
 هب انم خدا 

 رتال جامع سازمانواز طریق پ ثبت نام مربیان در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربیراهنمای 

سامانه مدیریت آموزشی مرکز تربیت  ؛سازی خدمات الکترونیکی سازمان و مدیریت واحد این خدماتبه منظور یک پارچه

های به بعد  مربیان محترم جهت شرکت در دورهتاریخ  رتال سازمان بارگذاری شده است و از این ومربی بر روی پ

  با استفاده از این سامانه اقدام به ثبت نام نمایند.آموزشی این مرکز بایستی 

 مراحل ثبت نام:

وارد  portaltvto.comپورتال جامع سازمان به آدرس: های اختصاصیسامانهدر قسمت  الزم است هر مربی گام اول:

 شودهای آموزشینام در دورهثبت سامانه

 

 

 

دپارتمان  ؛، در بخش مراکزمرکز تربیت مربی ؛کله ادار بخشدر های آموزشی نام دورهدر سربرگ سامانه ثبت گام دوم:

پس از جستجو دوره مورد نظر را از لیست دوره  ،را انتخاب نموده دولتی ؛و در قسمت نوع آموزش آموزشی مربوطه

 های آموزشی انتخاب نماید 
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روند ثبت  کد امنیتیرا وارد و پس از وارد نمودن  (- 2 )عدد شناسه پرداختو  شماره پروندهدر قسمت  گام سوم: 

را ادامه دهد. نام 

 

 چهارم: گام

 را کامل نماید تکمیل اطالعات فردی -



  درا بارگذاری نمای عکس -

 را وارد کند اطالعات تحصیلی -

 را کامل کند اطالعات تکمیلی -

 نمایدرا تکمیل اطالعات پستی  -

 تکمیل کند  2 فرم شماره -

 

 
 

 

 

قسمت و در  شودوارد پرتال  خودعبور  رمزو  نام کاربریبا مربی  محل خدمت مرکز یا کارشناس رییس گام پنجم:

 می نماید تایید دوره مربی مد نظر را های تربیت مربیتایید مربیان دوره؛ 



 

 

 دوره می باشد  تایید نهاییبه منزله  مرحله و این 

مربی در سربرگ سامانه ثبت نام در دوره های  ؛توسط رییس یا کارشناس مرکز پس از تایید مراحل ثبت نام گام ششم:

 مشاهده ثبت نام های قبل آموزشی در قسمت 

 

 دوره مورد نظر را انتخاب نمودهاز لیست دوره های ثبت نامی   و کد امنیتی ملی کدبا وارد نمودن 



  

 معرفی نامه خود را چاپ نمایدو در قسمت معرفی نامه ؛ 

 

  الزامی است آموزشی جهت شرکت در دوره تربیت مربیمرکز ارایه معرفی نامه در زمان مراجعه به مهم: 


