
 (81148150813) مهارت نامه گواهي اصالت استعالم به پاسخعنوان خدمت: 

مقدمه.8

عدم مراجعه حضوری ارباب رجوعان به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و در راستای تکریم هموطنان عزیز و این خدمت 

اعم از روستائیان و ساکنین  نقاط دور افتاده ی استان و همینطورجلوگیری از ترافیک درون  کلیه اقشار ،تابعه مراکز

شهری و متعاقب آن کاهش آلودگیهای زیست محیطی) مدیریت سبز( ، کم شدن هزینه های متقاضیان ، روانسازی امور 

 .شده است در نظر گرفتهاداری ، ارتقائ سالمت اداری و ...  

هدف.2

 به پاسخ " خدمتکیفیت  با خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه این از هدف

کیفیت تحول خدمت مذکور  "اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان "توسط  "مهارت نامه گواهی اصالت استعالم

 مورد توافق قرار گیرد.دستگاههای اجرائی استان، بخش خصوصی،  بنگاههای کسب و کار عموم شهروندان برای 

 azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam سامانه می توانند به  مهارت نامه گواهی اصالت استعالم جهتمتقاضیان  

 .مراجعه نمایند

نام سایت های مرتبط:

سایت ثبت نام حرفه های  ادواری ،صنعت ساختمان وتفاهمنامه           http://Advari.irantvto.ir 

سایت پورتال                                                                                             www.portaltvto.com 

سایت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کل کشور                                                 www.irantvto.ir 

سایت اداره کل  آموزش فنی وحرفه ای استان                                  www.nkhtvto.ir

 http://rpc.irantvto.ir  سایت ها جهت دریافت آخرین استاندارد های فنی وحرفه ای 
   http://research.irantvto.ir 

 

ولیتئمس.3

 اداره کل فنی و حرفه ای استان  موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد:

 پس از واریز هزینه صدور گواهینامه توسط متقاضیان گواهینامه، پروانه مهارت و صالحیت حرفه ای اصالت استعالم. 

 

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرائي.5

پس از قبولی نهائی و تائید نهائی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه عموم شهروندان متقاضی این خدمت مکلف هستند 

 واریز نمایند.  http://pay.portaltvto.comگواهینامه را در سایت ای استان، هزینه صدور 

 سامانه می توانند به  مهارت نامه گواهی اصالت استعالم جهت متقاضیان می توانند ،پس از واریز هزینه صدور گواهینامه

azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam مراجعه نمایند. 

کامال به صورت برخطمدت زمان انجام خدمت: 

نداردتعداد مرتبه مراجعه حضوری: 

هزینه صدور گواهینامهکلیه ساعات شبانه روز جهت واریز زمان دسترسي به خدمت: 

http://www.portaltvto.com/
http://www.portaltvto.com/
http://www.ghazvintvto.ir/
http://www.ghazvintvto.ir/
http://rpc.irantvto.ir/
http://pay.portaltvto.com/


نیاز به استعالم خاصي ندارداستعالم )فرآیند های مشترک بین دستگاهي(:   

 

 هزینه ها و پرداخت ها .4

 می باشد.رایگان 

 

 دوره عملکرد .0

 گواهینامه، پروانه مهارت و صالحیت حرفه ای اصالت استعالم متقاضیان پس از واریز هزینه صدور گواهینامه، جهت

 .مراجعه نمایند azmoon.portaltvto.com/estelam/estelam سامانه می توانند به مهارت

 

 توافقنامهخاتمه  .7

کامال به پس از واریز هزینه صدور گواهینامه  مهارت نامه گواهی اصالت استعالمفرآیند ارائه خدمت به  متقاضیان در 

 .قابل ارائه می باشد صورت برخط

 

 

 


