
 

 بسمه تعالی

 «آموزش های فنی و حرفه ای باید گسترش یابد»                                                                                         

 مقام معظم رهبری                                                                                                                                                           

   استان ای حرفه  و فنی آموزش  محترم کل مدیر

 با سالم وصلوات بر محمد و آل محمد )ص(
 

در خصوص ثبت نام مربیان جدیداالستخدام و تبدیل  55/ 02/20مورخ  0552/112احتراماً ، پیرو نامه شماره         

که جزء تبدیل وضعیت نمی باشند( و   (وضعیت به استحضار می رساند ثبت نام مربیان رسمی ، مربیان حق التدریس

 11/60/59لغایت  60/60/59شده در هر پودمان از تاریخ  مربیان آموزشگاههای آزاد با توجه به ظرفیت موجود اعالم

بارگذاری می گردد . لذا مربیان محترم می توانندد بدا    WWW.ITCLMS.IRدر  سایت مرکز تربیت مربی به آدرس  

 مراجعه به آدرس مذکور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.  

     کدددز  و اداره کدددل اسدددتان                تاییدددد ثبدددت ندددام مربیدددان در دوره هدددای آموزشدددی توسددد  روسدددای مرا

 10/20/55در تاریخ 

      عددددم اعدددالم نظدددر اداره کدددل اسدددتان در خصدددوص دوره هدددای انتخدددابی مربیدددان تدددا مه دددت تعیدددی

 شده ،  به منزله تایید نهایی از طرف ای  مرکز خواهد بود.

 بی مربدددی بدددا رعایدددت پدددی  نیددداز دوره هدددای انتخدددابی از طدددرف مربیدددان ، مدددرتب  بدددودن دوره انتخدددا

 است. رعایت پی  نیازها الزامیرشته آموزشی ، و نظارت استان بر 

     ،  02سددداعت و بدددرای  هدددر فصدددل ، یددد  دوره     102مربیدددان رسدددمی و پیمدددانی ، در طدددو  سدددا 

سددداعت  یددد  دوره در  22سددداعتی و مربیدددان حدددق التددددریس و آموزشدددگاه هدددای آزاد ، در طدددو  سدددا  ،   

ماهددده دوم سدددا  ( انتخددداز کنندددد. الزم بددده  کدددر اسدددت هدددر گونددده   2ماهددده او  سدددا  و یددد  دوره در  2

سددالیانه مربیددان بصددورت کتبددی بدده اسددتانها اعددالم مددی گددردد خواه دددمند          تغییددر در سدداعت آمددوزش    

اسدددت از تغییدددرات سددد یقه ای در خصدددوص سددداعت آمدددوزش دوره هدددای بدددازآموزی مربیدددان خدددودداری      

 گردد.

     از چهدددار پودمدددان انتخدددابی مربیدددان رسدددمی و پیمدددانی در طدددو  سدددا  ، سددده پودمدددان تخصصدددی و

 ی  پودمان عمومی انتخاز شود.



 

 قطعددی دوره هددا طبددق برنامدده زمددان بندددی و اسددامی مربیددان ثبددت نددام شددده در سددایت            برگددزاری

بدددده  Excelبارگددددذاری شددددده  و درقالدددد   فایددددل   itc.ir-www.tvtoرسددددمی مرکددددز بدددده ن ددددانی

 تفکی  استان ، برای ک یه مربیان ، قابل دسترسی است.

              هددر مربددی در سددامانه مدددیریت آمددوزش بایددد یدد  نددام کدداربری و رمددز عبددور داشددته باشددد. از نددام

کددداربری و رمدددز عبدددور مخت دددو اسدددتفاده ن دددود . کارشناسدددان سدددامانه مددددیریت آمدددوزش اسدددتان موظدددو 

 اند نسبت به ویرای  و به روز نمودن اطالعات مربیان اقدام کنند.

   فندددی و حرفددده ای و اداره کدددل آن اسدددتان قطددد  همکددداری  مربیدددانی کددده بددده هدددر دلیدددل بدددا مراکدددز

 نموده اند در سیستم غیرفعا  گردد.

            پددس از ثبددت نددام مربددی و تاییددد اسددتان در  ددورتیکه مربددی بدده هددر دلی ددی امکددان حضددور در دوره

را ندددارد مراتدد  کتبدداً از طریددق اداره کددل اسددتان بدده مرکددز تربیددت مربددی اعددالم تددا سددهمیه بدده مربیددان          

ضدددمناً ایددد  دسدددته از افدددراد در  دددورت عددددم ارا ددده مددددار  مسدددتند  ایر اسدددتانها داده شود.متقاضدددی سددد

 مبنی بر موجه بودن غیبت به مدت یکسا  از آموزش های مرکز محروم می گردند.

      ک یددده مربیدددان موظفندددد فقددد  از طریدددق سیسدددتم سدددامانه مددددیریت آموزشدددیLMS  ثبدددت ندددام )

ت دوره آموزشدددی خددداری از سیسدددتم ج دددوگیری بعمدددل   نمایندددد و از مکاتبدددات مدددوردی جهدددت درخواسددد  

 آید.

               کسدد  اطددال  از قطعددی شدددن ثبددت نددام و اطددال  رسددانی بدده مربددی بددر عهددده اداره کددل اسددتان

 است.

   گدددزارش حضدددور مربیدددان در دوره هدددای آموزشدددی مرکدددز تربیدددت مربدددی بصدددورت ماهیانددده در سدددایت

 شد. بارگذاری خواهد PDFمرکز به تفکی  استان در قال  فایل 

           مربیددان محتددرم مددی تواننددد در  ددورت نیدداز بدده راهنمددایی و رفدد  هددر گوندده م ددکل در مددورد ثبددت

اداره آمددددوزش 202 -00511512و  یددددا  202 -00511500-00(025نددددام بددددا شددددماره ت فدددد    داخ ددددی 

 مرکز تربیت مربی تماس حا ل کنند.

    هدددای آموزشدددی بددده   نظدددر و پی دددنهادهای خدددود را در خصدددوص ارتقددداء کیفیدددت و اثربخ دددی دوره

 مرکز تربیت مربی ارسا  نما ید.

 

 

http://www.tvto-itc.ir/

