
و   فرهنگیان اعالم نتایج آزمون ضمن خدمت فرهنگیان، به منظور ارتقای سطح علمی

دوره   معلمان مشغول به کار در وزارت آموزش و پرورش، این وزارت اقدام به برگزاری

می کند های ضمن خدمت  . 

دوره   به سایت  های ضمن خدمت  آزمون  بنابراین متقاضیان می توانند جهت ثبت نام در

مراجعه کرده و مراحل ثبت نام خود را طی نمایند و اقدام به   خدمت فرهنگیانضمن 

کنند و از اعالم نتایج آزمون ضمن   آزمون های دوره ضمن خدمت فرهنگیان شرکت در

 .خدمت فرهنگیان مطلع شوند

باید مراحلی را در   معلمان جهت اطالع از اعالم نتایج آزمون ضمن خدمت فرهنگیان

طی کنند تا در صورت عدم قبولی بتوانند در مهلت مقرر به ثبت نام  سایت رایا درس 

مجدد آن بپردازند. برای اطالع از نتایج تا انتهای مقاله با ایران تحصیل همراه  آزمون در

 .باشید

 

 

سایتفرهنگیان توسط  ضمن خدمت دوره های  ltms.medu.ir   برگزار می شود و

اطالع از  و همچنین   آموزشی استان خود ثبت نام دوره هایفراگیران گرامی برای  

به برگزاری دوره ها و آزمون ها باید به این سایت مراجعه نمایند  موسسات مجاز . 

 

 

 

 

 اعالم نتایج آزمون ضمن خدمت فرهنگیان 

در بازه های زمانی متفاوت، دوره های ضمن خدمت فرهنگیان برگزار می شوند که می  

 توانند به منظور شرکت در این دوره ها، به سامانه آموزش ضمن خدمت فرهنگیان

اقدام نمایندمراجعه کنند و برای ثبت نام در این دوره ها  . 

  

به صورت آنالین برگزار می شوند بنابراین   دوره های ضمن خدمت  همانگونه که میدانید،

خود نیز باید از طریق   مشاهده نمرات دوره های ضمن خدمت فرهنگیان داوطلبان جهت 

 .اینترنتی اقدام نمایند 

https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%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/


 

 مشاهده نمرات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان 

رایا درس به نشانی در سامانه ای به نام سامانه    rayadars.com  دوره های ضمن خدمت ،

و آزمون های مربوط به آن برگزار می شوند فرهنگیان . 

خدمت و امتیازهای اخذ شده   آزمون های ضمن مربوط به مشاهده نمرات متقاضیان برای

به نام رایا درس مراجعه کنند و مراحل   دوره ضمن خدمت فرهنگیان می بایست به سایت 

را انجام دهند  مشاهده نمرات دوره ضمن خدمت فرهنگیان به مربوط  . 

 

 

 

بر   و رشته های دانشگاه فرهنگیان جهت اطالع از فراموشی رمز ضمن خدمت فرهنگیان

لینک قرمز کلیک نماییدروی  . 

 

 

 

 راهنمای تصویری مشاهده نمرات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان 

 

در مرحله نخست عبارت »سایت رایادرس« را در یکی از مرورگرهای کروم و یا  

فایرفاکس جستجو نمایید. حال بر روی اولین سایت جستجو شده در گوگل کلیک کرده تا  

 .وارد سایت وارد شوید

 

 

 

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/
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/


[caption id="attachment_105688" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مشاهده نمرات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان

 

 

 

به منظور ورود به پنل کاربری خود نام کاربری و کلمه عبور رایا درس را در قسمت  

 .مشخص شده وارد کرده و سپس بر روی گزینه »ورود« کلیک نمایید 

 

 

 

 



[caption id="attachment_105689" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]جواب آزمون ضمن خدمت فرهنگیان

 

 

 

پس از ورود به پنل کاربری خود در رایا درس بر روی گزینه »مشارکت« در منوی  

 .باالی سایت کلیک کرده و سپس بر روی گزینه »کارنامه« کلیک نمایید

 

 

 

 



[caption id="attachment_105692" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]شرکت مجدد در آزمون ضمن خدمت فرهنگیان

 

 

ها و امتیازات دوره به شما نمایش داده می شوند و می توانید این   کارنامه در ادامه

 .اطالعات را به طور دقیق مشاهده نمایید

 

 

 



[caption id="attachment_105696" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سایت رایادرس

 

 

 

 جواب آزمون ضمن خدمت فرهنگیان 

درصد از نمره کل می باشد. از   60نمره قبولی در هر یک از دوره های ضمن خدمت، 

د، به  آنجایی که هر یک از آزمون های دوره ضمن خدمت در بارم بندی مختلفی می باشن 

طور دقیق مشخص نیست که نمره قبولی در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان چه میزان  

 .است

  

و دریافت گواهی   دوره های ضمن خدمت فرهنگیان توجه داشته باشید که قبولی در

میسر نمی باشد و الزم   نمره قبولی در آزمون ها فقط با کسب دوره های ضمن خدمت نامه

نهایی کسب کرده باشند نمره قبولی  های الزم را برای کسباست که داوطلبان امتیاز  . 

دوره های ضمن خدمت، طرح   شرکت مداوم در کالس ها، داشتن عملکرد مناسب در

نهایی تاثیرگذار   نمره کل پرسش های غیر تکراری و ... از جمله امتیازهایی که بر روی

 .می باشند



  

در   فرهنگیان نگیان، الزم است کهدوره های ضمن خدمت فره در نتیجه جهت قبولی در 

نمره، امتیازهای الزم را در هنگام   درصد از کل 60و کسب نمره  آزمون کنار شرکت در 

خود را دریافت کنند  دوره ها کسب کنند تا بتوانند در نهایت گواهی پایان دوره شرکت در . 

 

 

 

و سامانه شمیم دانشگاه  جهت اطالع از اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  فرهنگی ان

 

 

 

 شرکت مجدد در آزمون ضمن خدمت فرهنگیان 

قبول شده و یا از طریق دانشگاه فرهنگیان   استخدام آموزش و پرورش متقاضیانی که در

شرکت و   دوره های ضمن خدمت فرهنگیان به شغل معلمی وارد شده اند، باید در

در آزمون های ضمن خدمت   ا در نهایت بتوانندکنند ت  دریافت را 100از  60 نمره حداقل

را کسب کنند، می   نمره قبولی  قبول شوند اما در صورتی که افراد نتوانند این فرهنگیان

را کسب کنند. آزمون های تکرار   نمره قبولی شرکت کنند و  آزمون های مجدد توانند در 

زار خواهند شددر سایت رایا درس به صورت نامحدود برگ  دوره های ضمن خدمت نیز  . 

 

 

 

به   سامانه مدیریت یادگیری توسط  ضمن خدمت فرهنگیانو  آزمون الکترونیکی رتبه بندی

 .اجرا می گردد rayadars.com نشانی

 

 

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%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%85-%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%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%85-%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%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%85-%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%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%85-%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/


 

الزم به ذکر است داوطلبان باید در نظر داشته باشند که تعداد دفعات مجاز شرکت  

داوطلبان تا پیش از پایان  به شرطی نامحدود است که  آزمون ضمن خدمت فرهنگیان در

 .دوره اقدام به شرکت در این آزمون ها نمایند

  

ساعت امکان شرکت در   6متقاضیان توجه داشته باشند که سیستم رایا درس در هر 

را برای داوطلبان فراهم کرده است و این محدودیت   آزمون ضمن خدمت فرهنگیان دو 

 .برای داوطلبان وجود خواهد داشت

 

 

 

و سواالت مصاحبه دانشگاه  جهت اطالع از لیست دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  فرهنگیان

 

 

 

یان اخبار آزمون ضمن خدمت فرهنگ  

ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان برای شرکت معلمان در دوره های کوتاه مدت  

قابل دسترسی  ltms.medu.ir آموزشی از طریق سامانه جامع مدیریت یادگیری به نشانی

 .است و فرهنگیان می توانند برای شرکت در این دوره ها اقدام کنند

های گفت: سازمان بسیج فرهنگیان دوره گیالن سپاهجامعه فرهنگیان  بسیج مسئول سازمان 

های بعد  را با هدف انتقال این الگو به نسل سلیمانی سردار مکتب ضمن خدمت ترویج

کندبرگزار می . 

 

 خالصه مطالب 

+  1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا اعالم نتایج آزمون ضمن خدمت فرهنگیان 

عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از  لینک مشاهده نمرات را برای شما 

https://irantahsil.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%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%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%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/


خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص جواب آزمون ضمن خدمت  

فرهنگیان و مشاهده نمرات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان برای شما عزیزان پیش آمد،  

  می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل

 .دریافت نمایید 

 


