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مقدمه با حمد و سپاس الهی، در دهه پیشرفت وعدالت و در سال اقتصاد مقاوتى، اقدام و عمل و در راستاي سیاستهاي کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی ابالغـی از سـوي   :

١بی كٜی ٝ حطك٠ ای حجیت ٛیبٕ  ارت٘بػی ث٠ ػٜٞاٙ ٗتٞٓی ارطای آٗٞظش تؼبٝٙ، ًبض ٝ ضكبٟسبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای ًطٞض ٝاثست٠ ث٠ ٝظاضت  ،ٗوبٕ ٗؼظٖ ض١جطی

ستط الظٕ ر٢ت ٢ٗبضت آٗٞظی اكطاز كبهس ٢ٗبضت ٝ اضتوبء ٢ٗبضت اكطاز ضیبؿْ  ٗی ٛ٘بیس. ١سف ایٚ سبظٗبٙ ایزبز ث ارطا ٌٓتطٝٛیٌیثػٞضت ا استبٛی زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ضا

ٙ  ض٢طی، ضؼت ،حبثتٗطاًع  ١بی آٗٞظضی زٝضٟ ١بی آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای زض ثرص زض حِطَف ٗطثٞع٠ ٗی ثبضس. زض ٝ ریٞاض زاٛطیِبٟ   غیٜبیغ   ،ضٝستبیی، ظٛساٙ، پبزُیب

 ًطٞض تٞسیظ  ًطبٝضظیٝ  ذسٗبت ١بی ٗرتٔق غٜؼت، ثیٚ آ٘ٔٔی ث٠ ٜٗظٞض تطثیت ٛیطٝی ًبض ٗب١ط ٗٞضز ٛیبظ ثرص١بی ٗٔی ٝ غ ظٗبٛی ٗرتٔق زض هبٓت استبٛساضزٗوبع

    حبّ ارطا ٗی ضٞٛس. آظاز١بی كٜی ٝ حطك٠ ای  آٗٞظضِبٟ ٗطاًع آٗٞظضی ٝ

تؼاریف: -1

الظٕ ٝ ث٠ كؼٔیت ضسیبٛسٙ   ١بی ٝ ػ٘ٔی است ٠ً ثب ١سف اضتوبء زاٛص اكطاز ٝ ایزبز ٢ٗبضت ٛظطی١بی  ٗز٘ٞع آٗٞظش فٌی ٍ حزفِ ای: ّای آهَسش -1-1

ًبض زض ٗطبؿْ ُٞٛبُٞٙ تب سغٞح ٗطرع آٗبزٟ ٛ٘ٞزٟ ٝ تٞاٛبیی آٛیبٙ   حطك٠ ٝ ًست ٝ ثطای احطاظ ضـْ، ٝ ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ضا ٢ٛلت٠ زض ایطبٙ ارطا ٗی ُطزز١بی استؼساز

ضاثطای اٛزبٕ ًبض ٝ كؼبٓیت زض حِطَف ٗرتٔق اكعایص ٗی ز١س.

ٗحسٝزٟ آٗٞظش ضا ثطای ارطا ٝ اضظضیبثی  ،ػ٘ٔی، ٛظطی١بی آٗٞظضی ١ط ٢ٗبضت ٠ً ث٠ تلٌیي ٗست ظٗبٙ  ٗز٘ٞػ٠ ای اظ سط كػْ استاًذارد آهَسضی: -1-2

ٛ٘بیس. ٗطرع ٗی

ْ   ٗز٘ٞػ٠ ای اظ اػساز هطاضزازی ٗی کذ استاًذارد: -1-3 ثیطای تلٌییي ضضیت٠ ١یب ٝ ظییط       (ISCO)ثبضٜس ٠ً تٞسظ سبظٗبٙ ثیٚ آ٘ٔٔی عجو٠ ثٜیسی ٗطیبؿ

ُطزز.ٗی ٗٔی تـییطاتی زض ایٚ ًس١ب ٜٗظٞض  استلبزٟزض ًطٞض١بی ٗرتٔق ثطای  ٗؼ٘ٞالً ٝت ٗز٘ٞػ٠ ١ط ضضت٠ تؼییٚ ضسٟ اس

هتقاضیاى در غَرت ًیاس تِ اطالع اس هحتَای استاًذاردّای آهَسضی، جْت اًتخاب دقیق دٍرُ آهَسضی هَرد ًظز هی تَاًٌذ تِ تخص  :ًکتِ 

هزاجؼِ ًوایٌذ. http://research.irantvto.irاس طزیق سایت ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای کطَر تِ ًطاًی  استاًذاردّای آهَسضی 

زضری٠ توسییٖ  چ٢یبض ًی٠ ثی٠    ثیبِٛط ٗیعاٙ ٢ٗبضت ٝ تٞاٛبیی كطا ُطكت٠ ضسٟ تٞسظ ٢ٗبضت آٗٞظ زض عی ییي زٝضٟ آٗٞظضیی ٗیی ثبضیس     هْارت : سطَح -1-4

ضٞٛس: ٗی

١بی ظیط اعالم ٗی ُطزز: ٗتوبضیبٙ زض ثرص١بی  ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ضسٟ سبظٗبٙ، ث٠ آٗٞظش :سِهْارت درجِ  -1-4-1

 ٢ٗبضت سغح س٠ غٜؼت سبذت٘بٙ -الف

١بی هبثْ اضائ٠ ث٠ اكطاز ًٖ تٞاٙ ش١ٜی ٢ٗبضت -ب

 ز٢ٗٝیبضت زضری٠     ز،ضٞ ٗی ١بی ٗوسٗبتی ٠ً ث٠ ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ٗجتسی اضائ٠ ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ضسٟ سبظٗبٙ، ث٠ آٗٞظش هْارت درجِ دٍ: -1-4-2

 ُلت٠ ٗی ضٞز ٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ زٝ ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ر٢ت ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی زضر٠ یي ٗی ثبضس.

اضائی٠   ز١ٝبی تٌ٘یٔی ٠ً ث٠ ٢ٗبضت آٗٞظاٙ زاضٛسٟ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠  ث٠ آٗٞظش سٟ سبظٗبٙ،ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ض هْارت درجِ یک:  -1-4-3

 ٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ یي ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ر٢ت ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ًبضُط ٗب١ط ٗی ثبضس. ٢ٗبضت زضر٠ یي ُلت٠ ٗی ضٞز ضٞز، ٗی

١بی ترػػی ٠ً ث٠ ٢ٗیبضت آٗیٞظاٙ زاضٛیسٟ ٢ٗیبضت زضری٠ ییي اضائی٠ ث٠ آٗٞظش ٗغبثن استبٛساضز١بی تسٝیٚ ضسٟ سبظٗبٙ، هْارت کارگز هاّز: -1-4-4

ٗی ضٞز، ٢ٗبضت ًبضُط ٗب١ط ُلت٠ ٗی ضٞز.

 ث٠ ضرػی اعالم  ٗی ضٞز ٠ً زاٝعٔت  ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای ٗی ثبضس.هتقاضی :    -1-5

. ٗی ٛ٘بیس ضطًتم ٗی ضٞز ٠ً زض یٌی اظ زٝضٟ ١بی آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای ث٠ ٜٗظٞض كطاُیطی ٢ٗبضت ث٠ ضرػی اعال هْارت آهَس: -1-6

 .استٝ ًطبٝضظی  كٜی ٝ حطك٠ ای زض س٠ ذٞض٠ آٗٞظضی اغٔی ضبْٗ غٜؼت، ذسٗبت  زٝضٟ ١بی آٗٞظش خَضِ آهَسضی: -1-7

ُیطٛس، ُطٟٝ آٗٞظضی ُلت٠ ٗی ضٞز. ث٠ تؼسازی اظ حِطَف آٗٞظضی ٠ً اظ ٛظط ٗب١یت ٝ ٗٞضٞع زض یي ٗز٘ٞػ٠ هطاض ٗی گزٍُ آهَسضی:  -1-8

ث٠ ٜٗظٞض ایزبز ػسآت آٗٞظضی ٝ كطا١ٖ  ٛ٘ٞزٙ كطغت ثطاثط ثطای ٗتوبضییبٙ ث٢یطٟ ٜٗیسی اظ 

این نوع آموزش ها، اطالع رسانی و تسهیل در انجام امورثبت نام و پذیرش مهارت آموز، دفترچه ثبت نام سال 1397 تدوین گردیده است.

http://research.irantvto.ir/


آٗٞظش ١بی ٛظطی ٝ ػ٘ٔی ٠ً زض هبٓت استبٛساضز آٗٞظضی ثب استلبزٟ اظ تز٢یعات ٝ اٌٗبٛبت الظٕ تٞسظ ٗطثی زض یي ظٗبٙ  ٗز٘ٞػ٠ ث٠  :دٍرُ آهَسضی  -1-9

 ضٞز. اضائ٠ ٗیٗطرع ث٠ ٢ٗبضت آٗٞظ 

ٗی ضٝز ضیـْ ُلتی٠ ٗیی     ر٢ت ارطای یي كؼبٓیت اٛتظبض ذبظ ٠ً اظ یي ضرع زض سغح ٗٞضز ٛظط١بی  ث٠ ٗز٘ٞػ٠ ای اظ ٝظبیق ٝ تٞاٜٛ٘سی  ضغل: -1-10

ضٞز.

ث٠ ٗز٘ٞػ٠ ای اظ چٜس ضـْ ١ِ٘ٚ ٠ً زض یي ُطٟٝ ثعضٍ زست٠ ثٜسی ضسٟ اٛس حطك٠ ُلت٠ ٗی ضٞز.  حزفِ: -1-11

١بی ضایِبٙ ثػٞضت زٝٓتی اهیسإ  ٝاحس آٗٞظضی است ٠ً ثط اسبس ضٞاثظ ٝ ٗوطضات ث٠ ٜٗظٞض ایزبز ٝ اضتوبء ٢ٗبضت اكطاز ث٠ اضائ٠ آٗٞظش :یهزکش آهَسض -1-12

 :زست٠ توسیٖ ٗی ضٞٛس زٝایٚ ٗطاًع ث٠ ، ٗی ٛ٘بیس

اییٚ ٗطاًیع كبهیس اٌٗبٛیبت     ٠ً ٛ٘بیٜس  ٢ٗبضت آٗٞظاٙ كؼبٓیت ٗی١بی غجح ٝ ػػط ثطای  ارطای زٝضٟ ١بی آٗٞظضی زض ٛٞثت ثب ایٚ ٗطاًع هزاکش رٍساًِ: -1-12-1

یي ٛٞثیت ثیطای ثیطازضاٙ ٝ زض ٛٞثیت ٗریبٓق ثیطای       ایٚ ٗطاًع اظ ٛظط ٛٞع رٜسیت ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ث٠ س٠ زست٠ ثطازضاٙ، ذٞا١طاٙ ٝ زٝ ٜٗظٞضٟ ) ثبضٜس. ضجب٠ٛ ضٝظی ٗی

  ( توسیٖ ٗی ضٞٛس.ذٞا١طاٙ

 ك٠ ای ثػٞضت ٗرتٔظ ثطای ذٞا١طاٙ ٝ ثطازضاٙ ثطُعاض ٛ٘ی ضٞز.زٝضٟ ١بی آٗٞظضی كٜی ٝ حط ًکتِ :

اٌٗبٛبت ضیجب٠ٛ   ، ث٠ زٓیْ ثطذٞضزاضی اظٝ یٌسطٟ ثطُعاض ٗی ٛ٘بیٜس ػػط ،١بی غجح زض ٛٞثتضا زٝضٟ ١بی آٗٞظضی  ٠ًایٚ ٗطاًع  هزاکش ضثاًِ رٍسی :  -1-12-2

آٗٞظضی زاضٛس. ضٝظی ضایِبٙ، هبثٔیت رصة ٢ٗبضت آٗٞظ ؿیطثٞٗی ضا زض زٝضٟ ١بی

آٗسٟ است. 8رسّٝ ض٘بضٟ زض استبٙ  آٗٞظضی ، ض٘بضٟ ت٘بس ٝ آزضس ٗطاًعٛبٕ ًکتِ :

ٛسجت ث٠ اضائ٠ آٗٞظش  ١بی كٜی ٝ ًطٞض ٝاحس آٗٞظضی ؿیط زٝٓتی است ٠ً ثب ٗزٞظ سبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای  آهَسضگاُ فٌی ٍ حزفِ ای آساد: -1-13

س. الظٕ ث٠ شًط است آٗٞظضِبٟ ١بی كٜی ٝ حطك٠ ای آظاز ثب تٞر٠ ث٠ ٗحْ رـطاكیبیی، ثب اذص ض٢طی٠ ١بی ٗػٞة اهسإ ٗی ٛ٘بیحطك٠ ای ٗغبثن ثب استبٛساضز١بی سبظٗبٙ 

، زضد ُطزیسٟ است 7ضٟ ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضی كؼبٓیت ٗی ٛ٘بیٜس. ٓصا ٗتوبضیبٙ زض غٞضت ٝرٞز ٗطٌالت آٗٞظضی ٗی تٞاٜٛس ث٠ ٗطًع ٗطثٞع٠ ٠ً زض رسّٝ ض٘ب

ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.

آٗسٟ است. ١9بی كٜی ٝ حطك٠ ای آظاز استبٙ زض رسّٝ ض٘بضٟ  ٛبٕ، ض٘بضٟ ت٘بس ٝ آزضس آٗٞظضِبٟ ًکتِ :

تز٢ییع ضیسٟ ٝ ًیبضآٗٞظاٙ زض آٛزیب ظییط ٛظیط ٗطثیی ٗزیطةزض ثریص ٛظیطی ٝ ػ٘ٔیی    است ًی٠ ثیطای اریطای زٝضٟ ١یبی آٗٞظضیی       كضبیی کارگاُ:  -1-14

١بی ٗػٞة ًست ٗی ٛ٘بیٜس.استبٛساضزاسبس ١بی الظٕ ضا ثط ٢ٗبضت

 .ٗست ظٗبٙ ٗطرػی اظ عّٞ ضٝظ ١ستٜس ٠ً زٝضٟ آٗٞظضی زضآٙ ارطا ٗی ضٞز ًَتت ّای آهَسضی:  -1-15

ساػت پایاى ساػت ضزٍع ًَتت آهَسضی

12:30 7:30 غثح

17:30 13:30 ػػز

17 7:30 یکسزُ

 تثػزُ:

ًب١ص یبثس. ٗست ظٗبٙ ٛٞثت آٗٞظضیزض ٛٞثت ١بی آٗٞظضی ٗصًٞض ٌٗ٘ٚ است ثطای زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ًٞتبٟ ٗست،  -1

هبثْ تـییط است.آٗٞظش كٜی ٝ حطك٠ ای  ١بی آٗٞظضی ثب تٞر٠ ث٠ اكن ٝ ضطایظ رـطاكیبیی ثب ٛظط ازاضٟ ًْ سبػبت ضطٝع ٝ پبیبٙ ٛٞثت -2

ثبضس. ض٘ٚ ١٘ب١ِٜی ثب ازاضٟ ًْ ث٠ ػ٢سٟ آٗٞظضِبٟ ٗی ،ٝ ضٞاثظبی كٜی ٝ حطك٠ ای آظاز ثب تٞر٠ ث٠ ضطایظ ١ ٛٞثت ثٜسی آٗٞظضی ثطای آٗٞظضِبٟ -3

١بیی ٠ً زض ض٢ط١بی كبهس ٗطًع آٗٞظضی ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضیی ثػیٞضت ٗٞهیت     آٙ ثرص اظ آٗٞظشث٠  :ضْزی  ضؼةدر تخص آهَسش  -1-16

ض٢طی ُلت٠ ٗی ضٞز. ضؼت١بی ثرص  آٗٞظش ،ٗتوبضیبٙ ارطا ٗی ُطززثطای یي یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی 



 

١بیی ٠ً زض ضٝستب١ب ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضی ثػٞضت ٗٞهت ثطای ییي ییب چٜیس زٝضٟ ر٢یت      ثرص اظ آٗٞظش ث٠ آٙ: در رٍستا  تخص آهَسش -1-17

 ١بی ثرص ضٝستبیی ُلت٠ ٗی ضٞز. آٗٞظش ،پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی ضٝستبییبٙ ارطا ٗی ُطزز

١بی ٛظبٗی ٝ اٛتظبٗی ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضی ثػٞضت ٗٞهت ثطای ییي   ١بیی ٠ً زض پبزُبٙ آٙ ثرص اظ آٗٞظشث٠ پادگاى: در تخص آهَسش  -1-18

 ١بی ثرص پبزُبٙ ُلت٠ ٗی ضٞز. آٗٞظش ،یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی ًبزض ٝظیل٠ ارطا ٗی ُطزز

زض هبٓت ٗطاًع رٞاض اغٜبف  ٝ ٗؼسٛی( ١بی اهتػبزی )ٝاحس ١بی غٜؼتی؛ ثِٜبٟضبؿٔیٚ  ثطای١بیی ٠ً  آٙ ثرص اظ آٗٞظشث٠ غٌایغ:  در تخص آهَسش -1-19

زكتیط آٗیٞظش   ظییط ٛظیط   ٛب٠ٗ زض ٗطاًع حبثت  هبٓت تلب١ٖیب زض ٝ  ض٘ٚ ًبضاذتػبغی  آٗٞظضی ٝ كضب١بی١بی غٜؼتی  ض٢طىًبضُب١ی ٝ ثیٚ ًبضُب١ی، اضتوبء ٢ٗبضت 

  ١بی ثرص غٜبیغ ُلت٠ ٗی ضٞز. آٗٞظش ،ٗی ُطزز ثػٞضت ٗٞهت ثطای یي یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ آٗٞظضی ارطا  زضغٜبیغ

١بیی ٠ً زض ٗطاًع رٞاض زاٛطِب١ی ظیط ٛظط یٌی اظ ٗطاًع آٗٞظضیی ثػیٞضت ٗٞهیت     آٙ ثرص اظ آٗٞظشهزاکش جَار داًطگاّی:  در تخص آهَسش -1-20

 .١بی ثرص رٞاض زاٛطِب١ی ُلت٠ ٗی ضٞز آٗٞظش ،آٗٞظضی زاٛطزٞیبٙ ٗتوبضی ارطا ٗی ُطززثطای یي یب چٜس زٝضٟ ر٢ت پٞضص ٛیبظ 

 تاضذ. ّا فقط خاظ هتقاضیاى ّواى هجوَػِ هی : اجزای دٍرُ ّای آهَسضی در پادگاى1تثػزُ

 تاضذ. خاظ هتقاضیاى ّواى هجوَػِ هیی اقتػادی ّا اغٌاف ٍ تٌگاُ ،اجزای دٍرُ ّای آهَسضی در غٌایغ  :2تثػزُ

آٗٞظاٛی ٠ً  زٝضٟ  آٗٞظضی ضا ثػٞضت ًبْٗ ثط اسبس استبٛساضز آٗٞظضی عی ٛ٘ٞزٟ ٝ زض آظٗیٞٙ ١یبی   ٢ٗبضت ث٠ آسهَى ٍ هشایای گَاّیٌاهِ هْارت:  -1-21

 .ٗی ضٞز ءُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت اػغب ،ٗٞكن ث٠ ًست حسٛػبة هجٞٓی ٗی ضٞٛس ،پبیبٛی ٠ً ثػٞضت ًتجی ٝ ػ٘ٔی ثطُعاض ٗی ضٞز

 ضزایط قثَلی هْارت آهَس در آسهَى ٍ ارسضیاتی:  -1-21-1

 زض آظٗٞٙ ًتجی 50ًست حساهْ ٛ٘طٟ  -1

 زض آظٗٞٙ ػ٘ٔی 70ًست حساهْ ٛ٘طٟ  -2

 % آظٗٞٙ ػ٘ٔی75 % آظٗٞٙ ًتجی 25ٝزض آظٗٞٙ ١بی ػ٘ٔی ٝ ًتجی ثب ضطیت ٝظٛی  70ًست حساهْ ٗؼسّ  -3

 هشایای گَاّیٌاهِ هْارت: -1-21-2

 اػتجبض ثیٚ آ٘ٔٔی  ضایزا     -1 

 ١بی ٗرتٔق احطاظ غالحیت حطك٠ ای زض ثرصٜٗظٞض ٠ زاضای اػتجبض ث -2

   ١بی ٗطّ٘ٞ عطح عجو٠ ثٜسی ٗطبؿْ احتسبة سبػبت آٗٞظضی ث٠ ػٜٞاٙ سٜٞات تزطثی زض ًبضُبٟ -3

 ٜٗظٞض ًست ٗسضى زیپٖٔ زض ضضت٠ ١بی ًبضزاٛص٠ هبثٔیت تغجین ثب ثطذی ٝاحس١بی زضسی آٗٞظش ٝ پطٝضش ث -4

 ثط اسبس ضٞاثظ ٗطثٞع٠ٌٗبٙ ثطذٞضزاضی اظ تس٢یالت ذٞز اضتـبٓی ٝ ًبضآكطیٜی ٛعز ثبٛي ١ب ا -5

 اٝٓٞیت زض غسٝض پطٝا٠ٛ ًست  -6

 

 ضَاتط پذیزش هْارت آهَس: ضزایط ٍ  -2

 ضزایط ػوَهی:  -2-1

 اػتوبز ث٠ زیٚ اسالٕ یب یٌی اظ ازیبٙ پصیطكت٠ ضسٟ زض هبٛٞٙ اسبسی  -1

 ١بی ٗحبضة ثب ٛظبٕ ر٢٘ٞضی اسالٗی احعاة ٝ ُطٟٝٛساضتٚ ػٜبز ٝ ػسٕ ١ٞازاضی اظ  -2

 ٛساضتٚ كسبز اذالهی  -3

 ػسٕ اػتیبز ث٠ ٗٞاز ٗرسض  -4

 حجت ٛبٕ اتجبع ذبضری ثط اسبس تلب١ٖ ٛب٠ٗ ١بی ٜٗؼوسٟ ٗبثیٚ سبظٗبٙ ٝ ٢ٛبز١بی شیطثظ زض ٗطاًع آٗٞظضی ٗزبظ است. -5

 ٗٞظضِبٟ ١بی آظاز ٗزبظ است.حجت ٛبٕ اتجبع ذبضری زاضای ٗزٞظ اهبٗت اظ زستِبٟ ١بی شیطثظ زض آ -6



ضزایط اختػاغی : -2-2

1زاضتٚ ٗسضى تحػیٔی ٗتٜبست ثب زٝضٟ آٗٞظضی ٗغبثن ثبرسّٝ  -

ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ثطای ٗتوبضیبٙ ضطًت زضزٝضٟ ١بی آٗٞظضی زضر٠ یي زٝ زاضتٚ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ -

ٛب پیٞست٠ زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ًبضُط ٗب١ط ث٠ ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ثطای ٗتوبضیبٙ ضطًت زض یي زاضتٚ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت زضر٠ -

ثطذٞضزاضی اظ تٞاٛبیی رس٘ی  الظٕ ٗتٜبست ثب ضضت٠ ٢ٗبضتی -

سبّ 15حساهْ ضطط سٜی  -

قیاًًَی اهکیاى پیذیز    سال در آهَسضگاُ ّای فٌی ٍ حزفِ ای آساد تا اجاسُ کتثی ٍلی ٍ یا قیین  15تا  12: ثثت ًام هتقاضیاى تیي 1تثػزُ

  هی تاضذ.  

: دٍرُ ّای آهَسضی کِ در هْارت درجِ سِ دارای استاًذارد آهَسضی هی تاضٌذ، ضیزکت در دٍرُ آهَسضیی درجیِ دٍ هٌیَط تیِ 2تثػزُ 

داضتي هْارت درجِ سِ هی تاضذ.

هقزرات ٍظیفِ ػوَهی:  -2-3

اٛتظبٗی ٗتوبضیبٙ ٗطز الظٕ است یٌی اظ ضطایظ ٗططٝح٠ شیْ ضا زاضا ثبضٜس:ثط اسبس اػالٕ ضس٘ی سبظٗبٙ ٝظیل٠ ػ٘ٞٗی ٛیط١ٝبی ٛظبٗی ٝ 

ًبضت پبیبٙ ذسٗت -

ًبضت ٗؼبكیت ًلبٓت یب پعضٌی زائٖ ٝ ًبضت ٗؼبكیت زایٖ ظٗبٙ غٔح -

١بی پبیبٙ زٝضٟ آٗٞظضی ػسٕ ٗط٘ٞٓیت تب ظٗبٙ ضطًت زض آظٗٞٙ -

١بی پبیبٙ زٝضٟ ٗططٝط ث٠ ػسٕ تساذْ ثطٛب٠ٗ تحػیٔی ٗتوبضی ثیب ظٗیبٙ    ظٗبٙ ضطًت زض آظٗٞٙ استلبزٟ اظ ٗؼبكیت تحػیٔی آٗٞظش ٝ پطٝضش یب آٗٞظش ػبٓی تب -

ثطُعاضی زٝضٟ آٗٞظضی

استلبزٟ اظ سبػبت كطاؿت زٝضاٙ ٗوسس سطثبظی ٗططٝط ثط ای٠ٌٜ ٜٗغ هبٛٞٛی اظ عطف یِبٙ ذسٗتی ٗطثٞع٠ ٝرٞز ٛساضت٠ ثبضس. -

عالة حٞظٟ ١بی ػٔ٘ی٠ -

 ات ضثاًِ رٍسی :ضزایط استفادُ اساهکاً  -3

 ضا جب٠ٛ ضٝظیضیطایظ ضی  یٌسیطٟ ثیب   ١بی زٝ ٛٞثتی٠ ٝ  ٠ً زٝضٟ  اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی ضبْٗ ذٞاثِبٟ ٝ ضستٞضاٙ ٗی ثبضس ٠ً ذٞاثِبٟ ث٠ ًبضآٗٞظاٙ ؿیط ثٞٗی ض٢طستبٙ، -

ُیطز. تؼٔن ٗی ،ًیٔٞٗتط ٗی ثبضس 70ٗطًع آٗٞظضی حساهْ  تب١ب  اٛتربة ٛ٘ٞزٟ ٝ كبغ٠ٔ ٗحْ سٌٞٛت آٙ

 ثبضٜس. هبثْ ضٝیت ٗی آٌتطٝٛیٌیحجت ٛبٕ  سبٗب٠ٛتصًط: ٗطرػبت زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ثب ضطایظ ضجب٠ٛ ضٝظی ٝیژٟ ١ط استبٙ زض 

تجػطٟ: ضطایظ استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی ث٠ تطریع ضئیس ٗطًع ٗطثٞع٠ زض غٞضت ٝرٞز ظطكیت ٝ ضطایظ ٢ٗبضت آٗٞظ هبثْ تـییط است.

ُیطز. تؼٔن ٗی ،سبػت آٗٞظش ضا عی ٗی ٛ٘بیٜس 9یٌسطٟ ضا اٛتربة ٛ٘ٞزٟ ٝ حساهْ ضٝظا٠ٛ زٝ ٛٞثت٠ یب ٠ ًبضآٗٞظاٛی ٠ً زٝضٟ آٗٞظضی ذسٗبت ضستٞضاٙ ٛیع ث -

تذکز: ضزایط استفادُ اس اهکاًات رستَراى ًیش تِ تطخیع رئیس هزکش هزتَطِ ٍ در حذ اهکاًات هَجَد هیسز خَاّذ تَد.

تذکز هْن:

ثب تٞری٠ ثی٠ ٗحیسٝزیت  اٌٗبٛیبت ضیجب٠ٛ       ١بی زیِط ٗی ثبضس ٝ ت٘بیْ ث٠ ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی ایٚ استبٙ ضا زاضٛس. سٌٞٛت آ٢ٛب زض استبٙٗتوبضیبٛی ٠ً ٗحْ 

 ٗتوبضییبٙ ٗیی  ٝ زض غٞضت ضطٝضت ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضیی اییٚ اسیتبٙ،     ٓٞیت ٝاُصاضی ذٞاثِبٟ زض ضطایظ ٗسبٝی ثب ٗتوبضیبٙ ثٞٗی استبٙ ٗی ثبضسٝضٝظی، ا

كطٕ ٗؼطكی ٛب٠ٗ اظ ازاضٟ ًیْ آٗیٞظش كٜیی ٝحطكی٠ ای ٗحیْ ، ٛسجت ث٠ اذص زض پبیِبٟ حجت ٛبٕ ایٜتطٛتیاٛتربة ُعی٠ٜ استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی  طث ػالٟٝ ثبیست

      .ٛ٘بیٜسضائ٠ تب زض غٞضت ٗٞكویت زض ٗطاحْ پصیطش اػٖ اظ آظٗٞٙ ٝضٝزی یب ٗػبحج٠ آٛطا ا ،ٛیع اهسإ ٛ٘بیٜس سٌٞٛت ذٞز



 

 :ّای آساد ٍ آهَسضگاُ آهَسضی هزاکش ضزایط کلی آهَسش در ضَاتط ٍ -4

١بی  ٝ اٛضجبعی سبظٗبٙ ٝ آییٚ ٛب٠ٗ ٛحٟٞ تطٌیْ ٝ ازاضٟ آٗٞظضِبٟعجن آییٚ ٛب٠ٗ ١بی آٗٞظضی  ضا ٗوطضات ػ٘ٞٗی ٗطًع ٗٞظق است ًٔی٠ ضٞاثظ ٝ ٢ٗبضت آٗٞظ -1

 ضػبیت ٛ٘بیس.١یئت ٗحتطٕ ٝظیطاٙ  18/5/85آظاز ٗػٞة 

 ١بی ًبضیبثی ٛسجت ث٠ ٗؼطكی اكیطاز  ثِٜبٟ غٞضت زضذٞاست غٜبیغ ٝ اضتـبّ ثطای اكطازآٗٞظش زیسٟ ٛساضٛس ٝٓی زض هجبّ ایزبز ٗطاًعآٗٞظضی ١یچ٠ِٛٞ تؼ٢سی زض -2

 ضطایظ اهسإ ٗی ٛ٘بیٜس. ٝارس

ثبػیج  زضغیس ٗیست زٝضٟ   15ؿیجیت ؿیطٗٞری٠ ثییص اظ   ، ٠ٗ ١بی ًبضی ذٞز ضا ثطاسبس ثطٛب٠ٗ ١بی آٗٞظضی ٗطاًعتٜظیٖ ٛ٘بیٜس٢ٗبضت آٗٞظاٙ ٗٞظق ١ستٜس ثطٛب -3

 .زض زٝضٟ ١بی آتی ذٞا١سضس آٗٞظضِبٟ ١بی آظاز( ٢ٗبضت آٗٞظاٙ)ثزع  ٝ ػسٕ پصیطش ؛ ضطًت زض آظٗٞٙٗحطٝٗیت ٢ٗبضت آٗٞظ اظ ازا٠ٗ زٝضٟ آٗٞظضی ٗطثٞع٠

ٗطاًع زٝٓتی ٠ً زض حیٚ زٝضٟ آٗٞظضی ٛسجت ث٠ تطى زٝضٟ اهسإ ٛ٘بیٜس، حساهْ ث٠ ٗست ضص ٗبٟ اظ حجت ٛیبٕ زض زٝضٟ ١یبی آتیی زض ًیْ ًطیٞض      ٢ٗبضت آٗٞظاٙ  -4

  ٗحطٕٝ ذٞا١ٜس ضس.

 سبضت ٗی ثبضٜس.٢ٗبضت آٗٞظاٛی ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ٛظط ً٘یت٠ اٛضجبعی ٗطًع ث٠ تز٢یعات ٝ اثٜی٠ ذسبضت ٝاضز ٛ٘ٞزٟ اٛس ٗٞظق ث٠ رجطاٙ ٝ پطزاذت ذ -5

 

 

 ًحَُ پذیزش هْارت آهَس:-5

 ١یبی  پبیِبٟ ،ض٢طی ضؼت ،ٟ ١بی آٗٞظضی ٗطاًع حبثت آٗٞظضیث٠ ٜٗظٞض تس٢یْ زض اٗٞض حجت ٛبٕ ٗتوبضیبٙ ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی، حجت ٛبٕ زض ًٔی٠ زٝض       

غٞضت  آٌتطٝٛیٌیآظاز سغح استبٙ ثػٞضت  كٜی ٝ حطك٠ ای ١بی آٗٞظضِبٟ ٝ، ٗطاًع رٞاض زاٛطِبٟ غٜبیغ یآٗٞظض ٗطاًع ،١ب پبزُبٙ یآٗٞظضٗطاًع ،آٗٞظش ضٝستبیی

ًی٠  ، ٗطثٞع٠ ذٞا١ٜس ضس «یب آٗٞظضِبٟ كٜی ٝ حطك٠ ای آظازثطٍ ٗؼطكی ٗتوبضی ث٠ ٗطًع آٗٞظضی »ٗی ُیطز ٝ ٗتوبضیبٙ پس اظ اٛزبٕ ٗطاحْ حجت ٛبٕ ٗٞكن ث٠ اذص 

ذٞا١یس ثیٞز.   حیْ ثطُیعاضی زٝضٟ   ٝ آزضس ٗ ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟ ٗطرػبت زٝضٟ آٗٞظضی، ظٗبٙ زهین ٗطارؼ٠ كطز ث٠  ، ٗطرػبت كطز،ض٘بضٟ پطٝٛسٟایٚ ثط٠ُ حبٝی 

ٗسضى ٗطثٞع٠ ثب تٞر٠ ثی٠  ٗسضى تحػیٔی،  ًبضت ٗٔی، ثبیست زض ظٗبٙ زضد ضسٟ زض ثطٍ ٗؼطكی ٗتوبضی ث٠ ٗطًع ثب زض زست زاضتٚ اغْ ضٜبسٜب٠ٗ، ٗتوبضیبٙ ٗی

) كطٕ  یب آٗٞظضِبٟ ( ٝ ثطٍ ٗؼطكی ث٠ ٗطًعتٌ٘یٔی)زض غٞضت اٛتربة  زٝضٟ ١بی  ٛیبظ پیصٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت   ٗوطضات ٝظیل٠ ػ٘ٞٗی 3-2ٜسضد زض ثرص ضطایظ ٗ

 ٗطثٞع٠ ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.یب آٗٞظضِبٟ ث٠ ٗطًع آٗٞظضی  ( 3 ض٘بضٟ كطٕ –بزض ضسٟ پس اظ ات٘بٕ حجت ٛبٕ ایٜتطٛتی غ

١بی  ػالهٜ٘س زضزٝضٟ ١بی آٗٞظضی، ًٔی٠ ٗتوبضیبٙ ) زضغٞضت حجت ٛبٕ ثیطتط اظ ظطكیت زض ١ط زٝضٟ ( عجن ظٗبٙ ٝ حضٞض ٢ٗبضت آٗٞظاٙ ٗستؼس ثبتٞر٠ ث٠ ضطٝضت    

 ٞٛس. ض ١ب ث٠ ػٜٞاٙ ٢ٗبضت آٗٞظ پصیطكت٠ ٗی ٗٞكویت زضآٙ زٝضٟ آٗٞظضی اثتسا زضآظٗٞٙ ٝضٝزی ٝ ٗػبحج٠ حضٞضی ضطًت ٛ٘ٞزٟ ٝ پس اظ ٗطرع ضسٟ ثطای ١ط

 

 راٌّوای اًتخاب دٍرُ آهَسضی: -6

 ١ط ٗتوبضی ٗی ثبیست زٝضٟ آٗٞظضی ٗٞضز ٛظط ذٞز ضا ثب زض ٛظط ُطكتٚ ٗٞاضز شیْ اٛتربة ٛ٘بیس:

ٛیبظ ٝاهؼی ذیٞز  ثبیست ٗتٜبست ثب ػاله٠ ٝ  ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ ٗٞكویت زض كطاُیطی ١ط ٢ٗبضت ٗستوی٘بً ثب ػالین ٝ ٛیبظ ٗتوبضی زض اضتجبط است، ٓصا ٗتوبضی ٗی -6-1

 ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.

زض اثتسا ٛسجت ث٠ ضٜبذت ًبْٗ ضیـْ ٗیٞضز ٛظیط ٝ آیٜیسٟ      یسثب ٓصا ٗتوبضی ثبضس، اظ آٛزب ٠ً ١سف اظ كطاُیطی ٢ٗبضت ثطای ٗتوبضیبٙ ػ٘ستبً ایزبز اضتـبّ ٗی -6-2

 ضـٔی آٙ اهسإ ٝ سپس زٝضٟ آٗٞظضی ٗتٜبست ثب آٙ ضا اٛتربة ٛ٘بیس.

ثط ایٚ اسبس ٛسیجت ثی٠ اٛتریبة     ثبیسٓصا ٗتوبضیبٙ  حساهْ ٗسضى تحػیٔی الظٕ ر٢ت ١ط زٝضٟ ٜٗظٞض ضسٟ است، ثب تٞر٠ ث٠ ٗحتٞای استبٛساضز١بی آٗٞظضی، -6-3

 (1)رسّٝ ض٘بضٟ آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیٜس. زٝضٟ 

ثب تٞر٠ ث٠ ثطٛب٠ٗ ًبضی ذٞز ٝ ػسٕ تساذْ آٙ ثب ظٗبٙ ثطُعاضی زٝضٟ آٗٞظضیی،   ثبیسثب ػٜبیت ث٠ ضطٝضت حضٞض ًبْٗ ٗتوبضی زض حیٚ زٝضٟ آٗٞظضی، ٗتوبضی  -6-4

 ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.



ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ رساّٝ ٗؼطكی زٝضٟ ١ب ثب تٞر٠ ث٠  ثبیسض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی سغٞح زضر٠ یي ٝ ًبضُط ٗب١ط ، ٗتوبضی ثب تٞر٠ ث٠ ٓعٕٝ ضػبیت پیص ٛیبظ ز -6-5

 آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.

سبػت آٗٞظش زض ٗبٟ اٛتربة ٛ٘بیس. 220ٗتوبضی ٛ٘ی تٞاٛس زٝ زٝضٟ آٗٞظضی ثػٞضت ١٘عٗبٙ )زاضای تساذْ ظٗبٛی( ٝ یب ثیطتط اظ -6-6

 ًکات هْن: 

هتقاضیاًی کِ توایل دارًذ تػَرت الکتزًٍیکی اس خذهات هطاٍرُ ٍ ّذایت ضغلی تِ هٌظَر اًتخاب تْتز دٍرُ آهَسضی تْزُ هٌیذ   -1

، تخص پژٍّص  http://www.portaltvto.comضًَذ، هی تَاًٌذ تِ پَرتال جاهغ ساسهاى آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای کطَر تِ ًطاًی 

ًوایٌذ.،سیزتخص هطاٍرُ هزاجؼِ 

ّای آهَسضی هزاکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای ٍ اخذ هطاٍرُ ّای السم در خػیَظ هحتیَای    تِ هٌظَر آضٌایی هتقاضیاى تا کارگاُ -2

ّای آهَسضی هزاکش  اس کارگاُ طثق تزًاهِ تاسدیذ سیزدٍرُ ّای آهَسضی در راستای اًتخاب غحیح دٍرُ ّای آهَسضی، هتقاضیاى هی تَاًٌذ 

 ایي دفتزچِ کِ حاٍی دٍرُ ّای آهَسضی ایي اسیتاى هیی   پایاًیّای  چٌاًچِ هتقاضی دٍرُ آهَسضی هَرد ًظز خَد را در جذٍل -3

 http://reg.portaltvto.comحزفِ ای کطَر تِ ًطیاًی   تاضذ ًیافتِ است، هی تَاًذ تِ پایگاُ ثثت ًام ایٌتزًتی ساسهاى آهَسش فٌی ٍ

 تخص هطخػات دٍرُ ّای آهَسضی کطَر هزاجؼِ ٍ ًسثت تِ اًتخاب دٍرُ آهَسضی هَرد ًظز خَد در یکی اس هزاکش ضیثاًِ رٍسی اسیتاى  

ّای دیگزکطَر اقذام ًوایذ.

ّای آساد فٌی ٍ حزفِ ای ًثَدُ ٍ درحال  فٌی ٍ حزفِ ای هحذٍد تِ هزاکش ثاتت آهَسضی ٍ آهَسضگاُ ّای ایٌکِ آهَسشتِ تا تَجِ  -4

)تزای پَضص آهَسضی  ضْزی ضؼةتزای ارتقاء هْارت ضاغلیي در غٌایغ(،  ) ّای آهَسش در غٌایغ حاضز دٍرُ ّای آهَسضی در تخص

ستاییاى (،  پادگاى )تزای غٌی ساسی اٍقات فزاغت سیزتاساى ٍ فیزاّن   رٍستایی )تزای پَضص آهَسضی رٍ ضْزّای فاقذ هزکش آهَسضی(،

 ضًَذ، طثق تزًاهِ ّای آهَسضی اجزا هی ٍ هزاکش جَار داًطگاّی )تزای پَضص ًیاس آهَسضی داًطجَیاى( ًوَدى سهیٌِ اضتغال تزای آًْا (

ثثت ًام در دٍرُ ّای آهَسضی تیا اسیتفادُ اس   ٌذ جْت تَاً هی ،ّای آهَسضی هذکَر ّستٌذ لذا هتقاضیاًی کِ جشء یکی اس هخاطثیي تخص

ایي دفتزچِ اقذام ًوایٌذ.

ًحَُ ثثت ًام: -7

حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی  سبٗب٠ٛٗتوبضیبٙ حجت ٛبٕ ٗی تٞاٜٛس ثب ٗطارؼ٠ ث٠  اٛزبٕ ٗی ضٞز. آٌتطٝٛیٌیحجت ٛبٕ اظ ٗتوبضیبٙ ضطًت زض زٝضٟ ١بی آٗٞظضی كوظ ثػٞضت  -7-1

ایٚ زكتطچی٠، حجیت ٛیبٕ  2ثطاسبس ٛیبظ آٗٞظضی ٝ ػاله٠ ٝ ثب زض ٛظط ُطكتٚ ثٜس  http://reg.portaltvto.comسبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای ًطٞض ث٠ ٛطبٛی 

ٛ٘بیٜس.

 ٗطاحْ حجت ٛبٕ: -7-2

ٝ ٗطیبٝضٟ ٝ  پس اظ ٗغبٓؼ٠ زهین تٞضیحبت زٝضٟ ١بی آٗٞظضی حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی سبظٗبٙ آٗٞظش كٜی ٝحطك٠ ای ًطٞض  سبٗب٠ٛٗتوبضی ثبیس ثب ٗطارؼ٠ ث٠  7-2-1

ٛسجت ث٠ اٛتربة زٝضٟ آٗٞظضی ٗٞضز ٛظط ذٞز اهسإ ٛ٘بیس. ١سایت آٗٞظضی 

 بازدید مهگانی مهر آبان آذر
 تعداد - 0022 -

http://reg.portaltvto.com/
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)پییص ٛیٞیس اعالػیبت زٝضٟ     2)پیص ٛٞیس اعالػبت كیطزی( ٝ كیطٕ ضی٘بضٟ    1كطٕ ض٘بضٟ ٗتوبضیبٙ پس اظ ٗغبٓؼ٠ زهین ٗلبز زكتطچ٠ ضا١ٜ٘ب الظٕ است  7-2-3

 تطچ٠ ضا تٌ٘یْ ٝ پس اظ اع٘یٜبٙ اظ غحت اعالػبت ٛسجت ث٠ حجت ٛبٕ زض سبٗب٠ٛ حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی زٝضٟ ١بی آٗٞظضی اهسإ ٛ٘بیس.اٛتربثی( ایٚ زك

7-2-4    ٗ ٞظضیی  ٗتوبضی ثبیس یي هغؼ٠ ػٌس رسیس ذٞز ضا ثب ٗطرػبت شیْ اسٌٚ ٛ٘ٞزٟ ٝ كبیْ آٙ ضا ثطای اضسبّ زض سبٗب٠ٛ حجت ٛیبٕ آٌتطٝٛیٌیی زٝضٟ ١یبی آ

 ٘بیس.آٗبزٟ ٛ

اس قثیل یا آهَسضگاُ ایي پس در کلیِ هذارک غادرُ اس طزف هزکش آهَسضی تذکز: هتقاضیاى تَجِ داضتِ تاضٌذ فایل تػَیزی تْیِ ضذُ اس  

 :کارت ضٌاسایی ٍ گَاّیٌاهِ هْارت هَرد تْزُ تزداری قزار هی گیزد

 شذیطٟ ضسٟ ثبضس. jpgٝ ثب كطٗت  dpi 100ثب زضر٠ ٝضٞح   6×4یب  3×4زض هغغ كبیْ ٗطثٞع٠ الظٕ است  -آق

 ت ثبضس.یًیٔٞ ثب 70حزٖ كبیْ تػٞیط اضسبٓی ثبیس ً٘تط اظ  -ة

 پیٌسْ ثبضس. 300×400پیٌسْ ٝ حساًخط 200×300اثؼبز تػٞیط اضسبٓی ثبیس حساهْ -ح

 ٠ُٛٞ حبضی٠ ظائس ثبضس.ی٠ ضسٟ ٝ كبهس ١طتػٞیط ثبیس زض ر٢ت غحیح ٝ ثسٝٙ چطذص ت٢-ت

ضٞز زض تػٞیط ٝرٞز  یس ٝاضح ٝ ٗطرع ثٞزٟ ٝ احط ٢ٗط ، ٠ِٜٜٗ ٝ سبیط ٗٞاضزی ٠ً ٜٗزط ث٠ ٗرسٝش ضسٙ ٝ ٛبٗطرع ثٞزٙ چ٢طٟ ٗتوبضی ٗیتػٞیط ٗتوبضی ثب-ث

 ٛساضت٠ ثبضس.

 پس ظٗی٠ٜ تػٞیط ثبیس ًبٗالً سلیس ثبضس. -د

 http://reg.portaltvto.comثی٠ ٛطیبٛی    زٝضٟ ١یبی آٗٞظضیی   سبٗب٠ٛ حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌیی ث٠  ٗتوبضیبٙ پس اظ آٗبزٟ ٛ٘ٞزٙ كبیْ تػٞیطی ٝ اعالػبت الظٕ

   ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.

اٛتربة زٝضٟ ض سبٗب٠ٛ ٛسجت ث٠ ٗتوبضی ٗی تٞاٛس یب ثطاسبس ًس زٝضٟ اٛتربثی ٠ً اظ ایٚ زكتطچ٠ استرطاد ٛ٘ٞزٟ ٝ یب ثط اسبس تؼییٚ ٛبٕ استبٙ، ٛبٕ حطك٠، رٜسیت ٝ... ز

 آٗٞظضی ٗٞضز ٛظط اهسإ ٛ٘بیس.

ضٜبس٠ ضه٘ی( ٝ  5 )پطٝٛسٟ  ض٘بضُٟبٕ ثؼسی پطزاذت ٝر٠ حجت ٛبٕ زٝضٟ )١بی( اٛتربثی است. ثطای ایٚ ٜٗظٞض اعالػبتی ضا ٠ً زض ًبضت اػتجبضی زضیبكت ًطزٟ ایس ضبْٗ 

ٝ اعالػیبت ثریص ١یبی    ضا اٛتربة « ضطٝع حجت ٛبٕ»سپس ُعی٠ٜ  ،ضٞز ثب زهت ٝاضز ٛ٘بییس ضه٘ی( ضا ث٠ ١٘طاٟ ػجبضتی ٠ً زاذْ ًبزض ٗطثٞع٠ ٗطب١سٟ ٗی 6 ) پطزاذت

 ًٜیس.كطزی، تػٞیط، تحػیٔی، پستی ٝ ... ٝاضز

 تذکزات هْن: 

 ٍرٍد کلیِ اطالػاتی کِ تا ػالهت * در فزم هطخع ضذُ اًذ الشاهی است. -1

در ّز یک اس هزاحل پیذیزش، آهیَسش ٍ   در سهاى ثثت ًام اػالم هی ًوایذ تا هستٌذاتی کِ  هتقاضیّز گًَِ هغایزت تیي اطالػاتی کِ  -2

 ٍ ٍجِ ثثت ًام هستزد ًخَاّذ ضذ. هَجة هلغی ضذى پذیزش فزد خَاّذ ضذ ،ٍ ّوچٌیي ػذم رػایت ضزایط السم ارائِ خَاّذضذآسهَى 

 تاضذ لذا تِ هتقاضیاى اکیذاً تَغیِ هی ح تحت ّیچ ضزایطی هقذٍر ًویاهکاى اغال تثػزُ: تا تَجِ تِ ایٌکِ پس اس تاییذ ًْایی اطالػات،

 ضَد اطالػات ٍارد ضذُ را تِ دقت کٌتزل ًوَدُ ٍ درغَرت اطویٌاى اس غحت آًْا ًسثت تِ تاییذ ًْایی اقذام ًوایٌذ.

ٗطرػبت زٝضٟ آٗٞظضی، ظٗبٙ  ، ٗطرػبت كطز،پطٝٛسٟض٘بضٟ ضا ٠ً حبٝی « ث٠ ٗطًع آٗٞظضیٗتوبضی ثط٠ُ ٗؼطكی »پس اظ تبییس ٢ٛبیی اعالػبت، ٗتوبضی  7-2-5

ٗطب١سٟ ذٞا١ٜس ًطز ٠ً الظٕ است ٛسجت ث٠ چبح ٝ ٢ِٛساضی آٙ تب ظٗبٙ ٗطارؼ٠ ثی٠   ،زهین ٗطارؼ٠ كطز ث٠ ٗطًع آٗٞظضی ٝ آزضس ٗطًع آٗٞظضی ذٞا١س ثٞز

  ٗطثٞع٠ اهسإ ٛ٘بیٜس.یب آٗٞظضِبٟ ٗطًع آٗٞظضی 

7-2-2  متقاضیان السم است با توجه به مصوبه مجلس شورای اسالمی مبلغ 04444 ریال معادل چهار هشار تومان بابت مشاوره و هذایت 

آموسشی و 04444 ریال معادل پنج هشار تومان بابت ثبت نام هز دوره آموسش فنی و  حزفه ای پزداخت نماینذ که اس طزیق مزاجعه به بخش 

 خزیذ کارت اعتباری  سامانه ثبت نام الکتزونیکی ساسمان آموسش فنی و حزفه ای کشور و پزداخت اس طزیق شبکه شتاب امکان پذیز می باشذ.

 تذکز مهم :مدت اعتبار کارت های اعتباری تا پایان سال جاری و ثبت نام در یک دوره آموسشی می باشد. 
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ٛبٕ ًبضثطی ٝ ضٗع ٝضٝز زائ٘ی ر٢ت اعالع ًبضآٗٞظ اظ ٝضؼیت ًٔی٠ زٝضٟ ١بی آٗٞظضی اٛتربثی زض ١ط ظٗبٙ تٞسظ سبٗب٠ٛ  ثب تٞر٠ ث٠ ای٠ٌٜ ثطای ١ط ٗتوبضی 7-2-6

ٓصا ث٠ ٗتوبضیبٙ تبًیس ٗی ُطزز ٛسجت  ،حجت ٛبٕ آٌتطٝٛیٌی تٞٓیس ذٞا١س ضس ٝ استلبزٟ اظ آٙ ر٢ت اعالع اظ ٛتبیذ آظٗٞٙ ١بی پبیبٙ زٝضٟ ضطٝضی ٗی ثبضس

٢ِٛساضی آٙ اهسإ ٛ٘بیٜس. ث٠ حلظ ٝ

ظٗبٛی كٞم هبثْ تـییط ثٞزٟ ٝ زض اذتیبض ضئیس ٗطًع ٗطثٞع٠ ٗی ثبضس.

ٓصا ث٠ ٗتوبضیبٙ تٞغی٠ ٗی ضٞز زض ١٘بٙ ضٝظ١بی اٝٓی٠ ٛسیجت   ثست٠ ذٞا١س ضس. حجت ٛبٕثب تٌ٘یْ ظطكیت سبٗب٠ٛ  ٝ ث٠ ای٠ٌٜ ٢ٗٔت حجت ٛبٕ ٗحسٝز استثب تٞر٠ 

 ث٠ حجت ٛبٕ اهسإ ٛ٘بیٜس.

بیی ث٠ ٗطًع ٗطثٞع٠ ٗطارؼ٠ ٛ٘بیٜس.تصًط ٢ٖٗ: ضطٝضت زاضز ًٔی٠ ٗتوبضیبٙ زض ظٗبٙ زضد ضسٟ زض كطٕ ٗؼطكی ٗتوبضی ث٠ ٗطًع ر٢ت اٛزبٕ پصیطش ٢ٛ

8- هْلت ثثت ًام:

ثبت نام دوره هاي آموزشی  سال1397از یک ماه قبل از شروع دوره آغاز شده و تا یک روز قبل از زمان پذیرش نهایی ادامه دارد. در ضمن بازه



 

 پیص ًَیس اطالػات فزدی  -1فزم ضوارُ 

 * ٛبٕ پسض: -3 * ٛبٕ ذبٛٞازُی: -2 * ٛبٕ: -1

 * رٜسیت:- 4

      ٙظ ٗطز 

 * ض٘بضٟ ٗٔی: -6 * ض٘بضٟ ضٜبسٜب٠ٗ: - 5

          
 

 تبضید تٞٓس:* -7

 ضٝظ           ٗبٟ                 سبّ     

        3 1 
 

 * ٗحْ تٞٓس: -1

 

 : *ٝضؼیت تب١ْ -9

 

 * تبثؼیت: -2 زیٚ:-10

 ٝضؼیت تحػیٔی:*-12

 آٗٞظ زاٛص 

 ٞزاٛطز 

 ْكبضؽ آتحػی         

 ْػسٕ اضتـبّ ث٠ تحػی 

 ٗوغغ تحػیٔی: *آذطیٚ -13

 اثتسایی                        ٟپبیبٙ زٝض

 ضا١ٜ٘بیی

               ٖٔزیپ          ٖٔكٞم زیپ   

        ًبضضٜبسی                ًبضضٜبسی

 اضضس

      زًتطی                  

 ضضت٠ تحػیٔی: -14

 

                :آذطیٚ ٗوغغ تحػیٔی ٗؼسّ -16 : ُطایص-15
  

 اضتـبّ: *ٝضؼیت -18 ٝضؼیت ٛظبٕ ٝظیل٠: *-17

  هجالً ضبؿْ)ثی٠٘ ثیٌبضی( ثیٌبض 

  ًٞبضر         ْضبؿ  ٞزاٛطز 

  زاٛص آٗٞظ    سطثبظ ذب٠ٛ زاض 

 ٗحْ اضتـبّ:-19

 

 ٝضؼیت ایخبضُطی:-20

                ذییبٛٞازٟ ضیی٢سا  ٟذییبٛٞاز

 ربٛجبظاٙ

            ٙذبٛٞازٟ آظازُب ظٜٗسٟ    ض 

 ػضٞیت زض ثسیذ: -21

               ّكؼب ػبزی 

 

 ٝضؼیت رس٘بٛی:*-22

            ٖٓسب                                 ثی٘بض هٔجی 

 تٞاٙ ش١ٜی ًٖ          

 

 ًس پستی زٟ ضه٘ی: *-23

          
 

 ض٘بضٟ تٔلٚ حبثت : *-24

 ض٘بضٟ تٔلٚ:

 

 پیص ض٘بضٟ:

  ض٘بضٟ تٔلٚ ١٘طاٟ:*-25

 

 آٌتطٝٛیي:پست -26

 آزضس ٗحْ سٌٞٛت: * -27

  استبٙ :                            ض٢طستبٙ:                                  ض٢ط :                                   ذیبثبٙ :

 ًٞچ٠:                             پالى :

 كطاذٞاٛی كبیْ تػٞیط ٗتوبضی: *                                 -28
Browse 

   

 



 

 

 

 

 

 پیص ًَیس اطالػات دٍرُ اًتخاتی -2ضوارُ  فزم

 ٗؼطكی ضسٟ اظ:*-29

     ثی٠٘ ثیٌبضی         آٗٞظش ٝ پطٝضش           ٟزاٛطِب 

   ً٘یت٠ اٗساز            ثسیذ                          اغٜبف 

  غٜبیغ                    آظاز                          ٛبٕ:              سبیط 

ٛبٕ ٗطًع آٗٞظضیی /آٗٞظضیِبٟ ٗحیْ    -32 ٛبٕ ض٢طستبٙ ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟ: -31 ٛبٕ استبٙ ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟ: *-30

 ثطُعاضی زٝضٟ: *

 آٗٞظضی: *ًس زٝضٟ  -35 ٛبٕ ُطٟٝ آٗٞظضی:  -34 ٛبٕ ذٞض٠ آٗٞظضی:  -33

 ثبضٖ  ٛ٘ی         ثبضٖ  ٗی                      ٗتوبضی استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضجب٠ٛ ضٝظی -36

  

 

 

 یا آهَسضگاُ ّای آساد ًوًَِ تزگِ هؼزفی هتقاضی تِ هزکش -3فزم ضوارُ 

ٗطیرع ضیسٟ ثیب    ٗوتضی است زض ظٗیبٙ   ٗتوبضی ٗحتطٕ: ٗطاحْ حجت ٛبٕ ض٘ب ثب ٗٞكویت ث٠ ضطح شیْ غٞضت پصیطكت.

ٗسضى تحػیٔی، ًبضت پبیبٙ ذسٗت )زض غٞضت ٝرٞز( ٝ ُٞا١یٜب٠ٗ ٢ٗبضت )ثی٠   ًبضت ٗٔی، ١٘طاٟ زاضتٚ اغْ ضٜبسٜب٠ٗ،

ث٠ آزضس ٜٗسضد  آٗٞظضِبٟ ١بی آظاز یب ػٜٞاٙ پیص ٛیبظ ثطای زٝضٟ ١بی سغح زضر٠ یي( ٝ ثطٍ ٗؼطكی ث٠ ٗطًع آٗٞظضی

 زض ایٚ ثط٠ُ ٗطارؼ٠ ٛ٘بییس.

 ػٌس

 ٗتوبضی

 ٛبٕ: ض٘بضٟ پطٝٛسٟ:

 ض٘بضٟ ٗٔی: ٛبٕ پسض: ٛبٕ ذبٛٞازُی:

 تبضید ضطٝع زٝضٟ: ٛبٕ زٝضٟ آٗٞظضی: ًس زٝضٟ آٗٞظضی:

 تبضید آظٗٞٙ پبیبٙ زٝضٟ: ٛٞثت آٗٞظضی: تبضید ذبت٠٘ زٝضٟ:

 ض٘بضٟ ت٘بس ٗتوبضی: ٗتوبضی استلبزٟ اظ اٌٗبٛبت ضكب١ی:

 آظاز:ظٗبٙ ٗطارؼ٠ ث٠ ٗطًع آٗٞظضی/ آٗٞظضِبٟ 

 ضٝظ:                           ٗٞضخ:                 سبػت:
 آزضس ٗحْ سٌٞٛت ٗتوبضی:

 :ٗحْ ثطُعاضی زٝضٟآزضس 

 آزضس ٝة سبیت ٗطًع آٗٞظضی/آٗٞظضِبٟ آظاز:                                                   ض٘بضٟ ت٘بس:



ّای دیگز استاىهؼزفی هتقاضی غیز تَهی اس  -4فزم ضوارُ 

................. ىحزفِ ای استا تِ : ادارُ کل آهَسش فٌی ٍ

حزفِ ای استاى................... ادارُ کل آهَسش فٌی ٍ اس:

هَضَع: هؼزفی هتقاضی جْت ضزکت در دٍرُ

سالم ػلیکن

......... تا ػٌایت تِ تقاضای آقای / خاًن ................................. فزسًذ........................ تا ضوارُ پزًٍذُ ..............  ،احتزاهاً     

................................. جْت ضزکت در دٍرُ آهَسضی .................................................... تا کذ................ در هزکش .............

آى استاى، خَاّطوٌذ است تا تَجِ تِ ػذم اجزای دٍرُ هذکَر در ایي استاى ، دستَر فزهاییذ ّوکاری السم جْت پذیزش ٍ

 استفادُ ًاهثزدُ اس اهکاًات ضثاًِ رٍسی هثذٍل فزهایٌذ.

فٌی ٍ حزفِ ای استاى .....................هذیز کل آهَسش  

شماره:

تاریخ:



عنوان دوره هاي آموزشی مراکز ثابت دولتی                                                                  







دوره هاي آموزشی سیار شهري

دوره هاي آموزشی پادگان و زندان



دوره هاي آموزشی جوار دانشگاه



عنوان دوره هاي آموزشی کارآموزي در محیط کار واقعی  – جدول شمار 6



دوره های آموزشی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
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