
 

 

 سطح توافق خدمات بیانیه 

 

 سطح توافق خدمات بیانیه 

ای کشور، زیر نظر وزارت تعاون،  از ادارات کل وابسته با سازمان آموزش فنی و حرفه  زنجاناداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان  

بسترسازی اشتغال مولد و پایدار و مأموریت توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، ارتقاء مهارت کار و رفاه اجتماعی با رسالت  

میان  ،  کوتاه مدتبلندمدت، های دوره  کلادارهباشد. این ای نیروی کار استان را عهده دار میهای حرفه شاغلین و ارزشیابی صالحیت

آموزشگاه    182ای دولتی،  مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه   12ماهه با ظرفیت    18نوان دوره  مدت و طرح تربیت نیروی کار ماهر تحت ع 

  های سیارتیم ،صنایع و صنوفمراکز آموزش جوار کارگاهی و بین کارگاهی حوزه  ، ی مراکز آموزش جوار دانشگاه ،ای آزادفنی وحرفه

ای و درک صحیح از مطالبات بازار کار و  های منطقهها و قابلیتمتناسب با ظرفیتو به ویژه روستاها    زندان  ها و پادگانآموزی    حرفه

 .نماینداهمیت به مقوله تقاضا محوری برگزار می

 ، خدمات خود را از طریق سایت زنجاندر راستای رضایتمندی و تکریم مشتریان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان   

www.zntvto.ir    دهد به مخاطبین ارائه می 

در صفحه   "پیشنهادات، انتقادات"پورتال از طریق منوی  توانید در  و شکایات می  "پیشنهادات، انتقادات"منظور ثبت و پیگیری  به 

 اصلی اقدام نمایید 

عالوه بر ارائه اطالعات تماس کارشناسان و مدیران به تفکیک هر معاونت در منوی واحدهای سازمانی، امکان ارسال پیام به   

 دارد وجود مدیران سازمان نیز در بخش ارتباط با ما و منوی ارتباط با همکاران از طریق ایمیل سازمانی 

 باشد قابل دسترس مراجعین محترم می "تمیز خدم"کلیه خدمات الکترونیکی شده دستگاه در منوی  

  و  اعالم  متقاضی،  به  شده،  مطرح  درخواست  پیگیری  نتیجه  ممکن  زمان  ترینکوتاه  در  دشومی  سعی  درخواست،  ثبت  محض  به 

 د شو حضوری مراجعه درخواست لزوم صورت در

”نظرسنجی“ در صفحه اصلی پورتال، نظرات خود را مرقوم کرده تا بر اساس آن راهبردهای    منوی  طریق  از  توانند می  کاربران 

 دوشمناسب جهت جلب رضایت اتخاذ  

 

 

  آزمون به  مربوط  امور  جهت نیاز مورد هایسایت 

   advari.irantvto.ir                                                                                                        سامانه آزمون های ادواری،صنعت ساختمان وتفاهم نامه ✓

   azmoon.portaltvto.com                                                                    سامانه ثبت نام و اعالم نتایج آزمون های پایان دوره آموزشی ✓

   pay.portaltvto.com                                                                                                                                          آنالین سامانه پرداخت   ✓

 irantvto.ir                                                                                                                                                  سایت اینترنتی سازمان ✓

 

 

http://www.zntvto.ir/
https://lorestan-tvto.ir/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/advari.irantvto.ir
http://azmoon.portaltvto.com/
https://lorestan-tvto.ir/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b7%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/pay.portaltvto.com
http://www.irantvto.ir/


 

 

 

  آموزش  به  مربوط امور جهت  نیاز مورد هایسایت 

 reg.portaltvto.com/dore/grid/student              های آموزشی                                                                سامانه ثبت نام دوره ✓

 portaltvto.com/moshavere/mosh_general_cnسامانه مشاوره و هدایت شغلی                                                          ✓

 rpc.irantvto.ir                سامانه استانداردهای آموزشی                                                                                                    ✓

 portaltvto.com/niazsanji_roosta/tr_login_c/login                                          های آموزشیسامانه درخواست دوره ✓

 

 

 های آزاد زشگاهآمو  به  مربوط امور جهت  نیاز موردهای سایت 

  

         www.zntvto.ir                                  ها در قسمت اصلی سایتها ، فرمدها، تأسیس آموزشگاهراستانداها،  ها، شهریهها، دستورالعملدرج آئین نامه

 

 

 

 :ارزیابی و پاسخگویی به شکایات 

 

 

 ارتباط با ما

 
 

    

http://reg.portaltvto.com/dore/grid/student
http://www.zntvto.ir/

