
در این قسمت همراه ما باشید. برای کلیه مهارت   استعالم گواهی نامه فنی حرفه ای با کد شناساییبرای اطالع از نحوه 

ای این امکان وجود دارد که با در دست داشتن کد شناسایی به استعالم گواهی فنی و   آموختگان سازمان فنی و حرفه

حرفه ای خود بپردازند. افرادی که قصد استعالم دارند برای دریافت گد نیاز است هزینه آن را پرداخت کرده و سپس در 

خش مربوط به استعالم این موضوع را پیگیری نمایندب . 

در سازمان فنی و حرفه ای دوره های بسیاری ارائه می شود و به همین دلیل افراد بسیاری در این مرکز برای فراگیری 

انواع مهارت ها ثبت نام خواهند کرد. از طرفی کلیه دوره های این مرکز با شرایط خاصی برگزار می شود که ممکن  

است در آزموشگاه های دیگر این شرایط وجود نداشته باشد. تمامی این موارد مزیت هایی هستند که برای ثبت نام در  

 .دوره های این مرکز مورد توجه قرار می گیرند

البته فراموش نکنید که دوره های فنی و حرفه ای هر شهر با شهر دیگر متفاوت می باشد. به همین دلیل برای اطالع از 

ره های دقیقی که در هر شهر ارائه می شود، نیاز است داوطلبان به وبسایت رسمی این سازمان مراجعه کرده و از دو

 دوره های ارائه شده، اطالعات کافی را بدست آورند.

  

 جزییات استعالم گواهی نامه فنی حرفه ای با کد شناسایی 

و حرفه ای به اتمام می رسانند الزم است در آزمون کتبی تمامی افرادی که دوره های آموزشی خود را در سازمان فنی 

برای دریافت گواهی نامه شرکت کنند. اگر در این آزمون قبول شوند، می توانند با ارائه کد شناسایی، مدرک  و عملی 

 .خود را دریافت کنند. توجه داشته باشید که برای دریافت کد شناسایی نیاز است هزینه آن پرداخت شود

ور دریافت این کد کافی است افراد به سایت سازمان فنی و حرفه ای مراجعه کرده و یک سری مراحل را جهت به منظ

 .دانلود مدرک طی نمایند

  

  

 مراحل استعالم گواهی نامه فنی حرفه ای با کد شناسایی 

بررسی کنیم در این قسمت همراه ما باشید تا مراحل استعالم گواهی نامه فنی حرفه ای با کد شناسایی را . 

منظور از کد شناسایی برای دریافت گواهینامه فنی و حرفه ای، همان کدی است که پس از پرداخت هزینه صدور 

هزار تومان نشان داده خواهد شد. به طور خالصه با طی کردن مراحل زیر می توانید به  200گواهی به مبلغ حدودی تا 

یدمشاهده و دریافت مدرک فنی و حرفه ای بپرداز : 

  

  

 مراجعه به سایت سازمان فنی و حرفه ای  •

  

 انتخاب گزینه صدور گواهینامه  •

  



تومان برای دریافت کد شناسایی  50,000پرداخت  •  

  

 انتخاب گزینه استعالم گواهینامه و دریافت مدرک  •

  

  

 نحوه استعالم گواهی نامه فنی حرفه ای با کد شناسایی 

شناسایی و مشاهده یا دانلود گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای را دارند، نیاز است مهارت آموزانی که قصد دریافت کد 

گواهینامه در مرحله اول به سایت اصلی سازمان وارد شوند. سپس از بخش صدور گواهی و استعالم مدرک، به دریافت 

 . فنی و حرفه ای دوره خود بپردازند

ر گواهی را بپردازید. بنابراین وارد سایت فنی و حرفه ایبرای دریافت کد شناسایی ابتدا باید هزینه صدو  

portaltvto.com شده و سپس بر روی گزینه " صدور گواهینامه " کلیک نمایید. 
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در مرحله بعدی نیاز است نوع آزمون خود را مشخص کرده و با وارد کردن کد ملی خود وارد صفحه پرداخت هزینه 

این صفحه درج خواهد شد که الزم است آن را یادداشت نموده و مبلغ مورد نظر را پرداخت شوید. کد شناسایی در 

 .نمایید

  

  

 

  

  

 .حاال مجددا وارد صفحه اصلی سازمان فنی و حرفه ای شده و بر روی گزینه " استعالم گواهینامه " کلیک نمایید

وارد کردن کد شناسایی و کد ملی خود به مشاهده و دانلود روی گزینه " استعالم گواهینامه جدید " کلیک کرده و با  

 .گواهینامه فنی و حرفه ای خود بپردازید
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 هزینه صدور گواهینامه فنی حرفه ای چقدر است؟ 

 .هزینه دریافت گواهینامه فنی حرفه ای متفاوت بوده و معموال این هزینه تا دویست هزار تومان خواهد بود

  

  

ار مدرک فنی حرفه ای چقدر است؟مدت زمان اعتب  

از آنجا که مدرک فنی حرفه ای یک مدرک مهارت محور است، اعتبار آن تا پنج سال خواهد بود. پس از پایان یافتن این 

 .مدت زمان، برای بهره مندی از مزایای این مدرک بایستی نسبت به تمدید مدرک فنی حرفه ای اقدام کرده باشید

  

  

ک فنی حرفه ایتمدید اعتبار مدر  

جهت تمدید اعتبار مدرک فنی حرفه ای، فرد متقاضی با در دست داشتن مدارک گواهینامه قبلی، اصل شناسنامه و کارت 

می بایست به یکی از مراکز آموزش فنی   ۴*۳ملی، کپی کار مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمات، یک قطعه عکس 

و مراحل را طی کنیدحرفه ای در شهر و استان مربوطه مراجعه کرده  . 
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 جزئیات دوره های فنی و حرفه ای

پس از ثبت نام و گذراندن یک دوره، جهت شرکت در آزمون باید کارت ورود به جلسه را دریافت کرده باشید. روی  

کارت ورود به جلسه، تاریخ و زمان درج شده و باید براساس آن تاریخ و زمان در جلسات حضور یابید. نمره آزمون 

ا کسب نمایند تا قبول شوندر 70محاسبه می شود که باید افراد حداقل نمره  100نیز از  . 

پس از شرکت در آزمون و کسب نمره مورد نیاز، داوطلبان باید جهت استعالم مدرک خود اقدام نمایند. استعالم مدرک  

 مدرک مهارتی می باشد.از طریق سامانه سازمان فنی و حرفه ای امکان پذیر می باشد و این مدرک یک 

  

   

  

 خالصه مطلب 

ما در این مطلب سعی کردیم به بررسی نحوه استعالم گواهی نامه فنی حرفه ای با کد شناسایی بپردازیم. در صورتی که  

پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در این خصوص داشتید می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید تا  

 .اطالعات الزم را در اختیار شما قرار دهند

  

  

 


