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مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه اي استان ها 

با سالم و تحیات 

 در خصوص دریافت فهرست طرح هاي مصوب اشتغال 4/7/97 مورخ 23425/200/97احتراماً، پیرو نامه شماره 

روستایی و به منظور اطالع رسانی از خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، خواهشمند است دستور فرمایید 

متن پیامک پیشنهادي مندرج در کادر زیر را براي متقاضیان دریافت تسهیالت اشتغال روستایی آن استان به تفکیک 

    ) ارسال فرمایند.smsشهرستان، از طریق پیامک (

 

 

الزم به ذکر است در صفحه اصلی پورتال سازمان دو لینک با عناوین زیر ایجاد شده است: 

 سامانه جستجوي مهارت آموخته در حرفه و استاندارد -1

سامانه دسترسی متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایی و عشایري جهت اعالم تقاضا و نیاز به دوره هاي  -2

 آموزش مهارتی

بنابراین مقتضی است ضمن توجیه روساي محترم مراکز شهرستان ها، آمادگی الزم در خصوص پاسخگویی به متقاضیان 

. ضمناً راهنماي استفاده از دو سامانه فوق و نحوه خدمات دهی به متقاضیان تسهیالت اشتغال در وجود داشته باشد

استان ها، جهت هرگونه بهره برداري به پیوست ارسال می شود. 

 

  

متقاضی محترم تسهیالت اشتغال روستایی، جهت اطالع از خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به نشانی 
www.portaltvto.com ......... تماس بگیرید.(شماره تماس مرکز آموزشی شهرستان مربوطه)  ، مراجعه فرمایید و یا با شماره 



 

 و معرفی نیروي کار ماهر ي آموزشیتقاضا ثبت هاي مانهاستفاده از سا راهنماي

  مقدمه

و اصالحیه  حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایريبا عنایت به قانون 
 رفاه و کار تعاون، محترم وزیر ابالغیه قانون مذکورآئین نامه اجرایی  9و ماده  8العمل بند ب ماده دستور

اي موظف به ایجاد سامانهسازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور ، )13/3/97 مورخ 49192شماره ( اجتماعی 
براي دریافت نیازهاي آموزشی متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایی و عشایري و شهرهاي زیر ده هزار نفر 

هم اکنون در بستر پورتال سازمان ایجاد شده و جهت پاسخگویی به نیاز متقاضیان  سامانه مذکور. شده است
 .تسهیالت اشتغال در حال بهره برداري می باشد

 

 سامانه هدف

ارایه  منظور به عشایري و روستاییشهري،  مناطق متقاضیان تسهیالت اشتغال در آموزشی نیازهاي دریافت
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق اهداف  خدمات آموزشی مورد نیاز جامعه هدف مطابق

   فراگیر اشتغال بسته روستایی و

 

 و سطوح دسترسی کاربران سامانه تقاضاسنجی

 جهت ثبت درخواست آموزشی:   )آموزشی هايدوره انمتقاضی(عام  انکاربر 
 درخواست هاي ارجاع  جهت تعیین مراکز معین، پاسخ به:  استان ايآموزش فنی و حرفه مدیر کل

 روساي مراکز و گزارشگیري شده توسط
 و پاسخ  ي ثبت شدهجهت بررسی درخواست ها: آموزش فنی و حرفه اي شهرستان رییس مرکز

 دهی به متقاضیان
  جهت مشاهده : استان روستاییآموزش کارشناس معاون آموزشی، رئیس اداره آموزش و

 گیري گزارشهاي ثبت شده و درخواست
 جهت مشاهده درخواست هاي ثبت شده و گزارش گیري:  کارشناس ستاد سازمان 
 هاي ثبت شده و همکاري با مراکز جهت مشاهده درخواست: آزادفنی و حرفه اي  هاي آموزشگاه

 هاي الزمو سایر بهره برداري دولتی
 



 

 خدمات آموزشی به متقاضیان تسهیالت اشتغال روستاییفلوچارت نحوه تامین نیروي کار و ارائه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت فهرست طرح هاي مصوب بانک هاي عامل به همراه 
 اطالعات متقاضیان توسط اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان 

ارسال پیامک به متقاضیان در خصوص تامین نیروي 
 کار ماهر و یا آموزش منابع انسانی 

مراجعه متقاضیان به سامانه جستجوي 
 نیروي کار و دریافت اطالعات مورد نیاز   

مراجعه دستگاههاي بخشی و یا متقاضیان 
تقاضاسنجی و ثبت حقوقی به سامانه /حقیقی 

  درخواست هاي آموزشی

اطالع رسانی به متقاضیان توسط 
 دستگاههاي بخشی

استانداري ، اداره کل تعاون کارو رفاه اطالع رسانی به 
اداره کل  توسط  اجتماعی ودستگاههاي بخشی و مرتبط

 آموزش فنی وحرفه اي استان

حقوقی به سامانه /مراجعه به متقاضی حقیقی 
 ثبت درخواست آموزشی  وتقاضاسنجی 

بررسی درخواست هاي ثبت شده در شوراي 
 مهارت استان 

 مراجعه حضوري متقاضی به مراکز آموزشی 
 و ارائه مستندات 

تعیین دستگاههاي مجري و همکار آموزش و 
 تعیین اعتبارات مورد نیاز

خدمات آموزشی مرتبط توسط مراکز ارائه 
 سازمان 

اقدامات صورت گرفته به شوراي  ارائه گزارش
  مهارت استان و ستاد سازمان توسط اداره کل

ارائه اطالعات تماس نیروي کار ماهر به متقاضیان 
  طرح هاي کسب و کار توسط مراکز آموزشی



 

توسط  تسهیالت دریافت متقاضیان کار و کسب هاي طرح بررسی از پسثبت درخواست آموزشی در سامانه، 
 . صورت می پذیرد متقاضی و تشخیص نیازهاي اموزشی و با موافقت دستگاه بخشی

 کار نیروي براي آموزشی هاي دوره سفارش اضی می توانند نسبت به ثبتو یا شخص متق بخشی دستگاه
 .اقدام نمایند کار، و کسب هاي طرح

 با مراجعه به پورتال آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به آدرس در این خصوص

ttp://www.portaltvto.com   ،نمایند می دریافت را رهگیري کدضمن ثبت درخواست خود. 

ها توسط مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ مناسب درخواست این 
ي داده می شود و در صورت عدم امکان برگزاري دوره مورد نظر در شهرستان، مراتب به اداره کل آموزش فن

 .و حرفه اي استان ارجاع می گردد

هاي ثبت شده حداکثر ارتباط و بهره برداري از ظرفیت مراکز آموزشی باید در پاسخ دهی به درخواست 
 .آموزشگاه هاي آزاد را بکار بندند

تا از ظرفیت  می شودشوراي مهارت استان مطرح همچنین درخواست هاي ثبت شده در مسیر دیگري در 
  .شوداستفاده  هاي آموزشی آموزشی دستگاه هاي بخشی براي برگزاري دوره

 

 )متقاضی دوره آموزشی(اضاي آموزش توسط کاربر عام نحوه ثبت نام و درج تق

 www.portaltvto.comمراجعه به پورتال سازمان به نشانی  -1
  ثبت مشخصات فردي در سامانه در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی -2
 دریافت نام کاربري و رمز عبور -3
، محل مورد نظر براي آموزش )بر اساس استاندارد آموزشی( ثبت درخواست آموزشی شامل نام حرفه -4

 ....و
 ثبت مشخصات شرکت کنندگان در دوره آموزشی -5
 ثبت امکانات و ظرفیت هاي موجود در منطقه جهت همکاري در امر آموزش -6
 معرفی متخصصان محلی به عنوان مربی پیشنهادي -7
 دریافت کد رهگیري سفارش -8
 امانهپیگیري نتیجه درخواست از طریق س -9

http://www.portaltvto.com/


درصورتیکه متقاضی دریافت تسهیالت اشتغال می باشد درخواست ثبت شده خود را به دستگاه  -10
 .بخشی جهت طرح موضوع در شوراي مهارت اعالم نماید

 

 کل استان ادارهوظایف 

به استانداري، اداره کل تعاون،  از تشکیل و نحوه استفاده از سامانه تقاضاسنجی اطالع رسانی -
 اعی و دستگاه هاي بخشیکار و رفاه اجتم

 تعیین مراکز معین هر یک از شهرستان هاي استان -

 پیگیري تشکیل جلسات شوراي مهارت استان و ایجاد دبیرخانه فعال -

 بسیج امکانات جهت پاسخ دهی به درخواست هاي ثبت شده -

 ارایه گزارش عملکرد به شوراي مهارت استان و ستاد سازمان -

 عملکرد در قبال سفارشات متقاضیان ارزیابی مراکز آموزشی بر اساس -

 ارایه گزارش مشکالت سامانه به ستاد سازمان جهت اصالح و بازبینی فرایندها -

 

 مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستانوظایف 

اجراي (تایید ) الف: هايپاسخ دهی به درخواست هاي ثبت شده در سامانه تقاضاسنجی در قالب -
 ارجاع به اداره کل جهت استمداد) جمنتفی دوره  ) ب)  خصوصی/دولتی

 ....اطالع رسانی از وجود سامانه به ذینفعان شامل دهیاران، شرکت هاي تعاونی روستایی و -

 هدایت درخواست هاي آموزشی به سوي آموزشگاه هاي آزاد -

 هدایت درخواست هاي آموزشی به سوي کارگاه هاي مراکز ثابت آموزشی -

 دهستان تجمیع درخواست هاي مشابه در سطح -

 نفر ثبت نام شده دارد 12پیگیري جذب کارآموز براي دوره هایی که کمتر از  -

 بهره برداري از امکانات آموزشی معرفی شده توسط متقاضیان -

 ظرفیت سازي و توسعه رشته هاي آموزشی بر اساس تقاضاها -

 ارایه گزارشات عملکردي به اداره کل استان -

براي این منظور (قاضیان طرح هاي اشتغال روستایی معرفی نیروي کار مهارت آموخته به مت -
 )لینک مهارت آموختگان در صفحه اصلی پورتال قرار گرفته است

 
 


