
برای افراد متقاضی آغاز شد. کلیه افراد باید برای ثبت نام دوره های ضمن خدمت  ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان

انجام دهند تا بتوانند در این دوره ها حضور داشته باشند.این  فرهنگیان اقدامات الزم را در سامانه ضمن خدمت فرهنگیان

 .دوره ها جهت ارتقای سطح علمی و همینطور نوسازی روش های آموزشی معلمان و مدرسان کشور است

ثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان با توجه به این که کسب اطالعاتی در رابطه با نحوه، زمان و همین طور شرایط 

  .برای هر فرد کارآمد است در نتیجه یاری خواستن از مشاوری خبره و کاردان در این رابطه الزامی و مهم است

و کسب اطالعات در رابطه با زمان، شرایط  ltms.medu.ir برای سهولت ثبت نام سامانه ضمن خدمت فرهنگیان یا همان

تماس حاصل فرمایید 9099075307این دوره می توانید با تیم مشاوره ایران تحصیل و شیوه ثبت نام در  . 
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تمامی معلمان حتی افراد مشغول به کار در مدارس غیردولتی نیز امکان ثبت نام در دوره های ضمن خدمت و گذراندن این 

 .دوره های آموزشی را دارند



 زمان ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان

زمان ثبت نام دوره های ضمن خدمت معلمان باید خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم که هر یک از اداره در رابطه با 

های آموزش و پرورش مناطق مختلف ایران زمان های خاص را برای ثبت نام دوره های ضمن خدمت غیرحضوری 

 .فرهنگیان اعالم می کنند

 

ثبت نام ضمن خدمت معلمان اعالم شود به عبارت دیگر، این گونه نیست که زمان مشخصی برای البته محتوای ارائه شده  .

 .در دوره های ضمن خدمت نیز برای هر یک از معلم های مناطق متفاوت است

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید رشته های دانشگاه فرهنگیان  برای اطالع از

 چگونه می توان برای ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیان اقدام کرد؟

ترنتی انجام می شودثبت نام دوره های ضمن خدمت فرهنگیان برای افراد متقاضی شرکت در این دوره ها به صورت این . 

می تواند برای ثبت نام دوره های ضمن خدمت غیرحضوری  ltms.medu.irدر واقع، هر فرد بعد از مراجعه به سامانه 

 .فرهنگیان اقدامات الزم را انجام دهد

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/


سایت  در ادامه این نوشته با ذکر راهنمای تصویری ثبت نام ضمن خدمت معلمان در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز

 .ایران تحصیل هستیم

 

 راهنمای تصویری ثبت نام

 .را در مرورگر گوگل خود درج بفرمایید ltms.medu.irدر اولین قدم باید آدرس ضمن خدمت فرهنگیان یعنی 

 



در قدم دوم نوبت به کلیک بر روی گزینه ثبت نام متقاضیان مدرس در سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان 

رسدمی  . 

 

در صفحه بعدی می توانید شرایط و ضوابط ثبت نام دوره های ضمن خدمت معلمان را مشاهده کنید و بعد از مطالعه آن ها 

 .باید گزینه موجود در پایین صفحه یعنی مطالب فوق را مطالعه کردم و مایل به ثبت نام می باشم را بزنید

دستگاه را برای تدریس مشخص کنید و در انتها بر روی گزینه تأیید و در مرحله بعدی باید منطقه مورد تقاضا، استان و 

 .ادامه بزنید

در ادامه باید برای تکمیل فرم ثبت نام دوره های آموزشی کوتاه مدت فرهنگیان موجود در سامانه اقدام کنید. در این فرم 

راه، کد پرسنلی درج می شوندمواردی همچون جنسیت، نام و نام خانوادگی، پست الکترونیک، تلفن ثابت و هم . 



 

 .البته به جز این موارد باید در انتهای این فرم نیز برای آپلود و بارگذاری عکس خود در سامانه اقدامات الزم را انجام دهید

ید در مرحله بعدی فرمی برای شما نشان داده می شود که باید برای درج اطالعات درخواستی در آن اقدام کرده و در انتها کل

 .ثبت اطالعات را بزنید. قدم بعدی رفتن به اولین صفحه سایت و کلیک بر روی بخش فراگیران است



 

در مرحله بعد باید در فیلدهای مربوطه برای درج رمز عبور و نام کاربری خود اقدام کنید و در ادامه بر روی گزینه ورود 

کاری فراگیر را کامل کنید و در انتها ذخیره اطالعات را بزنیددر قدم بعد باید مشخصات فردی و وضعیت  .به سامانه بزنید . 



 

در صورتی که اطالعات الزم را درست و دقیق وارد کرده باشید سیستم به شما کد رهگیری می دهد که باید آن را در نزد 

 .خود نگه دارید

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه فرهنگیان

عات بعد از ثبت نام ضمن خدمت فرهنگیانویرایش اطال  

در صورتیکه به هر دلیلی اشتباهی در فرم ارسالی شما وجود دارد و نیاز است آن را اصالح کنید می توانید برای ویرایش 

الزم را در سامانه ثبت نام انجام دهید اطالعات بعد از ثبت نام دوره های ضمن خدمت معلمان اقدامات . 

به سامانه و ویرایش اطالعات باید کد ملی و رمز عبور خود به اضافه کد رهگیری را در فیلدهای مربوطه  البته برای ورود

مراجعه کرده و در بخش ویرایش اطالعات اقدامات الزم خود را  ltms.medu.ir درج بفرمایید. برای اینکار باید به سایت

 .انجام دهید

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از زمان و نحوه ثبت نام آزمون عملی تربیت بدنی

ن خدمت فرهنگیانزمان برگزاری آزمون ضم  

در رابطه با زمان برگزاری آزمون ضمن خدمت فرهنگیان باید خدمت شما عرض کنیم که این زمان معموالً مشخص نیست 

 .و نمی توانیم تاریخ دقیقی را برای آن اعالم کنیم
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مون را توسط روز پس از اتمام دوره های ضمن خدمت انتظار برگزاری آز 21الی  7اما معموالً می توانید در حدود 

 .مسئولین مربوطه داشته باشید

 

 نحوه برگزاری آزمون ضمن خدمت فرهنگیان

پس از گذراندن دوره های ضمن خدمت توسط معلمان و داوطلبان، این عزیزان در آزمونی شرکت میکنند تا بر اساس نمره 

 .ای که در آن میگیرند امتیازات ویژه ای دریافت کنند



 

ضمن خدمت فرهنگیان می تواند به یکی از دو صورت اینترنتی و یا حضوری برای معلم های عزیز باید بدانید آزمون 

برگزار شود. پس از برگزاری این آزمون به نسبت نمره اکتسابی مدرسان در نقل و انتقاالت، میزان حقوق و مزایا و... 

 .برای عزیزانی که نمره خوبی به دست آورده باشند تغییراتی حاصل می شود

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از اعالم نتایج آزمون عملی تربیت بدنی

 برگزاری مجدد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان

برای دسته ای از داوطلبان شرکت در آزمون ضمن خدمت فرهنگیان مواردی پیش می آید که به هر دلیل شخص نمیتواند در 

کسب میکند 12جلسه امتحان حضور یابد یا نمره زیر  . 

در آزمون ضمن خدمت فرهنگیان کسب نکرده اید و یا این که به هر دلیلی نتوانسته اید در این در صورتی که نمره الزم را 

امتحان شرکت کنید امکان برگزاری مجدد آزمون ضمن خدمت فرهنگیان برایتان وجود دارد و می توانید برای این امر اقدام 

 .کنید

گیانحد نصاب نمره مورد نیاز برای قبولی در آزمون ضمن خدمت فرهن  
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دوستان عزیز برای قبولی در آزمون ضمن خدمت فرهنگیان الزاماً باید نمره دوازده را کسب کنید. در واقع، نمره شما برای 

کمتر باشد. در غیر این صورت شما باید مجددا این دوره را  12و دریافت گواهینامه آموزشی به هیچ وجه نباید از  قبولی

یدشرکت کرده و در آزمون آن شرکت کن . 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از زمان و نحوه ثبت نام در سامانه شمیم دانشگاه فرهنگیان

 در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان چه مطالبی تدریس می شوند؟

در دوره های ضمن خدمت فرهنگیان که بعد از ثبت نام ضمن خدمت معلمان می توانید در آن ها شرکت کنید مطالب و 

مورد تدریس قرار می گیرندمحتواهای مختلف و متنوعی  .  

 .از میان مطالب مورد تدریس در این دوره می توان از مطالب مربوط به مباحث کامپیوتری، روانشناسی و غیره اشاره کرد

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید برای اطالع از بهترین کشور برای اعزام به خارج فرهنگیان

دن اطالعات معلمان و همین طور افزایش توانایی آن ها هدف اصلی از برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگیان باال بر

 .در تدریس مطالب و محتوای درسی و آموزشی است
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