
 مهارت نامه گواهی تمدید و تعویضراهنمای دریافت خدمت و  معرفی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اصلی آموزشهای مهارتی 

دارای اعتبار بوده و  ،کشور دنیا که عضو سازمان جهانی کار می باشند 081می باشد. گواهینامه های مهارتی در حدود 

 زمینه شغلی افراد را فراهم می کند. 

روزرسانی ببا توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی، استانداردهای آموزشی و به تبع آن دانش و مهارت افراد نیز نیاز به 

بعد  ی مهارتیاعتبار می باشند. دارندگان گواهینامه ها سال 5دارد. گواهینامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای دارای 

از طی مدت زمان اعتبار، الزم است نسبت به تمدید گواهینامه ها اقدام نمایند. با توجه به اینکه محتوای استاندارد مربوطه 

 زمونبا اخذ آیا  ونبدون اخذ آزمتغییرکرده یا ثابت مانده است نسبت به تمدید یا تعویض گواهینامه فرد مراجعه کننده 

 اقدام خواهد شد.

 :از طریق وب سرویس به آدرس زیرگواهینامه  مشاهده و پرینت درخواست تمدید و تعویض ،

http://advari.irantvto.ir 

www.Portaltvto.com  
http://azmoon.portaltvto.com 

 هزینه:

  ریال ) پنجاه هزار تومان ( 011111 مبلغ

 

 مدارک مورد نیاز: 

بعد از طی مدت زمان اعتبار، الزم است نسبت به تمدید گواهینامه ها اقدام  ی مهارتیدارندگان گواهینامه ها

درخواست تمدید و تعویض گواهینامه پس از ثبت درخواست فرد با کد ملی و تحویل گواهینامه قبلی ) برای نمایند. 

 صادر شده اند( به اداره کل مربوطه صورت می پذیرد. 0931ه هایی که قبل از سال گواهینام

صادر گردیده اند در سیستم ثبت  0/0/0931از تاریخ تبصره: تحویل گواهینامه قبلی برای گواهینامه هایی که 

      نمی باشد. است و نیازی به ارائه آن از سوی درخواست کننده

 

 زمان انجام خدمت: 

پرداخت هزینه صدور گواهی نامه ، مدرک صادر شده وتصویر گواهینامه به صورت آنالین و بر خط قابل  پس از

 مشاهده و چاپ می باشد.

  

  :قوانین و مقررات

 مهارت سازمانودستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه  شیوه نامه سنجش و ارزشیابی مهارت
 

http://www.portaltvto.com/


 :مراحل انجام

، الزم است نسبت به تمدید سال( 0) بعد از طی مدت زمان اعتبار ی فنی و حرفه ای دارندگان گواهینامه ها

اقدام نمایند. با توجه به اینکه محتوای استاندارد مربوطه تغییرکرده یا ثابت مانده است  ی خودگواهینامه ها

 اقدام خواهد شد. نسبت به تمدید یا تعویض گواهینامه فرد مراجعه کننده بدون اخذ آزمون یا با اخذ آزمون

 تمدید یا تعویض گواهینامه فرد مراجعه کننده بدون اخذ آزمون: 

 http://advari.irantvto.irتعویض گواهینامه از سامانه  ثبت درخواست -0

  پرداخت هزینه صدور گواهی نامه  توسط ذینفع -2

 می باشد .http://azmoon.portaltvto.com ه مشاهده و چاپ ازطریق سامانگواهی نامه صادر شده و قابل  -3

 تمدید یا تعویض گواهینامه فرد مراجعه کننده با اخذ آزمون: 

  http://advari.irantvto.irثبت درخواست تعویض گواهینامه از سامانه  -0

بوطه تغییرکرده باشد درخواست کننده باید در آزمون مربوطه از سامانه چنانچه محتوای استاندارد مر -1

http://advari.irantvto.ir   .ثبت نام نماید 

 پرداخت هزینه آزمون توسط ذینفع  -9

 شرکت در آزمون و قبولی نهایی  متقاضی در آزمون های کتبی و عملی  -4

 می باشد .http://azmoon.portaltvto.com ه صادر شده و قابل مشاهده و چاپ ازطریق سامانگواهی نامه  -5

 شماره های تماس دفاتر  مربوطه:

 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 

 66089666تلفن : 

 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

 66089064 - 60تلفن : 

 ادارات کل استانی

 http://portaltvto.com/ostanhaنشانی : 

 وزش دولتی مراکز آم

 http://portaltvto.com/ostanhaنشانی : 
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