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 راهنمای تکمیل اطالعات متقاضیان شرکت در دوره آموزشی احراز صالحیت مدرسان

دوره های آموزشی مربوطه لطفاً دستورالعمل شرکت در احراز صالحیت مدرسان و  فرآیندمحترم برای حضور در  مدرسان

 .نماییدبر اساس راهنمای زیر اقدام و مدارک بارگذاری شده در پرتال را مطالعه و سپس برای ثبت نام و تکمیل اطالعات 

 مرحله

1 

 

 ورود به پرتال مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 به آدرس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری

chb.mpedu.ir 
از این  پسو  پذیرفتهانجام  10/03/98لغایت  01/03/98تکمیل اطالعات از تاریخ 

 فراهم نخواهد بود.تا اطالع ثانوی تاریخ، امکان تکمیل اطالعات 
 مرحله

2  
 ورود به پرتال کاربران

 به صفحه الگین پرتال کاربران بروید. منوی سمت راست باالی صفحهاز 

 مرحله

3  
 

 

 با نام کاربری و رمز عبورورود به سامانه 

 بدون خط تیره می باشد. کد ملینام کاربری 

بوده که در باید اولین ورود در سررررررربرر تغییر رمز  123456رمز عبور اولیه 

 عبور تغییر داده شود.

  بروید. ویرایش اطالعاتبه بخش  منوی سمت راستاز 

 
 

 ورود به سامانهو  ثبت نام
 ثبت ناماز طریق لینک  حساب کاربری در سیستم وجود ندارددر صورت مشاهده پیام 

 در سامانه ثبت نام نمایید. ،در پایین صفحه

 ویرایش اطالعاتبخش و  سامانهبه  ورود، ثبت نامفرم تکمیل 
 کدملی، شماره موبایل و آدرس ایمیل در سامانه منحصر به فرد می باشد.

 مرحله

4  

 فردیسربرگ اطالعات 

 به همراه آدرس و تلفن یاطالعات شناسنامه ا هیورود کل

 ،یکارت مل یپشرررررت و رو ریتصرررررو ،jpgبا فرمت  یعکس پرسرررررنل یبارگذار 

 (تیخدمت )معاف انیکارت پا یصفحه اول شناسنامه و پشت و رو

 مرحله

5  

 یسربرگ اطالعات شغل

 یشغل تیوضع نیورود اطالعات آخر 

 ینیحکم کارگز  نیآخر  ریتصو یبارگذار 

 مرحله

6  

 یلیسربرگ اطالعات تحص

 یلیرک تحصاورود اطالعات مد

 یلیرک تحصامد ریتصو یبارگذار 
 .گرددو بارگذاری  ثبتکلیه مدارک تحصیلی کارشناسی و باالتر الزم است 
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 مرحله

7  

 یدانشگاه سیسوابق تدر سربرگ 

 مجزا یها فیدر دانشگاه در رد سیورود اطالعات تدر 

 در دانشگاه مربوطه شده سیدروس تدر عناوین ورود اطالعات 

 در دانشگاه مربوطه سیتدر  یگواه ریتصو یبارگذار 
 .گردد یبارگذار  سیمرتبط با موضوعات تدر  سیالزم است سوابق تدر 

 مرحله

8  

 یردانشگاهیغ سیسربرگ سوابق تدر 

 در ردیف های مجزا یدانشگاه ریدر مراکز غ سیورود اطالعات تدر 

 در مرکز آموزش مربوطه شده سیدروس تدر  نیورود اطالعات عناو

 در مرکز آموزش مربوطه سیتدر  یگواه ریتصو یبارگذار 
 گردد. یبارگذار  سیمرتبط با موضوعات تدر  سیالزم است سوابق تدر 

 مرحله

9  

 گذرانده شده یسربرگ دوره ها

 در ردیف های مجزاگذرانده شده  یآموزش یورود اطالعات دوره ها

 مربوطه دوره گذرانده شده نامهیگواه ریتصو یبارگذار 
 گردد. یبارگذار  سیمرتبط با موضوعات تدر  یآموزش یالزم است دوره ها

 مرحله

10  

 یسربرگ سوابق پژوهش

 در ردیف های مجزا یپژوهش هایورود اطالعات سابقه کار 

 مربوطه یکار پژوهش یمعرف لیفا یبارگذار 
 گردد. یبارگذار  سیتدر  مرتبط با موضوعات یالزم است سوابق پژوهش

 مرحله

11  

 یکار  اتیسربرگ سوابق و تجرب

 مجزا یها فیدر ردو تجربیات کاری  ییاجرا سوابقورود اطالعات 

 مربوطه اشتغال اخذ شده از محل کار یگواه یبارگذار 
 گردد. یبارگذار  سیمرتبط با موضوعات تدر  سوابق کاریالزم است 

 مرحله

12  

 و ترجمه فیسربرگ سوابق تال

 در ردیف های مجزا مقالهورود اطالعات کتاب/

 مربوطه و چاپ مقاله رشیفرم پذشناسنامه کتاب/ ریتصو یبارگذار 
 گردد. یبارگذار  سیمرتبط با موضوعات تدر  تالیف و ترجمهسوابق الزم است 

 مرحله

13  

 هیدییسربرگ تا

 و مدارک بارگذاری شده یاطالعات ورود هیدییمتن تا رشیپذ
امکان ویرایش ، ذخیرهزدن دکمه پذیرش متن تاییدیه و در صررررررورت ت الزم به ذکر اسرررررر

کلیه فرم ها  تکمیل اطالعات  پس از وجود نخواهد داشررررت، لذا ثانوی  تا اطالعاطالعات 
و اطالعات نهایی را با زدن  پذیرش، متن تاییدیه را مدارک اسنننننننناد و  و بارگذاری کلیه

 .دارسال نمایی ذخیرهدکمه 
 

 تذکر:چند 

 .گرددمگابایت( بارگذاری  1پایین )کمتر از  با حجم pdfیا  jpgتی االمکان اسناد و مدارک با فرمت ح -

  پس از تکمیل اطالعات هر مرحله، اطالعات فرم مربوطه را ذخیره نمایید. -


