
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 آزمون هاي داوطلبان آزاد (ادواري)  دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي
  1401 سال

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

داوطلبان به منظور اطالع از آخرين تغييرات در شيوه برگزاري آزمون هاي
و جلوگيري از بروز مشكالت احتمالي عالوه بر مطالعه كليه )ادواريآزاد (

مهم با وصيه هايتحت عنوان ت 11صفحه مفاد دفترچه، موارد مندرج در
 دقت بيشتري مورد مطالعه قرار گيرد.

http://advari.irantvto.ir 
 )ادواريداوطلبان آزاد (سامانه ثبت نام الكترونيكي آزمون هاي 

  

www.irantvto.ir 
  سايت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

  به متقاضيان توصيه مي شود مطالب دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمايند
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 2صفحه 

  ـ مقدمه1
 "تالشگران عرصه كار و مهارت آموزي ، در سال ي تمامي ق برايتوفي زدمنان و آرزويكران به درگاه ايبا سپاس ب   

شتيباني ها ، مانع زدايي ها سنجش مهارت نيروي به  "توليد، پ ساماندهي آزمون داوطلبان آزاد (ادواري) و  منظور 
كار ؛ ســازمان آموزش فني و حرفه اي كشــور، وابســته به وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي به عنوان تنها متولي 

سري اين آزمون ها را سرا صي نيروي كار ،ثبت نام  ص صالحيت فني و تخ به  آموزش هاي فني و حرفه اي و تعيين 
صــورت الكترونيكي در ســراســر كشــور برگزار مي نمايد.اين آزمون ها در دو مرحله در قالب آزمون هاي كتبي و 
ــنجش مهارت نيروي كار مورد نياز بخش هاي مختلف  ــتانداردهاي بين المللي به منظور س ــب با اس عملي متناس

  خدمات، صنعت ، كشاورزي و فرهنگ و هنر اجرا مي گردد.
ــاس   ــوابط و مراحل ثبت نام  بر اين اس ــرايط، ض ــيان با ش ــنايي متقاض دفترچه ثبت نام جهت راهنمايي و آش

  .تدوين گرديده است 1401سال   الكترونيكي در

  اهداف-2
 مناسب به متقاضيانيي م ارباب رجوع و پاسخ گويتوسعه و بهبود  طرح تكر

 تسهيل در ثبت نام آزمون داوطلبان آزاد  (ادواريي) 

 كيتوسعه دستيابي به اهداف دولت الكترون جهتي بسترساز

 ت فني و تخصصي نيروي كارين صالحييند سنجش و تعيارتقاي كيفيت فرآ

 اطالع رساني جامع و ايجاد وحدت رويه در سراسركشور

 تسريع در نهضت خدمت رساني به شهروندان

  اعتبار بخشي به تجارب فني و حرفه اي افراد
 تعاريف-3

مجموعه اي از آموزش هاي نظري و عملي است كه با هدف ارتقاي دانش  حرفه اي:آموزش هاي فني و -3-1
افراد و ايجاد مهارت هاي الزم و به ظهور رساندن استعدادهاي نهفته اجرا مي گردد و مهارت آموزان را براي احراز 

براي انجام كار و  شغل، حرفه و كسب و كار در مشاغل گوناگون تا سطوح مشخص آماده نموده و توانايي آنان را
  فعاليت در حرفه هاي مختلف افزايش مي دهد.

مجموعه اي از سرفصل هاي آموزشي هر مهارت به تفكيك مدت زمان نظري و عملي استاندارد آموزشي:  -3-2
  ي آموزش را براي اجرا و ارزشيابي مشخص مي نمايد.است كه محدوده

مراجعه  http://rpc.irantvto.irت شغلي مي توانيد به سامانه جهت اطالع از فهرست توانايي هاي استاندارد مهار
 .نماييد

مجموعه اي از اعداد قراردادي مي باشند كه توسط سازمان بين المللي طبقه بندي مشاغل كد استاندارد:  -3-3
(ISCO) ستفاده براي تفكيك رشته ها و زيرمجموعه هر رشته تعيين شده است و معموالً در كشورهاي مختلف براي ا

 ملي تغييراتي در اين كدها منظور مي گردد.
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بيانگر ميزان مهارت و توانايي فراگرفته شده توسط مهارت آموز در طي يك دوره آموزشي سطوح مهارت:  -3-4
  .مي باشد

) ، سطح مهارت به عنوان تابعي از ISCO-08براساس طبقه بندي استاندارد بين المللي مشاغل (-3-4-1
دامنه و تكاليف محوله در يك شغل تعريف مي شود. با در نظر گرفتن ويژگي بين المللي طبقه بندي، پيچيدگي و 

تنها چهار سطح مهارتي گسترده تعريف مي شود. باالترين سطح مهارتي سطح چهار و پائين ترين آن سطح يك 
  مي باشد.
از وظايف است كه نيازمند حل مشاغل اين سطح مهارت عموماً شامل مجموعه اي سطح چهار مهارت: -3-4-2

سيع در زمينه هاي خاص نياز  صميم گيري و خالقيت بوده و به افرادي با دانش نظري و عملي و سائل پيچيده، ت م
شامل تجزيه و تحليل و تحقيق براي توسعه دانش بشري در يك حوزه خاص، تشخيص و درمان  دارد. كارها عموما 

ساخت و توليد بوده و مشاغل اين بيماري ها، انتقال دانش به ديگران و  ساختار ماشين آالت و فرآيند كار  طراحي 
شامل  سنل نياز دارد و معموالً  سيار باال و توانايي در برقراري ارتباطات بين پر سواد و مهارت ب سطح معموال به 

ــانه هاي جمعي از نگا ــتاري و طرح ايده هاي پيچيده در رس رش كتاب، توانايي فهم و درك مفاهيم پيچيده نوش
  گزارش و غيره مي باشند.

: مشاغل اين سطح مهارت عمومًا شامل مجموعه اي از وظايف فني و عملي و تركيبي سطح سه مهارت -3-4-3
است؛ كه براي انجام آن ها نياز به افرادي كارآمد و داراي دانش عملي و فني در حوزه خاص مي باشد. مشاغل اين 

واد و مهارت در برقراري ارتباط فردي نيازمندند و در بعضي از موارد به توانايي سطح غالبًا به سطوح بااليي از س
  .درك و فهم مفاهيم پيچيده نوشتاري، ارائه گزارش و برقراري ارتباط در موقعيت هاي سخت نياز دارند

مشخصه مشاغل اين سطح عبارت است از وظايفي مثل اپراتوري ماشين آالت و سطح دو مهارت:  -3-4-4
هيزات الكترونيكي، رانندگي خودرو، نگهداري و تعمير تجهيزات مكانيكي يا برقي و ساير موارد كه بسياري از تج

آن ها به مهارت هاي پيشرفته تري در خواندن و نوشتن، به كارگيري دستورالعمل هاي حفاظتي و بهداشتي، 
د دارا بودن گواهي پايان دوره تحصيالت متوسطه محاسبات ساده رياضي و ارتباطات پرسنلي نياز دارند و غالباً نيازمن

  اول و در برخي موارد نيازمند داشتن گواهي پايان دوره متوسطه دوم مي باشند. 
مشاغل اين سطح مهارت عموماً شامل كارهاي ساده، روتين و روزمره يدي يا فيزيكي سطح يك مهارت:  -3-4-5

ني و يا استقامت مي باشند. برخي از مشاغل نيازمند دارا بودن است. بسياري از مشاغل اين سطح نيازمند قدرت بد
  .گواهي پايان دوره ابتدايي است

به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر جهت اجراي  شغل:  -3-5
  شود.رود، شغل گفته مييك فعاليت انتظار مي

  .شودهمگن كه در يك گروه بزرگ دسته بندي شده اند، حرفه گفته ميبه مجموعه اي از چند شغل  حرفه: -3-6

ي آموزشي اصلي شامل خدمات، صنعت، اي در چهار خوشههاي آموزش فني و حرفهدوره خوشه آموزشي: -3-7
 .كشاورزي و فرهنگ و هنر است
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  باشد.خانواده مي مجموعه برنامه هاي آموزشي مربوط به فراگيري چند استاندارد آموزشي هم رشته: -3-8
شود كه داوطلب شركت در آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري)  سازمان آموزش : به شخصي اطالق ميمتقاضي -3-9

 .باشدفني و حرفه اي كشور مي

ها و اعداد حاصل شود، در جريان سنجش كميتاقدامي است كه براساس اندازه گيري ممكن مي سنجش: -3-10
 كند.پيدا مياز اندازه گيري مفهوم 

شيابي يك فرايند نظام -3-11 شيابي: ارز ضاوت در مورد ارز سير اطالعات براي ق مند براي جمع آوري، تحليل و تف
  باشد .ميزان مهارت افراد و در نهايت تصميم گيري و اقدام عملي در مورد پديده بررسي شده مي

نمونه اي از رفتارشخص و توصيف آن به كمك  وسيله اي يا روشي نظام مند براي اندازه گيريآزمون :  -3-12
 . باشداي ميمقياس هاي كمي يا طبقه

داوطلبان آزاد (ادواري) آزموني است كه به صورت دوره اي براي تعيين مهارت و صالحيت فني و آزمون -3-13
زش فني و تخصصي افرادي كه به هر نحو ممكن، مهارتي را كسب نموده اند براساس استانداردهاي مهارت آمو

مشخص شده اند حداقل مدرك تحصيلي  *گردد. ضمنًا در استاندارد آموزشي كه با عالمت حرفه اي برگزار مي
متقاضيان شركت كننده در آزمون بايد كارداني مرتبط با اين استاندارد آموزشي باشد يا در غير اينصورت بايد 
قبًال دوره آموزشي در همان استاندارد آموزشي را طي نموده باشند و در آزمون پايان دوره مربوطه مردود شده 

  .باشند
صلي و  چند گزينه اي):آزمون كتبي (-3-14 سمت ا ست كه هر يك از آن ها از يك ق سئوال ا شامل تعدادي 

شكيل مي سخ) ت سخ تعدادي گزينه (پا صحيح (پا شنهادي، گزينه  شونده از ميان گزينه هاي پي شود و آزمون 
 كند. (آزمون كتبي به صورت الكترونيكي برگزار مي شود.)سئوال) را انتخاب مي

ست كه ميزان مهارت فرد را در اجراي توانايي هاي عملي در قالب پروژه معين مورد آزمون عملي: آز-3-15 موني ا
 . دهدارزيابي قرار مي

مدركي است كه پس از قبولي متقاضي در آزمون هاي كتبي و عملي به ايشان اعطا  گواهينامه مهارت :-3-16
دارد قيد شده براي احراز در سطح مربوطه گر صالحيت فني و تخصصي فرد براساس شماره استانگردد و بيانمي
  . باشدمي

  شرايط ثبت نام : -4
شته  شرح ذيل را دا شي به  ستانداردهاي آموز ست يكي از ويژگي هاي كارآموز ورودي مندرج در ا داوطلب مي باي

  باشد:
  داشتن حداقل ميزان تحصيالت متناسب با استاندارد آموزشي  -4-1

صره  شاخه  :1تب ضيان  ي معرفي نامه از آموزش وپرورش از بند فوق كاردانش وزارت آموزش و پرورش با ارائهمتقا
  باشند.مستثني مي

  داشتن گواهينامه مهارت پيش نياز  -4-2
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  برخورداري از حداقل توانايي جسمي الزم متناسب با  استاندارد مهارتي  -4-3
  سال تمام 15حداقل شرط سني  -4-4

  مقررات نظام وظيفه: -4-5
  كارت پايان خدمت -4-5-1
 كارت معافيت كفالت، پزشكي دائم ، معافيت دائم زمان صلح و معافيت تحصيلي -4-5-2

  طالب حوزه هاي علميه -4-5-3
  عدم منع قانوني مشموالن از نظر مراجع نظام وظيفه (در صورت سرباز بودن) -4-5-4
  و قبل از آن 1383 متولدين سال  -4-5-5

  ثبت نام :  -5
   نحوه ثبت نام: -5-1

شود، متقاضيان به صورت الكترونيكي انجام مي صرفاًثبت نام متقاضيان شركت در آزمون داوطلبان آزاد (ادواري)  
به مي ــور  فه اي كش مان آموزش فني و حر نام الكترونيكي ســـاز بت  نه ث ما به ســـا عه  با مراج ند  توان

اين دفترچه،  4بر اساس تجارب و مهارت شغلي و با درنظر گرفتن شرايط بند   http://advari.irantvto.irنشاني
  ثبت نام نمايند.بر اساس عناوين استاندارد هاي مندرج در سامانه 

در صورت و اعالم نياز استان  اداره سنجش مهارتدر صورت عدم مشاهده حرفه مورد تقاضا با مراجعه به  :2تبصره
  استاندارد مورد نظر فراهم خواهد شد.شرايط ثبت نام ، مهيا بودن امكانات در استان

 مراحل ثبت نام: -5-2

خريد كارت اعتباري جهت پرداخت حق تشريفات آزمون براي استاندارد آموزشي براساس جدول هزينه  -5-2-1
  امكان پذير خواهد بود.  http://advari.irantvto.irثبت نام از طريق درگاه الكترونيكي 

  تهيه دفترچه راهنماي ثبت نام الكترونيكي: 3تبصره
به  ــور  فه اي كش مان آموزش فني و حر نام الكترونيكي ســـاز بت  نه ث ما به ســـا عه  با مراج ــي  قاض مت

  مي تواند دفترچه را دانلود و يا مشاهده نمايد. http://advari.irantvto.irنشاني
ت فرم پيش نويس اين دفترچه را تكميل و متقاضــيان پس از مطالعه دقيق مفاد دفترچه راهنما الزم اســ -5-2-2

پس از اطمينان از صحت اطالعات نسبت به ثبت نام در سامانه ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد (ادواري) 
  اقدام نمايند.

سال در  -5-2-3 سكن نموده و فايل آن را براي ار شخصات ذيل ا داوطلب بايد يك قطعه عكس جديد خود را با م
  ثبت نام الكترونيكي آزمون داوطلبان آزاد (ادواري) آماده نمايد.سامانه 
صادره :1تذكر سالي در مدرك  شند، عكس ار شته با ضيان بايد توجه دا شد.  متقا صاق خواهد  شدگان ال قبول 

  بنابراين الزم است موارد زير در ارسال عكس رعايت شود:
  ذخيره شده باشد. jpgوبا فرمت  dpi  100با درجه وضوح 3×4فايل مربوطه الزم است در قطع  -الف
  كيلو بايت باشد. 70حجم تصوير ارسالي بايد كمتر از  -ب
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  پيكسل باشد. 300×400پيكسل و حداكثر  200×300ابعاد تصوير ارسالي بايد حداقل   -ج
  تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش تهيه شده و فاقد هرگونه حاشيه زائد باشد.  -د
صوير متق -ه شدن و ت ساير مواردي كه منجر به مخدوش  شخص بوده و اثر مهر، منگنه و  ضح و م ضي بايد وا ا

نامشخص بودن چهره متقاضي مي شود در تصوير وجود نداشته باشد.( مسئوليت هرگونه اشتباه در ارسال عكس 
  به عهده فرد متقاضي مي باشد)

  پس زمينه تصوير بايد كامالً سفيد باشد. -و
  متقاضيان تمام رخ ، مربوط به سال جاري و با رعايت شئونات كامل اسالمي باشد.عكس  :4تبصره

ــامانه ثبت نام الكترونيكي آزمون  -5-2-4 ــويري و اطالعات الزم به س ــيان پس ازآماده نمودن فايل تص متقاض
  مراجعه نمايند .   http://advari.irantvto.ir داوطلبان آزاد  (ادواري)  به نشاني

ي توضــيحات راهنماي ثبت نام، نســبت به ورود اطالعات بر اســاس اســتان يا اســتاندارد از مطالعه بعد -5-2-5
  آموزشي اقدام نمايند.

 كارت اعتباري مي بايست مربوط به خوشه مورد نظر متقاضي جهت ثبت نام باشد. :5تبصره

هت شركت در آزمون هر يك از : با توجه به محتواي استانداردهاي آموزشي، حداقل مدرك تحصيلي الزم ج2تذكر 
حرفه ها مشخص گرديده است. لذا متقاضيان بايد بر اين اساس نسبت به انتخاب استاندارد آموزشي آزموني 

  اقدام نمايند 
تواند در طول يك سال فقط دو مرتبه براي شركت در آزمون متقاضي آزمون داوطلبان آزاد (ادواري)  مي :3تذكر 

 ثبت نام نمايد.يك استاندارد آموزشي 

صورت ثبت نام ناقص بوده و شخص مراحل ثبت نام الكترونيكي بايد به صورت كامل طي شود ، در غير اين :4تذكر 
  مجاز به شركت در آزمون نمي باشد و براي وي كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

ضيان بايد :5 تذكر سه را متقا شده ثبت نام و كارت ورود به جل تا قبولي نهايي و زمان دريافت مدرك  فرم تكميل 
  صادره نزد خود نگهداري نمايند.
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  آزمون داوطلبان آزاد  (ادواري) :نحوه ورود اطالعات در سامانه ثبت نام  -3-5

 مراجعه شود.  http://advari.irantvto.irبه سامانه الكترونيكي سازمان به آدرس 

 (ادواري)  انتخاب شود.  گزينه ثبت نام در آزمون داوطلبان آزاد

گاه الكترونيكي  باري از طريق در كارت اعت يد  ماره http://advari.irantvto.irبراي اين منظور پس از خر ــ ، ش
سامانه ثبت نام وارد  شده در  شخص  سمت م شده در كارت را بايد با دقت در ق سه پرداخت درج  شنا پرونده و 

  نماييد.
 دقانه تكميل شود.مندرجات فرم ثبت نام بايد دقيق و صا

 باشد.مسئوليت صحت كليه مندرجات تكميل شده فرم ثبت نام به عهده شخص داوطلب مي

 پس از اتمام مهلت ويرايش، اطالعات ثبت نام قطعي محسوب گرديده و هيچ گونه تغييري قابل اعمال نمي باشد.

شد كه اين  ضيان كد رهگيري داده خواهد  شانگر تاييد پايان در پايان مراحل ثبت نام به متقا صراً ن ضوع منح مو
مراحل ثبت نام يك داوطلب است و داوطلب وظيفه دارد شناسه پرداخت و شماره پرونده ثبت نامي خود را حفظ و 

 نگهداري نمايد.

ــي مي ــحت اطالعات وارده، متقاض ــت جهت اطمينان از ص تاييديه به پس از تكميل فرم ثبت نام و گرفتن بايس
 رهگيري با تهيه نسخه چاپي از صحت اطالعات درج شده اطمينان حاصل نمايد.ي اخذ كد واسطه

 ورود اطالعاتي كه با عالمت * در فرم  سامانه ثبت نام سازمان مشخص شده است الزامي است.

اي كه در نمونه پيش نويس تكميل ي حاوي اطالعات فردي ، الزم اســت اطالعات را به گونهپس از ورود به صــفحه
 ايد وارد نمائيد.نموده 

 كار بردن خط تيره، خودداري گردد).: متقاضي بايد شماره كد ملي را درج نمايد (از به 1در رديف 

متقاضي بايد نام خانوادگي، نام و نام پدر خود را به طور كامل طبق مشخصات شناسنامه اي 4و 3،2در رديف هاي
  شود).وارد نمايد (از به كار بردن مد و تشديد خودداري 

  : متقاضي بايد جنسيت خود را مشخص نمايد. 5در رديف 

  متقاضي بايد شماره شناسنامه خود را درج نمايد. : 6در رديف 
  : متقاضي بايد تاريخ تولد خود را به تفكيك روز، ماه و سال وارد نمايد. 7در رديف 
  : متقاضي بايد محل تولد خود را درج نمايد. 8در رديف 
  اضي بايد وضعيت تاهل خود را مشخص نمايد.: متق 9در رديف 
  : متقاضي بايد دين خود را مشخص نمايد. 10در رديف 
  : متقاضي بايد تابعيت خود را مشخص نمايد. 11در رديف 
  : متقاضي بايد وضعيت تحصيلي خود را مشخص نمايد. 12در رديف 
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  نمايد.: متقاضي بايد وضعيت آخرين مقطع تحصيلي خود را مشخص  13در رديف 
  : متقاضي بايد رشته تحصيلي خود را وارد نمايد. 14در رديف 

  : متقاضي بايد گرايش تحصيلي خود را وارد نمايد. 15در رديف  
  : متقاضي بايد معدل آخرين مقطع تحصيلي خود را وارد نمايد. 16در رديف 
  و شهر وارد نمايد. : متقاضي بايد محل برگزاري آزمون را به تفكيك استان، شهرستان17در رديف 

ستاندارد  23و22،21،20،19،18در رديف هاي  صورتي كه ا : متقاضي  بايد حرفه و رشته مورد تقاضا را انتخاب و در 
شمارهآموزشي و رشته ضا پيش نياز دارد بايستي  ستاندارد آموزشي پيش نياز ي گواهينامهي مورد تقا را وارد ي ا

  . نمايد
باشند كه حداقل مدرك تحصيلي اند استاندارد آموزشي ميمشخص شده *: استاندارد آموزشي كه با عالمت 6 تذكر 

متقاضيان شركت كننده در آزمون بايد كارداني مرتبط با اين استاندارد آموزشي باشد يا در غير اين صورت بايد 
ي مربوطه مردود شده باشند. ن پايان دورهقبًال دوره آموزشي استاندارد آموزشي را طي نموده باشند و در آزمو

لذا قبول شدگان در آزمون كتبي اين استاندارد آموزشي، در زمان تكميل پرونده بايد مدارك خود، مبني بر مرتبط 
  هاي قبلي را ارائه نمايند.بودن مدرك تحصيلي يا مردود شدن در آزمون

ضعيت نظام وظيفه خود :  24در رديف  ضي مرد بايد و شخص متقا شرايط مندرج در اين دفترچه م را باتوجه به 
  نمايد.

  : متقاضي بايد وضعيت اشتغال خود را انتخاب نمايد. 25در رديف 
  : متقاضي بايد نوع شغل خود را انتخاب نمايد. 26در رديف 
 : متقاضي بايد محل اشتغال خود را وارد نمايد. 27در رديف 

  ايثارگري و عضويت در بسيج  را مشخص نمايد. : متقاضي بايد وضعيت 29و28در رديف هاي 
ستي بايد گزينه مورد نظر را 30در رديف  سازمان بهزي شش كميته امداد امام خميني (ره) و  ضيان تحت پو : متقا

  انتخاب نمايند.
  : متقاضي بايد وضعيت جسماني خود را مشخص نمايد. 31در رديف 
  ايد در اين قسمت مشخص نمايد.باشد ب:  چنانچه داوطلب، چپ دست مي32در رديف 
  رقمي محل سكونت فعلي خود را وارد نمايد. 10: متقاضي بايد كد پستي  33در رديف 

  : متقاضي بايد شماره تلفن ثابت و شماره تلفن همراه خود را وارد نمايد. 35و 34در رديف هاي 
  خود را وارد نمايد.: متقاضي بايد آدرس پست الكترونيكي و محل سكونت  37و  36در رديف هاي 

و تعيين مسير، فايل عكس خود را به سامانه ثبت   Browseبايست با كليك روي گزينه : متقاضي مي 38در رديف 
  نام منتقل نمايد.

ثبت نام خود را نهايي نموده و كد رهگيري را از » گزينه موافق هستم  « متقاضي بايد با انتخاب  (مهم): 7تذكر 
  هاي بعد اخذ و تا پايان مراحل آزمون حفظ نمايد.سيستم جهت پيگيري
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نحوه انتخاب زمان آزمون، دريافت كارت ورود به جلسه، رفع نواقص، دريافت نتايج آزمون كتبي و  -5-4
  عملي و صدور مدرك مهارت:

ــدن امكان برگزاري آزمون ــيان در هنگام با فراهم ش ــورت الكترونيكي (آنالين) متقاض نام با ثبتهاي كتبي به ص
  هاي آزمون استان مورد نظر خود بايد تاريخ آزمون كتبي (الكترونيكي) را تعيين و انتخاب نمايندمشاهده تاريخ

ــامانه  -5-4-1 ــده خود، با مراجعه به س ــيان دو روز قبل از تاريخ آزمون كتبي (الكترونيكي) انتخاب ش متقاض
http://advari.irantvto.ir   ــاعت برگزاري آزمون اطالع بايد كارت ورود به ج ــه را اخذ و از محل حوزه و س لس

  حاصل نمايند.
ضيان مي -5-4-2 سامانه از نتايج آزمون كتبي سه روز پس از آزمون كتبي (الكترونيكي) متقا توانند با مراجعه به 

  خود اطالع حاصل نمايند.
ــدگان بايد به م -5-4-3 ــتان محل راكز فني و حرفهيك هفته پس از آزمون كتبي (الكترونيكي) قبول ش اي اس

  برگزاري آزمون مراجعه و نسبت به تشكيل و تكميل پرونده اقدام نمايند.
ــدگان آزمون -5-4-4 ــتان محل بندي برگزاري آزمونهاي كتبي با اطالع از برنامه زمانقبول ش هاي عملي اس

ضاي خود در آزمون شدن در نهاي عملي نوبتتقا صورت مردود  شركت هاي اول و در  وبت آزمون عملي نوبت دوم 
  نمايند.(هزينه آزمون عملي مجددمطابق خوشه انتخابي بايستي پرداخت گردد.)

صدور تائيديه كارت خود  -5-4-5 ضيان پس از اطالع از قبولي نهايي (قبولي در آزمون كتبي و عملي) براي  متقا
  پرداخت نمايند.ريال به صورت اينترنتي  000/500بايد هزينه صدور مدرك به مبلغ 

  باشد.آزمون هر استاندارد آموزشي شامل دو مرحله (كتبي و عملي) ميمراحل اجراي آزمون:  -6
ستان) روز آزمون خود را انتخاب نمايند. متقاضيان مي -6-1 شده توسط هر ا بايست طبق برنامه زمانبندي (اعالم 

سازمان به آدرس سامانه الكترونيكي  شناسـه  http://advari.irantvto.irبا مراجعه به  شماره پرونده و ودرج 
  پرداخت يا مشخصات فردي نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه اقدام نمايند.

سب اطالع از نتايج آزمون اقدام   -6-2 سبت به ك سازمان ن سامانه الكترونيكي  پس از آزمون كتبي با مراجعه به 
  نمايند.   

سب اطالع از مكان آزمون عملي طبق برنامه زمانبندي (اعالم  -6-3 ضيان پس از قبولي در آزمون كتبي و ك متقا
  شده توسط هر استان) به حوزه هاي تعيين شده اجراي آزمون عملي مراجعه نمايند. 

  ها:شرايط قبولي در آزمون -6-4
  100از  50حد نصاب قبولي در آزمون كتبي  -6-4-1
  100از  70قبولي در آزمون عملي حدنصاب  -6-4-2
  با محاسبه فرمول ذيل: 100از  70شرط قبولي نهائي كسب نمره معدل -6-4-3

  
  )%75× )+(نمره آزمون عملي%25×نمره آزمون كتبي(≤  70



  
 10صفحه 

شدگان آزمون كتبي مطابق برنامه زمانبندي (اعالم شده توسط هر استان) فرصت شركت در آزمون قبول: 5تبصره 
  (نوبت اول) را دارند. الزم به ذكر است عدم حضور در اولين آزمون عملي، مردود لحاظ خواهد شد.عملي 

صره  شوند، طبق برنامه زمانبندي 6تب شدگان آزمون كتبي كه در اولين مرحله از آزمون عملي مردود مي  : قبول 
شركت در آزمون مجدد عملي را دارند. .(هزي شده توسط هر استان) فرصت  نه آزمون عملي مجدد بايستي (اعالم 

  پرداخت گردد.)
الف) در صورتي كه متقاضيان، حداقل نمرات آزمون كتبي و عملي را كسب نمايند وليكن (حسب فرمول   :6تبصره 

ــركت نمايند. .(هزينه  باال) مردود معدل گردند، همانند مردود آزمون عملي مي توانند در آزمون مجدد عملي ش
  تي پرداخت گردد.)آزمون عملي مجدد بايس

سوم  شركت در دوره  سب نمايد  صورتيكه داوطلب آزمون در طي دو بار آزمون عملي نتواند نمره قبولي ك ب) در 
شگاههاي آزاد مجاز و يا مراكز آموز  شي مربوطه از يكي از آموز شركت در دوره آموز ستلزم ارائه گواهي  آزمون م

  دولتي مجري دوره مذكور مي باشد.
ــدگان نهايي الزم اســت به منظور پرداخت هزينه تائيديه مهارت خود پس از اعالم نتايج (مهم) 8 تذكر : قبول ش

نه الكترونيكي  ما ــا به س يا  http://www.portaltvto.comآزمون عملي    http://pay.portaltvto.com و 
  ريال پرداخت نمايد. 000/500مبلغ مراجعه و با انتخاب منوي پرداخت هزينه صدور مدرك، 

  تشكيل پرونده جهت معرفي به آزمون عملي:  -7
شتن مدارك ذيل به مركز انتخابي هنگام ثبت نام  شكيل پرونده با  به همراه دا شدگان آزمون كتبي جهت ت قبول 

  خود مراجعه نمايند:
تمام رخ، با زمينه سفيد، غير اسكن، جديد و با رعايت شئونات اسالمي (عكس اسكن  3×4يك قطعه عكس  -7-1

 شده در سامانه ثبت نام)

 اصل و تصوير شناسنامه -7-2

 اصل و تصوير كارت ملي -7-3

  اصل و تصوير مدرك تحصيلي و يا گواهي اشتغال به تحصيل -7-4
 اصل و تصوير كارت پايان خدمت، معافيت پزشكي، يا گواهي اشتغال به خدمت وظيفه عمومي -7-5

   اصل و تصوير گواهينامه مهارت پيش نياز -7-6
شدن در آزمون -7-7 ستاندارد آموزشي مدارك مستند مبني بر مردود  هاي قبلي براي متقاضياني كه در آزمون ا

  شركت نموده اند. *داراي 
  پوشه ساده -7-8

ــورت عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر (يك هفته پس از اعالم نتيجه آزمون كتبي ) جهت  :7تبصــره  در ص
شكيل پرونده، نمره قبولي م شان در آزمون عملي ممانعت ت شركت اي ضي كان لم يكن تلقي گرديده و از ادامه  تقا

  عمل خواهد آمد.به
  وجه ثبت نام به هيچ عنوان قابل استرداد نمي باشد.:  8تبصره



  
 11صفحه 

  توصيه هاي مهم:-8
جلسه، شماره صندلي و  كه اطالعات اعالم شده از طرف متقاضيان در كليه مدارك از قبيل كارت ورود بهبا توجه به اين -8-1

گردد، الزم است متقاضيان در درج شماره ملي، نام خانوادگي و نام، مشخصات در صورت قبولي در تائيديه مهارت درج مي
 شناسنامه اي، ارسال عكس و حرفه آزموني مورد نظر و تمامي اطالعات الزم ديگر دقت و توجه كافي به عمل آورند.

 تغيير و ويرايش عكس پس از اجراي آزمونمغايرت عكس روي كارت با داوطلب مانع ورود به حوزه آزموني خواهد شد.  -2-8
.  لذا مي بايست متقاضيان در ارسال عكس خود نهايت دقت را به عمل امكان پذير نمي باشدبراساس ضوابط و مقررات سازمان 

عات داوطلب، پس از دريافت كارت ورود به جلسه و آگاهي از محل اجراي آزمون آورند.  در صورت وجود مغايرت در ثبت اطال
خود جهت ويرايش نواقص به حوزه آزموني مشخص شده بايد مراجعه نمايد در غيراينصورت مسئوليت به عهده فرد متقاضي 

  خواهد بود. 
د. لذا در ورود اطالعات، كدملي خود نهايت تمامي فرآيندهاي آزمون براساس كدملي فرد انجام و قابل رهگيري مي باش -8-3

دقت را به عمل آوريد زيرا پس از قطعي شدن ثبت نام و اجراي آزمون كتبي هر گونه تغيير مشخصات سجلي و ويرايش كدملي 
  غيرممكن مي باشد و مسئوليت هرگونه اشتباه در درج مشخصات سجلي و كدملي به عهده داوطلب مي باشد. 

ي آزموني، دقت نمايد چون پس از ثبت نام به درخواست هاي چنين حوزهنتخاب استاندارد آموزشي و هممتقاضي در ا -8-4
  واصله در اين خصوص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

استفاده از گوشي تلفن همراه و تجهيزات متعلقه و ماشين حساب قابل برنامه ريزي در حين برگزاري آزمون اكيداً ممنوع  -8-5
 د.خواهد بو

خود را تا زمان دريافت مدرك مهارت  شناسه پرداخت و شماره پروندهقبول شدگان در آزمون كتبي و عملي موظف هستند  -6-8
  نگهداري  نمايند.

را براي ارائه به مركز جهت شركت در آزمون عملي  كارت ورود به جلسه آزمون كتبيقبول شدگان آزمون كتبي موظف هستند  -7-8
  نگهداري نمايند.

پس از قبولي متقاضي در آزمون كتبي و عملي به ايشان مدرك مهارت اعطا مي گردد. در اين مدرك مهارت به علت عدم طي -8-8
  دوره آموزشي، زمان (ساعت) آموزش درج نمي شود.

  .باشدبه همراه داشتن اصل شناسنامه يا كارت ملي  براي  ورود به جلسه آزمون الزامي مي -9-8
مشخص شده است استاندارد آموزشي مي باشند كه حداقل مدرك تحصيلي *استانداردهاي آموزشي كه با عالمت  -8-10

با اين  استاندارد آموزشي باشد يا در غير اين صورت بايد قبالً دوره  كارداني مرتبطمتقاضيان شركت كننده در آزمون بايد 
شدگان در آزمون كتبي اين ي مربوطه مردود شده باشند. لذا قبولن پايان دورهاستاندارد آموزشي را طي نموده باشند و در آزمو

هاي مبني برمرتبط بودن مدرك تحصيلي يا مردود شدن در آزموناستاندارد آموزشي ، در زمان تكميل پرونده بايد مدارك خود،  
  را ارائه نمايند. قبلي

 رفه از آزمون كتبي و عملي مي تواند شركت كند.متقاضي با خريد هر كارت اعتباري تنها در يك ح -11-8

و حرفه هاي زير  آقايانتوسط  خانم هامرتبط با  مراقبت زيباييعدم انتخاب استاندارد آموزشي زير مجموعه رشته  -12-8
  خانم هاتوسط  آقايانمرتبط با مراقبت زيباييمجموعه رشته 

  آقايانتوسط  وز زنانهنازك د وخياط لباس زنانه عدم انتخاب حرفه هاي  -13-8
درصورت به حد نصاب نرسيدن تعداد متقاضيان شركت در آزمون يك شهر، اداره سنجش استان مي تواند در مركز  -8-14

  استان يا حوزه هاي منتخب آزمون را برگزار نمايد.
  آزمون كتبي كليه حرفه ها در استان فقط به صورت الكترونيكي برگزار خواهد شد. -8-15
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  توصيه هاي بهداشتي -9
متقاضيان شركت كننده در جلسات آزمون مي بايست تمامي نكات بهداشتي را بر اساس دستورالعمل هاي  – 9-1

  ستاد مبارزه با كرونا مطالعه و رعايت نمايند.
به همراه داشتن دستكش ، ماسك و مواد ضدعفوني كننده وساير ملزومات بهداشتي براي متقاضيان در – 9-2

  حضور در جلسات آزمون الزامي است.زمان 
از ورود افراد مشكوك به برخي از نشانه هاي بيماري از قبيل تب و سرفه در زمان اجراي آزمون، ممانعت  – 9-3

  به عمل خواهد آمد.
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  و حرفه اي كشورسازمان آموزش فني داوطلبان آزاد  (ادواري) فرم پيش نويس اطالعات فردي  متقاضيان آزمون  
 شماره ملي* :-1

           

 نام*: -3 نام خانوادگي *: - 2

 نام پدر*: -4

 

  جنسيت*: - 5
      زن مرد 

  شماره شناسنامه*: -6
 

  تاريخ تولد:*-7
 روز           ماه                 سال     

        3 1 
 

 شناسنامه: *محل تولد طبق-8
 

  وضعيت تاهل طبق شناسنامه: * -9
 

  دين: -10
       اسالم     مسيحي     كليميزرتشتي 

 تابعيت: * -11

  وضعيت تحصيلي:* -12
       دانش آموز 

 دانشجو  
 فارغ التحصيل  
 عدم اشتغال به تحصيل 

  آخرين مقطع تحصيلي: * -13
 ابتدايي          پايان دوره راهنمايي  
          ديپلم  فوق ديپلم 

   كارشناسي كارشناسي ارشد  
 دكتري 

  رشته تحصيلي: -14
 

  گرايش تحصيلي:   -15
 

  معدل آخرين مقطع تحصيلي: -16

 /  
 

  محل برگزاري آزمون: * -17
  شهر:                                                                شهرستان:                                استان:                      

  حرفه مورد تقاضا: *-18
  

  رشته: * -21
 

 كد استاندارد: *-19
  

  خوشه: * -22
 

  ساعت آموزشي: * -20
  

  شماره گواهينامه پيش نياز: -23
 

  وضعيت نظام وظيفه: * -24
 معافيت دائم 
    پايان خدمت       معافيت تحصيلي  
       غيرمشمول    مشمول 

  وضعيت اشتغال: * -25
 (بيمه بيكاري)بيكارقبالً شاغل 
          كارجو     شاغل   دانشجو  
    دانش آموز     سرباز خانه دار 

  نوع شغل: * -26
          كارمند     كارگر 
            نظامي    آزاد 

 محل اشتغال:  -27

  وضعيت ايثارگري: -28
     خانواده شهدا خانواده جانبازان  
 
   رزمنده    خانواده آزادگان 

  عضويت در بسيج: -29
                 فعال عادي 

  وضعيت جسماني:* -31
   سالم   بيمار قلبي         كم توان ذهني

تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) يا  -30
  باشمنمي باشممي          بهزيستي *

  باشمداوطلب چپ دست مي -32

  كدپستي ده رقمي محل سكونت فعلي:*-33
  

          
 

  شماره تلفن ثابت: * -34
 شماره تلفن:

 كد شهرستان:

 شماره تلفن همراه: * -35

 پست الكترونيك:-36

  آدرس محل سكونت: * -37
 پالك:             استان:                  شهرستان:                     شهر:                          خيابان:                   كوچه:           

 فراخواني فايل تصوير متقاضي: *                                -38

نمايم و در صورت نقص يا نادرست بودن ، اداره سنجش و ارزشيابي استان مي تواند در هر مقطعي از آزمون و بعد از آن، از اينجانب صحت موارد فوق را تاييد مي
 موافق هستم ايد.       ادامه آزمون و حتي صدور گواهينامه جلوگيري نم

Browse 
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  داوطلبان آزاد  (ادواري)  آزمون انيمتقاضي كيالكترون نام ثبتيي نداجرايفرآ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبول

 مردود

 گام نهم: مراجعه به مراكزجهت تشكيل پرونده

 گام دهم: معرفي به كارگاه جهت آزمون عملي

اجراي آزمون

  جهت آزمون اقدام
  جددمعملي  

 واريز وجه هزينه آزمون مجدد

 پايان اجراي آزمون كتبي

 وضعيت قبولي نهاييگام يازدهم: اعالم

 مهارتمدركدريافت

 و دريافت دفترچه ثبت نام و خريد كارت اعتباريسامانه ثبت نامگام اول: مراجعه به

 دفترچه راهنماگام دوم: مطالعه

 www.advaritvto.irداوطلبان آزاد  (ادواري) به آدرسگام سوم: مراجعه به بخش سامانه ثبت نام آزمون

 و ورود شماره پرونده ، شناسه پرداخت)و ... اطالعات فردي و مشخصات حرفه ي آزموني مورد تقاضادرج(گام چهارم: تكميل فرم ثبت نام در سامانه

 از نهايي شدن ثبت نام پسسيستمگام پنجم: اخذ كد رهگيري از

 گام ششم: ويرايش اطالعات درج شده در سامانه در صورت نياز

 گام هفتم: تاييد نهايي اطالعات و اتمام مراحل ثبت نام

از طريق سامانه گام هشتم: دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در دوره زماني مقرر 
 سازمان

 مردود

 قبول

  پرداخت نمايند. ريال 500000و پرداخت هزينه صدور گواهينامه به مبلغ  http://advari.irantvto.ir مراجعه به سامانه الكترونيكيگام دوازدهم:


	طرح جلد دفترچه آزمون ادواری.pdf (p.1-2)
	دفترچه ادواری سال 1401.pdf (p.3-16)

