
، سامانه  ltms مشکل ورود سایت ضمن خدمت فرهنگیان و مشکل در ورود به سامانه

فرهنگیان که با نام سامانه  ضمن خدمت  برگزاری مجازی دوره های  ltms   آن را می

شناسیم، دوره هایی را برای کارمندان شاغل در بخش آموزشی وزارت آموزش و  

 .پرورش برگزار می نمایند

افرادی که دوره های ضمن خدمت فرهنگیان را در سامانهدر نتیجه اغلب   ltms   می

 ltms گذرانند با مشکل ورود سایت ضمن خدمت فرهنگیان و مشکل در ورود به سامانه

 .مواجه خواهند شد

به علت بروزرسانی و تغییرات ایجاد شده   LTMS اغلب اوقات مشکل ورود به سامانه 

ینده برطرف خواهند شد. برای آگاهی از نحوه  در سایت است که حداکثر در چند روز آ

تا   ltms رفع مشکل ورود سایت ضمن خدمت فرهنگیان و مشکل در ورود به سامانه

 .انتهای متن با ایران تحصیل همراه باشید

 

 

 

 

سامانه ضمن خدمت فرهنگیانخود در    ورود به حساب کاربری  برای  LTMS  در قسمت ،

خود را وارد نمایید  رمز عبور: کد ملی سمت خود و در ق  کد کاربری: کد پرسنلی  . 

 

 

 

 مشکل ورود سایت ضمن خدمت فرهنگیان 

 : برخی از این مشکالت که احتماال بیشتر افراد با آن روبرو هستند عبارتند از

 حذف بخش زیادی از ساعات گذرانده شده ضمن خدمت ︎▪

 پر شدن سقف سالیانه ︎▪

 فعال نشدن بخش آزمون پایان دوره ها ︎▪

 عدم نمایش کالس های ضمن خدمت ︎▪

 فعال نشدن کالس های ضمن خدمت در تاریخ مقرر پس از ثبت نام ︎▪

 عدم نمایش دوره های گذرانده شده︎▪



 فراموشی رمز ضمن خدمت فرهنگیان ︎▪

▪︎ می   پیش آمده برای کاربران سامانه ضمن خدمت فرهنگیان و … از جمله مشکالت

 .باشد

 

 

 

 

و اسامی پذیرفته شدگان   جهت اطالع از لیست رشته های ارائه شده در دانشگاه فرهنگیان

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید   دانشگاه فرهنگیان

 

 

 

 

 ltms مشکل در ورود به سامانه

در هنگام ورود به سامانه به سایت ضمن خدمت فرهنگیان، بسیاری از کاربران با خطای  

 .سرور را مواجه شده و برای ورود به سایت با مشکل مواجه می شوند 

خود سامانه است و مشکل از اینترنت یا دستگاه  اما باید بدانید که خطای سروری از سمت  

جز صبر کردن راهی   ltms شما نیست. برای رفع مشکالت سروری و امنیتی سامانه

 .نیست تا در طول چند روز بر طرف شود

 

 چرا سایت ضمن خدمت فرهنگیان باز نمیشه؟ 

به زودی  خطاهایی مانند عدم نمایش کالس ها و دوره ها مربوط به خود سامانه است که  

رفع می شود اما جهت رفع دیگر مشکالت الزم است با کارشناسان پشتیبانی در ارتباط  

باشید تا به رفع خطا بپردازند. الزم به ذکر است که با توجه به بروزرسانی سامانه ال تی  

 .ام اس، فراگیران می بایست در بخش نام کاربری، کد ملی خود درا وارد نمایند

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/
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/
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/


 

 

 

داشته باشید که این سایتتوجه  ضمن خدمت   سامانه تنها مرجع رسمی و قانونی  

 .می باشد ltms.medu.ir به آدرس اینترنتی فرهنگیان

 

 

 

 ltms.medu.ir راهنمای ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان 

است  سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان  سامانه ضمن خدمت فرهنگیان،

با آدرس اینترنتی  مرجع رسمی و قانونی تنها  که  ltms.medu.ir می باشد. 

لینک ورود را انتخاب کنید  ورود مستقیم به سایت فرهنگیان مرحله نخست: برای . 

مرحله دوم: بعد از ورود به سامانه ضمن خدمت فرهنگیان، از میان گزینه های موجود،  

 .گزینه »فراگیران« را انتخاب کنید

دوره های  دوره های ضمن خدمت، می توانید گزینه فهرست برای مشاهده لیست

را مشاهده نمایید ها دوره خدمت را انتخاب کرده و لیست ضمن . 

برای ورود به هریک از بخش های سامانه ضمن خدمت فرهنگیان نیاز   مرحله سوم:

خواهید داشت نام کاربری و رمز عبور  به . 

نام کاربری و رمز عبور خود را در کادر ورود فراگیران وارد کنید. نام کاربری همان کد  

انه ضمن خدمت فرهنگیان، می  سام ملی است و پس از ورود به پنل کاربری خود در

کنید ثبت نام توانید در دوره های مورد نظر خود  . 

 

 

 

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/


و  بهترین کشور برای اعزام به   جهت اطالع از ثبت نام در سامانه شمیم دان شگاه فرهنگیان

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید خارج فرهنگیان 

 

 

 

 راهنمای تصویری ورود سایت ضمن خدمت فرهنگیان 

 

 بعد از ورود به سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان به آدرس •

ltms.medu.ir  وارد صفحه زیر می شوید که دارای بخش های مختلفی از جمله ،

آزمون های پرسنل، مدیر دوره، پنل موسسات و … می باشد. برای ثبت نام بر  

 .روی گزینه “ثبت نام متقاضیان مدرس” کلیک نمایید 

 

 

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%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/
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/
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/
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/


[caption id="attachment_105579" align="aligncenter" width="600"]

 
 ltms.medu.ir[/caption] راهنمای ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان 

 

 

مرحله الزم است با دقت این بخش را مطالعه نموده و سپس تیک عبارت  در این   •

نمایید “مطالب فوق را مطالعه کردم و مایل به ثبت نام می باشم” را فعال . 

 

 



[caption id="attachment_105580" align="aligncenter" width="600"]

 
 ltms[/caption] مشکل در ورود به سامانه

 

 

ل باال، کادری همانند تصویر زیر نمایش داده می شود که الزم  بعد از انجام مراح •

است دستگاه، استان و منطقه مورد تقاضای خود برای تدریس را به ترتیب انتخاب  

 .نموده و کلید “تایید و ادامه” را بفشارید

 

 

 



[caption id="attachment_105581" align="aligncenter" width="600"]

 
فرهنگیان باز نمیشه؟ چرا سایت ضمن خدمت  [/caption] 

 

 

 

در ادامه، فرم ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان نمایش داده می شود که   •

  بخش اول آن مربوط به وارد نمودن اطالعاتی همچون مشخصات فردی، مدرک

 .تحصیلی، سهمیه ایثارگری، مهارت در فناوری اطالعات و … می باشد

 

 

 



[caption id="attachment_105583" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بخش های مختلف سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

 

 

 

در بخش دوم فرم ثبت نام اینترنتی باید اطالعات مورد درخواست را در کادرهای  •

 .مربوطه درج نموده و در نهایت، روی عبارت “ثبت اطالعات” کلیک کنید

 

 

 



[caption id="attachment_105585" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]فراموش کردن رمز عبور سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

 

 

در صورتی که در هر یک از مدارس غیردولتی مشغول به فعالیت می باشید، می توانید با  

صفحات بعدی،  در   انتخاب گزینه “ثبت نام کادر اداری و آموزشی مدارس غیردولتی” 

را بفشارید که در این   “ارسال اطالعات” اطالعات مورد نیاز را درج نمایید و سپس کلید

در اختیار شما قرار می گیرد یک نام کاربری و یک رمز عبور  حالت . 

 .اکنون دوباره به صفحه ابتدایی بازگشته و گزینه “فراگیران” را انتخاب نمایید  •

 

 



[caption id="attachment_105587" align="aligncenter" width="600"]

 
 ltms[/caption] مشکل در ورود به سامانه

 

 

جهت ورود به پنل شخصی خود “نام کاربری” و “رمز عبور” را در کادر های   •

 .مربوطه وارد کرده و در نهایت گزینه “ورود به سامانه” را بفشارید

 

 

 

 



[caption id="attachment_105588" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

 

 

 

 بخش های مختلف سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

 :سامانه ضمن خدمت فرهنگیان دارای بخش های زیر می باشد

 آزمون ها︎▪

 فراگیران ︎▪

 کارشناسان︎▪

 مدیر دوره︎▪

 مدیران مدارس ︎▪

 ورود متقاضیان مدرسی︎▪

 مدرس دوره︎▪

 پرسنل مدارس غیردولتی︎▪

 ثبت نام متقاضیان مدرس ︎▪

 موسسات دارای مجوز ︎▪



 پنل موسسات پیشنهادات و انتقادات︎▪

 گزارشات مردمی ︎▪

 

 

 

بر   و سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه فرهنگیان جهت اطالع از فیش حقوقی فرهنگیان

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

فرهنگیان فراموش کردن رمز عبور سامانه ضمن خدمت   

اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید، با توجه به شرایط خود یکی از دو  

را انتخاب   “فراموش کردن رمز فراگیران” و یا “فراموش کردن رمز مدیران” گزینه

 .کنید

در صورت انتخاب گزینه “فراموش کردن رمز فراگیران” صفحه زیر برای شما نمایان  

، کد پرسنلی، شماره همراه، کد  کدام از کادرهای مربوطهمی گردد که الزم است در هر  

 .ملی و کد امنیتی موجود در صفحه را برای تغییر و یا بازیابی رمز عبور درج نمایید

 

 

 

https://irantahsil.org/%d9%81%db%8c%d8%b4-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/lms-cfu-ac-ir/


[caption id="attachment_105589" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه بازیابی رمز عبور سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

 

 

 نحوه بازیابی رمز عبور سامانه ضمن خدمت فرهنگیان 

 .از طریق مراحل زیر می توانید نسبت به ارزیابی رمز عبور خود اقدام نمایید

ابتدا جهت بازیابی رمزعبور سامانه ضمن خدمت الزم است به نشانی اینترنتی  ︎▪

ltms.medu.ir مراجعه نمایید. 

در ادامه بعد از ورود به صفحه اصلی سامانه ضمن خدمت فرهنگیان، بر روی گزینه  ︎▪

 ."فراموش کردن رمز فراگیران" کلیک نمایید

 

 

 

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/


بر   و سواالت مصاحبه دانشگاه فرهنگیان جهت اطالع از سیستم جامع گلستان فرهنگیان

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

فرهنگیان اخبار سایت ضمن خدمت   

طی توافق به عمل   فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت عترت و  به نقل از معاونت قرآن

وزارت آموزش و پرورش و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد  آمده بین 

اسالمی، تمامی معلمان و فرهنگیان کشور به شرط قبولی در نوزدهمین آزمون سراسری  

ی کوتاه مدت ضمن خدمت آموزشی بهره مند خواهند  قرآن و عترت از مزایای دوره ها

 .شد

ها و  ساعته با عنوان تشکل ۱۶مجازی  خدمت ضمن  صمد علیزاده بیان کرد: دوره

پیشتاز   مربیان و پرورش، ویژه تمامی فرهنگیان به خصوص برای آموزش  ها درانجمن

کیالت دانش  معلمان با اصول و فرایندهای اجرایی تش دانش استان و به منظور تطبیق

شودآموزی پیشتازان برگزار می . 

 

 

 

 

 خالصه مطالب 

در این مقاله سعی بر آن شده است تا مشکل ورود سایت ضمن خدمت فرهنگیان + راهنما  

را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این   lms جامع

به سامانه مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص مشکل در ورود   ltms   برای شما

عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب  

 .ایران تحصیل دریافت نمایید 
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