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مدیر ان کل محترم آموزش فنی وحرفه ای استانها
با سالم وصلوات بر محمد و آل محمد (ص)

        احتراماً ، به استحضار می رساند به منظور برخورداری از بانک اطالعات موجود در پورتال سازمان؛ تقویم 
آموزشی ویژه بهمن و اسفند ۹۵ مرکز تربیت مربی بصورت آزمایشی  در پورتال سازمان به آدرس  

www.portaltvto.com  بارگذاری شده است خواهشمند است دستور فرمائید موارد ذیل مد نظر قرار گیرد.
شروع ثبت نام از تاریخ ۹۵/۱۰/۱۰ لغایت ۹۵/۱۰/۲۰ می باشد و قابل تمدید نمی باشد. -۱

راهنمای ثبت نام مربیان در دوره های آموزشی از طریق پورتال سازمان( پیوست ) می باشد. -۲
با توجه به اینکه ثبت نام بطور آزمایشی از طریق پورتال سازمان انجام می گیرد لذا تایید ثبت نام مربی توسط  -۳

رئیس مرکز مربوطه حسب ضوابط الزامی است.
۴- دوره های اعالم شده ویژه مربیان بازآموز و مربیان استخدامی مرحله اول که ۴۰ % پودمانهای تخصصی آنها 
باقی مانده و جهت آزمون دعوت نشده اند می باشد . لذا مربیان مرحله اول که جهت آزمون دعوت شده اند و 
کلیه مربیان استخدامی مرحله دوم با توجه به ( برنامه ریزی شرکت آنها در آزمون ) از ثبت نام در دوره های 

اعالم شده خودداری نمایند و روسای مراکز و اداره های کل استانها موظفند موارد فوق را نظارت نمایند.    
بدیهی است این دسته از مربیان پس از مشخص شدن نتایج آزمون در صورت کسر مهارت دوره های آموزشی 

مبنی بر شایستگی برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. 
۵- کلیه مربیان موظفند فقط از طریق پورتال سازمان ثبت نام نمایند و از مکاتبات موردی جهت درخواست            

دوره آموزشی خارج از ثبت نام به علت عدم ظرفیت خودداری نمایند.
۶- گزارش حضور مربیان شرکت کننده در دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی بصورت ماهیانه پس از شرکت 

در دوره در سایت مرکز به تفکیک استان در قالب فایل PDF بارگذاری می شود.
مستدعیست در خصوص هر گونه ابهام و یا مشکل در فرآیند ثبت نام  با شماره تماس                      -۷

(داخلی۲۶۵)۲۳ -۳۲۵۱۱۹۲۲-۰۲۶ و  یا ۳۲۵۱۱۹۱۶-۰۲۶ اداره آموزش مرکز تربیت مربی تماس حاصل 
نمایند.
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