 -1براي شركت در دوره هاي آموزشي از كجا بايد شروع كرد؟

پاسخ  :ابتدا به پورتال سازمان به آدرس  portal tvto.comرفته و گزينه ثبت نام را
انتخاب نمائيد  .سپس دوره مورد نظر را جستجو كرده و در صورت موجود بود نسبت به
ثبت نام در آن اقدام نمائيد.
 -2من در يك رشته خاص مهارت دارم آيا امكان شركت در آزمون را دارم ؟

بله  :با مراجعه به پورتال سازمان به آدرس  portaltvtvo.comو دانلود دفترچه هاي
آزمون ادواري و پس از مطالعه دقيق آن نسبت به شركت در آزمون اقدام نمايند.
 -3براي گرفتن جواز كسب به صنف مربوطه مراجعه كردم و از من مدرك دال بر صالحيت حرفه
اي درخواست كرده ام آموزش فني و حرفه اي چه كمكي مي تواند به من بكند؟

شما ابتدا بايستي به صنف مربوطه مراجعه كرده و يك معرفي نامه دريافت نمائيد كه
عنوان دقيق شغلي مورد درخواست در آن ذكر شده باشد  .سپس با مراجعه به اداره
سنجش به مراكز واجد صالحيت براي شما تاييديه اي صادر گردد.
 -4آيا دوره هاي برگزار شده در فني و حرفه اي شامل هزينه مي باشد :

اگر دوره مورد نظر در بخش دولتي ارائه گرديده باشد رايگان بوده و تنها هزينه ثبت نام
مبلغ  00/000ريال مي باشد  .شركت در آزمون ها اگر خدماتي باشد 000/000ريال و اگر
فني باشد  050/000ريال و صدور گواهينامه مبلغ  00/000ريال از شما دريافت خواهد
شد .در غير اينصورت مي توانيد كه موسسات و آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد با
مجوز از سازم ان آموزش فني و حرفه اي مراجعه نمايند  .بديهي است كه شهريه اين
دوره ها مطابق با دستورالعمل ها خواهد بود.

 -5آيا مي توان نسبت به تاسيس يك آموزشگاه اقدام نمود؟

پاسخ  :بلي بامراجعه به وب سايت اداره كل به نشاني  etvto.irاز منوي آموزشگاههاي
آزاد نسبت به دريافت آئيننامه ها و بخشنامه هاي مورد نظر اقدام كرده و طبق راهنمايي
هاي گفته شده عمل نمائيد.
 – 6آيا مي توانم به عنوان مربي در سازمان مشغول به فعاليت شوم ؟

پاسخ  :بر اساس مصوبه هيئت دولت بكارگيري نيرو تحت هر عنوان از جمله مربي حق
التدريس ممنوع مي باشد  .ولي شما مي توانيد با مراجعه به آموزشگاههاي بخش
خصوصي بعنوان مربي در بخش خصوصي به فعاليت ادامه دهيد .
 – 7هزينه هاي دريافتي از سوي آموزش فني و حرفه اي چگونه است ؟

پاسخ  :درحال حاضر هزينه هاي دريافتي به شرح زير است .

 -1ثبت نام در پورتال سازمان  20/000ريال
 -2ثبت نام در آزمونهاي خدماتي  100/000ريال
 – 3ثبت نام در آزمونهاي فني  150/000ريال
 – 4هزينه صدور گواهينامه  30/000ريال

هزينه آموزش در بخش دولتي رايگان

