
می  برای ثبت نام جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت فعال شد. کلیه افراد فرهنگی  ضمن خدمت فرهنگیانسامانه 
ltms.medu.ir توانند در زمان مشخص شده برای ثبت نام در این دوره به سایت ضمن خدمت فرهنگیان به آدرس 

 .مراجعه کرده و اقدامات الزم را در این سامانه انجام دهند

ه اقدامی برای ثبت نام در سامانه، باید از زمان و نحوه از آن جایی که هر یک از فرهنگیان محترم قبل از هر گون
انجام این کار اطالعات الزم را بدست آورند از این رو یاری خواستن از مشاوری خبره و کاردان در این زمینه می  

  .تواند بسیار مفید باشد

ین سامانه می توانید با تیم  برای سهولت کسب اطالعاتی در رابطه با نحوه ثبت نام در سایت و زمان ثبت نام در ا
 .مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

  

 

از سراسر  نحوه ثبت نام در سایت ضمن خدمت فرهنگیان جهت شرکت در کالس های ضمن خدمت برای اطالع از 
 .حاصل فرماییدتماس   ایران تحصیل مشاوره مرکز  با کشور از طریق تلفن ثابت

از طریق تلفن ثابت بدون   تماس(تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952
 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8از  گرفتن کد پاسخگویی

  

 .ثبت نام کنید ltms.medu.irجهت شرکت در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان قبل از هر چیز باید در سامانه 

  

   آدرس سامانه ضمن خدمت فرهنگیان چیست؟

است که تمامی مراحل ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان در این   ltms.medu.ir آدرس سامانه ضمن خدمت فرهنگیان
 .سایت انجام می شود

 .این سایت به نام سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان نیز مشهور است

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ه ثبت نام در سامانه شمیم دانشگاه فرهنگیانزمان و نحوبرای اطالع از 

  

  چه زمانی می توان برای ثبت نام در سامانه اقدام کرد؟

باید به آن توجه الزم را   ltms یکی از مسائل و موضوعاتی که در رابطه با ثبت نام در سایت ضمن خدمت فرهنگیان
 .در نظر گرفته شده برای ثبت نام در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان استمبذول داشت در رابطه با زمان  

در مورد زمان اختصاص داده شده برای ثبت نام در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان باید خدمت شما عرض کنیم که 
زمان دقیقی برای ثبت نام در در سایت ضمن خدمت فرهنگیان اعالم نشده است و هر یک از ادارات آموزش و  

رش مناطق مختلف می توانند زمان مورد نظر خود را برای این امر بر حسب نیاز خود به برگزاری کالس های  پرو
 .ضمن خدمت اعالم کنند
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 ثبت نام سامانه ضمن خدمت فرهنگیان  

  

 راهنمای تصویری ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان 

برای ثبت نام کافی است به آدرس این سامانه مراجعه نمایید. پس از ورود برا ثبت نام ارائه نام کاربری و رمزعبور 
 .نیز الزامی است

 رمزعبور و کاربری نام سپس  این دوره ها، گزینه فراگیران است که باید روی آن کلیک نمایید.گزینه تعیین شده برای 
 .شوید وارد موردنظرتان پنل به و کرده وارد  را خود

عالوه بر این در سامانه امکان شرکت در آزمون های ضمن خدمت نیز وجود دارد. برای ورود به بخش آزمون های  
 .ری و رمزعبور مورد نیاز استضمن خدمت نیز به نام کارب

 .نام کاربری شما کد ملی و رمز عبور شما، همان رمز عبور فراگیری می باشد

از آن جایی که کسب اطالعات و آشنایی با مراحل ثبت نام در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان برای هر یک از افراد و  
این بخش قصد داریم با ذکر نحوه ثبت نام در سایت   متقاضیان شرکت در این دوره ها الزامی و مهم است در نتیجه در

 .ضمن خدمت فرهنگیان در خدمت شما باشیم و مراحل را به صورت تصویری خدمتتان توضیح دهیم

 .شوید ltms.medu.irدر اولین مرحله ثبت نام در سایت ضمن خدمت فرهنگیان باید وارد آدرس این سامانه یعنی 
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باید از میان گزینه های موجود در صفحه به نمایش درآمده گزینه   ltms سامانه ضمن خدمت فرهنگیانبعد از ورود به 
 .ثبت نام متقاضیان مدرس را انتخاب کرده و بر روی آن کلیک کنید

در صفحه بعدی می توانید کلیه شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده برای ثبت نام در دوره های ضمن خدمت را  
 .مشاهده کنید

در اینجا باید تمامی مطالب و شرایط مندرج در این صفحه را به دقت مطالعه کنید و سپس گزینه مطالب فوق را  
 .مطالعه کردم و مایل به ثبت نام می باشم موجود در پایین صفحه را بزنید

د، سپس  بعد از این مرحله نوبت به مشخص کردن دستگاه، استان و منطقه مورد نظر جهت تدریس در آن می رس
 .کلیک بر روی گزینه تأیید و ادامه می رسد که باید برای آن اقدام کنید

پس از طی مراحل مذکور در باال نوبت به تکمیل تمامی فیلدهای موجود در فرم ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه  
 .مدت فرهنگیان می رسد که باید برای این امر اقدام کنید

م می توان از کد پرسنلی، پست الکترونیک و جنسیت نام برد که باید آن ها را در  از میان موارد مندرج در این فر 
 .فیلدهای مربوطه درج کنید

  

باید به صفحه اصلی سایت برگردید و از میان گزینه های به نمایش درآمده بر روی  بعد از تکمیل فرم مذکور الزاما  
 .گزینه فراگیران کلیک کنید

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/سایت-ضمن-خدمت-فرهنگیان.jpg


  

  

 

  

  

از شما خواسته می شود که دو گزینه رمز عبور و نام کاربری خود را در سامانه ثبت نام ضمن در صفحه بعدی  
 .خدمت فرهنگیان در فیلدهای مربوطه وارد کنید

در مرحله بعدی نوبت به تکمیل وضعیت کاری و همین طور مشخصات فردی تان در سایت ضمن خدمت فرهنگیان 
 .گزینه ذخیره اطالعات را بفشاریدمی رسد. بعد از این کار به مراتب باید 

در صورت صحیح وارد کردن اطالعات و انجام تمامی موارد درخواستی از طرف سیستم کد رهگیری برای شما 
 .ارسال می شود که باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

  

  

 ltms.medu.ir معرفی سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

که با نام وبسایت جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان نیز نامیده می شود،   ltms سایت ضمن خدمت فرهنگیان
از جمله سامانه هایی است که توسط آموزش و پرورش برای خدمت به فرهنگیان راه اندازی شده است. یکی از  

ند در آن ثبت کاربردهای اصلی این سامانه فراهم کردن دسترسی به دوره های ضمن خدمت است که فرهنگیان می توان

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/06/ltms.jpg


انجام ltms.medu.ir نام نمایند. کلیه عملیات مربوط به نام نویسی در این دوره ها از طریق همین سامانه در آدرس
 .خواهد شد

  

  

 آشنایی با دیگر قسمت های سامانه ضمن خدمت 

اطالع از این  شاید برای برخی افراد سوال باشد که دوره های ضمن خدمت شامل چه مواردی می شوند. برای 
 .موضوع کافی است وارد سامانه شوید و با کلیک روی دوره های ضمن خدمت از آن اطالعات کافی را بدست آورید

  

  

 ثبت نام مدرسین 

اگر جزء فرهنگیانی هستید که تقاضای شرکت در دوره های ضمن خدمت را دارید، می توانید از طریق سامانه ضمن  
 .رس اعالم کنیدخدمت اقدام کرده و خود را مد

  

  

 دسترسی به میز خدمت

یکی دیگر از خدمات سامانه ضمن خدمت، دسترسی به میز خدمت و خدمات الکترونیک آن است. از جمله امکانات  
 .دیگر این سامانه، می توان به تابلو اعالنات، لیست خدمات و نظرسنجی ها وجود دارد

  

  

 بازیابی رمز عبور 

نیاز است، رمز عبور داشته باشید. اگر رمز عبور خود را   ltms ی استفاده از سامانههمانطور که می دانید برا
 .فراموش کرده اید، می توانید از طریق سامانه برای بازیابی آن اقدام کنید

  

  

 مزایای انجام ضمن خدمت فرهنگیان 

ته می شود، که شامل موارد  با استفاده از دوره های ضمن خدمت یک سری مزایا برای فرهنگیان عزیز در نظر گرف
 .زیر است

 .اگر هزار ساعت آموزش را بگذرانید، افزایش حقوق دریافت خواهید کرد



 .می توانید افزایش رتبه بگیرید

 .می توانید در آینده شانس بیشتری برای معاون یا مدیر مدرسه شدن داشته باشید

 .به عالوه جا به جایی و انتقال شما آسان تر خواهد شد

 .توانید برای تدریس اولویت بیشتری داشته باشیدمی 

امتیاز دریافت خواهید کرد. به صورت کلی حداکثر ساعتی که   75به ازای هر یک ساعت ضمن خدمت که ثبت کنید، 
 .امتیاز است 750برای ضمن خدمت تان اعمال می شود، هزار ساعت معادل 

ساعت است. البته این میزان   250تا  200شود، بین  در طول یک سال تحصیلی نیز حداکثر ساعتی که اعمال می
 .ساعتی است که در سامانه ثبت می شود و شما می توانید مقدار بیشتری را نیز بگذرانید

  

  

 برترین دوره های برون سازمانی ضمن خدمت فرهنگیان 

 .ود، در اختیار شما قرار دهیمدر این قسمت همراه ما باشید تا برترین دوره هایی را که در این سامانه برگزار می ش

  زیر دوره 9 شامل که  است(  تخصصی معلمان شغلی دانش)  فرهنگیان خدمت ضمن  ساعته 200 بسته اولین دوره 
 .شد خواهد

  

  

 ساعته ضمن خدمت فرهنگیان  200بسته 

 ۹۱۴۰۰۴۵۷اصول طراحی آموزشی با کد دوره 
دوره  آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش با کد 

۹۱۴۰۱۱۷۶ 

 ۹۱۴۰۰۳۱۱راهنمای عملی تهیه طرح درس با کد دوره  ۹۱۴۰۱۱۷۷روانشناسی تربیتی با کد دوره 

 ۹۱۴۰۰۳۲۲روش فعال یاددهی یادگیری با کد دوره  ۹۱۴۰۰۳۱۲روش ها و فنون تدریس با کد دوره 

 ۹۱۴۰۰۷۱۵ دوره کد  با توصیفی –ارزشیابی کیفی 

 ۹۱۴۰۱۴۰۹اقدام پژوهی با کد دوره 

  

   ۹۹۵۰۶۱۱۷درس پژوهی با کد دوره 

  

  

ساعته جامع صالحیت حرفه ای معلمان ) ویژه متوسطه اول ( است که شامل موارد زیر می  70دومین دوره بسته 
 .شود

  



 

 ساعته جامع صالحیت حرفه ای معلمان 70بسته 

اخالق حرفه ای با کد دوره  
۹۹۵۰۶۸۶۹ 

آن با تدریس و مهارت مرتبط با 
 ۹۹۵۰۶۸۷۱کد دوره 

مدیریت کالس با کد دوره 
۹۹۵۰۶۸۷۰ 

مهارت سنجش و ارزشیابی با 
 ۹۹۵۰۶۸۸۶کد دوره 

فناوری آموزشی با کد دوره 
۹۹۵۰۶۸۸ 

 

  

  

ساعته جامع صالحیت حرفه ای معلمان ) ویژه دبیران متوسطه دوم ( می باشد که این بسته نیز  70سومین دوره بسته 
 .های زیر می شودشامل دوره 

  

 

 ساعته جامع صالحیت حرفه ای معلمان 70بسته 

 ۹۹۵۰۶۸۷۱تدریس و مهارت مرتبط با آن با کد دوره  ۹۹۵۰۶۸۶۹اخالق حرفه ای با کد دوره  

 ۹۹۵۰۶۸۹۲آموزش الکترونیکی با کد  ۹۹۵۰۶۸۷۰مدیریت کالس با کد دوره 

ارزشیابی آموزش های الکترونیکی با کد دوره 
۹۹۵۰۶۸۹۱ 

 

  

  

 .ساعته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان است که شامل سه بسته می شود 110چهارمین دوره بسته 

 

 

 ساعته جامع مهارت حرفه ای و تخصصی معلمان  110بسته 

 ۹۱۴۰۱۵۲۲دوره مدیریت کالس درس با کد دوره  ۹۱۴۰۲۴۰۹دوره مهارت بدو خدمت معلمان با کد دوره 

آموزش الکترونیکی با کد دوره  elearning دوره
۹۱۴۰۰۸۱۰ 

 

  

  

 : دوره می باشد 3ساعته جامع فناوری نوین آموزشی می باشد که این بسته شامل  94پنجمین بسته 



  

 

 ساعته جامع فناوری نوین آموزشی 94بسته 

 ۹۲۰۰۲۴۱۴دوره تولید محتوای الکترونیک با کد دوره 

کار نوآورانه ) استارت آپ ( با دوره راه اندازی کسب و 
 ۹۹۵۰۶۷۲۸کد دوره 

 

دوره مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه با کد  
 ۹۲۰۰۳۰۷۹دوره 

 

  

  

 .داد خواهید آموزش را زیر موارد  آن در که است فتوشاپ ای رایانه گرافیک ساعته 48 ششمین دوره 

  

  

 فاده از ابزارها و منوهای گوناگون نرم افزار توانایی است توانایی کار با نرم افزار فتوشاپ

 توانایی رتوش و مونتاژ عکس توانایی تولید انیمیشن 

توانایی استفاده از افکت های گوناگون برای ویرایش  
 تصاویر 

 

 توانایی تولید تصاویر و طراحی بنرهای با کیفیت 

 

توانایی تولید صفحات و تصاویر مناسب برای صفحات 
 وب 

 

طراحی بروشور / طراحی کارت ویزیت / چاپ  پوستر / 
 عکس پرسنلی

  

  

  

  آیا امکان ویرایش اطالعات بعد از ثبت نام در سامانه وجود دارد؟

شاید در زمان ثبت نام در سایت ضمن خدمت فرهنگیان موردی را به اشتباه وارد کرده اید و می خواهید بدانید که آیا  
 اقدام کرد یا خیر؟می توان برای ویرایش آن 

در پاسخ باید خدمت شما عرض کنیم که بله به مراتب این امکان در اختیار شما قرار داده شده است و می توانید با  
و درج نام کاربری و رمز عبور برای ویرایش اطالعات درج شده   ltms ورود مجدد به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان
 .زم را انجام دهیددر سایت ضمن خدمت فرهنگیان اقدامات ال

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید بهترین کشور برای اعزام به خارج فرهنگیانبرای اطالع از 

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7/


  

  امتحان ضمن خدمت در چه تاریخی برگزار می گردد؟

 .پس از اتمام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان و برگزاری کامل کالس ها نوبت به گرفتن امتحان از معلم ها می رسد

پس از برگزاری امتحان در صورت قبولی و کسب نمره مورد نظر مدرکی هم به معلمان داده می   دقت داشته باشید که
 .شود

از جمله سؤاالتی که بسیاری از معلمان شرکت کننده در امتحان ضمن خدمت فرهنگیان به دنبال یافتن جوابی مناسب 
 زار می شود؟ برای آن هستند این است که امتحان ضمن خدمت فرهنگیان در چه تاریخی برگ

در پاسخ به این سؤال باید خدمت شما عرض کنیم که بعد از اتمام کالس ضمن خدمت که از قضا در زمینه های  
مختلفی براساس حوزه کاری شماست نهایتا  تا سه هفته بعد شاهد برگزاری امتحان هستید و می توانید در این آزمون  

 .شرکت داشته باشید

 .ان برگزاری آزمون یک هفته بعد از اتمام کالس ها نیز وجود دارد البته دقت کنید که حتی امتح

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید زمان و نحوه اعالم نتایج آزمون عملی تربیت بدنیبرای اطالع از 

  

  

  آیا امتحان ضمن خدمت تنها یک بار برگزار می شود؟

خدمت   برخی از افراد بنا به دالیلی از جمله به دست آوردن نمره پایین تمایل به شرکت مجدد در آزمون ضمن
 .فرهنگیان را دارند

حتی در این میان کسانی هم هستند که حال به هر دلیلی اعم ار درگیری و یا بیماری مؤفق به شرکت در آزمون ضمن  
 .خدمت فرهنگیان نشده اند و قصد دارند بار دیگر در این امتحان شرکت کنند

آزمون ضمن خدمت برای شما دوست عزیز فرهنگی در اینجا باید عرض کنیم که خوشبختانه امکان برگزاری مجدد 
 .فراهم شده است و می توانید برای این امر اقدامات الزم را انجام دهید

  

  

  برای قبولی در این دوره چه نمره ای را باید بدست آورم؟

گواهی نامه  برای قبولی در آزمون ضمن خدمت، باید حداقل نمره را بدست آورید تا به این ترتیب مؤفق به دریافت
 .قبولی شوید

باید  حداقل نمره مورد نظر برای قبولی در آزمون ضمن خدمت دوازده است. در صورت عدم کسب این نمره الزاما  
 .مجددا  در آزمون شرکت بفرمایید

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%86%db%8c/


  

  

   آزمون ضمن خدمت فرهنگیان طی چند مرحله برگزار می شود؟

ضمن خدمت طی چهار دوره برای افراد متقاضی برگزار می باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که آزمون 
 .شود و هر فرد فرهنگی باید نمره الزم را در این آزمون ها بدست آورد تا در نتیجه گواهی نامه ای را دریافت کند

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید لیست رشته های ارائه شده در دانشگاه فرهنگیانبرای اطالع از 

  

  

 دوره های ضمن خدمت فرهنگیان به چه شکل برگزار می شوند؟

ی ضمن خدمت فرهنگیان باید عرض کنیم که امکان برگزاری این دوره ها چه به  در رابطه با نحوه برگزاری دوره ها
 .صورت اینترنتی و چه به شکل حضوری وجود دارد

البته دقت داشته باشید که تا قبل از شیوع ویروس کرونا در ایران شاهد برگزاری این دوره های آموزشی به صورت  
 .حضوری و با حضور فرد فرهنگی در محل بودیم

ما در حال حاضر امکان برگزاری دوره های حضوری برای حفظ سالمتی فرهنگیان عزیز و عدم درگیری آن ها به  ا
 .برگزار می شود ltms ویروس کرونا وجود ندارد و تمامی کالس ها به صورت اینترنتی و آنالین در سامانه

  

  

 فراموشی رمز عبور سامانه ضمن خدمت فرهنگیان 

  

  

  دارد؟شرکت در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان چه مزیت هایی را برای فرد به همره 

چه فایده ای دارد و   ltms شاید این پرسش برای شما هم مطرح شود که برگزاری دوره های ضمن خدمت در سامانه
 اصال  چه الزامی برای شرکت در آن ها وجود دارد؟ 

در پاسخ باید عرض کنیم که یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این کالس های آموزشی باال رفتن حقوق و دریافتی 
 .هاستمعلم 

 .در واقع، این دوره های ضمن خدمت امتیازاتی را برای فرد در پی دارد که می تواند موجب افزایش حقوق وی شود

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86/


عالوه بر این، به هیچ وجه نباید از تأثیر دوره های ضمن خدمت بر ارزشیابی ساالنه فرهنگیان غافل شد. همین 
بی باال ببرد و در نهایت منجر به انتخاب وی به عنوان معلم  موضوع می تواند امتیاز فرد فرهنگی را در این ارزشیا

  .نمونه شود

مورد دیگر این که، با شرکت در این دوره های آموزشی می توانید دانش و اطالعات خود را تا حد زیادی باال ببرید و 
گیری بهتر دروس از بدین ترتیب تدریس بهتر و باکیفیت تری در سر کالس های درس داشته باشید که نتیجه آن یاد

 .طرف دانش آموزان است

  

  

   آیا معلمان مدارس غیردولتی نیز امکان ثبت نام در سامانه ضمن خدمت را دارند؟

شاید تصور برخی از افراد این باشد که تنها معلمان مشغول به کار در مدارس دولتی امکان ثبت نام و شرکت در دوره 
 .ندرا دار ltms های ضمن خدمت در سامانه

اما باید عرض کنیم که به هیچ وجه اینطور نیست و معلمان مشغول به کار در مدارس غیردولتی هم می توانند در 
دوره های ضمن خدمت شرکت داشته باشند و حقوق و دریافتی خود را باال برده و به افزایش امتیاز خود برای انتخاب 

 .به عنوان معلم نمونه کمک کنند

که محدودیتی در این رابطه برای معلم ها وجود ندارد و هر فرد برای باال بردن توانایی های پس مالحظه می کنید 
خود برای تدریس در کالس درس و افزایش سطح یادگیری دانش آموزان می تواند در دوره های ضمن خدمت از  

 .طریق مراجعه به سامانه ثبت نام کرده و در این دوره ها شرکت کند

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید اعالم اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیانمان و نحوه زز برای اطالع ا

  

  

  آیا تنها معلمان امکان ثبت نام در این دوره ها را دارند؟

شاید این پرسش در ذهن شما هم ایجاد شود که آیا تنها معلم ها امکان ثبت نام و شرکت در این دوره ها را دارند یا این  
 می توانند از این دوره های جامع آموزشی استفاده کنند؟ که مدیران هم 

در پاسخ به این پرسش مهم باید خدمت شما عرض کنیم که به جز معلمان مدیران هم می توانند برای ثبت نام در 
 .سامانه ضمن خدمت اقدام کرده و در این دوره ها شرکت داشته باشند

  

  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/


از سراسر  زمان ثبت نام در سایت ضمن خدمت فرهنگیان جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت  برای آشنایی با
 .کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

از طریق تلفن ثابت بدون   تماس(تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952
 شب حتی ایام تعطیل 1صبح الی  8از  پاسخگوییگرفتن کد

  

  

   مطالب مرتبط

ltms  فرهنگیان ثبت نام ضمن خدمت 

fish.medu.ir 

 سامانه گلستان دانشگاه فرهنگیان

 فیش حقوقی فرهنگیان

 سامانه سنجش و پایش کیفی آموزش و پرورش

 سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان

 زمان و نحوه ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان

 ثبت نام سامانه شمیم دانشگاه فرهنگیان 
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