
اطالع دارید؟ افرادی که در آزمون کتبی هر کدام از رشته ها یا مهارت های فنی  آزمون عملی فنی حرفه ای آیا از تاریخ

حرفه ای شرکت کرده اند، بایستی از زمان ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه، برگزاری و اعالم نتایج آزمون عملی 

با زمانبندی آزمون عملی فنی حرفه مطلع باشند. چرا که عدم حضور بموقع در این آزمون به منزله انصراف است. در ادامه 

 .ای در مراحل مختلف آشنا شده و توضیحات کامل در این مورد دریافت خواهید کرد

مطمئنا در مورد هر کدام از جنبه های آزمون کتبی و عملی رشته خود نیازمند راهنمایی هستید، این راهنمایی ها در متن به 

رید در مورد مباحث ذکر شده در مقاله اطالعاتی را به دست بیاورید پیشنهاد می شما ارائه خواهد شد. در نهایت اگر قصد دا

 .کنیم تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه باشید

  

 اطالعیه

می باشد. برای قبولی در آزمون عملی فنی حرفه ای باید  100تا  0سیستم نمره دهی آزمون های عملی فنی و حرفه ای از 

 را به دست بیاورد 70نمره 

  

 منظور از آزمون عملی فنی حرفه ای چیست؟

امروزه در کشور ما راه ها و گزینه های بسیاری برای ورود به دنیای کار وجود دارد که بسیاری از آن ها نیازمند مدرک 

هت ورود افراد دارای های معتبر است. سازمان فنی حرفه ایی یکی از نهادهای بسیار موثر در ایجاد فضای مناسب ج

مهارت به مشاغل مختلف است. این سازمان با ارائه گواهینامه مهارت به جوانان این فرصت را می دهد تا جوانان در زمینه 

 .ایی که استعداد آن را دارند، مشغول به کار شوند

ته ها نیازمند عبور موفقیت آمیز اما کسب نمره قبولی آزمون ادواری فنی حرفه ای و سایر آزمون های آن در بسیاری از رش

در دو مرحله کتبی و عملی می باشد. هدف از آزمون عملی فنی این است که میزان توانایی و قابلیت فرد در اجرای کار 

موفقیت در این آزمون مستلزم پشت سر   .سنجیده شود، چرا که قرار است وی به طور عملی به انجام شغل مربوطه بپردازد

 .ت آمیز یک فرایند کلی می باشد. در ادامه با تمامی این مراحل آشنا می شویمگذاشتن موفقی

https://irantahsil.org/آزمون-عملی-فنی-حرفه-ای/


  

  

 تاریخ آزمون عملی فنی حرفه ای چه زمانی است؟

همانطور که گفته شد، تاریخ آزمون عملی فنی حرفه ای رشته های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشد و از این روز الزم 

ون کتبی را دریافت نموده، شرکت کند. اما روند کلی این است که هر فرد متناسب با رشته ایی که در آن نمره حد نصاب آزم

 .تا یک ماه بعد از برگزاری آزمون تستی و کتبی، نوبت به آزمون عملی می رسد 3است که به طور معمول حدود 

ه چنانچه می خواهید از تاریخ دقیق آزمون عملی رشته خود آگاه شوید، بایستی ابتدا به سایت آموزش فنی حرفه ای مراجع

کرده و سپس دوره آزمونی را انتخاب نمایید. سپس بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید تا جدول زمانبندی آزمون 

 .عملی فنی حرفه ای برای شما به نمایش در می آید

شرایط نکته قابل ذکر در مورد این مرحله، احتمال به تعویق افتادن برگزاری برخی از آزمون ها می باشد. چرا که به دلیل 

کرونایی، با وجودآنکه تاریخ هر کدام از آزمون ها به طور منظم اعالم می شود، اما گاها برنامه ریزی ها لغو شده و به 

زمان دیگری موکول می شود. به همین دلیل، اگر می خواهید از جدیدترین تغییرات آزمون عملی رشته خود مطلع شوید، 

 .س بگیریدمی توانید با شماوزان ایران تحصیل تما

  

  

 بر روی لینک مربوطه کلیک فرمایید شرایط ثبت نام آزمون ادواری فنی حرفه ای برای اطالع از

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-1401/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-1401/


  

  

 زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای

از آنجا که به طور معمول برای شرکت در هر آزمونی داشتن کارت ورود به جلسه اجباری است، احتمال دارد این سوال 

در پاسخ باید  .ارت ورود به جلسه آزمون عملی فنی حرفه ای را از کجا، چه زمانی و چگونه باید تهیه کردمطرح شود که ک

گفت که برای آزمون های عملی فنی کارت ورود به جلسه ای صادر نمی گردد. اما متقاضیان موظفند تا کارت ورود به 

 .ده آزمون عملی ارائه دهندجلسه آزمون کتبی خود را در هنگام مراجعه به مرکز برگزار کنن

همچنین، به همراه داشتن کارت ملی برای حضور در مرکز نیز ضروری است. نکته دیگر آنکه، برای آن دسته از 

کارآموزانی که رشته آن ها پیش نیاز دارد، ضروری است که گواهینامه مربوطه را در هنگام ورود به آموزشگاه تحویل 

 .چ وجه اجازه شرکت در آزمون عملی را نخواهند داشتدهند. در غیر این صورت، به هی

  

 روند تشکیل پرونده آزمون عملی فنی

افرادی که در آزمون کتبی موفق به کسب نمره حد مجاز شده اند، الزم است که مدارک زیر را جمع آوری کرده و به مرکز 

مدارک، یک هفته بعد از اعالم نتایج آزمون کتبی  انتخابی ثبت نام خود مراجعه کنند. الزم به ذکر است که زمان ارائه این

می باشد. اگر داوطلب در این مهلت نسبت به تشکیل پرونده خود اقدام ننماید، قبولی وی لغو خواهد شد و دیگر امکان شرکت 

 .در آزمون عملی را نخواهد داشت

 ارائه اصل و کپی شناسنامه 

 اصل و کپی کارت ملی 

 اصل و کپی مدرک تحصیلی و یا گواهی اشتغال به تحصیل 

 اصل و کپی كارت پایان خدمت، معافیت پزشكي، یا گواهي اشتغال به خدمت وظیفه عمومي 

 اصل و کپی گواهینامه مهارت پیش نیاز 

 ه قبال در یکی از مدارکی که نشان دهنده مردود شدن فرد در دوره های قبلی می باشد برای متقاضیانی ک

 .استاندارهای آموزشی دارای عالمت * شرکت نموده اند

 یک عدد پوشه ساد 



  

  زمان اعالم نتایج آزمون عملی فنی

تاریخ اعالم نتایج آزمون عملی فنی حرفه ای نیز برای شرکت کنندگان در آن اهمیت بسزایی دارد. طبق روال مرسوم، 

فنی حرفه ای برای همه آزمون  البته سازمان های .هفته بعد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد 3نمرات هر آزمون حدود 

های خود در مراحل مختلف جدول زمان بندی دارد. برای مثال، در زیر جدول زمانبندی آزمون عملی فنی حرفه ای مربوط 

به آزمون های ادواری درج کرده ایم تا داوطلبان گرامی آگاهی بیشتری با آن داشته باشند. اما در مورد نحوه اعالم نتایج نیز 

 .گفت که معموال مراکز فنی حرفه ای خود نتایج را به اطالع کار آموزان می رسانند می توان

  

  

 1401/12/30 تا 1401/04/30  نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله سوم نیروهای مسلح 

 1401/12/30 تا 1401/03/30  نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله دوم نیروهای مسلح 

 1401/12/30 تا 1401/02/30  ج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله اول نیروهای مسلحنتای 

نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون ادواری  

  در سال
 1401/12/29 تا 

 1401/10/30 تا 1401/04/15  نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "فوق العاده صنعت ساختمان 

 1401/12/29 تا   نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید صنعت ساختمان 



نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله اول آزمون صنعت  

  ساختمان
 1401/10/30 تا 1401/04/06

نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون تفاهم  

 نامه
 1401/12/29 تا 

 1401/12/29 تا   ی و عملی آزمون با عنوان "تمدید تفاهم نامهنتایج کتب 

 1401/10/30 تا 1401/04/06  نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "فوق العاده تفاهمنامه 

 1401/10/30 تا 1401/04/06  نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "مرحله اول آزمون تفاهمنامه 

 1401/10/30 تا 1401/04/06  نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "فوق العاده هماهنگ تیر 

 1401/12/29 تا 1392/10/23 "نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "* آزمون آنالین 

 1401/12/28 تا 1401/01/01  نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "آزمون اصناف 

 1401/12/29 تا 1401/04/06  مون با عنوان "مرحله سوم آزمون هماهنگنتایج کتبی و عملی آز 

نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان "تمدید گواهینامه آزمون  

   هماهنگ
 1401/12/29 تا 

مرحله دوم آزمون  99نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان " 

 "ادواری
 1401/05/29 تا 1399/10/05

 نمره قبولی در آزمون عملی فنی حرفه ای چند است؟

قبولی در آزمون های فنی حرفه ای بر اساس میانگین نمره های مکتسبه از آزمون های کتبی و عملی می باشد. همچنین، هر 

دهی همانطور که می دانید، سیستم نمره  .کدام از مراحل خود به طور جداگانه یک معیار و حد مشخص برای پذیرش دارند

می باشد. قبولی در آزمون عملی فنی حرفه ای بشرطی محقق می شود که فرد بتواند حداقل نمره  100تا  0این آزمون ها از 

اما اگر به دنبال اطالع از ضریب  .را به دست آورد. در غیر این صورت، مردود مرحله عملی محسوب خواهد شد 70

 .یم که فرمول زیر در این مورد حاکم استوزنی آزمون عملی در نمره کل باشید، باید بگوی

  

 اطالعیه

اگر به دنبال اطالع از ضریب وزنی آزمون عملی در نمره کل هستد بهتر است بدانید فرمول ضریب وزنی آزمون عملی 

 می باشد 70 < %(25× % ( + ) نمره کتبی 75× )نمره آزمون عملی 

  

  

 در صورت مردودی در آزمون عملی فنی چه باید کرد؟

حال که با تاریخ آزمون عملی فنی حرفه ای آشنا شدیم و دانستیم که نمره قبولی در آن چند می باشد، خوب است که بدانیم که 

له اول است را در مرح 70اگر متقاضی نتواند نمره حد نصاب آزمون عملی را که همان  .در صورت مردودی چه باید کرد

کسب نکند، مردود عملی خوانده می شود. این افراد می توانند بر اساس برنامه زمانبندی آزمون عملی فنی حرفه ای که در 

چنانچه  .هر استان اعالم می گردد، یک بار دیگر در آن شرکت نماید. پرداخت هزینه آزمون مجدد نیز ضروری خواهد بود



بیفتد، الزم است که داوطلب در یک دوره مهارت آموزی مورد تایید سازمان فنی در این دو بار همچنان مردودی اتفاق 

 .حرفه ایی شرکت کرده و در آن پذیرفته شود

  

 دریافت نمایید، وارد لینک شوید ثبت نام دانشجویان فنی حرفه ای چنانچه می خواهید اطالعات کامل را در مورد

  

 مرحله بعد از آزمون عملی چیست؟

برای  .پس از اینکه همه مراحل آزمون کتبی و عملی فنی با موفقیت طی گردید، نوبت به دریافت گواهینامه مهارت می رسد

مراجعه کرده و پس از پرداخت  portaltvto.com اخذ این گواهینامه بایستی ابتدا به سامانه سازمان فنی حرفه ای به آدرس

، شماره شناسنامه، و ... آن ها را به تایید رساند. سپس با کلیک بر روی هزینه درخواست شده، مواردی همچون کد ملی

 .گزینه استعالم گواهینامه جدید و وارد کردن اطالعات خود، می توانید گواهینامه را چاپ نمایید

  

  

  

 چند نکته مهم در مورد آزمون فنی حرفه ای

 .برای شرکت در آزمون عملی فنی الزم است که چند نکته مهم را به یاد داشته باشید

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 ه آنکه عدم حضور بموقع در محل آزمون به منزله انصراف است و امکان تمدید آن وجود ندارد، توصیه با توجه ب

می شود که حتما ضمن اطالع از زمانبندی آزمون عملی فنی حرفه ، حداقل نیم ساعت قبل از شروع در محل 

 .حاضر شوید

 حوزه آزمون امتحانی را در روزهای قبل از مرکز آزمون مطلع شوید 

 ما کارت شناسایی عکسداریا همان کارت ملی را با خود به همراه داشته باشیدحت. 

  ،اگر مهارتی که قرار است در آن آزمون دهید به ابزار خاصی نیاز دارد، در صورت درخواست مسئولین مربوطه

 .بهتر است لوازم مورد نیاز را با خود ببرند

  

  

 اطالعیه

 می باشدportaltvto.com  سایت رسمی سازمان فنی و حرفه ای

  

 آخرین اخبار در مورد آزمون عملی فنی حرفه ای

هزار نفر در فرآیند سنجش  50بیش از  1401ای کشور اعالم کرد در اردیبهشت سال معاون سازمان آموزش فنی و حرفه

درصد رشد کرده  44است بدانید این تعداد نفر نسبت به دوره مشابه در سال گذشته  اند، الزم به ذکرمهارت شرکت کرده

 .است

ای ملی که در انتظار تایید هیات وزیران است به های حرفهمطابق با اعالم وزیر تعاول در پی چارچوب صالحیت

شرایط هستند کارت مهارت  ها و کارگران فنی بررسیمی شود و افرادی که واجدای همه تکنسینصالحیت حرفه زودی

 .ای دریافت خواهند کردصالحیت حرفه

طبق اعالم سازمان فنی و حرفه ای با مشخص شدن تاریخ آزمون افراد می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 

 .های فنی و حرفه ای به پورتال رسمی این سازمان مراجعه نمایید

  

 خالصه مطالب

به دست بیاورید. در این  آزمون عملی فنی حرفه ای در این محتوا تمام تالش خود را کردیم تا شما اطالعات کاملی نسبت به

مقاله موارد مهمی همچون تاریخ آزمون، تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه امتحان، روند تکمیل پرونده و بسیاری از 

نهایت امیدواریم محتویات موجود در این مقاله توانسته باشد نیازهای شما را مباحث دیگر را مورد بررسی قرار دادیم. در 

 .مرتفع کند

  

 

https://www.portaltvto.com/
https://www.portaltvto.com/

