
ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت معرفی و راهنمای دریافت خدمت 

 ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

برای سنجش دانش، نگرش و مهارت کارآموزان و یا افرادی سرویس آزمون شامل مجموعه فرآیندهایی است که 

 که مدعی مهارتی هستند و یا متقاضی ارزیابی سطح دانش، نگرش و مهارت و نهایتاً اخذ گواهینامه سازمان می باشند.

مون ( و عملی حاضر شوند که آزکتبی)تئوریمرحله آزمون  2عالقه مندان به شرکت در آزمون های مهارتی می بایست در 

 دانش و آزمون عملی برای سنجش مهارت این افراد صورت می گیرد.سطح راساس سنجش تئوری ب

با توجه به شرایط اداره کل، محل برگزاری آزمون، استاندارد مورد آزمون و ... به یکی از شیوه  :فرآیند برگزاری آزمون تئوری 

 .انجام می شود های پاسخنامه کاغذی یا شیوه الکترونیکی

قانون بهبود فضای کسب و کار و تبصره  81به استناد ماده  فرآیند برگزاری آزمونهای ادواری، تفاهم نامه و صنعت ساختمان :

قانون بیمه های اجتماعی قالی بافان، بافندگان فرش و صنایع دستی شناسه دار، سازمان ملزم  8ذیل ماده  5و  4،  8های 

ایع دستی صن به تعیین صالحیت فنی معرفی شدگان از انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و اتحادیه های قالی بافان  و

شناسه دار می باشد. عالقه مندان به شرکت در آزمون های تفاهم نامه و صنعت ساختمان می توانند با مراجعه به سایت 

ده و وارد سامانه ثبت نام ش  http://www.portaltvto.comپورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی 

کارت اعتباری خریداری نمایند. این فرآیند شامل درج مشخصات فردی، کنترل اطالعات با بانک داده سازمان ثبت احوال، 

 درج مشخصات تماس و ... می باشد. در انتهای ثبت نام، برگه مشاهده و پرینت اطالعات قابل رویت و دریافت است.

دولت الکترونیک، تسریع و تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان و کاهش هزینه  در راستای تحقق فرآیند برگزاری آزمون عملی :

 فراهم گردیده است.عملی ها، تمهیدات الزم در روند برگزاری آزمون های 

 

 :دسترسی از طریق آدرس و   آگاهی از تقویم زمانبندی ثبت نام و ضوابط و مقررات مربوطه دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام

http://advari.irantvto.ir 

www.Portaltvto.com  

 هزینه:

 ثبت نام در آزمون ادواری 

  ریال212222 مبلغ خدماتدر گروه 

  ریال422222  مبلغ در گروه صنعت ، کشاورزی و فرهنگ و هنر 

 مدارک مورد نیاز: 

سامانه ثبت نام آزمون های ادواری و دفترچه راهنمای ثبت نام الکترونیکی تکمیل فرآیند ثبت نام از طریق 

 آزمون های ادواری

 

http://www.irantvto.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=10765
http://www.irantvto.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=10765
http://www.irantvto.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=10765
http://www.portaltvto.com/
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 زمان انجام خدمت: 

  زمان بندی آزمون هاتقویم براساس 

  

  :قوانین و مقررات

  شیوه نامه سنجش و ارزشیابی مهارت



 :مراحل انجام

 طبق فلوچارت فرآیندهای ذیل 

 

 

 



 

 

 مربوطه:  شماره های تماس دفاتر

 دفتر سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای : 

 –سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  –روبروی پمپ بنزین  –نبش خوش جنوبی  –خیابان آزادی  –نشانی : تهران 

 طبقه اول 

 66518666تلفن : 

 دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی 

 –سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  –روبروی پمپ بنزین  –نبش خوش جنوبی  –خیابان آزادی  –نشانی : تهران 

 طبقه چهارم

 66518564 - 65تلفن : 

 ادارات کل استانی

 http://portaltvto.com/ostanhaنشانی : 

 مراکز آموزش دولتی 

 http://portaltvto.com/ostanhaنشانی : 

 

 


