33 یکسره

 تبصره:

 راهش یابد. مدت زمان نزبت آمززشیدر نزبت های آمززشی مذرزر ممکن است برای دوره های آمززشی رزتاه مدت،  -9

 قابل تغییر است.ی و حرفه ای آمزز  فن های آمززشی با تزجه به افق و شرای  جغرافیایی با نظر اداره رل ساعات شروع و پایان نزبت -3

نومن همواهنگی بوا اداره رول بوه عهوده        ،و نزاب های فنی و حرفه ای آزاد با تزجه به شرای   نزبت بندی آمززشی برای آمززشگاه -3

 باشد. آمززشگاه می

ارز آمززشی بصوزرت مزقوت   هایی ره در شهرهای فاقد مررز آمززشی زیر نظر یکی از مر آن بخش از آمزز به  :شهری  شعبدر بخش آموزش  -1-16

 شووهری گفتووه   شووعبهووای بخووش   آمووزز  ،بوورای یووک یووا چنوود دوره جهووت پزشووش نیوواز آمززشووی متقانوویان اجوورا مووی گووردد          

 می شزد.

هایی ره در روستاها زیر نظر یکی از مرارز آمززشی بصزرت مزقت برای یک یا چنود دوره جهوت    بخش از آمزز  به آن: در روستا  بخش آموزش -1-17

 های بخش روستایی گفته می شزد. آمزز  ،مززشی روستاییان اجرا می گرددپزشش نیاز آ

های نظامی و انتظامی زیر نظر یکی از مرارز آمززشوی بصوزرت مزقوت بورای      هایی ره در پادگان آن بخش از آمزز به پادگان: در بخش آموزش  -1-18

 ی بخش پادگان گفته می شزد.ها آمزز  ،یک یا چند دوره جهت پزشش نیاز آمززشی رادر وظیفه اجرا می گردد

در قالوب مراروز   اصوناف   و معدنی( های اقتصادی )واحد های صنعتی؛ بنگاهشاغلین  برایهایی ره  آن بخش از آمزز به صنایع:  در بخش آموزش -1-19

زیور  نامه در مرارز ثابت  قالب تفاهمیا در و  نمن راراختصاصی  آمززشی و فضاهایهای صنعتی  شهركجزار رارگاهی و بین رارگاهی، ارتقاء مهارت 

هوای بخوش صونایع گفتوه موی       آمزز  ،می گردد بصزرت مزقت برای یک یا چند دوره جهت پزشش نیاز آمززشی اجرا  دفتر آمزز  درصنایعنظر 

   شزد.

بصوزرت مزقوت   هایی ره در مرارز جزار دانشگاهی زیر نظر یکی از مرارز آمززشوی   آن بخش از آمزز مراکز جوار دانشگاهی:  در بخش آموزش -1-21

 .های بخش جزار دانشگاهی گفته می شزد آمزز  ،برای یک یا چند دوره جهت پزشش نیاز آمززشی دانشجزیان متقانی 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 گاهاصناف و بن ،اجرای دوره های آموزشی در صنایع  :2تبصره

آمززانی ره  دوره  آمززشی را بصزرت رامل بر اساس استاندارد آمززشی هی نمزده و در آزمزن هوای  مهارت به آزمون و مزایای گواهينامه مهارت:  -1-21

 .می شزد ءگزاهینامه مهارت اعوا ،مزفق به رسب حدنصاب قبزلی می شزند ،پایانی ره بصزرت رتبی و عملی برگزار می شزد

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

 در آزمزن رتبی 03رسب حداقل نمره  -9

 در آزمزن عملی 73رسب حداقل نمره  -3

 % آزمزن عملی70 % آزمزن رتبی و30در آزمزن های عملی و رتبی با نریب وزنی  73رسب حداقل معدل  -3

 امه مهارت:مزایای گواهين -1-21-2

 اعتبار بین المللی  رایدا     -1 

 های مختل  احراز صالحیت حرفه ای در بخشمنظزر ه دارای اعتبار ب -2

    های مشمزل هر  هبقه بندی مشاغل احتساب ساعات آمززشی به عنزان سنزات تجربی در رارگاه -3

 لم در رشته های راردانشمنظزر رسب مدرك دیپه قابلیت توبیق با برخی واحدهای درسی آمزز  و پرور  ب -4

 بر اساس نزاب  مربزههامکان برخزرداری از تسهیالت خزد اشتغالی و رارآفرینی نزد بانک ها  -5

 اولزیت در صدور پروانه رسب   -6

 

 ضوابط پذیرش مهارت آموز: شرایط و  -2

 شرایط عمومی:  -2-1

 اعتقاد به دین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانزن اساسی   -9

 های محارب با نظام جمهزری اسالمی ن عناد و عدم هزاداری از احزاب و گروهنداشت -3

 نداشتن فساد اخالقی  -3

 عدم اعتیاد به مزاد مخدر  -4

 ثبت نام اتباع خارجی بر اساس تفاهم نامه های منعقده مابین سازمان و نهادهای ذیرب  در مرارز آمززشی مجاز است. -0

 از دستگاه های ذیرب  در آمززشگاه های آزاد مجاز است.ثبت نام اتباع خارجی دارای مجزز اقامت  -6

 شرایط اختصاصی : -2-2

 9داشتن مدرك تحصیلی متناسب با دوره آمززشی موابق باجدول  -

 به عنزان پیش نیاز برای متقانیان شررت دردوره های آمززشی درجه یک دو داشتن گزاهینامه مهارت درجه -

 نا پیزسته دوره های آمززشی رارگر ماهر ان پیش نیاز برای متقانیان شررت دربه عنز یک داشتن گزاهینامه مهارت درجه -

 برخزرداری از تزانایی جسمی  الزم متناسب با رشته مهارتی -

 سال 90حداقل شرط سنی  -

 امکیان پیریر   سال در آموزشگاه های فنیی و حرفیه ای آزاد بیا اجیازه کتبیی ولیی و ییا قیي  قیانونی          15تا  12: ثبت نام متقاضيان بين 1تبصره

  می باشد.  

: دوره های آموزشی که در مهارت درجه سه دارای استاندارد آموزشی می باشند، شیرکت در دوره آموزشیی درجیه دو منیو  بیه داشیتن       2تبصره 

 مهارت درجه سه می باشد.

 مقررات وظيفه عمومی:  -2-3

 تقانیان مرد الزم است یکی از شرای  مشروحه ذیل را دارا باشند:بر اساس اعالم رسمی سازمان وظیفه عمزمی نیروهای نظامی و انتظامی م

 رارت پایان خدمت -

 رارت معافیت رفالت یا پزشکی دائم و رارت معافیت دایم زمان صلح -

 های پایان دوره آمززشی عدم مشمزلیت تا زمان شررت در آزمزن -

های پایان دوره مشروط به عدم تداخل برنامه تحصیلی متقانوی بوا    ت در آزمزناستفاده از معافیت تحصیلی آمزز  و پرور  یا آمزز  عالی تا زمان شرر -

 زمان برگزاری دوره آمززشی



 

 استفاده از ساعات فراغت دوران مقدس سربازی مشروط بر اینکه منع قانزنی از هرف یگان خدمتی مربزهه وجزد نداشته باشد. -

 هالب حززه های علمیه -

 

 رآزی :استفادو ازامکانات شبانه  شاایط  -3

 

شورای   یکسوره بوا   های دو نزبتوه و  ره دوره  امکانات شبانه روزی شامل خزابگاه و رستزران می باشد ره خزابگاه به رارآمززان غیر بزمی شهرستان، -

 گیرد. تعلق می ،ریلزمتر می باشد 73مررز آمززشی حداقل  تاها  انتخاب نمزده و فاصله محل سکزنت آن را بانه روزیش

 باشند. قابل رویت می الکترونیکیثبت نام  سامانهات دوره های آمززشی با شرای  شبانه روزی ویژه هر استان در تذرر: مشخص

 تبصره: شرای  استفاده از امکانات شبانه روزی به تشخیآ رئیس مررز مربزهه در صزرت وجزد ظرفیت و شرای  مهارت آمزز قابل تغییر است.

تعلوق   ،ساعت آمزز  را هی می نمایند 1یکسره را انتخاب نمزده و حداقل روزانه دو نزبته یا نی ره دوره آمززشی خدمات رستزران نیز به رارآمززا -

 گیرد. می

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

 ترکر مه :

بوا تزجوه بوه محودودیت       های دیگر می باشد و تمایل به شررت در دوره های آمززشی این استان را دارند. در استانمتقانیانی ره محل سکزنت آنها 

و در صوزرت نورورت شوررت در دوره هوای      امکانات شبانه روزی، الزیت واگذاری خزابگاه در شرای  مساوی با متقانیان بوزمی اسوتان موی باشود    

فورم  ، نسوبت بوه اخوذ    در پایگاه ثبوت نوام اینترنتوی   انتخاب گزینه استفاده از امکانات شبانه روزی  رب عالوه تبایس آمززشی این استان، متقانیان می

تا در صزرت مزفقیت در مراحل پذیر  اعم از آزمزن ورودی یوا   ،نیز اقدام نمایند معرفی نامه از اداره رل آمزز  فنی وحرفه ای محل سکزنت خزد

      .نمایندمصاحبه آنرا ارائه 

 

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

و انضوباهی سوازمان و آیوین ناموه نحوزه تشوکیل و اداره       هبق آیین نامه هوای آمززشوی    را مقررات عمزمی مررز مزظ  است رلیه نزاب  و مهارت آمزز -9

 رعایت نماید.هیئت محترم وزیران  98/0/80های آزاد مصزب  آمززشگاه

هوای راریوابی نسوبت بوه      بنگواه  صزرت درخزاسوت صونایع و   اشتغال برای افرادآمزز  دیده ندارند ولی در قبال ایجاد مرارزآمززشی هیچگزنه تعهدی در -3

 شرای  اقدام می نمایند. واجد معرفی افراد

درصود مودت دوره   90غیبوت غیرمزجوه بویش از   ، م نمایندمهارت آمززان مزظ  هستند برنامه های راری خزد را براساس برنامه های آمززشی مرارزتنظی -3

در دوره هوای آتوی    آمززشگاه های آزاد( مهارت آمززان)بجز  و عدم پذیر  ؛ شررت در آزمزنباعث محرومیت مهارت آمزز از ادامه دوره آمززشی مربزهه

 .خزاهدشد

ام نمایند، حداقل به مدت شش ماه از ثبت نام در دوره هوای آتوی در رول    مهارت آمززان مرارز دولتی ره در حین دوره آمززشی نسبت به ترك دوره اقد -4

  رشزر محروم خزاهند شد.

 شند.مهارت آمززانی ره با تزجه به نظر رمیته انضباهی مررز به تجهیزات و ابنیه خسارت وارد نمزده اند مزظ  به جبران و پرداخت خسارت می با -0

 

 نحوه پذیرش مهارت آموز:-5

 ،شوهری  شوعب  ،ه های آمززشی مراروز ثابوت آمززشوی   زر تسهیل در امزر ثبت نام متقانیان شررت در دوره های آمززشی، ثبت نام در رلیه دوربه منظ       

ت آزاد سوح اسوتان بصوزر   فنی و حرفه ای های آمززشگاه و، مرارز جزار دانشگاه صنایع یآمززش مرارز ،ها پادگان یآمززشمرارز ،آمزز  روستایی های پایگاه

 «یا آمززشگاه فنی و حرفوه ای آزاد برگ معرفی متقانی به مررز آمززشی »صزرت می گیرد و متقانیان پس از انجام مراحل ثبت نام مزفق به اخذ  الکترونیکی

و آدرس  دوره  محول برگوزاری  مشخصات دوره آمززشی، زمان دقیق مراجعوه فورد بوه     ، مشخصات فرد،شماره پروندهره این برگه حاوی ، مربزهه خزاهند شد

 روارت ملوی،   بایست در زمان درج شده در برگ معرفی متقانی به مررز با در دسوت داشوتن اصول شناسونامه،     خزاهد بزد. متقانیان میحل برگزاری دوره م

رت انتخاب  دوره هوای  )در صز نیاز پیشو گزاهینامه مهارت   مقررات وظیفه عمزمی 3-3مدرك مربزهه با تزجه به شرای  مندرج در بخش مدرك تحصیلی، 

مربزهوه مراجعوه   یا آمززشگاه به مررز آمززشی  ( 3فرم شماره  –ادر شده پس از اتمام ثبت نام اینترنتی ص) فرم  یا آمززشگاه ( و برگ معرفی به مررزتکمیلی

 نمایند.



 

درصزرت ثبت نام بیشتر از ظرفیت در هور دوره ( هبوق    عالقمند دردوره های آمززشی، رلیه متقانیان ) و باتزجه به نرورت حضزر مهارت آمززان مستعد   

هوا بوه عنوزان مهوارت آموزز       مزفقیت درآن دوره آمززشی ابتدا درآزمزن ورودی و مصاحبه حضزری شررت نمزده و پس از های مشخآ شده برای هر زمان

 شزند.   پذیرفته می

 

 راهنمای انتخاب دوره آموزشی: -6

 د نظر خزد را با در نظر گرفتن مزارد ذیل انتخاب نماید:هر متقانی می بایست دوره آمززشی مزر

بایست متناسب با عالقه و نیواز واقعوی    با تزجه به اینکه مزفقیت در فراگیری هر مهارت مستقیماً با عالیق و نیاز متقانی در ارتباط است، لذا متقانی می -6-9

 خزد نسبت به انتخاب دوره آمززشی اقدام نماید.

در ابتدا نسبت به شناخت رامول شوغل موزرد نظور و      یدبا لذا متقانی باشد، ه هدف از فراگیری مهارت برای متقانیان عمدتاً ایجاد اشتغال میاز آنجا ر -6-3

 آینده شغلی آن اقدام و سپس دوره آمززشی متناسب با آن را انتخاب نماید.

بور ایون اسواس نسوبت بوه       بایدلذا متقانیان  زم جهت هر دوره منظزر شده است،حداقل مدرك تحصیلی ال با تزجه به محتزای استانداردهای آمززشی، -6-3

 (9)جدول شماره انتخاب دوره آمززشی اقدام نمایند. 

با تزجه به برنامه راری خزد و عدم تداخل آن بوا زموان برگوزاری دوره     بایدبا عنایت به نرورت حضزر رامل متقانی در حین دوره آمززشی، متقانی  -6-4

 شی، نسبت به انتخاب دوره آمززشی اقدام نماید.آمزز

نسوبت بوه   جوداول معرفوی دوره هوا    با تزجه بوه   بایدبا تزجه به لزوم رعایت پیش نیاز در دوره های آمززشی سوز  درجه یک و رارگر ماهر ، متقانی  -6-0

 انتخاب دوره آمززشی اقدام نماید.

 ساعت آمزز  در ماه انتخاب نماید. 333مان )دارای تداخل زمانی( و یا بیشتر ازمتقانی نمی تزاند دو دوره آمززشی بصزرت همز -6-6

 نکات مه :  

متقاضيانی که تمایل دارند بصورت الکترونيکی از خدمات مشاوره و هدایت شغلی به منظور انتخاب بهتر دوره آموزشی بهره منید شیوند، میی     -1

، بخیش پیهوهش ،زییربخش     http://www.portaltvto.comشور به نشانی توانند به پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای ک

 مشاوره مراجعه نمایند.

های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اخر مشاوره هیای ززم در خصیوص موتیوای دوره هیای      به منظور آشنایی متقاضيان با کارگاه -2

هیای آموزشیی مراکیز بازدیید      از کارگیاه  طبق برنامه بازدید زیرتوانند  آموزشی در راستای انتخاب صويح دوره های آموزشی، متقاضيان می

 نمایند.  

 شهریور مرداد تير بازدید / ماه

 11/6/1393 14/5/1393 17/4/1393 بازدید همگانی

 

باشید نيافتیه    میی این دفترچه که حاوی دوره های آموزشی این استان  پایانیهای  چنانچه متقاضی دوره آموزشی مورد نظر خود را در جدول -3

بخیش   http://reg.portaltvto.comحرفه ای کشیور بیه نشیانی     است، می تواند به پایگاه ثبت نام اینترنتی سازمان آموزش فنی و

هیای   مراکیز شیبانه روزی اسیتان   مشخصات دوره های آموزشی کشور مراجعه و نسبت به انتخاب دوره آموزشی مورد نظر خیود در یکیی از   

 دیگرکشور اقدام نماید.

های آزاد فنی و حرفه ای نبوده و درحال حاضر دوره  های فنی و حرفه ای مودود به مراکز ثابت آموزشی و آموزشگاه اینکه آموزشبه با توجه  -4

)برای پوشش آموزشی شهرهای فاقد  ریشه شعببرای ارتقاء مهارت شاغلين در صنایع(،  ) های آموزش در صنایع های آموزشی در بخش

روستایی )برای پوشش آموزشی روستایيان (،  پادگان )برای غنی سازی اوقیات فراغیت سیربازان و فیراه  نمیودن زمينیه        مرکز آموزشی(،

لرا متقاضیيانی   ند،شو طبق برنامه های آموزشی اجرا می و مراکز جوار دانشگاهی )برای پوشش نياز آموزشی دانشجویان( اشتغال برای آنها (

ثبت نام در دوره های آموزشی با استفاده از این دفترچه اقیدام  توانند جهت  می ،های آموزشی مرکور هستند که جزء یکی از مخاطبين بخش

 نمایند.

 

 نحوه ثبت نام: -7

ثبوت نوام    سوامانه ثبت نام می تزانند با مراجعوه بوه   متقانیان  انجام می شزد. الکترونیکیثبت نام از متقانیان شررت در دوره های آمززشی فق  بصزرت  -7-9

ایون   3براساس نیواز آمززشوی و عالقوه و بوا در نظور گورفتن بنود         http://reg.portaltvto.comالکترونیکی سازمان آمزز  فنی وحرفه ای رشزر به نشانی 

 دفترچه، ثبت نام نمایند.

http://reg.portaltvto.com/
http://reg.portaltvto.com/


 

 بت نام:مراحل ث -7-3

پس از موالعه دقیق تزنیحات دوره های آمززشی نسوبت  ثبت نام الکترونیکی سازمان آمزز  فنی وحرفه ای رشزر  سامانهمتقانی باید با مراجعه به  7-3-9

 به انتخاب دوره آمززشی مزرد نظر خزد اقدام نماید.  

ریال معادل دو هزار تزمان بابت ثبت نام هر دوره آمزز  فنوی و   33333تزجه به مصزبه مجلس محترم شزرای اسالمی مبلغ متقانیان الزم است با  7-3-3

و ثبت نام الکترونیکوی سوازمان آموزز  فنوی وحرفوه ای رشوزر        سامانهبخش خرید رارت اعتباری از هریق مراجعه به حرفه ای پرداخت نمایند ره 

 پرداخت از هریق شبکه شتاب امکان پذیر می باشد.

 دوره آموزشی می باشد.یک ی اعتباری تا پایان سال جاری و ثبت نام در مدت اعتبار کارت ها:  رکر مه ت

)پیش نوزیس اهالعوات دوره    3)پیش نزیس اهالعات فردی( و فرم شماره 9فرم شماره متقانیان پس از موالعه دقیق مفاد دفترچه راهنما الزم است  7-3-3

 به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی دوره های آمززشی اقدام نماید. انتخابی( این دفترچه را تکمیل و پس از اهمینان از صحت اهالعات نسبت

متقانی باید یک قوعه عکس جدید خزد را با مشخصات ذیل اسکن نمزده و فایول آن را بورای ارسوال در سوامانه ثبوت نوام الکترونیکوی دوره هوای          7-3-4

 آمززشی آماده نماید.

از قبيیل کیارت   ییا آموزشیگاه   این پس در کليه مدارک صادره از طرف مرکیز آموزشیی   ی تهيه شده از ترکر: متقاضيان توجه داشته باشند فایل تصویر 

 :شناسایی و گواهينامه مهارت مورد بهره برداری قرار می گيرد

 ذخیره شده باشد. jpgو با فرمت  dpi 933با درجه ونز    6×4یا  3×4در قوع فایل مربزهه الزم است  -ال 

 ت باشد.یریلز با 73ارسالی باید رمتر از حجم فایل تصزیر  -ب

 پیکسل باشد. 333×433پیکسل و حدارثر 333×333ابعاد تصزیر ارسالی باید حداقل -پ

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

شوزد در تصوزیر    دی ره منجر به مخدو  شدن و نامشخآ بزدن چهره متقانی میتصزیر متقانی باید وانح و مشخآ بزده و اثر مهر ، منگنه و سایر مزار-ث

 وجزد نداشته باشد.

 پس زمینه تصزیر باید رامالً سفید باشد. -ج

 http://reg.portaltvto.comبوه نشوانی    سامانه ثبت نوام الکترونیکوی دوره هوای آمززشوی    به  متقانیان پس از آماده نمزدن فایل تصزیری و اهالعات الزم

    مراجعه نمایند.

ر سوامانه نسوبت بوه    متقانی می تزاند یا براساس رد دوره انتخابی ره از این دفترچه استخراج نمزده و یا بر اساس تعیین نوام اسوتان، نوام حرفوه، جنسویت و... د     

 انتخاب دوره آمززشی مزرد نظر اقدام نماید.

رقموی( و   0 )پرونده  شمارهداخت وجه ثبت نام دوره )های( انتخابی است. برای این منظزر اهالعاتی را ره در رارت اعتباری دریافت ررده اید شامل گام بعدی پر

و اهالعوات  انتخواب   را« شروع ثبت نام»سپس گزینه  ،شزد با دقت وارد نمایید رقمی( را به همراه عبارتی ره داخل رادر مربزهه مشاهده می 6 ) شناسه پرداخت

 رنید.بخش های فردی، تصزیر، تحصیلی، پستی و ... وارد

 ترکرات مه :  

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

در هر ییک از مراحیل پیریرش، آمیوزش و     در زمان ثبت نام اعالم می نماید با مستنداتی که  متقاضیهر گونه مغایرت بين اطالعاتی که  -2

 و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد. موجب ملغی شدن پریرش فرد خواهد شد ،و همچنين عدم رعایت شرایط ززم ارائه خواهدشدآزمون 

 اکيیدا  توصیيه میی    باشد لرا به متقاضيان امکان اصالح توت هيچ شرایطی مقدور نمی تبصره: با توجه به اینکه پس از تایيد نهایی اطالعات،

 شود اطالعات وارد شده را به دقت کنترل نموده و درصورت اطمينان از صوت آنها نسبت به تایيد نهایی اقدام نمایند.

مشخصوات دوره آمززشوی،    ، مشخصات فرد،شماره پروندهرا ره حاوی « به مررز آمززشیمتقانی برگه معرفی »پس از تایید نهایی اهالعات، متقانی  7-3-0

مشاهده خزاهند ررد ره الزم است نسبت به چواپ و نگهوداری آن توا     ،یق مراجعه فرد به مررز آمززشی و آدرس مررز آمززشی خزاهد بزدزمان دق

   مربزهه اقدام نمایند.یا آمززشگاه زمان مراجعه به مررز آمززشی 

از ونعیت رلیه دوره های آمززشی انتخابی در هر زمان تزسو   با تزجه به اینکه برای هر متقانی نام راربری و رمز ورود دائمی جهت اهالع رارآمزز  7-3-6

لذا به متقانیان تارید موی   ،سامانه ثبت نام الکترونیکی تزلید خزاهد شد و استفاده از آن جهت اهالع از نتایج آزمزن های پایان دوره نروری می باشد

 گردد نسبت به حفظ و نگهداری آن اقدام نمایند.
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 :مهلت ثبت نام -8

یک ماه قبل از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز قبول از زموان پوذیر  نهوایی اداموه دارد. در      از  9313سال  دوم ام دوره های آمززشی سه ماهثبت ن

 نمن بازه زمانی فزق قابل تغییر بزده و در اختیار رئیس مررز مربزهه می باشد.

لذا به متقانیان تزصیه می شزد در همان روزهوای اولیوه    بسته خزاهد شد. ثبت نامسامانه با تکمیل ظرفیت  و با تزجه به اینکه مهلت ثبت نام محدود است

 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 ایند.تذرر مهم: نرورت دارد رلیه متقانیان در زمان درج شده در فرم معرفی متقانی به مررز جهت انجام پذیر  نهایی به مررز مربزهه مراجعه نم
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