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 ها مديران كل محترم آموزش فني وحرفه اي استان

 سالم عليكم

 

آن وزارتخانه در برگزاری المپياد  و همکاری با عنايت به درخواست وزارت آموزش و پرورش و به منظور مشاركت، احتراماً

ذا شايسته است دستور ل ؛توسط سازمان برگزار شود 9/2/99مقرر شد آزمون شهرستاني ويژه دانش آموزان معرفي شده در تاريخ 

فرمائيد تمهيدات الزم در خصوص اجرايي نمودن فرآيندهای مربوطه از طريق پورتال جامع سازمان حسب جدول زمان بندی ذيل 

 صورت پذيرد. 
 

 رديف تاريخ عنوان فعاليت
 http://advari.irantvto.irآغاز ثبت نام متقاضيان از طريق سامانه 

 (82ت لغايت ساع صبح 2از ساعت  )
 3 5/8/31الی  8/8/31

 8 6/8/31 (38صبح لغايت ساعت  2حوزه بندي توسط استان ) از ساعت 
 1 6/8/31 32ساعت  صندلی متقاضيان  چاپ شماره داوطلبی و توليد و

 2 7/8/31 توسط استان هاچاپ پاسخنامه 
 5 7/8/31 تهيه آلبوم عكس بر اساس حوزه بندي و شيفت توسط ادارات آزمون استان

 6 2/8/31الی  7/8/31 اخذ كارت ورود به جلسه توسط متقاضيان 
 7 3/8/31  صبح 33ساعت آزمون برگزاري 

 2 3/8/31 31توسط دفتر ارزشيابی مهارت ساعت  آزمون هاي ورود كليد حرفه
تخلف داوطلبين در پورتال سازمان توسط استان ها و تنظيم صورتجلسه بر اساس فرمت  ثبت غيبت و

 ارزشيابی مهارت  رسالی دفترا
3/8/31 3 

 قرائت پاسخنامه اعم از حاضرين وغايبين و ارسال نتايج آن از طريق نرم افزار مربوطه -3

شيفت آزمون به دفتر  ارسال تصوير پاسخنامه ها در قالب لوح فشرده به تفكيك حوزه هاي برگزاري و -8
 د(غايبين نيز تفكيك شون )حاضرين و ارزشيابی مهارت

شيفت و حرفه جهت دسترسی هاي آسان تر بعدي توسط ادارات  ،طبقه بندي پاسخنامه ها بر اساس حوزه  -1
 آزمون استان ها

3/8/31 31 

 33 31/8/31 به متقاضياناعالم نتايج كتبی 
 

دوره دوم  ضمناً خاطر نشان مي گردد بر اساس مکاتبه صورت گرفته با جناب آقای آذركيش مديركل محترم دفتر آموزش
متوسطه كاردانش وزارت آموزش و پرورش مقرر گرديد ادارات كل آموزش و پرورش طي نامه ای كتبي مراتب آمادگي را به ادارات 

 . هم چنين شماره پرونده و شناسه پرداخت مورد نياز به وزارت مربوطه ارسال شده است.كل آموزش و پرورش اعالم نمايند
 ت كنندگان جهت برنامه ريزی ارسال مي شود.به پيوست توزيع استاني شرك 

 

      
 

 رونوشت:
 
  جهت استحضار مديركل محترم دفتر آموزش دوره دوم متوسطه كاردانش وزارت آموزش و پرورشجناب آقای آذرکیش 


