
قبول فرهنگ  ینمره  خدمت  تحل   انیآزمون ضمن  قبول  ن یآخر  لی+  ا  ینفر    رانی| 

 ل ی تحص

ضمن خدمت فرهنگیان، یک سری دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری   دوره های

افزایش سطح علمی معلمان، مدیران، معاونان و کارکنان آموزش و پرورش  می باشند که برای  

در تمامی مدارس دولتی و غیر دولتی برگزار می شوند. پس از طی این دوره های آموزشی،  

این   در  قبولی  برای  و  کرده  فرهنگیان شرکت  آزمون های ضمن خدمت  در  باید  فراگیران 

هینامه قبولی خود را دریافت نمایند. به همین دلیل  آزمون باید نمره الزم را کسب کنند و گوا

آگاه باشند. به    نمره قبولی آزمون ضمن خدمت فرهنگیان  الزم است که داوطلبان از حداقل 

همین جهت در این مقاله به بررسی حداقل نمره الزم برای موفقیت در این آزمون، سرفصل  

. اگر شما نیز قصد شرکت در این های امتحانی و نیز بارم بندی دوره ها خواهیم پرداخت

 .دوره های آموزشی را دارید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید

 

 نمره قبولی آزمون رتبه بندی فرهنگیان 

درصد محتوا مربوط به آزمون    50برگزار می شود که   لهدر دو مرح  آزمون رتبه بندی معلمان 

در رتبه    ۵تا    ۱مشمولین رتبه ی   درصد محتوا نیز مربوط به آزمون دوم می باشد.  50اول و  



تا  کنند  نمره رو کسب  آزمون صالحیت حرفه ای معلمان حد نصاب  باید در  بندی معلمان 

 .مشمول رتبه بندی جدید شوند

 در آزمون  ۵۰کسب حداقل نمره  ۱رتبه 

 در آزمون  ۵۵کسب حداقل نمره  ۲رتبه 

 در آزمون  ۶۵کسب حداقل نمره  ۳رتبه 

 در آزمون  ۷۰کسب حداقل نمره  ۴رتبه 

 در آزمون  ۸۰کسب حداقل نمره  ۵رتبه 

  

داوطلبانی که در دو مرحله آزمون شرکت می کنند، نمره نهایی آنها به صورت مجموع نمرات  

مرحله اول و مرحله دوم به دست می آید. به طور مثال اگر داوطلبی در آزمون مرحله اول  

خواهد    79را کسب کرده باشد، مجموع نمره او    39و در آزمون مرحله دوم نمره   40نمره  

 .بود

  

 :اخبار مهم

با هر   تلفن همراه اجرا می شود و هر داوطلب  آزمون رتبه بندی معلمان از طریق گوشی 

 .سیمکارت فقط یکبار فرصت شرکت در آزمون را دارد

  

 :نکته

بنا به دالیلی مانند مرخصی استعالجی، زایمان، غیبت   بین دو رتبه  معلمانی که در فاصله 

دوره ارزشیابی که یکی از آنان   2اقل  موجه و … فرم ارزشیابی ندارند ، باید مدارک حد

 .منتهی به تاریخ اخذ رتبه جدید است، ارائه دهند 

 بندی معلمان چیست؟ عوامل موثر در رتبه

هایی  فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات مختلفی است ک با شرکت دردوره 

یان و تربیت دبیر و شهید  چون دوره های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگ 

شایستگی حرفهرجایی،  و  تخصصی  عمومی،  تخصصیهای  دانش  رقابتی،  عملکرد    - ای، 



تربیتی، پژوهشی، خالقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و  

پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات الزم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی  

 .این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، به دست می آورند( ۳های ماده )از رتبه

  

 .کلیک کنید ارگذاری عکس در سامانه ضمن خدمت فرهنگیانب  برای اطالع از نحوه

  

 نظام رتبه بندی معلمان  1جزئیات رتبه  

 سال  2سابقه کاری حداقل   •

 ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان 120گذراندن حداقل  •

 .درصد باشد 75حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال  •

 های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی درصد از هر کدام از صالحیت    60حداقل   •

 نظام رتبه بندی معلمان  2جزئیات رتبه  

 1ر رتبه سال و چهار سال سابقه د  6سابقه کاری حداقل   •

 ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان 180گذراندن حداقل  •

 کمتر باشد.( 75درصد )امتیاز سه سال اخیر نباید از  80حداقل ارزشیابی   •

 های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی درصد از هر کدام از صالحیت    65حداقل   •

 نظام رتبه بندی معلمان  3جزئیات رتبه  

 2سال و سه سال سابقه در رتبه   12سابقه کاری حداقل   •

 ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان 150گذراندن حداقل  •

 درصد امتیاز ارزشیابی  85حداقل  •

 های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی درصد از هر کدام از صالحیت    70حداقل   •

 نظام رتبه بندی معلمان  4جزئیات رتبه  

 3سال و سه سال سابقه در رتبه   18سابقه کاری حداقل   •
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 ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان 120گذراندن حداقل  •

 3امتیاز ارزشیابی در رتبه  90% •

 های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی درصد از هر کدام از صالحیت    75حداقل   •

 معلمان  نظام رتبه بندی 5جزئیات رتبه  

 4سال و سه سال سابقه در رتبه   24سابقه کاری حداقل   •

 ساعت دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان 100گذراندن حداقل  •

 درصد امتیاز ارزیابی در رتبه قبلی  90 •

 های عمومی ، تخصصی و حرفه ای معلمی درصد از هر کدام از صالحیت    85حداقل   •

  

 .کلیک کنید مشکل ورود سایت ضمن خدمت فرهنگیان برای اطالع از نحوه حل

  

 1402-1401رتبه بندی معلمان استان های کشور  مدارک الزم جهت

، شامل موارد زیر  1402- 1401مدارک الزم جهت رتبه بندی معلمان استان های کشور سال  

 :است

 اصل و کپی کلیه ساعات ضمن خدمت  •

 اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی  •

نیروهای استخدامی  )   ۳۱شهریور//۱۴۰۰اصل و کپی آخرین حکم کارگزینی تا قبل از   •

 جدید آخرین حکم خود را قرار دهند(

خودتان(،   • نویس  )دست  روزانه  درس  طرح  سواالت    ۲عدد  طراحی  مورد 

استاندارد)طراحی توسط خودتان(، اصل و کپی گواهی کسب رتبه در )درس پژوهی،  

 د پژوهش کامل اقدام پژوهی و…(، یک مور

 اصل و کپی مقاله چاپ شده در نشریات علمی+ کتاب تالیف شده  •

 اصل و کپی گواهی عضویت در گروه های آموزشی منطقه یا استان •
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هنری،   • آموزشی،  علمی،  های  انجمن  و  ها  هیأت  در  گواهی عضویت  کپی  و  اصل 

 فرهنگی منطقه یا استان )مثل بسیج، انجمن های علمی، ورزشی و…( 

 پیشنهاد در حیطه شغلی خود)در قالب فرم پیشنهادات( دو مورد   •

، استاندار،معاون  ۳وزارتی:۳/۵امتیاز )رییس جمهور:  ۳۰کلیه تقدیرنامه ها تا سقف   •

 ( ۰/۵، مدیر:۱، منطقه: ۲، استانی: ۲/۵وزیر: 

 (۹۷-۹۸/۹۸-۹۹/۹۹-۴۰۰) سال آخر ۳اصل و کپی برگ ارزشیابی  •

 طق محروم )روستایی( اصل و کپی کلیه ابالغ های تدریس در منا •

 اصل و کپی گواهی تدریس در کارگاه، دوره ضمن خدمت، دانشگاه ها •

سال ۵اصل و کپی گواهی کسب مقام اول، دوم یا سوم در مسابقات و جشنواره ها ) در   •

 (( ۴۰۰/۰۶/۳۱لغایت  ۹۵/۰۷/۱اخیر) از

 اخیر(سال    ۵اصل و گواهی کسب عنوان معلم نمونه منطقه ای، استانی یا کشوری )در   •

آموزشی،فرهنگی،   • برنامه  فوق  های  فعالیت  اجرای  در  مشارکت  گواهی  و  اصل 

استانداری، وزارت   پرورش،  و  نهادها )آموزش  از  پرورشی در هر کدام  ورزشی، 

 ارشاد، هالل احمر، دانشگاه ها، وزارت بهداشت، بسیج و …( 

 … اصل و کپی گواهی همکاری با موسسات جهادی، انجمن های خیریه و •

  

 .کلیک کنید  ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان زمان و نحوه رای اطالع ازب 

 ضمن خدمت فرهنگیانحداقل نمره قبولی آزمون 

مجموع   شود.  می  برگزار  مختلف  مرحله  چهار  در  ساالنه  فرهنگیان  خدمت  آزمون ضمن 

نمراتی که داوطلبان در این چهار آزمون کسب می کنند، بخشی از نمره پایانی آن ها را تشکیل  

می دهد. الزم به ذکر است که برای اینکه بتوان نمره کامل دوره را کسب کرد، می بایست  

ر تمام آزمون ها شرکت کرد. این آزمون به صورتی است که در هر نوبت، تک مرحله ای د

مرحله دارد و    4برگزار می شود. این آزمون از طریق سایت رایادرس برگزار می شود که  

دقیقه زمان پاسخگویی    20سوال طراحی شده است که برای هر مرحله    20برای هر آزمون  

یی به هر سوال حدوداً یک دقیقه است. البته ممکن است گاه وجود دارد، یعنی مدت پاسخگو 
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  20کمتر شود اما به طور معمول    تعداد سواالت و یا مدت زمان شرکت در آزمون بیشتر یا

  .دقیقه است 20سوال و  

مرحله از آزمون    4حداقل نمره قبولی آزمون ضمن خدمت فرهنگیان به طور میانگین طی  

گواهی دوره    که در این دوره نمره قبولی را به دست آورند،  کنندگانی  شرکت .می باشد  12

  .ساعته دریافت می کنند 24ضمن خدمت 

  :نکته

از   12آزمون آنها   4این آزمون نمره منفی ندارد و فراگیران در مجموع باید میانگین نمرات  

 .باشد  20

  

 

توجه داشته باشید که تنها نمره آزمون ضمن خدمت شما مالک قبولی در این آزمون نمی باشد  

و معیار هایی چون: میزان عملکرد در دوره ها، شرکت در آزمون ها و مشارکت در فعالیت  

 .به می شودها نیز تاثیر گذار می باشد و در نتیجه گیری قبولی داوطلبان محاس

  



 : بارم بندی آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان

 نمره  2آزمون میان دوره اول :  •

 نمره  2آزمون میان دوره دوم :  •

 نمره   3آزمون پایانی دوره :   •

 نمره   3نمره تکلیف :  •

 نمره(  1امتیاز   220نمره )هر   8فعالیت دوره :  •

 نمره  2شاخص عملکرد :  •

  

 منابع مطالعه ضمن خدمت فرهنگیان 

این رو   باشد، از  نیازمند مطالعه دقیق می  نیز مانند تمامی آزمون ها  آزمون ضمن خدمت 

داوطلبان شرکت در این آژمون نیازمند منابع مطالعه دقیقی می باشند تا آنها را به درستی  

از سوی دیگر به علت   هدایت کند و در نهایت منجر به دریافت گواهی قبولی پایان دوره شود.

سازمان   منابع،  تعداد  در  موجود  فراوانی  نیز  و  آزمون  این  بودن  غیرحضوری  و  مجازی 

مدیریت   های  سامانه  ها،  آن  از  استفاده  و  منابع  یافتن  در  تسهیل  برای  پرورش  و  آموزش 

می باشد که  رایادرس  یادگیری مختلفی را طراحی نموده است؛ یکی از این سامانه ها، سامانه 

سامانه ای رسمی، معتبر و قابل استناد می باشد. تمامی منابع، نمونه سواالت و نیز جزوه های  

 .این دوره در این سایت موجود می باشد

 سامانه رایادرس ضمن خدمت

به هنگام مطالعه برای آزمون دوره های ضمن خدمت می توانید با مراجعه به سامانه رایادرس 

محتوای دوره های مورد نظر خود را دانلود   LMS.rayadars.com  یضمن خدمت به نشان

و مطالعه نمایید. برای وارد شدن به این سامانه، کد پرسنلی و کلمه عبور انتخابی را وارد  

 .د را تغییر دهیدنمایید. سعی کنید به صورت دوره ای و برای امنیت بیشتر، رمز عبور خو 

https://rayadars.com/
https://rayadars.com/ir/lms/login


 

 اخبار پیرامون نمره قبولی آزمون ضمن خدمت فرهنگیان 

معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان گفت: در ظرفیت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان پیش   •

های این دانشگاه است من خدمت معلمان یکی از ماموریتبینی شده است که آموزش ض

که تا امروز هنوز به این موضوع ورود نشده است؛ اما از نظر تخصصی و طبق نظر  

مقام معظم رهبری باید موضوع ضمن خدمت به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود. البته  

نیز قابلیت و ظرفیت خود ایجاد کند و  های الزم را در  نیاز است دانشگاه فرهنگیان 

 .عالوه بر تربیت نیروهای تازه نفس به بازآموزی نیروهای پیشکسوت نیز بپردازد

، گزینه رتبه بندی به   فرهنگیان به نقل از کانال   رتبه بندی معلمان در آخرین اخبار  •

سایتآیکون احتماال    LTMS های  است.  شده  اضافه  فرهنگیان  خدمت  ضمن  سامانه 

 .مدارک از این طرق انجام خواهد شددریافت و بارگذاری 

 خالصه مطلب

بررسی به  مقاله  این  فرهنگیان  در  خدمت  آزمون ضمن  قبولی  نمره  عوامل    حداقل  نیز  و 

تاثیرگذار در قبولی این آزمون پرداختیم. همانطور که مطالعه کردید، آزمون ضمن خدمت  

در بردارنده آموزش    مخصوص معلمان، مدیران و پرسنل مدارس و ... می باشد و در واقع 

هایی به روز می باشد که شرکت در این آزمون ها را هم برای برخورداری از دانش به روز  



و نیز افزایش حقوق و رتبه معلم به تمامی افراد مشمول پیسنهاد می کنیم. با توجه به اینکه  

تاثیر    مقدار ساعات شرکت در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در رتبه بندی معلمان و ...

گذار می باشد، الزم است که افراد حتما نمره قبولی در آزمون ضمن خدمت را کسب کنند تا  

در صورتی که نیازمند راهنمایی در   .رتبه آن ها در قانون رتبه بندی معلمان افزایش پیدا کند

خصوص حداقل نمره قبولی در آزمون های ضمن خدمت داشتید و یا مشکلی رو به رو شده 

 .توانید برای ما کامنت بگذارید و یا با کارشناسان ما تماس بگیریداید می  

 


