
 

 

 

 

   

 



 

از طريق دفتر مسابقات بين المللي مسئولين محترم مسابقات استان  نام كاربري و رمز عبور -۱

ا نـام كـاربري خـود را فرامـوش     در اختيار آنها قرار گرفته است. چنانچه رمز عبـور و يـ   مهارت

  مللي مهارت تماس حاصل نماييد.ايد با دفتر مسابقات بين الكرده

 

هر مركز آموزشي در استان براي ثبت نام و ورود اطالعات رقابت كنندگان نياز به نام كـاربري   -۲

 اسـتان  ITمسـئولين  و رمز عبور جداگانه خواهد داشت. اين نام كاربري و رمز عبـور از طريـق   

 قابل ايجاد مي باشد. 

 

 www.portaltvto.comپس از دريافت نام كاربري و رمز عبور به پرتال سازمان به نشـاني   -۳

 مراجعه نماييد و نام كاربري و رمز عبور خود را وارد نماييد.
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 با ورود نام كاربري و رمز عبور پنجره زير نمايان مي شود -۴

  

  

اطالعات مربوط به تاريخ ثبت  ۲شما نام خود را مشاهده مي كنيد. در قسمت  ۱در قسمت  -۵

براي خروج از  ۳نام و مسابقات مراحل شهرستاني، استاني و كشوري ديده مي شود. قسمت 

چنانچـه بـا   براي استفاده از پورتال مسابقات ملي مهـارت مـي باشـد.     ۴سيستم و قسمت 

 



ير را مالحظه كرديد مي بايست مطابق توضيح ارائه شـده  ورود نام كاربري و رمز عبور پيغام ز

  نسبت به تغيير رمز عبور خود اقدام نماييد.

  

قسـمت وجـود دارد.    ۲(شـكل زيـر)   » سيسـتم مسـابقات بـين المللـي مهـارت     «در قسمت  -۶

نمـايش و ويـرايش متقاضـيان    بـراي   ۲جديد و قسمت  ثبت نام متقاضيانبراي  ۱قسمت 

 ثبت نام شده مي باشد.

  



  

در قسمت نام، نام خانوادگي و كد ملي، اطالعات رقابت كننده را مطـابق فـرم ثـبت نـام و      -۷

مدارك دريافتي تكميل نماييد. در قسمت استان، استان خودتان را وارد نماييد. در قسـمت  

چنانچـه ايميلـي از رقاـبت كننـده نداريـد ايميـل       ايميل بايد ايميل رقابت كننده وارد شـود،  

. (وارد نمودن يك ايميل مشترك براي همه رقابت كننـدگان  استان را وارد نماييدخودتان يا 

حـرف) وارد   ۶. در قسمت رمز عبور و تكرار رمز عبـور ـيك رمـز دلخـواه (حـداقل      منعي ندارد)

 نماييد و سپس كد امنيتي را وارد نماييد و در انتها بر روي گزينه ثبت نام كليك كنيد.

  



 

تـاريخ تولـد و در    مطابق فرم ثبت نام و مدارك تحويلي تكميل گـردد. اطالعات اين قسمت  -۸

صورت لزوم تاريخ پايان خدمت بايد از تقويم كوـچك سـمت ـچپ انتخـاب گـردد. جنسـيت،       

وضعيت نظام وظيفه، وضعيت گذرنامه، استان و شهر محل سكونت بايـد از مـوارد موجـود    

شهر لزومي ندارد. اطالعات ايـن   انتخاب گردد. در قسمت آدرس محل سكونت اسم استان و

ذخيره اطالعات فردي كلـيك  صفحه بايستي به طور كامل و دقيق پر شود سپس بر روي گزينه 



(چنانچـه بـر روي گزينـه بعـدي كلـيك كنيـد اطالعـات ايـن         نماييد تا پنجره زير نمايان شود. 

 قسمت ذخيره نمي شود)

  

س از پـر كـردن      در اين قسمت اطالعات آخرين مدرك تحصيلي رقاـبت    -۹ كننـده وارد شـود. ـپ

تمامي فيلدها بر روي گزينه ذخيره اطالعات تحصيلي كليك نموده سپس بر روي گزينه بعـدي  

 كليك نماييد.



  

در اين قسمت اطالعات استان و مركز محل اقدام و رشته انتخابي رقابت كننـده را انتخـاب    - ۱۰

 نمايان شود: نموده و بر روي ذخيره اطالعات كليك نماييد تا فرم زير

  

خـاب نمـوده و   در اين قسمت اطالعات زبـان خـارجي، ميـزان تسـلط و نـوع تحصـيالت را انت       -۱۱

گزينـه ذخيـره اطالعـات    هاي بعدي را مطابق فرم ثبت نامي تكميـل نمـوده و بـر روي    گزينه

 كليك نماييد تا فرم بعدي نمايان شود:



  

در اين قسمت عكس رقابت كننده را (كه قبال اسكن كرده ايد) بارگذاري نماييد. بـا انتخـاب    - ۱۲

س از      Browseگزينه  عكس را انتخاب نموده و بر روي گزينه آپلود تصـوير كلـيك نماييـد. ـپ

 مشاهده عكس بر روي گزينه بعدي كليك نماييد.



  

در اين مرحله خالصه اي از اطالعات وارد شده به شما نمايش داده مي شـود. چنانچـه    -۱۳

در ورود اطالعات مشكلي باشد مشكل با رنگ قرمز در باالي صفحه نمايش داده مي شود، اگر 

تاييـد صـحت   «چنين موردي باشد شما بايد ابتدا مشكل را برطرف كرده سپس بر روي گزينـه  

تاييـد صـحت   «دقت داشته باشيد قبل از كلـيك بـر روي گزينـه    كليك نماييد. » اطالعات

از صحت اطالعات وارده اطمينان حاصل نماييد، چرا كه پس از كليك بـر روي   »اطالعات

 گزينه تاييد صحت اطالعات شما ديگر قادر به ويرايش يا حذف اطالعات نخواهيد بود.

 موفق باشيد


