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نظام جدید آموزش کارمندان دولت قوانین مشخصی را برای ساعات ضمن خدمت فرهنگیان تعیین کرده است. براین اساس، 

ساعت  200ماه تا انتهای اسفند حداکثر  سال مالی یعنی از ابتدای فروردینحداکثر ساعت ضمن خدمت فرهنگیان در یک 

دهند، باید تمام شرایط کنترل فراگیر های ضمن خدمت را انجام میدورهنام ثبت ltms است و مشموالنی که از طریق سامانه

 هایاند را بررسی کرده تا در هنگام ثبت اطالعات مربوط به دورههایی که تاکنون گذراندهاین سایت، تعداد ساعات و دوره

سند که "چند ساعت ضمن خدمت پرگذرانده ضمن خدمت، با مشکل مواجه نشوند. اما بسیاری از فرهنگیان این سوال را می

 .ایم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخترابطه مطالبی تهیه کردهدارم؟" در این 

  

 چند سال ضمن خدمت دارم؟
نام کنند. بعالوه ثبت شرکت ثبت ltms های ضمن خدمت در سایتتوانند برای گذراندن کالسدر ابتدا باید گفت فرهنگیان می

های نام دورهپذیر است. فراگیران قبل از ثبتهای آموزشی از طریق همین سامانه امکانن دوره و کالسهای پایادر آزمون

و از طریق  ltms های معادل" در سایتها و فعالیتو پرورش، ابتدا باید از طریق "بخش تأیید دوره ضمن خدمت آموزش

ها تکراری نباشد. در نهایت از طریق بخش "سوابق نامی آنبخش "کنترل شرایط فراگیر" بررسی کنند که دوره ثبت 

 .اند را مشاهده کنندعنوان ضمن خدمت گذراندهتوانند تعداد ساعاتی که به های من" میدوره

  

 

های شده جایگزین دورهنام های ثبتهای آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان و ارسال نمرات، دورهبعد از طی کردن تمام هفته

 .توانند آنها را بررسی کنندشوند که از بخش سوابق ضمن خدمت سایت مییگذرانده شده م
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 . بر روی لینک کلیک کنید اعالم نتایج آزمون ضمن خدمت فرهنگیان برای اطالع از

  

 حداقل ساعات ضمن خدمت فرهنگیان
ساعت  1ساعت در طول سال است و هر  40باید اشاره کرد حداقل ساعت ضمن خدمت فرهنگیان جهت ارزشیابی ساالنه،  

ساعت گذراندن ضمن  1000شود. در واقع هر آموزشی که معلمان طی کنند، نیم امتیاز برای آنها در نظر گرفته میدوره 

بندی معلمان، باید حداقل ساعت ضمن امتیاز است. گفتنی است فرهنگیان برای شرکت در نظام رتبه 500خدمت شامل 

ساعت، رتبه خبره  120ساعت، رتبه ارشد  100ی رتبه پایه خدمت مربوط به رتبه را کسب نمایند که این حداقل ساعت برا

ساعت بین دو رتبه خواهد بود. فرضاً چنانچه رتبه شما ارشد است، برای ارتقاء به رتبه خبره  180ساعت، رتبه عالی  150

 .ساعت دوره ضمن خدمت را بین دو رتبه بگذرانید 150باید 

  

 اطالعیه

در آزمون های آنالین دوره های کوتاه مدت فرهنگیان می بایست ابتدا وارد سامانه ارائه توجه داشته باشید که قبل از شرکت 

شوید و نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید تا نام شما در دوره مورد نظر  LMS.rayadars.comمحتوا به آدرس 

 .به ثبت برسد

  

 تأثیر ساعات ضمن خدمت فرهنگیان در افزایش حقوق
هزار تومان، رتبه خبره  170هزار تومان، رتبه ارشد حداکثر  150های پایه زایش حقوق در هر کدام از رتبهمتوسط اف 

تواند در هزار تومان خواهد بود. بنابراین حداقل ساعت ضمن خدمت می 380هزار تومانف رتبه عالی حداکثر  230حداکثر 

 .افزایش پایه حقوق معلمان تأثیر داشته باشد

  

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%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/
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 تأثیر ساعات ضمن خدمت فرهنگیان در حکم کارگزینی
در ارتباط با پاسخ به این سوال که " چند ساعت ضمن خدمت دارم؟ "، بحث تأثیر آن بر حکم کارگزینی شاغلین آموزش و 

به بعد  99شده است، از سال  و پرورش اعالم پرورش نیز مطرح است. طبق بخشنامه جدیدی که از سوی وزارت آموزش

ساعت در حکم کارگزینی معلمان تأثیر  200شوند و به همان میزان ساعت ثبت نمی 200از های گذرانده شده بیش رهدو

 .خواهد داشت

  

 .بر روی لینک کلیک کنید لیست دوره های ضمن خدمت فرهنگیانبرای آشنایی با 

  

 نحوه محاسبه ساعت ضمن خدمت فرهنگیان
اعت ضمن خدمت با توجه به سوال بسیاری از فرهنگیان که "چند ساعت ضمن خدمت دارم؟ "، جزئیات نحوه محاسبه س

 .فرهنگیان برای آنها حائز اهمیت است تا بتوانند ساعات ضمن خدمت خود را محاسبه کنند

 .درصد امتیاز دارد 75/0هر ساعت ضمن خدمت  
 .امتیاز خواهد بود 750ساعت معادل  1000حداکثر ساعت ضمن خدمت قابل اعمال در حکم کارگزینی،  
 .ساعت است 250)از اول فروردین تا آخر اسفند ماه( بیشترین ساعات قابل اعمال در یک سال  

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/
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شده و در حکم اعمال خواهند شد. بنابراین دریافت  ltms صورت سیستمی از طریق سامانه ها بهضمن خدمت 

 .معلمان به ارائه مدارک ضمن خدمت به کارگزینی نیاز نخواهند داشت

 :نکات مهم

 ltms ضمن خدمتی که فرد در طول سال گذرانده از طریق سامانه هنگام اعمال ضریب سال جدید هر سال، کل ساعت
 .صورت خودکار در حکم کارگزینی ثبت خواهند شد می شوند و به دریافت

 30ساعت ضمن خدمت دارد،  40شود که اگر معلمی در طول سال گونه حساب میهمچنین برای ساعات ضمن خدمت این

هزار تومان  228، 1401ی ضریب سال یعنی هر ساعت ضمن خدمت بر پایهامتیاز به حق شاغل اضافه خواهد شد، 

 .شوداش ثبت میهزار تومان در حق شاغلی 228است، شود. لذا کسی که تمام شرایط ضمن خدمت را گذرانده می

 :توجه

 .شودساعت بوده و باالتر از آن ثبت نمی 1000ساله  حداکثر ساعت قابل اعمال در طول خدمت سی

  

 

  

 .بر روی لینک کلیک نمایید فرهنگیان مشکل ورود سایت ضمن خدمتبرای کسب اطالع از رفع 

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%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/
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 1401های ضمن خدمت برای فرهنگیان در سال مزایای گذراندن دوره
ساعت رسیده باشد، برای شخص در حکم کارگزینی افزایش حقوق  1000اگر زمان گذرانده شده ضمن خدمت به  .1

 .شوداعمال می
بندی فرهنگیان خواهد کننده در طرح رتبهشرکتهای ضمن خدمت باعث افزایش رتبه عالوه شرکت در دورهبه   .2

 .شد
 .عنوان معاون یا مدیر مدرسه قرار خواهد گرفتهمچنین فرد در اولویت انتخاب به  .3
توان به افزایش امتیاز جهت جابجایی و انتقالی درون یا برون استانی و قرار گرفتن ها میاز دیگر مزایای این دوره .4

 .تحصیل اشاره کرد در اولویت انتخاب مدارس برای
با رعایت شرایط دوره و رعایت سقف ساعت ساالنه دوره  ltms نویسی فراگیران در سامانهباید بدانید که نام .5

 .شودآموزش انجام می

  

 اطالعیه

 شده" را بررسینام های ثبتنام، قسمت "دورهها برای اطمینان از ثبتاز شرکت در دورهتوانید پیش فرهنگیان عزیز می

 .های آموزشی و کسب نمره قبولی مورد نیاز گواهینامه خود را دریافت نماییدکنید و بعد از شرکت در کالس

  

 

 اخبار جدید ضمن خدمت فرهنگیان
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 لزوم بازنگری در طرح ضمن خدمت فرهنگیان

های رتبه مالکها یکی از مصطفی اسدی، کارشناس وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد: با توجه به اینکه ضمن خدمت

 .های جدی انجام شودها بازنگریبندی معلمان است باید برای برقراری عدالت در افزایش کیفیت این دوره

ها نیازی نیست که آزمون گرفته شود زمانی که یک نفر گوینده باشد و بقیه فقط بشنوند وی افزود: در خصوص ضمن خدمت

همدیگر را  و کیفیت و روند کار راد باید دور هم باشند و با هم تبادل نظر داشته کند بلکه افکیفیت کار کسی افزایش پیدا نمی

 .با هم مقایسه کنند

  

 لزوم واگذاری آموزش ضمن خدمت معلمان به دانشگاه فرهنگیان

ا هعلی باقر طاهری نیا، درباره کیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیان اعالم کرد: معلمان مقاطع مختلف از سایر دانشگاه

کردند. اما از زمانی که مراکز تربیت معلم به دانشگاه تبدیل گردید، فارغ بدون هیچگونه آموزش مهارتی معلمی تدریس می

 .شوند و خال موجود برطرف خواهد شدالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان معلم مقاطع متوسطه، ابتدایی و راهنمایی می

  

 

  

 .بر روی لینک کلیک کنید انه ضمن خدمت فرهنگیانبارگذاری عکس در سامبرای اطالع از چگونگی رفع مشکل 

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%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/
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 خالصه مطالب

در این مقاله به پاسخ به سوال " چند ساعت ضمن خدمت دارم؟ " که برای بسیاری از فرهنگیان پیش می آید پاسخ دادیم. 

شرکت در دوره های  بسیاری از معلمان و کارکنان، جهت ارتقاء جایگاه شغلی و استفاده از دوره های آموزشی، خواستار

ضمن خدمت فرهنگیان هستند. این دوره ها که زیر نظر آموزش و پرورش برگزار می شود برای معلمان اهمیت دارد. 

ابهام دارید، می توانید   چنانچه در ارتباط با ساعات مذکور در مقاله و همچنین چگونگی شرکت در دوره های ضمن خدمت

  .اس حاصل کنیدبا مشاوران ما در ایران تحصیل تم

  

 .نماییدکلیک برای دانلود پی دی اف مقاله 

  

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/05/SodaPDF-converted-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%9f.pdf
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