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مدیر ان کل محترم  آموزش فنی و  حرفه ای استان ها
با سالم و دعای خیر

    احتراماً؛ نظر به اینکه تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ این مرکز از تاریخ ۹۸/۰۶/۱۳در سامانه آموزش به آدرس  
itc.irantvto.ir  بارگذاری می شود. مستدعی است دستور فرمائید مربیان آن استان با توجه به رعایت موارد ذیل نسبت به 

ثبت نام اقدام نمایند.
مربیان بازآموز

مربیان محترم قبل از انتخاب دوره آموزشی نسبت به ثبت نام در سامانه با آدرسitc.irantvto.ir  با نام کاربری و رمز ورود خود  -۱
اقدام نمایند.

شروع ثبت نام از تاریخ ۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۹ صبح  لغایت ساعت ۱۶ مورخ  ۹۸/۰۶/۲۵ می باشد. -۲
راهنمای ثبت نام مربیان در دوره های آموزشی در سایت مرکز تربیت مربی به آدرس www. tvto-itc.ir  بارگذاری شده است. -۳

کلیه مربیان ( رسمی- پیمانی – حق التدریس – آموزشگاه های آزاد ) می توانند نسبت به ثبت نام با توجه به برنامه زمانبندی اعالم  -۴
شده اقدام نمایند.

مربیان در انتخاب دوره آموزشی دقت الزم را بعمل آورند هرگونه جابجایی و تغییر دوره پس از تایید نهایی استان و یا زمان پذیرش  -۵
در مرکز تربیت مربی امکان پذیر نمی باشد.

مربیانی که دوره های آموزش مجازی را انتخاب می نمایند نسبت  به ثبت ایمیل و شماره همراه خود اقدام نمایند، دوره انتخابی باید  -۶
مرتبط و حضور کامل در جلسات آنالین الزامی است.

 ادارات کل و روسای مراکز
با توجه به اینکه فرآیند اجرای یک دوره آموزشی مستلزم برنامه ریزی، هماهنگی، وقت و هزینه می باشد. لذا مربیانی که دوره  -۱

آنها از طرف ادارات کل تایید می شود ملزم به حضور کامل و به موقع در دوره می باشند.
در صورت انصراف مربی در دوره به هر دلیل حداقل یک ماه قبل مراتب به مرکز تربیت مربی اعالم تا مربیان متقاضی  -۲

جایگزین شوند.
تائید ثبت نام مربیان توسط ادارات کل برای اعزام به دوره های آموزشی مرکز تر بیت مربی الزامی است. -۳

ادارات کل قبل از تائید دوره های انتخابی مربیان تمامی جوانب از قبیل  زمان تشکیل دوره، مدت دوره، مرتبط بودن با رشته  -۴
آموزشی مربی، عدم همزمانی دوره بازآموزی با تعهد آموزشی مربی و ... را مد نظر قرار دهند.

۵- به منظور بهره مندی حداکثری مربیان از ظرفیت های آموزشی و همچنین برنامه ریزی جهت حضور مربیان،                              
۵ روز فرصت حذف و اضافه در پایان هر ماه ( بیستم تا بیست و پنجم ) در سامانه هوشمند مرکز لحاظ خواهد شد.

اسامی مربیان ثبت نام شده نهایی بعد از اتمام تاریخ ثبت نام در سایت مرکز اطالع رسانی می شود. -۶
مربیان در انتخاب دوره آموزشی و محل برگزاری دوره دقت الزم را معمول نمایند. -۷

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


