معرفی و راهنمای دریافت خدمت صدور گواهی نامه مهارت
صدور گواهینامه های الکترونیکی برای متقاضیانی است که پس از احراز صالحیت افراد در حرفه های مورد تقاضا
و قبولی آنها ،در آزمون صادر می شود .سرویس صدور گواهینامه شامل مجموعه فرآیندهای حاکمیتی است که توسط دفتر
سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای و مسئولین آزمون استانها انجام می شود.
مشاهده و پرینت گواهینامه از طریق وب سرویس به آدرس زیر:
www.Portaltvto.com
http://azmoon.portaltvto.com
هزینه:

مبلغ  055555ریال ( پنجاه هزار تومان )

مدارک مورد نیاز:

قبول شدگان نهایی در آزمون های مهارتی سازمان آموزش فنی وحرفه ای با مراجعه به سامانه های فوق و پرداخت
هزینه صدور گواهینامه این امکان را خواهند داشت تا تصویر گواهینامه صادر شده خود را مشاهده و ازآن پرینت تهیه
نمایند.

زمان انجام خدمت:

پس از پرداخت هزینه صدور گواهی نامه  ،مدرک صادر شده وتصویر گواهینامه به صورت آنالین و بر خط قابل
مشاهده و چاپ می باشد.
قوانین و مقررات:

شیوه نامه سنجش و ارزشیابی مهارت ودستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه مهارت سازمان
مراحل انجام:

 -1قبولی نهایی متقاضی در آزمون های کتبی و عملی
 -2تایید نمرات کتبی و عملی ذی نفعان و طی مراحل قانونی توسط ادارت کل آموزش فنی وحرفه ای استان ها
 -3پرداخت هزینه صدور گواهی نامه توسط ذینفع
 -4گواهی نامه صادر شده و قابل مشاهده و چاپ می باشد .

شماره های تماس دفاتر مربوطه:

دفتر سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای :
نشانی  :تهران – خیابان آزادی – نبش خوش جنوبی – روبروی پمپ بنزین – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور –
طبقه اول
تلفن 66033666 :
دفتر توسعه فناوری های نوین آموزشی
نشانی  :تهران – خیابان آزادی – نبش خوش جنوبی – روبروی پمپ بنزین – سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور –
طبقه چهارم
تلفن 66033064 - 60 :
ادارات کل استانی
نشانی http://portaltvto.com/ostanha :
مراکز آموزش دولتی
نشانی http://portaltvto.com/ostanha :

