


مربيگري از طريق سيستم  صدور ابالغ  مراحل
پرتال



 قانون مديريت خدمات كشوري مبنـي   37و  36در راستاي اجراي مواد
سـند   20بر لزوم توسـعه نظـام اداري الكترونيـك و تحقـق سياسـت      

راهبردي مهارت و فناوري سازمان مبنـي بـر بهـره گيـري از فنـاوري      
اطالعات و ارتقائ خدمات الكترونيكي ، اين دفتـر بـا همكـاري دفتـر     
توسعه فنĤوري هاي آموزشي  اقدام به طراحي و پياده سـازي سيسـتم   

.  هاي آزاد نموده است  صدور ابالغ مديريت ومربيگري آموزشگاه



ايجاد نام كاربري مربي   توسط موسس

رزومه-ورود مربي به پورتال جهت درج اطالعات فردي و تحصيلي و تائيد آن از طريق  سامانه اموزش 

درج كد ملي توسط موسس

درج اطالعات آموزشي و حرفه هاي مورد درخواست

مشاهده اطالعات فردي و تحصيلي

)دستي (تاييدآموزشي اطالعات توسط موسس و ارسال مدارك 

بررسي مدارك و تاييدآموزشي توسط كارشناس آموزشگاه آزاد مركز

»فلوچارت صدور ابالغ مربيگري «  در صورت موجود 
بودن نام كاربري  

مربي در پورتال 
نيازي به انجام 

مراحل فوق نمي 
باشد 

مشاهده كد شناسه توسط موسس و پرداخت فيش واريزي از طريق پورتال

ثبت اطالعات صالحيت ها در صفحه تعيين صالحيت توسط كارشناس آموزشگاه آزاد مركز و ارسال مدارك به اداره كل

ابتدا تاييد نهايي توسط كارشناس آموزشگاه آزاد مركز و سپس كارشناس آموزشگاه آزاد اداره كل

موجود در صفحه اصلي) مربوطه(صدور ابالغ از طريق فرم 



-ورود مربي به پورتال جهت درج اطالعات فردي و تحصيلي و تائيد آن از طريق  سامانه آموزش 
رزومه



-ورود مربي به پورتال جهت درج اطالعات فردي و تحصيلي و تائيد آن از طريق  سامانه اموزش 
رزومه



ورود موسس به منوي  سيستم آموزشگاه آزاد و انتخاب گزينه صدور ابالغ مربيگري



و ذخيره آن) ابالغ مربيگري(با توجه به نوع درخواستتوسط موسس درج كد ملي مربي 



و ذخيره آن وورود به سامانه ) ابالغ مربيگري(با توجه به نوع درخواستانتخاب نقش توسط موسس 
ابالغ مربيگري



انتخاب شود تا ورود به مرحله بعدي امكان پذير گردد”ادامه ”دكمه  ،در هر مرحله بايستي پس از ورود اطالعات

كاربرموسس نسبت به ذخيره اطالعات فردي درسامانه ابالغ اقدام مي نمايد



اقدام مي نمايد درسامانه ابالغ نسبت به ذخيره اطالعات تحصيلي كاربرموسس



كاربرموسس نسبت به ثبت اطالعات آموزشي درسامانه ابالغ اقدام مي نمايد



كاربرموسس نسبت به ثبت حرفه هاي آموزشي درسامانه ابالغ اقدام مي نمايد



تاييدآموزشي اطالعات توسط موسس درصفحه اصلي سامانه ابالغ



تاييدآموزشي اطالعات توسط موسس درصفحه اصلي سامانه ابالغ



بررسي مدارك و تاييدآموزشي توسط كارشناس آموزشگاه آزاد مركز



مشاهده كد شناسه توسط موسس و پرداخت فيش واريزي از طريق پورتال



ثبت اطالعات صالحيت ها در صفحه تعيين صالحيت توسط كارشناس آموزشگاه آزاد مركز و ارسال 
مدارك به اداره كل



ابتدا تاييد نهايي توسط كارشناس آموزشگاه آزاد مركز و سپس كارشناس آموزشگاه آزاد اداره كل



موجود در صفحه اصلي) مربوطه(صدور ابالغ از طريق فرم 



دريافت ابالغ مربيگري


