
 هب انم خدا

  آموزشی مربیان سازمان نیازسنجیتکمیل فرم راهنمای 

شی مربیان و اعمال نظرات این عزیزان در       منظوربه سایی نیازهای آموز شی مرکز،  هایدورهریزی برنامهشنا سامانه    آموز

اری شده است که مراحل اعالم بارگذ itc.irantvto.ir به آدرسمرکز نیازسنجی آموزشی مربیان سازمان بر روی پورتال 

 :باشدمینیازهای آموزشی به شرح ذیل 

ست هر مربی  ابتدا صل         الزم ا صفحه ا شده و در  صی خود وارد پورتال  صا ستفاده از نام کاربری و رمز عبور اخت  بر رویی با ا

 شوند. نیازسنجیکلیک نموده و وارد صفحه اول سامانه  نیازسنجیسامانه کلید 

 

 

 

 



سامانه     صفحه اول  سنجی در  صفحه  برای  سه گزینه  نیاز ستگی  انتخاب وجود دارد با انتخاب گزینه اول وارد   یهاشای

 شویدمی من موردنیاز

 

   شویدمیوارد صفحه بعد  افزودن رکوردمن با کلیک بر روی کلید  موردنیاز هایشایستگیدر صفحه 

 

 



ستگی   فرم افزودن در این صفففحه  سال   موردنیاز هایشای برای تکمیل این فرم به  نماییدمیرا مشففاهده  9911در 

که در حال حاضر   استانداردهایی درسی سازمان و    ریزیبرنامهگانه  56 هایگروهترتیب با انتخاب خوشه، گروه آموزشی از   

قرار خواهد  موردنظرخودکار در محل  صففورتبه)کد اسففتاندارد نماییدمیدهید انتخاب  و یا در آینده قرار اسففت آموز 

شماره ردیف   ستگی  /  هاتواناییگرفت( و  ستانداردها نیاز به آموز  دارید را در بخش مربوطه انتخاب   هایشای ی که از این ا

س   ضیح ا ستگی قابل انتخاب     نمایید الزم به تو شای ستاندارد بیش از یک توانایی/  شد میت که از هر ا ه امکانات  . با توجه ببا

ا کلیک نموده ت ثبت و در پایان  بر روی کلید محل و تاریخ اجرای دوره را پیشففنداد نمایید توانیدمی هااسففتانموجود در 

 وجود دارد شدهانتخابرد اامکان ویرایش و یا حذف مو ذخیره شود هادرخواستاین 

 

 

 

 



صفحه   من موردنیازپودمان های آموزش  گزینهبا انتخاب  صفحه نیز با کلیک بر روی    مربوطهوارد  ید  کل شده در این 

 افزودن رکورد 

 

خود را انتخاب کنید.   موردنیازپودمان های  توانیدمی مشاهده می نمایید و  فرم افزودن پودمانهای آموزشی مورد نیاز 

نرم ، پداگوژی ،  هایمدارتپودمان های عمومی مانند  توانندمیمربیان ر امکان انتخاب پودمان های تخصففصففی،  عالوه ب

از گروه آموزشفففی فناوری   ایرایانه هایمدارت ،خدمات آموزشفففیاز گروه  و ... خارجی هایزبان هایمدارت کارآفرینی،

شی از گروه  هایفناوری هایمدارتو  اطالعات،  سمعی   هنرهای آموز شی) صری( انتخاب نمایند   -نمای و در پایان بر روی ب

 د.نکلیک نمای ثبتکلید 

 



 

وان عن تواندمی باشدنمی های آموزشیپودمان وآموزشی نیاز دارد که در فدرست استانداردها  ایدورهمربی به  کهدرصورتی

 ووارد صفحه مربوطه شده  من موردنیازآموزشی   هایسرفصل  سایر  گزینه  انتخابرا با  موردنیازآموزشی   هایسرفصل  

 افزودن رکوردبا کلیک بر روی کلید 

  

صل   عناوین  شنهادی های سرف سمت  پی ضیحات  را تایپ نماید و در ق ضیح   تو صر  تو کلمه( در   65) حداکثر  یمخت

صوص    شنداد         خ سد  محل و تاریخ اجرای دوره نیز قابل پی ستی را بنوی صل درخوا شد و در پایان بر روی کلید   میسرف با

 د.کلیک نمای ثبت

 


