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                                                                                        « آموزش های فنی و حرفه ای باید گسترش یابد»

                                                                                                                                                           مقام معظم رهبری

مدیر ان کل محترم  آموزش فنی و  حرفه ای استانها
با سالم وصلوات بر محمد و آل محمد

             احتراماً ، به استحضار می رساند تقویم آموزشی سه ماهه دوم سال ۹۶ مرکز تربیت مربی                                   
از تاریخ ۱۰ خرداد ماه سالجاری در پورتال سازمان به آدرس  www.portaltvto.com  بارگذاری می شود. 

خواهشمند است دستور فرمائید مربیان آن استان با توجه به رعایت موارد ذیل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شروع ثبت نام از تاریخ ۹۶/۰۳/۱۰ لغایت ۹۶/۰۳/۱۸ می باشد. -۱
            www. tvto-itc.ir راهنمای ثبت نام مربیان در دوره های آموزشی در سایت مرکز تربیت مربی به آدرس -۲

در قسمت (اطالعیه) بارگذاری شده است.
تایید ثبت نام مربیان توسط روسای مراکز و همچنین تائید اداره کل برای اعزام به مرکز تربیت مربی الزامی  -۳

است.
با توجه به اینکه در نظر است تا پایان سه ماهه دوم سالجاری کلیه مربیان تبدیل وضعیت جدیداالستخدام            -۴

دوره های بدو استخدام را به اتمام برسانند لذا در خصوص انتخاب تعداد دوره برای این گروه از مربیان 
محدودیتی نمی باشد و مربیان می توانند کلیه دوره های ارائه شده  را ضمن هماهنگی و تائید روسای مراکز 

مربوطه انتخاب نمایند.
۵- کلیه مربیان تبدیل وضعیت و مربیان ( رسمی – حق التدریس – آموزشگاههای آزاد) می توانند نسبت به             

ثبت نام با توجه به برنامه زمانبندی اعالم شده اقدام نمایند.
مربیان محترم در انتخاب دوره آموزشی دقت الزم را بعمل آورند هرگونه جابجایی و تغییر دوره پس از تایید  -۶

نهایی رئیس مرکز امکان پذیر نمی باشد.
دوره های آموزشی فاقد متقاضی ثبت نام و یا در صورت به حد نصاب  نرسیدن پس از پایان ثبت نام غیرفعال و  -۷

حذف می شود.
دوره های آموزشی مربیانی که ثبت نام آنها تایید شده در سایت مرکز به تفکیک استان بارگذاری                          -۸

می شود لذا مربیان قبل از اعزام از تشکیل دوره آموزشی و تایید اسامی اعالم شده اطالع حاصل نمایند.
تائید ثبت نام مربیان آموزشگاههای آزاد توسط کارشناس مربوطه الزامی است. -۹

۱۰-مربیانی که دوره های آموزش مجازی را انتخاب می کنند نسبت  به ثبت ایمیل و شماره همراه خود                
اقدام نمایند.

http://www.portaltvto.com/
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۱۱-روسای مراکز موظف اند اطالعات مربیان را در صورت تغییر یا جابجایی در پورتال سازمان به روز نمایند. 
۱۲- گزارش حضور مربیان شرکت کننده در دوره های آموزشی بصورت فایل PDF در پایان هر ماه در سایت این 

مرکز بارگذاری می شود.
۱۳-مربیان محترم میتوانند هر گونه مشکل در فرآیند ثبت نام  را با شماره تماس (داخلی۲۶۵) ۰۲۶-۳۲۵۱۱۹۲۲-۲۳ 

و یا ۳۲۵۱۱۹۱۶-۰۲۶ اداره آموزش مرکز تربیت مربی در میان بگذارند.


