
 )90سال(راهنماي ثبت نام آزمون ادواري

 :مقدمه 

این فرم جهت راهنمایی متقاضیان ثبت نام ادواري رشته هاي فنی و حرفه اي طراحی و در اختیار داوطلبان قرار                

 لـذا ،  0می گیرد و مراکز فنی و حرفه اي جهت ثبت نام و ارائه مدارك ، موجبات رضایت ایشان فـراهم گـردد          

رجات قید شده در این فرم ثبت نام را به دقت مطالعه فرمائید چراکـه هـر گونـه اشـتباه     خواهشمند است مند  

 منجر به محرومیت از آزمـون  و در مواردي غیر قابل تصحیح بودهدر اطالعات فردي که ارائه می نمائید       

 0می گردد 

 0متقاضیان محترم قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه داشته باشید * 

نهایت دقت را داشته باشید چـرا کـه کـارت           ) نام حرفه و کد استاندارد و رعایت پیش نیاز          (ب حرفه   در انتخا . 1

 0ورود به جلسه براي حرفه انتخابی شما صادر و قابل تغییر نیست 

از جمله کد ملی ، مشخصات شناسنامه اي ، آدرس محل سکونت براي ارسـال              (ارائه مشخصات دقیق و کامل      . 2

 0الزامی است ) سه ، تلفن ثابت و تلفن همراه و مشخصات حرفه مورد نظر کارت ورود به جل

 0قاضی بوده و مرکز هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نمی باشد ارائه هر گونه اطالعات ناقص به عهده مت. 3

 0خواهشمند است اطالعات خواسته شده در فرم ثبت نام را بصورت دقیق و خوانا تکمیل نمایید . 4

 بار مجاز به شرکت در آزمون یک حرفه می باشد ، لذا ، افـرادي کـه امـسال    2فرد در طول یکسال فقط     هر  . 5

 0براي بار سوم در یک حرفه شرکت کنند از آزمون حذف و کارت براي آنها صادر نخواهد شد 

 خواهـد بـود و بـه    ساعت مندرج بر روي گواهی نامه هـاي صـادر شـده مطـابق جـدول لیـست حرفـه هـا                  . 6

 . لذا ، قبل از انتخاب حرفه بررسی الزم را بعمل آورید0خواست هیچ مرجعی تغییر داده نمی شود در

ثبت نام فقط در حرفه هاي مندرج در جدول لیست حرفه ها انجام می شود و اگر نام و کـد اسـتاندارد یـک      . 7

 0حرفه خارج از لیست فوق باشد از آزمون حذف خواهد شد 

 0آزمون ادواري فقط در یک حرفه امکان پذیر می باشد ثبت نام در هر دوره . 8

 :شرایط ثبت نام ) الف

  سال تمام15دارا بودن حداقل -1

تابعیت ایرانی یا دارا بودن کارت اقامت در ایران-2

دارا بودن مدرك تحصیلی متناسب با حرفه مورد نظر که در جدول لیـست              -3

0حرفه ها درج گردیده است 

 :بت نام مدارك مورد نیاز جهت ث) ب

 )بصورت خوانا ( کپی شناسنامه یک برگ اصل و -1

 )بصورت خوانا (  کپی کارت ملی یک برگ اصل و-2

در غیر اینصورت پذیرفتـه  (  و براي خواهران با حجاب کامل        وشن تمام رخ با زمینه سفید کامالً ر       43 عکس   -3

 ) نخواهد شد 

 0ه تحصیلی با مهر و امضاء مدرسه کپی از مدرك تحصیلی مورد نیاز و یا کارناماصل و -4

  اصـل و    براي افرادیکه متقاضی ثبت نام در حرفه هاي درجه یک یا حرفه هاي داراي پیش نیاز هـستند ارائـه                    -5

 )مطابق جدول لیست حرفه ها  ( 0الزامی می باشد ) 2درجه ( کپی مدارك پیش نیاز 

خواهشمند است فرم ثبت نـام را بـصورت خـوش خـط و خوانـا و                 (فرم تکمیل شده ثبت نام آزمون ادواري        -6

 )بدون قلم خوردگی تکمیل نمایید 

ــغ  -7 ــت مبل ــساب             000/40 پرداخ ــماره ح ــه ش ــد ب ــه نق ــورت وج ــه ص ــال ب ــزد 18/353 ری                             ن

توجه فیش واریـزي  (.واریز نماید                   خزانه داري کل              حساب           به نام صاحب          ملیبانک            

ضـمناً   به واحـد سـنجش وارزشـیابی مرکـز تحویـل نماید             را را به همراه دیگر مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام         

د مرکـز تربیـت    بعد از سه راه حسن آبـا – بلوار تربیت مربی – بلوار امام رضا  –آدرس مرکز میدان آزادگان     

 )مربی کرج

 :زمان ثبت نام ) ج

 زمان ثبت نام براساس جدول اعالم شده برروي سایت مرکز خواهد بود و قابل تمدید نمی باشد

 :نحوه توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ) هـ 

براسـاس تـاریخ     باشـد داوطلبانی که مدارك ایشان کامـل و بـدون نقـص    براي کارت ورود به جلسه آزمون  * 

 . با مراجعه حضوري به مرکزتربیت مربی واحد سنجش وارزشیابی توزیع می گردد برروي سایتاعالم شده

 تاریخ و ساعت وآدرس محل برگزاري آزمون کتبی روي کارت ورود به جلسه درج شده است*

  .)به محض دریافت کارت ، مشخصات درج شده بر روي آن را حتماً بررسی کنید (  

 : آزمون تاریخ برگزاري) د

 . تاریخ وساعت برگزاري آزمون براساس جدول اعالم شده برروي سایت می باشد 

همراه داشتن کارت ملی هنگام ورود به جلـسه آزمـون کتبـی و آزمـون عملـی الزامـی اسـت در                       : تذکر مهم   

مشخـصات فـردي ، حرفـه ، کـد          : شـامل   ( صورت مشاهده هر گونه اشکال در کارت ورود به جلـسه آزمـون              

 0تاندارد ، به اداره سنجش و ارزشیابی مرکز مراجعه نمایید اس

  نحوه اعالم نتایج آزمون) و

معاونت  حوزه  ir.itc-tvto.www بر روي سایت یک هفته بعدازبرگزاري آزموننتایج آزمون کتبی 

 0قابل مشاهده است  پژوهش واحد ارزشیابی

   روز بعد از اعالم نتایج کتبـی   10در آزمون کتبی قبول می شوند تاریخ آزمون عملی آنها           افرادي که  

ممکن است تاخیري در اطالع رسـانی بوجـود آیـد کـه در               ( 0 قابل مشاهده می باشد      برروي سایت 

این صورت خواهشمند است از مراجعه حضوري به مراکز فنی و حرفه اي اکیداً خـودداري نمـوده و                   

  وارزشـیابی مرکـز     سنجش اداره 0261 -2534129  و 2533842تماس تلفنی با شماره   ق  فقط از طری  

 ).پیگیري نمایید 

 افرادي که درآزمون عملی مرحله اول مردود شده اند بمدت شش ماه فرصـت دارنـدیکبار دیگـر          :توجه

  با هماهنگی واحد ارزشبابی مرکز شرکت نمایند بدون پداخت هزینه ودر آزمون عملی مجدد

 ابل توجه دانش آموزان کار و دانش ق

 منـدرج در جـدول حرفـه هـا توجـه نمـوده و       نام ، کد ، ساعت و حرفه: خواهشمند است قبل از ثبت نام به     

تحقیق نمایید که حرفه ثبت نامی شما از نظر ساعت ، جهت تکمیل مهارت شما مناسب است یا خیر ، چرا کـه در            

 0عنوان ساعت و کد استاندارد اصالح نمی گردد صورت قبولی و صدور گواهینامه به هیچ 


