
 و هدایت شغلیمشاوره آموزشی 

 

 پرسش و پاسخ های متداول

 

 در بخش مشاوره الکترونیک چه خدماتی قابل دریافت است؟ -۱

پاسخ: دریافت نوبت برای مشاوره حضوری با مشاوران مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دسترسی به اطالعات 

آزمون های نوین مشاوره شغلی، و اطالع از فرصت های شغلی و درج مشخصات فردی به دوره های آموزشی، امکان استفاده از 

 عنوان کارجو در سامانه کاریابی ها.
 

 اگر نیاز به مشاوره حضوری داشتم چگونه اقدام کنم؟ -۲

سه مشاوره نموده و از پاسخ: می توانید با استفاده از لینک مشاوره حضوری از کارشناسان مشاوره مراکز آموزشی درخواست نوبت جل

 همین طریق از نوبت تعیین شده باخبر شوید.
 

 و آزمون هوش های چندگانه چه کمکی می تواند به من بکند ؟ MBTIآزمون های تیپ شخصیتی  -۳

تال، پاسخ: بر اساس پاسخ این تست ها شما میتوانید با توجه به تیپ شخصیتی و هوش غالب خود، بر اساس تفسیر ارائه شده در پور

 .مشاغل مناسب خود را بشناسید و دوره آموزشی متناسب تری را انتخاب نمایید
 

 آیا بهره مندی از خدمات مشاوره و هدایت شغلی برای من هزینه خواهد داشت؟ -۴

پاسخ: بر اساس ضوابط قانونی، هنگام ثبت نام در دوره های آموزشی سازمان، هزینه مشاوره را پرداخت خواهید نمود که در حال 

 تومان است. ۴۰۰۰حاضر 
 

اگر بخواهم خدمات حضوری مشاوره را در شهر دیگری غیر از شهری که هنگام درج مشخصات فردی ام اعالم کرده ام  -۵

 راهکار چیست؟دریافت کنم، 

پاسخ: در مراحل درخواست مذاکره حضوری با مشاور، امکان تغییر شهر پیش بینی شده است که پس از ورود به بخش درخواست 

 مشاوره حضوری قابل انجام است.
 

 چگونه می توانم از محتوای آموزشی که در دوره های آموزشی ارائه خواهد شد اطالع یابم؟ -۶

 لکترونیک، هدایت آموزشی، دریافت بسته اطالعات دوره های آموزشی را انتخاب نمائید.پاسخ: در بخش مشاوره ا
 

 کدام آزمون های روانشناختی و رغبت شغلی در این بخش قابل دسترسی هستند؟ -۷

ون رغبت پاسخ: آزمون تیپ نمای مایرزبریگز، آزمون هوش های چندگانه گاردنر، آزمون کسب و کار خانگی، آزمون کارآفرینی، آزم

 . SCL 90هالند، آزمون رغبت استرانگ، آزمون 



های غیرحضوری مشاوره هدایت شغلی، گذراندن دوره آموزشی خاصی به من الزام خواهد  آیا درصورت شرکت در آزمون -۸

 شد؟

اب دوره با شما پاسخ: دوره آموزشی متناسب با هوش و استعداد و تیپ شخصیتی شما پیشنهاد می شود ولی تصمیم نهایی جهت انتخ

 خواهد بود.
 

 طرح تکاپو که در بخش هدایت شغلی قرار گرفته است چه کاربردی برای من خواهد داشت؟ -۹

پاسخ: این طرح پژوهشی رسته های شغلی اولویت دار مناطق جغرافیائی مختلف کشور را رصد نموده که با توجه به محل زندگی و 

 ر کدام بخش بیشتر است.اشتغال شما مشخص می کند ظرفیت اشتغال د
 

 آیا در بخش هدایت شغلی می توانم فرصتهای شغلی موجود را ببینم؟ -۱0

پاسخ: در قسمت هدایت شغلی و از منوی تقاضای فرصت های شغلی از کاریابی ها می توانید به فرصتهای شغلی مورد نظر دسترسی 

 پیدا کنید.
 

 مشخصات دوره های هر مرکز:ثبت نام در دوره های آموزشی مراکز دولتی و  -۱۱

، بخش ثبت نام در دوره های آموزشی، انتخاب  www.portaltvto.comپاسخ: از طریق سایت پرتال جامع سازمان به آدرس 

 استان و مرکز مورد نظر و مشاهده دوره های تعریف شده برای آن مرکز و ثبت نام در دوره مورد نظر.
 

 ع از آموزش ها نیز منجر به گواهی ناهه مهارتی می شود؟آموزش دو گانه چیست؟ آیا این نو -۱۲

پاسخ: آموزش هایی که بر اساس میزان ساعت استانداردهای آموزشی اجرا می شود اما به طوری که بخشی از ساعت آموزش را در 

 مراکز آموزشی و بخشی از میزان ساعت آموزش نیز در بنگاه های اقتصادی اجرا خواهد شد.
 

 نام در آموزش های دوگانه چگونه می توان اقدام نمود؟ برای ثبت -۱۳

پاسخ: بله. تمام قوانین حاکم بر دوره های عادی بر این نوع از آموزش ها نیز حاکم است.هم از طریق مراجعه حضوری به مراکز و هم 

 از طریق ثبت نام در پورتال آموزش سازمان.
 

 طرح شرکت کنند؟آیا بنگاه های اقتصادی هم می توانند در این -۱۴

پاسخ: بله. بنگاه های اقتصادی دارای کد کارگاهی از تامین اجتماعی می توانند در این طرح شرکت نمایند و از مزایای آن که بهره 

ماه است بهره مند گردند. بنگاه های اقتصادی می توانند از طریق سامانه آموزش  11مندی از نیروی کار رایگان حداکثر به مدت 

 تقاضای مشارکت در این دوره را نمایند.دوگانه 

 

 آیا افراد شرکت کننده در این دوره، در صورت به وجود آمدن خطر برای کارآموز مشمول بیمه خواهند بود؟-۱۵

 پاسخ: بله. تمام قوانین حاکم بر دوره های عادی بر این نوع از آموزش ها نیز حاکم است.

 


