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، زاده محرم آقازاده و محرم نقينوشته  دوفصل آخركتاب فهم تيمزكليپ آموزشي دوره،  14هاي مستمر در قالب  حتواي آزمونم .9
كتـاب   كه در سامانه بارگزاري شده است و محتـواي آزمـون نهـايي از كليـه مـوارد ذكـر شـده و        PDFدر قالب  انتشارات مرآت

  .، انتشارات مرآت ، مي باشدمحرم آقازاده و محرم نقي زادهنوشته  تيمز  فهم
 :باشد محاسبه نمره پاياني به قرار ذيل مي .10

  .خواهد شدگزارش  20ز نمره ا گردد و نمره نهايي محاسبه مي درصد 50نمره مستمر و   درصد 50
 :باشد االت و برنامه آزمون به قرار زير ميؤجدول برگزاري آزمون و تعداد س .11

  :نام آزمون 
تاريخ   محتواي آزمون  سنجش آغازين

  آزمون
تعداد 
  سوال

زمان 
  نمره شما  ساعت برگزاري  )دقيقه(آزمون

 11تا  1كليپ هاي شماره   1آزمون مستمر 
تا04/11

07/11  
    18:00تا  08:00  10  10

  2آزمون مستمر 
 و14تا12كليپ هاي شماره

پي دي اف چارچوب هاي طراحي  
 سوال و خطاهاي يادگيري

تا  04/11
07/11  

    18:00تا  08:00  10  10

    19:00تا  9:00  20 20 08/11 كليه موارد فوق آزمون نهايي
    آزمون نهايي%  50آزمون مستمر و %  50: نمره پاياني

 .لذا سواالت آزمون هر فراگير با فراگير ديگر متفاوت خواهد بود. شود سوال تعدادي سوال براي هر فراگير نمايش داده مي 120هر بار از بين  .12

لذا پس از كسـب آمـادگي كـافي بـراي آزمـون،وارد بخـش       .به محض ورود فراگير به آزمون مستمر يا نهايي، زمان آزمون محاسبه مي گردد .13
 .آزمون شويد

 .دو اين قسمت را نيز تكميل نماي مراجعه نظرسنجيپس از اتمام فرايند آزمون به بخش بايست  فراگير مي .14

مشـاهده   گواهينامـه  بخـش  در 15/11/1396تاريخ  د گواهينامه خود را از توان ميپاياني،  نمره در) 12( در صورت اخذ نمره قبوليفراگير  .15
 .دنماي

اداره كـل   LTMSبـراي ثبـت در    در صورت تطابق با رسته شغلي و عدم گذراندن دوره در سنوات گذشـته، بعد از اتمام دوره نمره فراگيران  .16
 .آموزش و پرورش استان مربوطه ارسال مي گردد

 .بود خواهد خدمت ضمن آموزش ساعت 16 شامل دوره اين .17

ـ    اكبـراي سـهولت در دانلـود محتـوي و اطـالع از آخـرين اخبـار ايـن دوره در         توانـد   فراگير مي .18 ه بـه نشـاني   دنـال تلگـرام مـدارس يادگيرن
www.t.me/schoolsthatlearn  يا@schoolsthatlearn دعضو شو. 

ــي .19 ــر م ــد  فراگي ــاني       توان ــه نش ــده ب ــدارس يادگيرن ــه م ــرام موسس ــتيباني تلگ ــاه پش ــق درگ ــكل از طري ــه مش ــر گون ــروز ه ــورت ب در ص
Lmssupport/me.t.www ددر ارتباط باش. 

 :باشد منابع آزمون به ترتيب اهميت و طراحي سوال به قرار زير مي .20

 گانه آموزشي 14كليپ هاي  -

- PDF چارچوب هاي طراحي سوال و خطاهاي يادگيري. 

 .»فهم تيمز«كتاب  -

 .»آموزش رياضيات در هفت كشور«كتاب  -

 . بايست خود صرفا منابع را مطالعه كرده و فقط شخصا در آزمون شركت نمايد فراگير مي .21


