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نـام  اسـتان   ITابتدا مسئولین محترم مسابقات استان می بایست با مراجعـه بـه مسـئول     -1
نام کاربري و رمز عبور باید مربوطه را دریافت نمایند. الزم به ذکر است این کاربري و رمز عبور 

 ایجاد گردد. »مسئول مسابقات استان«در قسمت 

 

 www.portaltvto.comپس از دریافت نام کاربري و رمز عبور به پرتال سازمان به نشـانی   -2

 مراجعه نمایید و نام کاربري و رمز عبور خود را وارد نمایید.

 

 

  
 

 

 کاربري و رمز عبور پنجره زیر نمایان می شودبا ورود نام  -3
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شما نام خود را مشاهده می کنید. در قسمت دوم زیر مجموعه سیستم المپیاد  1در قسمت  -4
 گزینه ثبت نام المپیاد را انتخاب نمایید.

  



  
را مطـابق فـرم ثبـت نـام و     رقابت کننده اطالعات  ،در قسمت نام، نام خانوادگی و کد ملی -5

ان، استان خودتان را وارد نمایید. در قسـمت  نمایید. در قسمت است مدارك دریافتی تکمیل
چنانچـه ایمیلـی از رقابـت کننـده نداریـد ایمیـل       ، ایمیل باید ایمیل رقابت کننده وارد شـود 

. (وارد نمودن یک ایمیل مشترك براي همه رقابت کننـدگان  خودتان یا استان را وارد نمایید
حـرف) وارد   6ز عبـور یـک رمـز دلخـواه (حـداقل      . در قسمت رمز عبور و تکرار رممنعی ندارد)

 نمایید و سپس کد امنیتی را وارد نمایید و در انتها بر روي گزینه ثبت نام کلیک کنید.

  



 

تـاریخ تولـد و در    اطالعات این قسمت مطابق فرم ثبت نام و مدارك تحویلی تکمیل گـردد.  -6
انتخـاب گـردد. جنسـیت،     سـمت چـپ  کوچک صورت لزوم تاریخ پایان خدمت باید از تقویم 

وضعیت نظام وظیفه، وضعیت گذرنامه، استان و شهر محل سکونت بایـد از مـوارد موجـود    
حل سکونت اسم استان و شهر لزومی ندارد. اطالعات ایـن  انتخاب گردد. در قسمت آدرس م

ذخیره اطالعات فردي کلیـک  ایستی به طور کامل و دقیق پر شود سپس بر روي گزینه صفحه ب



(چنانچـه بـر روي گزینـه بعـدي کلیـک کنیـد اطالعـات ایـن         نمایید تا پنجره زیر نمایان شود. 
 قسمت ذخیره نمی شود)

  
عات آخرین مدرك تحصیلی رقابـت کننـده وارد شـود. پـس از پـر کـردن       در این قسمت اطال  -7

سپس بر روي گزینه بعـدي   ودهتمامی فیلدها بر روي گزینه ذخیره اطالعات تحصیلی کلیک نم
 .کلیک نمایید



  
ن و مرکز محل اقدام و رشته انتخابی رقابت کننـده را انتخـاب   در این قسمت اطالعات استا -8

 نموده و بر روي ذخیره اطالعات کلیک نمایید تا فرم زیر نمایان شود:

  
خـاب نمـوده و   انترا نـوع تحصـیالت   میـزان تسـلط و   در این قسمت اطالعات زبـان خـارجی،    -9

گزینـه ذخیـره اطالعـات    هاي بعدي را مطابق فرم ثبت نامی تکمیـل نمـوده و بـر روي     گزینه
 کلیک نمایید تا فرم بعدي نمایان شود:



  
اید) بارگذاري نمایید. بـا انتخـاب    اسکن کرده(که قبال در این قسمت عکس رقابت کننده را  -10

عکس را انتخاب نموده و بر روي گزینه آپلود تصـویر کلیـک نماییـد. پـس از      Browseگزینه 
 مشاهده عکس بر روي گزینه بعدي کلیک نمایید.



  
در ورود در این مرحله خالصه اي از اطالعات وارد شده به شما نمایش داده می شـود. چنانچـه    -11

اطالعات مشکلی باشد مشکل با رنگ قرمز در باالي صفحه نمایش داده می شود، اگـر چنـین   
د صـحت  تاییـ «موردي باشد شما باید ابتـدا مشـکل را برطـرف کـرده سـپس بـر روي گزینـه        

تاییـد صـحت   «دقت داشته باشید قبل از کلیـک بـر روي گزینـه    کلیک نمایید.  »اطالعات
از صحت اطالعات وارده اطمینان حاصل نمایید، چرا که پس از کلیک بـر روي   »اطالعات

 گزینه تایید صحت اطالعات شما دیگر قادر به ویرایش یا حذف اطالعات نخواهید بود.

 موفق باشید


