
 بسمه تعالی

 راهنمای ثبت نام در سامانه مدیریت آموزشی

 سامانه آموزشی بخش  http://erqz-mporg.irورود به سامانه  به آدرس -1

 خدمات الکترونیک بخش انتخاب -2

اطالعات عمومی متقاضیان  و تکمیل فرمهای درخواست تعیین صالحیت مدرسیندر بخش  "بخشنامه ها و پیوستها"دانلود -3

  (  2اطالعات موضوعی متقاضیان تدریس )پیوست   و  (1)پیوست

 در بخش تعیین صالحیت مدرسین "درخواست جدید"انتخاب -4

 : و ارسال آن از طریق سامانه  به شرح ذیلتکمیل فرم درخواست و سپس بارگذاری فایلهای اسکن شده -5

 تصویرآخرین مدرک تحصیلی 

 تصویرآخرین حکم کارگزینی 

  راهنما 4تکمیل شده موضوع بند فرمهای 

  راهنما  1تصویر فیش واریزی موضوع بند 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور  29/8/1397مورخ  464185بخشنامه شماره  5واریز شهریه دوره های آموزشی موضوع بند -6

ریال می باشد که   7.560.000مبلغ  که توسط مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین برگزار خواهد شد؛

 نسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند. قبل از برگزاری دورهمتقاضیان میبایست از دو طریق 

 : مراجعه حضوری به بانک و واریز مبلغ به شماره حساب ذیل: روش اول

  "درآمد اختصاصی سازمان برنامه وبودجه کشور  "به نام  4001004503025663  شماره حساب : 

  327004577102500000000000000077شناسه واریز :  

 IR  700100004001004503025663   شماره شبا :

            مرکز آموزش و: درج شناسه پرداخت و شناسه واریز  در فیش واریزی  به هنگام پرداخت شهریه دوره های آموزشی  1نکته

 پژوهش های توسعه و آینده نگری این سازمان به شماره حساب اعالم شده ، الزامی می باشد .

: اعضای هیئت علمی ، معلمان و افرادی که دارای مدارک تحصیلی مرتبط با رشته علوم تربیتی )کلیه گرایشها ( هستند مبلغ 2نکته 

 واریز نمایند .  ریال به حساب اعالم شده 3.240.000

متقاضیان میتوانند با دریافت نام کاربری و گذرواژه خود از مرکز با ورود به کارتابل خود در سامانه مدیریت آموزشی  روش دوم:

 کارکنان دستگاههای اجرایی اقدام به پرداخت شهریه به صورت آنالین و غیر حضوری نمایند . 

 هریه قبل از شروع دوره، امکان شرکت در دوره وجود نخواهد داشت.شایان ذکر است درصورت عدم پرداخت مبلغ ش

 تماس حاصل نمائید. 6یا   2ی  داخل   33320088-  33320087هرگونه سوال با شماره های دریافت پاسخ به جهت -7


