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                                                                                        « آموزش های فنی و حرفه ای باید گسترش یابد»

                                                                                                                                                           مقام معظم رهبری

مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها 

با سالم و صلوات برمحمد و آل محمد (ص)

        احتراماً ، به استحضار می رساند تقویم آموزشی سه ماهه دوم سال ۹۵ مرکز تربیت مربی با اولویت  مربیان 
جدیداالستخدام  ( تبدیل وضعیت) در سایت رسمی  مرکز تربیت مربی به نشانی www.tvto-itc.ir بارگذاری شده 
است.خواهشمند است دستور فرمایید مربیان جدیداالستخدام آن استان که اسامی آنان در سایت مرکز تربیت مربی (به صورت 

فایل PDF) بارگذاری شده است با رعایت موارد زیر  نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شروع ثبت نام :

 مربیان جدیداالستخدام از تاریخ ۹۵/۰۳/۲۹ لغایت ۹۵/۰۴/۰۲

 مربیان جدیداالستخدام فقط پودمانهای (تخصصی و عمومی ) که در سایت مرکز به تفکیک هر رشته با کد(شناسه) 
بارگذاری شده است را انتخاب نمایند از انتخاب پودمانهای غیر از رشته خود خودداری نمایند.

 مربیان جدیداالستخدام که در سنوات قبل پودمانهای اعالم شده ( ویژه مربیان جدیداالستخدام) را دقیقاً با کد مربوطه 
گذرانده اند نیازی به انتخاب مجدد نمی باشد لذا با ارائه اصل و کپی گواهینامه به مرکز تربیت مربی در کارنامه آنان ثبت می 

گردد.

 تایید ثبت نام مربیان جدیداالستخدام و تبدیل وضعیت در دوره های آموزشی توسط روسای مراکز و ادارات کل استان و 
همچنین رعایت پیش نیاز در انتخاب پودمانها الزامی است.

 مربیان برای انتخاب پودمان های پداگوژی به دپارتمان علوم تربیتی و کارآفرینی مراجعه نمایند.

 برگزاری قطعی دوره ها طبق برنامه زمان بندی و اسامی مربیان ثبت نام شده در سایت رسمی مرکز به 
نشانی www.tvto-itc.ir بارگذاری می شود و درقالب  فایل Excel به تفکیک استان ، برای کلیه مربیان ، قابل دسترسی 

است. لذا در هنگام مراجعه به مرکز حتماً از برگزاری قطعی دوره اطالع حاصل نمایند.

 کلیه مربیان جدیداالستخدام باید نام کاربری و رمز عبور( مربی حق التدریس ) را جهت وارد شدن به سامانه 
داشته باشند.

 هر مربی در سامانه مدیریت آموزش باید یک نام کاربری و رمز عبور داشته باشد. از نام  کاربری و رمز عبور مختلف 
استفاده نشود . کارشناسان سامانه مدیریت آموزش استان موظفند نسبت به ویرایش و به روز نمودن اطالعات مربیان اقدام 

کنند.

http://www.tvto-itc.ir/
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 پس از ثبت نام مربی و تایید استان در صورتیکه مربی به هر دلیلی امکان حضور در دوره را ندارد مراتب کتباً از طریق 

اداره کل استان به مرکز تربیت مربی اعالم تا سهمیه به مربیان متقاضی سایر استانها داده شود.

 کلیه مربیان موظفند فقط از طریق سیستم سامانه مدیریت آموزشی (LMS ) ثبت نام نمایند و از مکاتبات موردی جهت 
درخواست دوره آموزشی خارج از سیستم جلوگیری بعمل آید.

 ادارات کل موظفند اطالع رسانی و نظارت کامل جهت ثبت نام مربیان جدیداالستخدام  ( تبدیل وضعیت) بعمل آورند.

 تاکید می گردد مربیان حق التدریس که اسامی آنان جزء قبول شدگان اعالم نگردیده ثبت نام ننمایند.

 گزارش حضور مربیان در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی بصورت ماهیانه در سایت مرکز به تفکیک استان در قالب 
فایل PDF بارگذاری می شود.

 مربیان محترم می توانند در صورت نیاز به راهنمایی و رفع هر گونه مشکل در مورد ثبت نام با شماره تلفن  
(داخلی۲۶۵)۲۳-۳۲۵۱۱۹۲۲-۰۲۶ و  یا ۳۲۵۱۱۹۱۶-۰۲۶ اداره آموزش مرکز تربیت مربی تماس حاصل کنند.

 نظر و پیشنهادهای خود را در خصوص ارتقاء کیفیت و اثربخشی دوره های آموزشی به مرکز تربیت مربی ارسال نمائید.

ضمناً به جهت رفاه حال بیشتر مربیان و متقاضیان آموزش هماهنگی الزم جهت تردد از درب وسط و پذیرش در محل فوق 
صورت گرفته است لذا جهت انجام پذیرش و ثبت نام و تسویه حساب جهت خوابگاه -  آموزش و سنجش نیاز به مراجعه 

حضوری به واحدهای مذکور نمی باشد و کلیه خدمات در یک مکان و بصورت واحد ارائه می گردد.


