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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

      با احترام ، به استحضار می رساند:  تقویم آموزشی سه ماهه اول سال ۹۷ مرکز تربیت مربی  از تاریخ 
۹۶/۱۲/۲۰ سال جاری در پورتال سازمان به نشانی  WWW.PORTALTVTO.COM  بارگذاری خواهد شد، لذا  
خواهشمند است دستور فرمائید مربیان ارجمند با مالحظه  طرح اشتغال فراگیر، سند توسعه استان، وضعیت 
اشتغال و کسب و کار در استان، بهره گیری از اطالعات آمایش سرزمینی و رعایت نکات ذیل،  در دوره های 

آموزشی این مرکز  ثبت نام  فرمایند :

۱- بازه زمانی ثبت نام از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۰  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
۹۶/۱۲/۲۷ می باشد.

۲- راهنمای ثبت نام مربیان در دوره های آموزشی ، در وبگاه مرکز تربیت مربی به نشانیWWW.TVTO-ITC.IR .در 
قسمت (اطالعیه) بارگذاری شده است.

۳- ثبت نام مربیان عزیز در صورتی قطعی محسوب می شود که توسط رئیس محترم مرکز و اداره کل مورد تایید 
قرارگرفته باشد.

۴- کلیه مربیان گرامی اعم از رسمی، پیمانی، حق التدریس، تبدیل وضعیت و  آموزشگاههای آزاد می توانند با توجه به 
برنامه زمانبندی اعالم شده در دوره های آموزشی این مرکز ثبت نام نمایند.

۵- از آنجائیکه از نظر تعداد دوره های انتخابی، برای مربیان تبدیل وضعیت و جدیداالستخدام محدودیتی وجود ندارد، لذا  
مربیان  ارجمند می توانند کلیه دوره های ارائه شده را با هماهنگی و تائید رئیس محترم مرکز و اداره کل  انتخاب فرمایند.

۶- از آنجائیکه هرگونه جابجایی و تغییر پس از تایید نهایی اداره کل و یا در زمان پذیرش از سوی این مرکز امکان پذیر 
نمی باشد، الزم است مربیان محترم در انتخاب دوره آموزشی دقت فرمایند.

۷- نظر به اینکه مقرر شده است،  اسامی مربیان گرامی پس از تائید دوره های آموزشی  در وبگاه مرکز تربیت مربی 
بارگذاری شود، الزم است مربیان محترم پس از اتمام زمان ثبت نام، به منظور حصول اطمینان از تشکیل  دوره آموزشی 

مورد نظر خود،  به وبگاه مرکز تربیت مربی مراجعه فرمایند. 
۸- تائید ثبت نام مربیان ارجمند آموزشگاههای آزاد توسط کارشناس اداره کل  انجام می شود.
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۹- آن دسته از مربیان عزیزی که دوره های آموزش مجازی را انتخاب می نمایند، با حصول اطمینان از  مرتبط بودن دوره 

های انتخابی با فعالیت خود و حضور فعال در همه جلسات آموزشی، رایانامه و شماره تلفن همراه خود را ثبت فرمایند.
۱۰-  روسای محترم مراکز، اطالعات مربیان گرامی را در صورت تغییر یا جابجایی در پورتال سازمان به روز نمایند. 

۱۱-  گزارش حضور مربیان گرامی شرکت کننده در دوره های آموزشی به صورت فایل PDF در پایان هر ماه در وبگاه 
مرکز تربیت مربی بارگذاری خواهد شد.

۱۲-  دوره های آموزشی که با استفاده از توانمندیهای ادارات کل برگزار خواهد شد، ویژه مربیان عزیز همان استان بوده 
و مربیان سایر استانها مجاز به انتخاب دوره در استان دیگر نمی باشند.

۱۳-  کلیه مربیان تبدیل وضعیت شده و جدیداالستخدام که در آزمون تعیین صالحیت دی و بهمن سال ۹۵ شرکت 
نموده و موفق به قبولی در کلیه شایستگی های تخصصی شده اند، نیازی به انتخاب مجدد و گذراندن این دوره ها ندارند. 

۱۴- آن دسته از مربیان تبدیل وضعیت شده و جدیداالستخدام که در برخی از شایستگی های تخصصی حد نصاب نمره 
الزم را کسب ننموده اند، ضمن طی دوره های آموزشی تخصصی مربوطه، بایستی دوره های عمومی را نیز طی نمایند.

۱۵-  مربیان محترم می توانند هر گونه پرسش و مشکل احتمالی در حین فرآیند ثبت نام  را با شماره تماس  
۳۲۵۳۴۱۴۷-۰۲۶ و  یا ۳۲۵۱۱۹۱۶-۰۲۶ اداره آموزش مرکز تربیت مربی در میان بگذارند.         


