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 . دهد

رورش و انتخـاب
مشـاهده  مـرآت   

فراگيـر بايـد .د 
فراگيـر موظـف 

در تـاريخ كليـف،   

  تاريخ

03/08/1396

13/08/1396
23/08/1396
3/08/1396 

01/09/1396  

05/09/1396

15/09/1396

25/09/1396
02/10/1396 

1396/10/03
16/10/1396  

 .د

عـدم اخـذ نمـره
فراينـد برگـزاري

آزمـون  نمـره  صد

9506040 دوره 
انجام 24/07/96

وپر آموزشوزارت 
ارس يادگيرنـده

ه ارائه خواهد شـد
مرحلهدر هر منا،

 فـرم و انجـام تك
 :باشد ر مي

6ا  3
 12 3 

 63ا 

0  نبه
1

گي هاي 
 اد

5 

يسي مواد 
5 

 ون لنز
 5 نتها

2  ه
3 

6  شنبه - 

دهداالت پاسخ سؤ
ود و در صـورت ع
نصـورت ادامـه ف

درص 45 و) رحله

با كد» مي آن
4از تاريخ  را دوره

و LTMS سامانه 
مـدشي مؤسسـه  

هفته 6كتاب، در
ضم. شدخواهد ار 

ست بعد از دانلود
 آزمون به قرار زير

 
 ليات

تا 1بخش   

تا 7بخش 
تا 1بخش   

سه شن -)20لي 

تدا تا ابتداي ويژگ
مغناطيسي موا

ژگي هاي مغناطيس
 تا انتها

بتدا تا ابتداي قانو
از قانون لنز تا انت

شنبه-)20الي  8

)20الي  8عت 

به س شخص شده
 مرحله بعدي شو

در غيـر اين.ي كند

يانگين نمره دو مر
  . شد

 

  اي دوره
وزي مباني علم

نام در د ثبتشود و
ه پس از ورود به
 در سامانه آموزش

ك بخش كليات ك
برگزانهايي جامع

فراگير مي بايس .د
و برنامه ه محتوا

 شرح فعاليت
كل

صل اول
صل اول
صل دوم

ال 8از ساعت ( 
-  

 ل سوم
از ابت

 ل سوم
از ويژ

از ا  چهارم
  چهارم

8از ساعت ( وم
-  
از ساع( دو بخش

در تاريخ مش تواند 
تواند وارد مي) 1

مرحله را طي  اين

مي(حله اول و دوم
خواهدگزارش  2

١ 

سمه تعالي

ثبت نام و اجرا
زدهم و بازآمو

شوزش و پرورش
باشد كه سترس مي

توانيد محتوا را ي

تاب  به انضمام يك
جك مرحله آزمون

 موجود مي باشد
ارائهاري آزمون و

   اول
 فص

 فص   دوم
 فص  سوم
مرحله اول مون

فصل اول

  دوم
فصل

فصل
فصل سوم

مرحله د آزمون

از د نهايي جامع

رگذاري شده مي
2(ل نمره قبولي
تواند ار ديگر مي

مرحآزمون هاي 
20نمره از  گردد و

اب

ث نامه آيين
فيزيك پايه يا

Ltms وزارت آمو
قابل دست 08/96/

، مي»ود به كالس

فصل كتا 4شي از
رحله آزمون و يك
تكليف در سامانه

جدول برگز .كند

بخش

بخش
بخش س
آزم

بخش

بخش

بخش س
آ

آزمون ج

بارها و  محتواي  م
پس از اخذ حداقل

فقط يك با ، دوم

نمره درصد45 :د
گ محاسبه مي يف

روش تدريس ف
s.medu.irايت

/03صبح مورخ  9
ور«گزينه ر روي

جلسه آموزش 6ب 
ن دوره طي دو مر

خام انجام تفرم  .
اري كذسامانه بارگ

 

  محتوائه 

  آزمون
  ه تكليف

  ئه محتوا

  آزمون
  ه تكليف
  ون جامع

س از مشاهده فيلم
پ) اول و دوم(ون
مرحله اول و 

 .ير نخواهد بود

باشد مين صورت
ارايه تكلي با  نمره

سي تحليل و ر
سا بايست وارد  مي

9ساعت  دوره از 
ز طريق كليك بر

 

وره در قالب اين د
شته باشد كه اين
 تكليف مي باشد

آن را در س  شده،

 نوع فعاليت

ارائه

آ
ارائه

ارائه

آ
ارائه
آزمو

، فراگير پسرحله
آزمودر هر مرحله 

صرفاً در آزمون
پذي امكان راي وي

 نمره پاياني بدين
درصد 10و  ايي

  

بررس«
فراگير م .1
محتواي .2

دوره و از
.نماييد 

محتواي .3
توجه داش
به انجام
مشخص

  بخش اول

  بخش دوم

  بخش سوم

در هر مر .4
فراگير د .5

ص قبولي
بر آزمون

محاسبه .6
نها جامع
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وارد بخـش آزمـون    لذا پس از كسب آمادگي كافي براي آزمـون،  .آزمون، زمان آزمون محاسبه مي گرددهر مرحله به محض ورود فراگير به  .7
 .شويد

 .دو اين قسمت را نيز تكميل نماي مراجعه نظرسنجيپس از اتمام فرايند آزمون به بخش بايست  فراگير مي .8

 .بود خواهد خدمت ضمن آموزش تساع 32شامل دوره اين .9

بــه نشــاني  مــرآت در صــورت بــروز هــر گونــه مشــكل از طريــق درگــاه پشــتيباني تلگــرام موسســه مــدارس يادگيرنــدهتوانــد  فراگيــر مــي .10
LMSsupport/me.t://http   ددر ارتباط باش 2داخلي  02185670شماره تلفن يا و. 

 . شخصا در آزمون شركت نمايد صرفا منابع را مطالعه كرده و حتما بايست خود فراگير مي .11


