باسمه تعالی

آییننامه ثبت نام و اجرای دوره سنجش آغازین ،کد 99506135
 .1فراگیر میبای ست بعد از تهیه كارت «دوره آموزش ضمن خدمت بن تخفیف ویژه معلمان» از مدر سه خود ،مطابق تو ضیحات پ شت كارت اقدام به
ثبتنام نماید( .الزم به ذكر ا ست این دوره صرفاً از طریق این كارت (مطابق ت صویر زیر) و از بخش ویژه دورههاي خاص در سامانه اجرا میگردد.
این كارتها در اختیار مدارس خدماتگیرنده از مؤسسه مرآت قرار گرفته است).

 .2فراگیر میبای ست وارد سایت  lms.yadgirandeh.irشود و در بخش ثبتنام با پین كد ) ،(Pin Codeویژه دورههاي خاص ،در سامانه
ثبت نام و نام كاربري و رمز عبور خود را دریافت كند و در حفظ و نگهداري نام كاربري و رمز عبور خود كوشا باشد.
 .3فراگیر میتواند از بخش ورود به سامانه ،با نام كاربري و رمز عبور خود  ،وارد كالس درس خود شود.
 .4ثبتنام در دوره از تاریخ  96/06/01آغاز خواهد شد و فراگیر میتواند به محتواي آموزشی دسترسی داشته باشد.
 .5فراگیر باید توجه داشتتته باشتتد كه این دوره طی دو مرحله آزمون مستتتمر و یك مرحله آزمون نهایی خواهد بود .آزمون نهائی در دو نوبت
برگزار میشود( .هر فراگیر فقط میتواند در یکی از نوبتهاي آزمون نهایی شركت كند).
 .6در هر مرحله ،فراگیر پس از مشاهده فیلمها و محتواي بارگذاري شده میتواند در تاریخ مشخص شده به سؤاالت پاسخ دهد.
 .7فراگیر در هر مرحله آزمون م ستمر پس از اخذ حداقل نمره قبولی ( )12میتواند وارد مرحله بعدي شود و در صورت عدم اخذ نمره قبولی
فقط یك بار دیگر میتواند این مرحله را صتترفاً در آزمون مستتتمر ،طی كند .در غیر این صتتورت ادامه فرایند برگزاري آزمون براي وي
امکانپذیر نخواهد بود.
 .8فراگیر باید پس از اتمام آزمونهاي مستمر ،وارد بخش تکمیل پروفایل شده و پروفایل خود را تکمیل نماید.
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 .9محتواي آزمونهاي مستتتمر در قالب فیلمهاي یازده گانه (تدریس آقاي دكتر محرم آقازاده)( ،آزمون م ستمر  :1فیلمهای یک تا پنج -
آزمون مستمر  :2فیلمهای شش تا یازده میباشد) و آزمون نهایی شامل  20سوال از محتوای فیلمهای یازده گانه و فایل  pdfو
کتاب «راهنمای سنجش و ارزشیابی آغازین »1به عنوان منبع تکمیلی خواهد بود.
 .10محاسبه نمره پایانی به قرار ذیل میباشد:
 50درصد نمره مستمر و  50درصد نمره نهایی محاسبه میگردد و نمره از  20گزارش خواهد شد.
 .11جدول برگزاري آزمون و تعداد سؤاالت و برنامه آزمون به قرار زیر میباشد:
تاریخ

تعداد

زمان

نام آزمون :

آزمون

سوال

آزمون(دقیقه)

آزمون مستمر 1

فیلم هاي قسمت اول تا پنجم

 7/10تا 7/14

10

10

 8:00تا 12:00
 15:00تا 19:00

آزمون مستمر 2

فیلم هاي قسمت ششم تا یازدهم

 7/10تا 7/14

10

10

 8:00تا 12:00
 15:00تا 19:00

آزمون نهایی -نوبت 1

كلیه موارد فوق باضافه فایل
PDFخالصه كتاب (و كتاب
بعنوان محتواي تکمیلی)

7/15

20

20

 9:00تا 19:00

آزمون نهایی -نوبت 2

كلیه موارد فوق باضافه فایل
PDFخالصه كتاب (و كتاب
بعنوان محتواي تکمیلی)

7/30

سنجش آغازین

محتوای آزمون

20

ساعت برگزاری

20

نمره شما

 9:00تا 19:00

نمره پایانی % 50 :آزمون مستمر و  % 50آزمون نهایی

 .12هر بار از بین  150سوال تعدادي سوال براي هر فراگیر نمایش داده میشود .لذا سواالت آزمون هر فراگیر با فراگیر دیگر متفاوت خواهد بود.
 .13به محض ورود فراگیر به آزمون مستمر یا نهایی ،زمان آزمون محاسبه می گردد.لذا پس از كسب آمادگی كافی براي آزمون،وارد بخش آزمون
شوید.
 .14فراگیر میبایست پس از اتمام فرایند آزمون به بخش نظرسنجی مراجعه و این قسمت را نیز تکمیل نماید.
 .15فراگیر در صتتورت اخذ نمره قبولی ( )12در نمره پایانی ،میتواند گواهینامه خود را از تاریخ  1396/08/03در بخش گواهینامه مشتتاهده
نماید.
 .16نمره فراگیران بعد از اتمام دوره در صورت تطابق با رسته شغلی و عدم گذراندن دوره در سنوات گذشته ،در سامانه  LTMSوزارت آموزش و
پرورش ثبت میگردد.
 .17این دوره ویژه كلیه آموزگاران ،دبیران،هنرآموزان ،معاونان و مدیران مدارس می باشد.
 .18این دوره شامل  12ساعت آموزش ضمن خدمت خواهد بود.
 .19فراگیر میتوا ند براي ستتتهو لت در دانلود محتوي و اطال از آخرین اخ بار این دوره در كا نال تلگرام مدارس یادگیر نده به نشتتتتانی
 www.t.me/schoolsthatlearnیا  @schoolsthatlearnعضو شود.
 .20فراگیر میتوا ند در صتتتورت بروز هر گو نه مشتتت کل از طریق در گاه پشتتتتی بانی تلگرام موستتتستتته مدارس یادگیر نده به نشتتتانی
 www.t.me/lmssupportدر ارتباط باشد.
 .21منابع آزمون به ترتیب اهمیت و طراحی سوال به قرار زیر میباشد:
-

كلیپهاي یازده گانه سنجش آغازین تدریس شده توسط آقاي دكتر محرم آقازاده

-

 Pdfخالصه كتاب راهنماي سنجش و ارزشیابی آغازین

-

كتاب «راهنماي سنجش و ارزشیابی آغازین».

 .22فراگیر میبایست خود صرفا منابع را مطالعه كرده و فقط شخصا در آزمون شركت نماید.

 . 1آقازاده ،محرم ( .) 1395راهنماي سنجش و ارزشیابی آغازین (ابزارهاي كمی و كیفی) ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات مرآت.
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