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 مدیران کل محترم ادارات آموزش فنی و حرفه ای استان ها 

    با سالم و احترم

      پیرو مکاتبه شماره  ۰۰/۲۲۰/۶۳۸۱ مورخ  ۱۴۰۰/۳/۱۱  موضوع برگزاری جشنواره الگوهای برتر مشاوره، 

به منظور رقابت کارشناسان مشاوره مراکز آموزشی سازمان، و انتخاب و تقدیر از نفرات برتر، به پیوست دستورالعمل 

جشنواره مذکور ارسال می شود. همچنین به اطالع می رساند آزمون تئوری هماهنگ مربوطه به صورت آنالین و 

درسامانه eskill در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰ ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و میزان مشارکت 

کارشناسان مشاوره در آزمون جزء عوامل امتیازآور برای استان خواهد بود. همانگونه که در مکاتبه پیشین تصریح 

گردید الزم است کارشناسان مشاوره مراکز آموزشی در اولین فرصت درخصوص امکان ورود خود به 

سامانه مذکور اطمینان حاصل نمایند. 

     همچنین به منظور ثبت نام در آزمون آنالین، کارشناسان مشاوره مراکز آموزشی می بایست مراحل زیر را اجرا 

نمایند:

با نام کاربری و رمز خود وراد سامانه eskill.ir شوند. ( افرادی که تا کنون در این سامانه حساب کاربری  -۱

ایجاد نکرده اند، پس از ورود به آدرس سایت، ابتدا حساب کاربری ایجاد نموده و سپس با نام کاربری و رمز 

که تعیین نموده اند وارد سامانه شوند)

در صفحه اصلی سایت، از بین طبقه های درسی، طبقه ی آزمون آنالین مشاوران مراکز آموزش فنی و  -۲

حرفه ای کشور را انتخاب نمایند.

وارد درس آزمون آنالین مشاوران مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور شده، گزینه ی ثبت نام خود را  -۳

کلیک نمایند. با طی نمودن این سه مرحله ثبت نام برای آزمون تکمیل می گردد.
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در روز برگزاری آزمون پس از انجام مراحل ۱ و ۲، در مرحله سوم به جای گزینه ثبت نام، روی لینک  -۴

آزمون کلیک کنند و در آزمون شرکت نمایند. دقت نمائید پس از پاسخگویی به تست ها و قبل از پایان 

زمان تعیین شده برای آزمون، باید روی گزینه ی اتمام آزمون کلیک نمود تا پاسخ ها در سامانه ثبت شوند.

نتایج آزمون کارشناسان محترم مشاوره مراکز آموزشی در اختیار ادارات کل قرار خواهد گرفت و طبق 

توضیحات دستورالعمل پیوست در امتیاز نهایی ایشان لحاظ خواهد شد.

    خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت اجرای دقیق و به هنگام دستورالعمل و مشارکت 

حداکثری کارشناسان محترم مشاوره مراکز آموزشی در این رقابت به عمل آید و فرم امتیازات ۳ نفر دارندگان 

باالترین امتیاز، به همراه مستندات قید شده در دستورالعمل، پس از امضاء توسط تمامی اعضاء کمیته داوری 

استانی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳ به آدرس الکترونیکی این دفتر Behsazitvto@yahoo.com ارسال گردد. 

     همچنین ترتیبی اتخاذ گردد تا روابط عمومی ادارات کل بصورت فعال، پوشش خبری این رویداد را در دستور 

کار خود داشته باشند. 
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