
  به نام خدا
  همكاران محترم شاغل در مدارس غيردولتي

  با سالم
 24و  91400312بـا كـد دوره   » ها و فنون تدريس روش«، دوره 27/03/97مورخه  47959رساند در راستاي بخشنامه وزارتي به شماره  به اطالع مي

  .باشد نام مي قابل ثبت LTMSدر سامانه ) آنالين(ساعت آموزشي به صورت الكترونيكي 
  .گردد برگزار مي مرآت مدارس يادگيرنده موسسه اين دوره توسط

 .انجام خواهد شد LTMS.medu.irاز طريق سامانه  16/04/97نام در اين دوره از تاريخ  ثبت .1

ضمن خدمت آمـوزش و پـرورش و انتخـاب     LTMSباشد كه پس از ورود به سامانه  قابل دسترسي مي 24/04/97محتواي دوره از تاريخ  .2
توانيد محتوا را در سامانه آموزشـي   مي) ريال 288,000(و پس از پرداخت هزينه كامل دوره » ورود به كالس«دوره از طريق كليك بر روي 

 . مشاهده نماييد http://lms.yadgirandeh.irبه آدرس مرآت مؤسسه مدارس يادگيرنده 

 . طي سه مرحله به فراگيران ارائه خواهد شد PDF فايلكليپ و يك  28محتواي اين دوره در قالب  .3

 .گردد باشد كه به ترتيب فعال و اجرا مي فراگير بايد توجه داشته باشد كه اين دوره شامل سه مرحله آزمون مستمر و يك مرحله آزمون نهايي مي .4

 .ها پاسخ دهد تواند به سؤاالت آزمون ها مي فيلمكتاب و مشاهده  بخشي ازاف  دي در هر مرحله فراگير پس از مطالعه پي .5

تواند وارد مرحله بعـدي شـود و در صـورت عـدم اخـذ نمـره        مي) 12(فراگير در هر مرحله آزمون مستمر پس از اخذ حداقل نمره قبولي  .6
فرايند برگزاري آزمون براي وي در غير اين صورت ادامه . تواند اين مرحله را صرفاً در آزمون مستمر طي كند قبولي فقط يك بار ديگر مي

 .پذير نخواهد بود امكان

 .باشد مي محتواي ارائه شده در دورهسؤاالت آزمون نهايي از مجموع  .7

 :گردد نمره پاياني به قرار ذيل محاسبه مي .8

 .گزارش خواهد شد 20گردد و نمره با مقياس  درصد نمره نهايي محاسبه مي 40درصد نمره مستمر و  60

لـذا پـس از كسـب    . گردد اسبه ميهاي مستمر يا نهايي، زمان آزمون مح ها، به محض ورود فراگير به آزمون يي بيشتر آزمونبه منظور روا .9
 .آمادگي كافي براي آزمون، وارد بخش آزمون شويد

بـه عبـارت ديگـر،    . گـردد  و ارائه مـي  انتخابتك  به به صورت تكاز آرشيو سؤاالت  ت آزمونسؤاالمنظور روايي و صحت بيشتر آزمون، به  .10
 . سؤاالت هر فراگير با فراگير ديگر متفاوت است

 .باشد مي مشاهدهپس از تكميل فرم نظرسنجي، در صورت قبولي، گواهينامه با تأييد موسسه مدارس يادگيرنده مرآت قابل  .11

 .گردد وزارت آموزش و پرورش ارسال مي LTMSنمره فراگيران در انتهاي دوره براي ثبت در  .12

 .  پذيرد صورت مي 2داخلي  021- 85670و شماره تلفن  www.yadgirandeh.irپشتيباني آنالين از طريق پشتيبان آنالين در صفحه اول سايت  .13

 :باشد ها و فنون تدريس به شرح ذيل مي بندي اجراي دوره روش جدول زمان .14

  نام آزمون  نام درس  رديف
  زمان برگزاري

  درصد از نمره
  تا تاريخ  از تاريخ

1  

  ها و فنون تدريس روش

  %20 23/05/97 24/04/97 1مستمر
  %20 23/05/97 24/04/97 2مستمر  2
  %20 23/05/97 24/04/97 3مستمر  3
  %40 24/05/97 24/05/97 نهايي  4
  %100 نمره پاياني  5

  
  .توانند در اين دوره شركت نمايند ساير نيروهاي رسمي وزارت آموزش و پرورش نيز مي  عالوه بر نيروهاي غيررسمي -1تبصره 

 موسسـه مـدارس يادگيرنـده   هـاي   دوره و كتاب ها دوره ساير فيلم در www.yadgirandeh.irتوانند از طريق سامانه  فراگيران محترم مي -2تبصره 

  .نيز شركت نمايند مرآت


