
گـواهــیـــنـامــه 
الکترونیکی 
 مــــــــــهـــــــارت

 ۱۳۹۳فروردين                     

روش استفاده از گواهينامه 
 الكترونيكي درساير ارگان ها

روش اول،  همانند روش استعالم فرد ذکر  -۱

شده امکان دريافـت اسـتعالم توسـط تمامـي             

 ارگان ها دولتي و خصوصي وجود دارد. 

روش دوم، اســتفاده از دســتگاه هــا             -۲

CardReader      كه مخصوص گواهينامه هـا

 مهارتي سازمان است. 

سازمان ها و ادارات در صورت در اختيار داشتن 

اين دستگاه ها  مـي تواننـد گواهينامـه هـا              

 ذخيره شده را مشاهده نمايند.

برا اطالع و آگـاهي از دسـتگاه هـا        توجه:

CardReader    و چگونگي تهيه آن مي توانيد

 به اداره سنجش استان  مربوطه مراجعه نماييد.

روش سوم، با توجه بـه حجـم اسـتعالم در        -۳

برخي دستگاه ها امکـان دريافـت اسـتعالم بـا          

 امکانات خاص به آن ها داده مي شود.

 

 سازمان آموزش فني و حرفه ا کشور
 معاونت پژوهش و برنامه ريز

 

 سازمان آموزش فنـي  و حرفه ا کشور
 دفتر توسعه فناور ها آموزشي

 ۰۲۱-  ۶۶۴۳۵۸۰۰تلفن:                           
 ۰۲۱- ۶۶۹۴۴۱۰۹تلفکس:                         

 
 دفتر ارزشيابي مهارت
 ۰۲۶۳-   ۲۵۲۰۱۹۲تلفن:                            

 ۰۲۶۳-۲۵۲۰۱۹۱فاکس:                           
 

 سامانه پشتيباني:
 http://support.portaltvto.com 
 

 پورتال خدمات اختصاصي سازمان:
        http://www.portaltvto.com 

 
، تفاهم نامه و صنعت  آزمون ها ادوار

 ساختمان:
http://advari.irantvto.ir 

 
 اخبار و اطالعات آزمون:

http://examination.irantvto.ir 
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ــشاني:        توجــه: ــه ن ــا مراجعــه ب ب

http://faq.portaltvto.com 
مي توانيد به فهرست پرسش هـا   

متداول و پاسخ آنها دسترسي يافته  

و يا نسبت به طـرح پرسـش خـود       

درسامانه پشتيباني الكترونيكي بـه      

 نشاني:

support .portaltvto.com 
اقدام نماييد تا كارشناسان مربوطه    

در اســرع وقــت پاســخگو شــما       

 باشند.

 روش پرداخت هزينه صدورگواهينامه

مي شود. همچنين مي توانيد با مراجعه به مركز يـا  
ــارت          ــه دريافــت ك ــسبت ب آموزشــگاه مربوطــه ن
گواهينامه و يا به هنگام رساني اطالعـات آن  نيـز        

 اقدام نماييد.

 مزايا گواهينامه الكترونيكي

استعالم از گواهينامه الکترونيکي مهارت بـه روش    
 ها زير امکانپذير است:

.  امكان دريافت استعالم گواهينامـه از طـريـق         ۱
 شبكه اينترنت و اينترانت به نشاني:

 http://certificate.portaltvto.com       و يـا
 .http://azmoon.portaltvto.comنشاني 

. استعالم از طريق سامانه پيامکـي. بـرا ايـن          ۲
منظور با ارسال كد ملي و كد شناسايي با رعـايـت   

 ساختار از چپ به راست و با اعداد انگليسي:

 كد شناسايي + كد ملي 
آخرين وضعيت گواهينامـه    ۳۰۰۰۸۸۸۶به شماره  

 خود را دريافت نماييد.و يا استعالم گواهينامه ها 

 سهولت حمل و نگهدار گواهينامه. .١
امكان ثبت بيست عنوان گواهيـنـامـه در يـك          .٢

 كارت.
 ارتقا امنيت گواهينامه ها. .٣
افزايش سرعت صدور و تحويل گواهيـنـامـه بـه        .۴

 متقاضي.
امكان به هنگـام رسـانـي سـريـع اطـالعـات               .۵

 گواهينامه.
حذف فرآيند ها سنتي از قبيل نامـه نـگـار        .۶

بين دستگاهي جهت استعالم گواهينامه تـوسـط   
ساير ارگان ها از قبيل وزارت آموزش پرورش و   

 سازمان تأمين اجتماعي و غيره.
 كاهش ريسك نگهدار گواهينامه ها. .٧
امكان دريافت استعالم گواهينامه ها تنها بـا در     .٨

 دست داشتن كد ملي و كدشناسايي.
 

سازمان آموزش فني و حرفه ا کشور   
به منظـور ارائـه خـدمات بهـتر بـه            

مخاطبين آموزش ها مهارتي و آسان  
ساز فرآيند صدور انواع گواهينامـه       

) گواهينامه مهارت پايان    ۱ها از قبيل (

) پروانه مهارت فنـي  ۲دوره آموزشي، (
، تالش ۳و ( ) گواهي صالحيت حرفه ا

نموده است تا با بهره گير از فنـاور  
روز و بهره مند از مزايا كارت هـا  

هوشــمند، گواهينامــه هــا ســنتي     
ــا          ــه ه ــه گواهينام ــارت را ب مه

 الكترونيكي مهارت ارتقا دهد.

 

فرايند طراحـي   ۱۳۹۲از تابستان سال 
ساختار  و توليد سامانه هـا سـخت      

افـزار و نـرم افـزار مربوطـه در           

سازمان آغاز شد. به گونه ا که امروز   
سازمان آموزش فني و حرفه ا کشور   

با اتکـا بـه تـوان و مهـارت نـيرو            
متخصص خود تمامي گواهينامه هـا     

مهارتي خود را به صورت الکترونيکـي  
 توليد مي نمايد.
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 روش ها دريافت استعالم گواهينامه

پس از كسب نمره حد نصاب قبولي نهايـي           
در آزمون جهت صدور گواهينامه كافي است تا بـا    

 http://pay.portaltvto.comنشاني:مراجعه به 
دربخش"پرداخت هزينه صدور گواهينامـه " وارد         

. آزمـون   ۱شده با درج كد ملي، مليت ، نوع آزمون(
. ساير آزمون ها) و سـپـس       ۲پايان دوره آموزشي، 

درج كد امنيتي عالوه بر مشاهده وضعيت پرداخـت  
و يا عدم پرداخت وجه گواهينامه نسبت به پرداخت 

تومان در سامانه بانك اقدام نمـايـيـد.     ۳۰۰۰مبلغ 
الزم به ذكر است به محض پرداخت وجـه صـدور     
 گواهينامه امكان دريافت استعالم گواهينامه فراهم 


