
 

  

 

 استانها ای حرفه  و فنی آموزش  محترم کل ان مدیر

   سالم با

 

در پورتال  71/60/31مرکز از تاریخ  7931تقویم آموزشی سه ماهه سوم سال احتراماً ، به استحضار می رساند         

بارگذاری می شوود  وواهمود د اسوس دسوتور ئرمامرود مربروان آن         www.portaltvto.comسازمان به آدرس  

 استان با توجه به رعایس موارد ذیل نسبس به ثبس نام اقدام ندای د 

 "سازمان در پورتالمرکز  شیوه نامه ثبت نام و تائید دوره های آموزشی"

 "وزمربیان بازآم"

 می باشد. 97/60/79 مورخ  10ساعت  لغایت صبح  7ساعت  11/60/79شروع ثبت نام از تاریخ  -1

 در قسدس itc.ir-www.tvtoراه دای ثبس نام مربران در دوره های آموزشی در سایس مرکز به آدرس  -2

 ) اطالعره (بارگذاری شده اسس 

 

                           مووی توان وود نسووبس بووهو تبوودیل ویوو رس آموزشووهاهیای آزاد(  –حووا ادتوودری   –کلرووه مربرووان ) رسوودی  -9

 ثبس نام با توجه به برنامه زمانب دی اعالم شده اقدام ندای د 

هزی ه اسکان و اسوتااده از رسوتوران بورای مربروان آموزشوهاهیای آزاد جیوس شورکس در دوره هوای          تبصره :

 رایهوان  بازآموزی مرکز) در صورت استااده ( باید شخصاً پرداوس شود  یود اً هزی وه آمووزر بورای ایوه گوروه       

 می باشد 

و تغررور دوره پو  از تایرود نیوایی     مربران در انتخاب دوره آموزشی دقس الزم را ب دل آورند هرگونوه جاباوایی    -4

 استان و یا زمان پذیرر در مرکز امکان پذیر ندی باشد 

بوه ثبوس ایدرول و شوداره هدوراه ووود                       را انتخواب موی ندای ود نسوبس     مربرانی که دوره های آموزر ماوازی   -5

 ی اسس اقدام ندای د دوره انتخابی باید مرتبط و حضور کامل در جلسات آنالیه ادزام

 

 

 

 
 

http://www.portaltvto.com/


 

 "مربیان جدید االستخدام"

بووا توجووه بووه دووزوم گذرانوودن دوره هووای بوودو اسووتخدام مربران)جدیداالسووتخدام و تبوودیل ویوو رس( در انتخوواب                 -7

ت داد دوره محدودیتی ندارد و مربران مذکور می توان د کلره دوره های ارامه شده  را یده هداه هی و تامرد روسوای  

 مربوطه انتخاب ندای د مراکز 

 

   "ادارات کل و روسای مراکز"

ید اً روسوای   توسط روسای مراکز و هدچ ره تامرد اداره کل برای اعزام به مرکز ادزامی اسسمربران تایرد ثبس نام -7

مراکز دوره های انتخابی مربران را با استانداردهای شغل و  شایستهی و نراز مربی بررسی ندای د  ئرصس های شوغلی  

استان ، شیرستان ، طرح تکاپو، نتایج آزمون های پایان دوره ، جذب و نهیداشس کارگاه و رههرری اشتغال کارآموزان 

 مد نظر قرار گررد 

 مربران ب د از به حد نصاب رسردن در سایس مرکز اطالع رسانی وواهد شد تامرد ثبس نام -2

 تامرد ثبس نام مربران آموزشهاهیای آزاد توسط کارش اس استان مربوطه ادزامی اسس -9

مربران در انتخاب دوره آموزشی، محل برگزاری دوره را با دقس انتخاب ندای د  دوره های برنامه ریزی شده در هور  -4

 ختص مربران هدان استان می باشد )روسای مراکز  در تامرد دقس کائی را مبذول ئرمای د (استان م

با توجه به ای که ئرآی د اجرای یک دوره آموزشی مستلزم برنامه ریزی ، هداه هی ،  وقس و هزی ه موی باشود دوذا     -5

 ه حضوور کامول و بوه موقو  در دوره     مربرانی که دوره آنیا از طرف روسای مراکز و ادارات کل تایرد می شود ملوزم بو  

 می باش د در صورت عدم حضور طبا تصدردات اتخاذ شده گزارر آنان به ستاد سازمان ارسال می شود 

در صورت انصراف مربی در دوره و به هر ددرل حداقل یک ماه قبل مراتب به ایه مرکز اعالم تا مربروان متقایوی    -0

 جایهزیه شوند 

ویودمو ک اوران  توسوط روسوای گوروه هوای        74/60/31و  79و چیارشو به موور    در نظر اسس روز سه ش به   -1

آموزشی)دپارتدان ها( مرکز بصورت آنالیه برگزار شود   دوذا کلروه م واونره آمووزر، روسوای ادارات آمووزر و       

 ) جودول  ه شورکس ندای ود  ت دادی از روسای مراکز  بد ظور آگاهی از انتخاب دوره های آموزشوی در ایوه جلسو   

 (به پروسس می باشد نب دی زما

  تدووواسبوووا شوووداره را  مربروووان و روسوووای مراکوووز موووی توان ووود هووور گونوووه مموووکل در ئرآی ووود ثبوووس نوووام  

 در مران بهذارند مرکز  اداره آموزر 620-92577370و  یا  92594741-620

 



 

 

 برنامه زمانی ویدئو کنفرانس های گروه های آموزشی مرکز تربیت مربی

 ساعت تاریخ  آموزشیعنوان گروه  ردیف

 31/60/3131روز سه شنبه 

 31/8-3 31/60/31 صنایع ساختمان و نقشه کشی 3

 3-51/3 31/60/31 الکترونیک 2

 51/3-16/36 31/60/31 برق 1

 16/36-31/33 31/60/31 خودروهای سبک و سنگین 5

 31/33-32 31/60/31 جوشکاری 1

 32-51/32 31/60/31 طراحی دوخت 0

 CNC 31/60/31 16/35-51/31 ماشین ابزار و  1

 35/60/3131روز چهارشنبه  

 31/8-3 35/60/31 فناوری آموزشی 3

 3-51/3 35/60/31 فناوری اطالعات 2

 51/3-16/36 35/60/31 صنایع چوب 1

 16/36-31/33 35/60/31 کشاورزی و صنایع غذایی 5

 31/33-32 35/60/31 تاسیسات حرارتی و برودتی 1

 32-51/32 35/60/31 علوم تربیتی و کارآفرینی 0

 51/31-16/35 35/60/31 زبان های خارجی 1

 

 

 


