
بسمه تعالی
اطالعات مربوط به مدیر و مربی "قبل از مطالعه این راهنما به این نکته توجه کنند که کاربران محترم لطفا

جهت ورود به اکنون "فقط با نام کاربري و رمز عبوري که توسط موسس ایجاد میشود قابل تکمیل است
سیستم و تکمیل اطالعات، به روش زیر اقدام نمایید

شویدit.irantvto.irو یا portal.irantvto.irوارد سایت-1
وارد نماییدکه از اداره فنی و حرفه اي دریافت نموده اید، ،رارمز عبورو نام کاربري-2

وارد کنیدshiftرا با ) _( هاي موجود نام کاربري خط تیرهدر *

که نام آموزشگاه ثبت گردیدهصفحه زیر ظاهر میشود،بعد از ورود-3

لبتلبسبشبش

http://www.portal.irantvto.ir/


در این مرحله شما میتوانید باانتخاب شویدوارد سیستم پرونده منبه قسمت در همین صفحه-4
هر گزینه  اطالعات مربوط به آن بخش را بررسی وتصحیح نمایید

ویرایش اطالعات رد این قسمت شده و ، وامیباشدویرایش مشخصات کاربرياز مهمترین قسمتها -5
)شودویرایش بایدگزینه موجود در سیستم پرونده من 5قابل توجه اینکه همه  (کنیدرا انتخاب شخصی

لبتلبسبشبش



برویدمرحله بعددر این بخش اطالعات را وارد کرده به -6

وبعد گزینه خواسته شده فراخوانی کنیددر صفحه دوم عکس خود را بعد از اسکن کردن با مشخصات-7
را انتخاب کنیدارسال عکس
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بعد از انتخاب عکس 
Openرا انتخاب کنید



ارسال شده در صفحه نمایش شما ظاهر خواهد شد در صورت صحت در مرحله بعد عکس -8
عکس به مرحله بعد رفته بقیه اطالعات خواسته شده را تکمیل کنید

را انتخاب و مکان آموزشگاه فهرست اماکنشده و گزینه سیستم مدیریت اطالعاتوارد قسمت -9
در پایان گزینه ذخیره را را تکمیل کنیددر زیر نقشهخواسته شده اطالعات تمامو را مشاهده

انتخاب کنید

گزینه ویرایش را موسس،جهت ویرایش اطالعات ثبت شده ،ابتداشدهفهرست کاربرانوارد قسمت -9
کنیدرا انتخاب درج کاربر جدیدانتخاب وبعد از اعمال تصحیحات و تکمیل فرم ها 
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وارد کرده در پایان را تک تک مدیر، موسس و مربیدر این بخش اطالعات مربوط به -10
گزینه ذخیره را انتخاب کنید

عات مجددا درج شودبراي کسانی که هم مدیر و هم مربی یا موسس هستند هر باراطال-
وارد نمایید و در مخصوص خود کابر رمز عبورو یک نام کاربريبراي هر کاربر یک -

حفظ و نگهداري آن دقت نمایید
را انتخاب و آموزشگاه محل خدمت را نمایش لیست موسساتدر قسمت محل خدمت -

مشخص کنید

و مشخصات فردي و با نام کابري و رمز عبور خود وارد پورتال شده )مربی و مدیر(انبعد از پایان، هر یک از کاربر-11
)از قسمت پرونده من(را براي خود تکمیل نماید .. شغلی و

از قسمت سیستم ( بعد از ورود وتکمیل اطالعات مربیان و مدیران اطالعات باید توسط موسس تایید یا رد گردد-12
)مربیان

م مراحل فوق در صورتی که سیستم از فعالیت شما ممانعت کرده و یا خطا در هر قسمت از انجا
را در باالي صفحه اینترنت خود انتخاب کنید  را زده ویا گزینه            F5گرفت مجددا تالش کنید و کلید 
را انتخاب کنید و در صورتی که باز هم موفق نشدید چند دقیقه بعد اگر مجددا موفق نشدید گزینه   

مجددا تالش کنید  
بیشتر مواقع خطا ها به صورت زیر ظاهر میشود که ایراد سیستم می باشد 


