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 مقدمه

های توسعه مرکز آموزش و پژوهش های آموزشیدوره"شرکت در راهنمای حاضر به منظور تسهیل در فرایند 

کند به صورت شفاف و این راهنما سعی می تهیه شده است. "نگری سازمان مدیریت استان تهرانو آینده

 وقت همکاران در ،ثبت نام ضمن سهولت در روندرا آموزش دهد تا  های آموزشیشرکت در دورهساده نحوه 

 جویی شود.صرفه نیز

 ها شرکت کنندتوانند در این دورهچه کسانی می

 مدیران از اعممانی )پی و رسمی کارمندان تمامیهای اجرایی، نامه نظام آموزش کارمندان دستگاهبنا بر بخش

 هایدوره در نیز معین کار قرارداد کارمندان شرکت و داشته قرار آموزشی نظام این شمول در کارکنان( و

 .است الزامی اجرایی، دستگاه نیاز و بخشنامه این مفاد اساس بر نظام این موضوع آموزشی

 ل از ثبت نام در دوره های آموزشیاقدامات الزم قب

خود جهت ابتدا درخواست  ،هابایست قبل از ثبت نام در دورههای آموزشی میداوطلبان شرکت در دوره

به مدیر های مورد نظر، دوره یا دوره شهریهو  برگزاری ساعت، عنوانبا ذکر  را های آموزشیشرکت در دوره

طرح و به دفتر  اینامه درخواست داوطلب را به همراه مدیر مربوطه ،داده و در صورت موافقت ائهار حوزه خود

پاسخ ها، ن ثبت نام در دورهرت بالمانع بوددرصو ،های این دفترد. پس از بررسیبرنامه دانشگاه ارسال نمای

-های توسعه و آیندهداوطلب به مرکز آموزش و پژوهش نامهمعرفی دانشگاه ارسال و آنها امور اداری بهنامه 

 د.ننمایمیارجاع  به ایشان و صادررا  نگری

 آن به نامه از سوی دانشگاههای آموزشی نیازی به ارائه معرفیزم به ذکر است جهت شرکت در دورهالبته ال

-به صورت غیرحضوری انجام میآن مرکز های آموزشی و در حال حاضر ثبت نام در دوره وجود نداردمرکز 

 گیرد.

، ثبت نام در نگریهای توسعه و آیندهمرکز آموزش و پژوهش ی آموزشیهادر دورهجهت ثبت نام توجه: 

 الزامی است. ن مرکزآپرتال آموزش 
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 الکترونیکینحوه ثبت نام 

 amoozesh.thmporg.ir سایتعه به مراج .1

 سامانه آموزش الکترونیکی کارکنان استان تهرانگزینه  انتخاب .2

 
 

 انتخاب گزینه عضویت .3

 

http://idea.thmporg.ir/
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 عضویت در پرتالانتخاب گزینه  .4

 
 

 تکمیل فرم مشخصات .5
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 انتظار برای تأیید عضویت توسط کارشناسان آموزش آن مرکز .6

 

 

 

و کلمه عبور خود وارد پرتال شوید. در توانید با نام کاربری در صورت تأیید عضویت توسط آن مرکز، شما می

 واقع چنانچه توانستید وارد پرتال شوید و پیغامی مشاهده نکردید، عضویت شما تأیید شده است.
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 های آموزشینحوه ثبت نام در دوره

نگری با نام کاربری و کلمه عبور توسعه و آیندههای هشآموزش مرکز آموزش و پژو ورود به پرتال .1

 داوطلبانتخاب شده توسط 

 

شود. همچنین شما قادر به خانوادگی شما در سمت راست تصویر دیده میپس از ورود به پرتال، نام و نام

 ها و تقویم آموزشی خواهید بود.رویت دوره
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های تفکیک شده به صورتی که در جداول آبی رنگ )و یا انتخاب دوره انتخاب گزینه تقویم آموزشی .2

 و جستجوی دوره مورد نظر از طریق عنوان و یا تاریخ برگزاری آن آمده است(

 های آموزشی فعال )که هنوز برگزار نشدهتوجه: درصورت انتخاب گزینه تقویم آموزشی، تمامی دوره

 شوند.است( در چند صفحه نمایش داده می

از طریق انتخاب گزینه ثبت نام در سمت چپ نام دوره و تاریخ برگزاری  رد نظرثبت نام در دوره مو .3

 آن

 

سپس موافقت با مقررات ثبت نام با زدن تیک آن و سپس زدن گزینه تأیید، و کلیک بر روی جعبه ثبت 

 نام در کالس
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 گردد. ساعت بعد بصورت آنالین پرداخت 24پس از ثبت نام در کالس، شهریه کالس می بایست تا 

 گزینه پرداخت شهریه کالس : انتخابپرداخت شهریه به صورت آنالین .4

 

 پس از مشاهده نام دوره و مبلغ شهریه، انتخاب گزینه پرداخت
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 ورود به صفحه پرداخت اینترنتی و پرداخت شهریه به صورت آنالین

 

 

در تاریخ مشخص شده در هر الزم است و نام به صورت قطعی انجام شده است  پس از انجام این مراحل ثبت

 .دوره به آدرس زیر مراجعه نمایید

 

 محل برگزاری کالسها: آدرس

خیابان ولیعصر )عج(، باالتر از میدان منیریه، خیابان شهید صنیعی پور، ساختمان آموزش و پرورش 

  های آموزشیختمان کالس، سا11منطقه
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 نحوه دریافت گواهینامه و شهریه پرداختی

از شرکت در کالس جهت اطالع از صدور گواهینامه دوره آموزشی خود باید پس از ورود به سامانه، وارد پس 

اید، ای که در آن شرکت نمودهدر سمت چپِ نام دورهشده و در صورتیکه  "هامشاهده نمرات و دوره"قسمت 

و شما ( 1)شکل ه است یدفعال باشد، یعنی گواهینامه آن دوره صادر گرد "مشاهده گواهینامه"گزینه 

باالی صفحه، آن را چاپ دلخواه های وی گواهینامه و سپس انتخاب گزینهبا کلیک بر رمیتوانید 

 (2)شکل نمایید.

 

 1شکل 

 

 2شکل 
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 برای دریافت شهریه پرداختی خود باید پس از ورود به سامانه، گزینه مدیریت مالی را انتخاب و وارد صفحه

سپس روی نام دوره مورد نظر که گواهینامه آن قبالً صادر گردیده است  ود شوید.های انجام شده خپرداخت

 کلیک نمایید.

 

 از صفحه باز شده پرینت تهیه نمایید.و 
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داشتن توانید با نگهلذا شما می .توجه: جهت پرینت صفحه فوق در حال حاضر گزینه پرینت تعبیه نشده است

نمودن برنامه کیبورد خود و بعد از آن بازدر باالی  Print Screenدکمه  فشاردادنو سپس  Ctrlکلید 

Paint  کلید  فشاردادنوCtrl+vتهیه نمایید پرینتا ذخیره و از آن ، تصویر ر. 

شناسه ملی سازمان مدیریت و برنامه به همراه درج را گواهینامه دوره  پرینت وفیش پرداختی  پرینت سپس

امور مدیر محترم به ای به امضای خودتان با نامه، بر روی گواهینامه  14005310860:  ریزی استان تهران

 ی دانشگاه ارسال نمایید.ادار

یک  ،نگریهای توسعه و آیندهینامه شما از مرکز آموزش و پژوهشپس از دریافت اصل گواهامور اداری اداره 

که  د داد. همچنین فیش پرداختینداری نموده و اصل را به شما تحویل خواهنسخه از آن را در پرونده نگه

به دوره  هزینهو  نمایندمیارسال امور مالی اداره به جهت پرداخت را  ،ایدارسال نمودهقبالً با نامه به آنها 

 گردد.حساب شما واریز می

 

ای بنا به هر دلیلی تشکیل نگردد و شما در آن دوره شرکت نموده و شهریه را توجه: در صورتی که دوره

 اب در مورد عدم تشکیل کالس خت نموده باشید، از دفتر آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگریپردا

می بایست فرم زیر را تکمیل  ،واریزی شما برای استرداد شهریه که در این صورت تماس خواهند گرفتشما 

 .نمایید مرکز )آقای افتخاری( فکسمالی آن  حوزهو برای 

فردی غیر  شماره حساب  انک ملی داوطلب جهت استرداد شهریه الزامی است.تذکر: نوشتن شماره حساب ب

 باشد.مورد قبول نمیاز داوطلب 
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 تلفن های مورد نیازشماره 

 

 شماره فکس شماره تماس نام حوزه یا کارشناس

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

 ری(: مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگ8)داخلی 
5-22901250 - 

مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده 

 نگری
22901260 22901261 

 مسئول ثبت نام خانم جعفری
 1421داخلی  5-22901250

22901260 22901261 

 مسئول امور مالی آقای افتخاری
 1415داخلی  5-22901250

22901260 22901261 

 

 


