
 تحصیل ایران | تصویری راهنما+  فرهنگیان خدمت ضمن سامانه در عکس بارگذاری

وزارت آموزش و پرورش هر ساله برای ارتقا سطح علمی معلمان و کارکنان خود، آزمون هایی را تحت عنوان 

برگزار می کند. بخری از این آزمون ها اجباری و برخی دیگر، اختیاری هستند. افراد « دوره ضمن خدمت»

د. اما گاهی اوقات ممکن است ثبت نام کنن ltms.medu.ir برای شرکت در این آزمون ها ابتدا باید در سایت

با مشکل رو به رو شوند. همچنین،  بارگذاری عکس در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان که افراد در هنگام

 .ممکن است که از همان ابتدا ندانند که چگونه می توان عکس را در این سامانه بارگذاری کرد

عکس در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان چگونه اگر شما هم جز افرادی هستید که نمی دانید نحوه بارگذاری 

است، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه که باید در رابطه با سایت ضمن خدمت 

 .فرهنگیان، زمان و نحوه ثبت نام، نحوه بارگذاری عکس و ... بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

  

  

 :اطالعیه مهم

معرفی و اجرا می گردند. لذا، برگزاری هر گونه دوره  LTMS ه های ضمن خدمت فقط از طریق سامانهدور

در سامانه های دیگر آموزش و پرورش از جمله سامانه همگام، مجوز اجرای دوره از اداره کل امور اداری نداشته 

 .ییدو منجر به صدور گواهینامه نخواهد شد لذا از شرکت در دوره خودداری فرما

  

  

 معرفی سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

همان طور که در ابتدای مقاله بیان شد، سازمان آموزش و پرورش، هر سال چندین بار آزمون ها و دوره های 

مختلفی را برای کارکنان خود برگزار می کند. در واقع، سازمان آموزش و پرورش این آزمون ها را برای باال 

دانش آموزان و باال بردن سطح علمی کارکنان خود، برگزار می نماید. لذا، افراد باید بردن کیفیت روند آموزش 

در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در این سایت اقدام نمایند. الزم به ذکر است تا بدانید که زمان ثبت نام در 

ر اعالم زمان ثبت نام از این سایت، برای هر استان متفاوت است. بنابراین، داوطلبان در هر استان، باید منتظ

 .سمت وزارت آموزش و پرورش باشند

  

  



  

 ltms.medu.ir زمان و نحوه ثبت نام در سایت ضمن خدمت فرهنگیان

همان طور که بیان شد، نمی توان زمان مشخصی را برای ثبت نام در این سایت بیان کرد. تمامی داوطلبان 

اعالم می کند، به سایت مذکور مراجعه کرده و در آن ثبت  باید در زمان مقرری که سازمان آموزش و پرورش

ltms.medu.ir  نام کنند. پس از اعالم وزارت آموزش و پرورش، متقاضیان باید ابتدا به نشان الکترونیکی

تمامی گزینه ها، گزینه ثبت نام متقاضیان مدارس مراجعه نمایند. پس از مراجعه به سایت نام برده، باید از بین 

را انتخاب نموده و بر روی آن کلیک نمایند. سپس، تمامی اطالعات خواسته شده را وارد کرده و آن ها را ثبت 

نهایی کنند. پس از ثبت شدن اطالعات، باید به صفحه اولیه بازگشته و گزینه فراگیران را انتخاب نمایند. در 

 .د اطالعات مختلفی را وارد کرده تا بتوانند در این سامانه ثبت نام کننداین قسمت بای

  

  

، بر روی لینک نحوه ثبت نام ضمن خدمت جهت آگاهی از تمامی اطالعات خواسته شده و راهنمای گام به گام

 .مربوطه کلیک راست کنید

  

  

 نحوه بازیابی رمز عبور سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

ش و یا گم حال که با نحوه ثبت نام در این سامانه آشنا شدید، ممکن است بپرسید که اگر رمز عبور را فرامو

کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که نگران نباشید، زیرا اگر رمز عبور خود را 

فراموش کرده باشید و یا گم کرده باشید، می توانید آن را بازیابی کنید. برای بازیابی رمز عبور خود، شما 

درستی انجام دهید. برای آشنایی با این مراحل، حتما در  داوطلبین عزیز و گرامی باید مراحلی را با دقت و به

 .ادامه مقاله با ما همراه باشید

  

 راهنمای تصویری و گام به گام نحوه بازیابی رمز عبور در سایت ضمن خدمت فرهنگیان

، شامل شما عزیزان برای بازیابی رمز عبور خود، باید مراحلی را با دقت و به ترتیب انجام دهید که این مراحل

 :موارد زیر می باشند

https://ltms.medu.ir/
https://ltms.medu.ir/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%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/


را به درستی در یکی از  ltms.medu.ir در ابتدا باید نشانی الکترونیکی سایت ضمن خدمت فرهنگیان

را انتخاب نمایید. « فراموش کردن رمز فراگیران » مرورگرهای کروم و یا فایرفاکس وارد کنید. سپس، گزینه 

، باید کد پرسنلی خود، شماره همراه، کد ملی و در «ران فراموش کردن رمز فراگی» پس از انتخاب گزینه 

 .نهایت کد امنیتی را وارد کنید

پس از وارد کردن اطالعات خواسته شده، شما وارد صفحه ای می شوید و در آن می توانید رمز جدید خود را 

وارد کنید. به یاد داشته باشید که رمزی را انتخاب کنید که نه زیاد سخت باشد و نه زیاد آسان باشد. همچنین، 

ن را در مکانی معتبر و امن یادداشت بهتر است که برای برای جلوگیری از فراموش کردن رمز عبورتان، آ

 .نمایید

  

 نحوه بارگذاری عکس در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

 حال که به طور کامل با نحوه ورود و ثبت نام در این سایت آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که نحوه

ارکنان وزارت چگونه است؟ شما مدیران، معلمان و ک بارگذاری عکس در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

آموزش و پرورش، باید حتما عکس پرسنلی خود را در این سامانه بارگذاری کنید. سال های گذشته برای 

بارگذاری عکس در سامانه ضمن خدمت، افراد باید به صورت حضوری به مدارسی که در آن مشغول به کار 

جعه می کردند و از در این زمینه یاری هستند مراجعه می کردند. در واقع، آن ها باید به مدیران مدارس مرا

می خواستند. اما، امروزه دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست و شما می توانید از طریق سایت ضمن خدمت 

فرهنگیان، عکس پرسنلی خود را بارگذاری نمایید. برای انجام این کار باید مراحلی را طی کنید که در ادامه 

 .کردتمامی آن ها را بیان خواهیم 

  

 راهنمای گام به گام روش بارگذاری عکس در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

شما مدیران، معلمان و کارکنان مدارس، پیش از هر اقدامی ابتدا باید عکس پرسنلی خود را در سیستم تان 

 :شندذخیره کنید. سپس، مراحلی را با دقت و به درستی انجام دهید که این مراحل، شامل موارد زیر می با

را در مرورگرهای خود جست و جو کرده و وارد آن  ltms.medu.ir در مرحله اول، شما عزیزان باید سایت

 .شوید. پس از وارد شدن به سایت ضمن خدمت فرهنگیان، باید وارد صفحه شخصی خود شوید

ایش اطالعات، شما می در این مرحله، شما عزیزان باید گزینه ویرایش اطالعات را انتخاب نمایید. در گزینه ویر

توانید تمامی اطالعات شخصی خود را ویرایش کرده و تغییر دهید. همچنین، می تواند عکس خود را بارگذاری 

 .کرده و یا تغییر دهید



به یاد داشته باشید که پس از انجام مراحل ذکر شده، حتما بر روی گزینه ثبت اطالعات کلیک کنید. در غیر 

   .و عکسی که بارگذاری کرده اید، ذخیره نخواهند شداین صورت اطالعات شما 

  

 مشاوره بارگذاری عکس در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

شما عزیزان برای بارگذاری عکس و یا ویرایش اطالعات خود در سامانه ضمن خدمت، ممکن است با مشکالتی 

نستید آن را حل کنید؛ نگران نباشید. زیرا، رو به رو شوید. اگر بنا به هر دلیلی با مشکلی رو به رو شدید و نتوا

تماس گرفته و مشکل خود را بیان کنید. مشاوران ما ابتدا از شما  ایران تحصیل می توانید با مشاوران ما در

 .هند کردسواالتی را می پرسند؛ سپس، با توجه به آن ها، مشکالت شما را حل خوا

 

 جدیدترین اخبار سایت ضمن خدمت فرهنگیان

 شود دوره ضمن خدمت فرهنگیان با هدف ترویج مکتب شهید سلیمانی در گیالن برگزار می

 دوره فرهنگیان بسیج سازمان: گفت گیالن سپاه فرهنگیان جامعه بسیج سرهنگ علی رفاهتی، مسئول سازمان

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

 برگزاری دوره ضمن خدمت مجازی سند تحول تشکیالت دانش آموزی پیشتازان

 و آموزش در ها انجمن و ها تشکل عنوان با ساعته ۱۶ مجازی خدمت ضمن مد علیزاده بیان کرد: این دورهص

 اصول با معلمان دانش تطبیق منظور به و استان پیشتاز مربیان برای خصوص به فرهنگیان تمامی ویژه پرورش،

 .شود می برگزار پیشتازان آموزی دانش تشکیالت اجرایی های فرایند و

اعطای دوره ضمن خدمت به معلمان و فرهنگیان شرکت کننده در نوزدهمین دوره آزمون سراسری 

 قرآن و عترت

 اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت عترت و قرآن معاونت و پرورش و آموزش وزارت طی توافق به عمل آمده بین

 رآن و عترت از مزایای دورهق سراسری آزمون نوزدهمین در قبولی شرط به کشور فرهنگیان و معلمان تمامی

 .مند خواهد شدبهره LTMS های کوتاه مدت ضمن خدمت آموزشی در سامانه
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 برخی به دنبال تبدیل دانشگاه فرهنگیان به مرکز آموزش ضمن خدمت هستند

 آموزش اگر. است فرهنگیان دانشگاه کردن تعطیل دنبال به علوم وزیر: گفت پرورش و آموزش کارشناس مسائل

 .شود ورش با این روش به کار ادامه دهد، دانشگاه فرهنگیان به مرکز آموزش ضمن خدمت تبدیل میپر و

 آموزش ضمن خدمت معلمان باید به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود

علی باقر طاهری نیا، معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: در ظرفیت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 

های این دانشگاه است که تا امروز  پیش بینی شده است که آموزش ضمن خدمت معلمان یکی از ماموریت

هبری باید موضوع ضمن هنوز به این موضوع ورود نشده است. اما از نظر تخصصی و طبق نظر مقام معظم ر

های الزم را  خدمت به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود. البته نیاز است دانشگاه فرهنگیان نیز قابلیت و ظرفیت

 .در خود ایجاد کند و عالوه بر تربیت نیروهای تازه نفس به بازآموزی نیروهای پیشکسوت نیز بپردازد

  

  

 :اطالعیه

برای ثبت نام دوره ضمن خدمت معلمان که به صورت الکترونیکی  لیست دوره های ضمن خدمت معلمان،

وزارت آموزش و پرورش و  LTMS ماه و بهمن ماه( در سامانه شود، در سال جاری )اردیبهشتبرگزار می

 .توسط کارشناسان ضمن خدمت هر استان انجام شد

  

  

 خالصه مطلب

بارگذاری عکس در سامانه ضمن  و ثبت نام و نحوهما در این مقاله سعی داشتیم تا شما را با نحوه ورود 

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که برای بارگذاری عکس خود، حتما عکسی را انتخاب  خدمت فرهنگیان

کنید که تمامی شرایط را دارا باشد. در غیر این صورت، ممکن است که با مشکالت مختلفی رو به رو شوید. 

تیاج دارید و یا سوالی دارید، حتما با ما تماس بگیرید. اما، اگر بنا به دالیل اگر در این زمینه به کمکی اح

مختلفی نتوانستید تماس بگیرید، برای ما کامنت بگذارید. همکاران ما در تمامی ایام هفته و در هر ساعتی از 

 .شبانه روز آماده کمک به شما عزیزان هستند

  



  

  .کنید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

  

 


