
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن از :

   ، متوسطه اول ، متوسطه دوم ، فنی و حرفه ای کلیه ی مدارس دوره ی ابتداییبه: 

  1044-1041دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی موضوع: 
 

 با سالم و احترام؛

،  0311-0310در خصوص دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان ویژه سال تحصیلی  02/10/0311-3104/0411/0111پیرو بخشنامه   

اداره کل آموزش و پرورش استان ماندران ، ضمن تشکر از تالش های ارزنده کلیه ی همکاران در سال تحصیلی گذشته و با عنایت 

ته است شایس پیرست ثلاستممث گثدددد ثثدستورالعمل ثبت ثام ثه ثث، پایه هفتم و پایه دهم ؛ به زمان ثبت نام دانش آموزان پایه اول 

 اهتمام و مساعی خویش را به کار بندند.  دستورالعمل مطلوب تر مدیران محترم در راستای عملیاتی نمودن و اجرای هر چه
 

  شرح ذیل اعالم می گردد به ثبت نام دستورالعملمراحل اجرای: 
ث

 (1)پیوست دقیق مطالعه گردد.دستورالعمل ثبت نام توسط مدیران ، معاونین آموزشی و معاونین اجرایی به طور  -1

  تشکیل و برای کلیه ی اعضای ستاد ثبت نام ابالغ صادر گردد. در مدرسه ستاد ثبت نام -2

تمامی بخشنامه ها و اطالعیه های مربوط به ثبت نام از جمله تراکت ها در  و در ورودی مدرسهه اتتاهاد داده شود   تهیه تابلوی اعالنات -3

 این قسمت ناب گردد.

تراکت ، شههماره حسههار مدرسههه ، مبل  بیمه دانی آموزی ، دسههتورالعمل های رعایت پروتکل بهداشههتی ،     رعایت محدوده جغرافیایی  -4

 نصب گردد.ابلوی اعالنات تراکت سامانه ثبت نظر و گزارشات مردمی و... در تمشخاات ستاد ثبت نام ، 

  (2)پیوست پیوست می باشد. ستاد ثبت نام ینظارتو  ییمشخاات و شماره تماس ستاد اجرا -5

               زمان ثبت نام فقط مبل  هزینه بیمه دانی آموزیبها عنهایهت بهه اینکهه پرداتهت هزینهه کتهار به صهههورت اینترنتی ان؛ام گردیده   در          -6

 دریافت گردد. 

 افتیء در ایبا موافقت ان؛من اولو  یلیپس از شروع سال تحا می باشد.ممنوع ثبت نام  در زمان یهرگونه مشهارکت آزاد مردم  افتیدر -7

 بالمانع می باشد. یمشارکت آزاد مردم

             http://pada.medu.irتمامی دانی آموزان در پایه ها و مقاطع مختلف به صههورت ریرحضههوری در سههامانه سههیدا و از درگاه   ثبت نام  -8

 ان؛ام می گیرد.

 می باشد. 01/40/1044لغایت  41/40/1044پایه اول ابتدایی از تاریخ  در شروع ثبت نام -9

 می باشد. 10/40/1044لغایت  22/40/1044از تاریخ  )متوسطه اول( هفتمپایه  در شروع ثبت نام -11

 می باشد. 20/40/1044لغایت  41/40/1044از تاریخ  )متوسطه دوم( دهمپایه  در شروع ثبت نام -11

 طیدر شههراو   http://pada.medu.irثبت نام دانی آموزان در پایه اول ابتدایی به صهورت ریرحضهوری در سههامانه سهیدا و از درگاه     -12

 در مدرسه ان؛ام تواهد شد. یبهداشت یپروتکل هاکامل  تیرعا بای حضور

ث

ث

 1666 /411شماره:  

 12/13/1411تاریخ:  

 داردپیوست:  

 

http://pada.medu.ir/
http://pada.medu.ir/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11/17/1396لغایت  12/17/1395ن یچهار تا پنج سال تمام می باشد. ) متولد (1سن ثبت نام پیش دبستانی ) -13

ث (11/17/1395لغایت  12/17/1394پنج تا شی سال تمام می باشد. ) متولدین  (2سن ثبت نام پیش دبستانی ) -14
ثبت نام کلیه نوآموزان دوره پیی دبسههتانی در سههامانه سههیدا به تدکیی کدهای دولتی ، دولتی مردمی با مشههارکت مردم و ریردولتی   -15

 مسئولیت ثبت نام با مدیر مدرسه است.الزامی بوده و 

 (11/17/1394لغایت  12/17/1393سال تمام می باشد. ) متولدین  شی سن ثبت نام پایه اول ابتدایی -16

             جهت ثبت نام پایه اول ابتدایی ) اصههل شههناسههنامه دانی آموز و والدین ن شههناسههنامه سههالمت ن گواهینامه پایان   مدارک مورد نیاز -17

 دوره پیی دبستان( می باشد.

            سههال تحاههیلیدر  ثبت نام برابر دستتورالعمل  اسههتعدادهای درتشههان ، نمونه دولتی و شههاهدثبت نام از دانی آموزان در مدارس  -18

 پیوستی می باشد.  1411-1411

ان سکونت دانی آموزو محدوده  ییایجغراف تیموقع با توجه به رعایتدانی آموزان در کلیه مدارس دولتی به جز هنرستان ها  ثبت نام -19

  می باشد.

  ان؛ام می گردد.باورت تودکار ثبت نام ،  هیپا انیمدانی آموزان  برای کلیه ی -21

 به سهههامانه   ابتدا باید انتقهال از مدرسهههه در صهههورت  متوستطته اول و دوم   ، میتان پتایته دور  ی ابتتدایی     دانش آموزان -21

http://pada.medu.ir  یشههنهادیمدارس پ تیاولو تعداد می توانند   ازمدرسههه  ریاز مد ورود و رمز ینام کاربر افتیبا در رجوع کرده 

ته تواس ازیمدارک مورد ن ادبه مدرسه مق دییدرصورت تا .دیرا انتخار نما ، باشهد  یتود م ییایجغراف تیرا که در محدوده و موقع یکی

 .دهد یمدرسه مقاد ارائه م ریبه مد یینها دییتا یشده را برا

 مدیر ، معاونین آموزشی و معاونین اجرایی آموزشگاه در زمان ثبت نام ضرورت دارد. حضور موثر -22

 می باشد. شهریه مصوب مدارس غیردولتیمبل  دریافتی مدارس ریردولتی در زمان ثبت نام برابر  -23

کلیه وجوه دریافتی باید واریز به حسار مدرسه و ممنوع می باشتد.  دریافت وجه نقد ، چی حامل و چی پول در مدارس ریردولتی  -24

 در صورت ارائه چی توسط اولیای دانی آموزان ، باید در وجه مدرسه صادر گردد.

 ممنوع می باشد.م دریافت وجه نقد ، چی ، فیی واریزی بابت کالس های فوق برنامه در زمان ثبت نا -25

در برگزاری آزمون ورودی ، ماهاحبه و تعیین شهرط معدل برای ثبت نام دانی آموزان     آیین نامه اجرایی مدارس  31به اسهتناد ماده   -26

 می باشد.مجاز نزمان ثبت نام 

 عضای ستاد ثبت نام اداره از مدارس بازدید و نسبت به حُسن روند ثبت نام نظارت تواهند داشت.ا -27

 
 

 

ثعتتدلع ثعتطمیگ
 معاون مدیر کل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن

ث

ث

ث

  1666 /411شماره:  

 12/13/1411تاریخ:  

 داردپیوست:  

 

http://pada.medu.ir/


 

 
           ا ، پیشرنااد  ، خواهشمند است نظررا   نامضمن سپاس از همراهی و صبوری شما در فرآیند ثبت

 ، حسب ضرور  به یکی از واحدهای مربوطه اعالم فرمایید. و تخلفا  احتمالی را
 

 0411 -0410ی لیسال تحصـ  پرورش مازندراناداره کل آموزش و دانش آموزان ثبت نام  رخانهیدب

 آموزش ابتدایی ـ اداره آموزش دوره دوم ابتدایی معاونت کارگروه اجرایی
00001133-100 

 100-00062131(  673داخلی )

 کارگروه نظارت
 اتیبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیاداره ارز

00004063-100 

 100-00062131(   040داخلی )

 shekayat.medu.ir سامانه وزارتی پاسخگویی به شکایات
 

 

 

 ستاد های فرعی اداره کل آموزش و پرورش مازندران

 شماره تماس مسوول دوره نام دوره تحصیلی

 100-00067206 اداره آموزش ابتدایی دوره اول ابتدایی

 100-00062334 نظریاداره آموزش متوسطه  نظریمتوسطه 

 100-00062001 ای و کاردانشاداره آموزش و پرورش فنی و حرفه کاردانشفنی و حرفه ای و 

 100-00062346 کارشناس مسوول مدارس غیردولتی مدارس غیردولتی
   

 

 

 تنکابن شهرستاندانش آموزان آموزش و پرورش ثبت نام  ستاد

 کارگروه اجرایی

 100-34602025 معاونت آموزش ابتدایی

 کارشناسی آموزش ابتدایی
34667103-100 

34601060-100 

 100-34664336 عملکرد یابیارز کارشناسی کارگروه نظارت

 100-34601060 کارشناسی آموزش ابتدایی آموزش ابتدایی

 نظریآموزش متوسطه 
 100-34600203 کارشناسی آموزش متوسطه اول

 100-34664203 دومکارشناسی آموزش متوسطه 

 100-34664203 فنی و حرفه ای و کارودانشکارشناسی آموزش  فنی و حرفه ای و کاردانش

 

 

 

 

 

 

 

 و همکاران گرامی آموزان عزیزاولیای محترم، دانش

 «0411ـ  0410 تحصیلی سال در آموزاندانش نامثبت اجرایی دستورالعمل» 06بند  در اجرای
توجه بهه  و با آموزان نام دانشبرگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبتنامه اجرایی مدارس، آیین 03به استناد ماده  

ههای  )بجز وجوه مربهوط بهه بی هه حهوادک و کتها      دریافت هرگونه وجه های مردمی، نام و عدم اجبار در بحث مشارکترایگان بودن ثبت

 آموزی به دالیل مذکور از ثبت نام محروم گردد.و نباید دانش باشدنمی مجازنام ثبت در زمان درسی(

لباس کارگهاهی، بها    های فوق برنامه، سرویس ایا  و ذها ، لباس فرم،های مردمی، فعالیتک کوجوه اختیاری مربوط به دریافت : 0تبصره

 .پذیر خواهد بودبعد از شروع سال تحصیلی امکانه اهنگی و موافقت انج ن اولیا و مربیان مدرسه و رعایت سایر قوانین و مقررات 



 

  دین گرامی وال     
  با تشکر از همراهی و همکاري شما، 

  می توانید نسبت به ثبت نظر، گزارش مردمی یا شکایت 
  از روند ثبت نام، با مراجعه به سامانه

 shekayat.medu.ir  
  .اقدام فرمایید

  کارگروه نظارت بر ثبت نام آموزش و پرورش مازندران
  



يرادا ياه  لمعلاروتسد  واه  همانشخب  یسررب  هتیمک 
: نینواعم   ] *  [ هرادا سیئر  / ریدـم هقطنم     / ناتـسرهش يرجم  ياهدـحاو 

شزومآ يزیر ]  *[ هماـنرب  شهوژپ و  یناـبیتشپ ] * [ تیریدـم و  هعـسوت 
] یندــب تــیبرت  یــشرورپ و  هطــسوتم ]*  [ شزوــمآ  ییادــتبا ] *  [

]  * ییاتسور یشرورپ : یشزومآ و  ياه  عمتجم  ] *  [ يرادا ياهدحاو  *[ 
[ ددرگ لاسرا  سرادم   [ : [ 

     

 
« اه ییادز عنام اه ، ینابیتشپ دیلوت ، لاس  لاس 1400 ،                     »

ناردنزام ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  زا :
هقطنم / ناتسرهش شرورپ  شزومآ و  هرادا  / تیریدم هب :

یلیصحت 1400-1401   لاس  نازومآ  شناد  مان  تبث  لمعلاروتسد  لاسرا  : عوضوم
مکیلع مالس 

هب نیزم  لاس  رد  تادابع ،  تاعاط و  یلوبق  يوزرآ  ناراکمه و  یمامت  هدنزرا  ياه  شالت  زا  رکـشت  نمـض  مارتحا ؛ اب       
ندیـسر ارف  هب  تیانع  اب  و  یلاعلا ) هلظدم  ) يربهر مظعم  ماقم  يوس  زا   " اه ییادز  عنام  و  اه ،  ینابیتشپ  دیلوت ،   " ناونع

خروم 1400/02/22 هرامش 140/156  همانـشخب  تسویپ  هب  یلیـصحت 1400-1401 ، لاس  رد  نازومآ  شناد  مان  تبث  ناـمز 
یم لاـسرا  یـضتقم  مادـقا  عـالطا و  تهج  نازومآ  شناد  ماـن  تبث  ییارجا  لمعلاروتـسد  عوـضوم  اـب  عوـبتم  ترازو 

عرسا رد  هقطنم  ناتسرهش / نازومآ  شناد  مان  تبث  رب  تراظن  ییارجا و  هورگراک  لیکشت  هب  تبسن  تسا  يرورـض.ددرگ 
.ددرگ مادقا  تقو 

ییاسانـش و دوجوم  ياهدـیدهت  اه و  تصرف  هتـشذگ ،  تاونـس  رد  مان  تبث  یـسانش  بیـسآ  نمـض  تسا  هتـسیاش 
داـفم تاررقم و  نیناوـق و  ربارب  نازوـمآ  شناد  ماـن   تبث  دـنیارف  رد  یلاـمتحا  عـناوم  عـفر  تهج  یلمع  ياـهراکهار 

.دریگ رارق  راک  روتسد  رد  دوجوم  ياه  تیفرظ  مامت  زا  هدافتسا  اب  طوبرم  ياه  لمعلاروتسد 
یکینورتکلا http://pada.medu.irو هناماس  قیرط  زا  يروضح  ریغ  هویـش ي  هب  مان  تبث  ماجنا  تسا  رکذ  هب  مزال 

متسیس قیرط  زا  یتنرتنیا  ياه  تخاسریز  دقاف  رادروخرب و  مک  قطانم  رد  يروضح  هویش  هب  مان  تبث  ترورض  تروصرد 
.دریذپ تروص  نازومآ  شناد  اه و  هداوناخ  ماحدزا  زا  يریگشیپ  روظنم  هب  یهد  تبون 

1400/02/28 خیرات : 

 
2000/9300/4013 هرامش : 

دراد تسویپ : 



 

 

 

 

 

 

 نامثبت عمل اجرایی دستورال

 آموزان  دانش و نوآموزان

 سال تحصیلی

1400-1401 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه: 
فعال، پويا    محيطي   مدرسه   و اجتماعي،  فردي   زندگي   و توسعه   در بهسازي   وپرورش آموزش   و نقش   با توجه به اهميت

در    دانش آموزان   نامثبت  تسهيل در   منظوربه همين راستا و    در  دانش آموزان است.  استعدادهاي   ساز پرورش و زمينه 

مدارس با هدف رعايت اصل تکريم و کرامت انساني، ايجاد شور و شوق و نشاط در آنان نسبت به خانه دوم يعني  

و خانواده،    آموزدانش   مدرسه،  مؤثردانش آموزان در پرتو ارتباط متقابل و    يريپذجامعه و تحقق نقش تربيتي و    مدرسه 

رشد و بالندگي نسل آتي    مهم نظام تعليم و تربيت، فراهم نمودن زمينه  يهات يمأموربر اساس    ي زيربرنامه ضرورت  

بالندگي، از  ن و  دانش آموزا  نامثبت مقررات عمومي  ،  و سرزندگي  نشاط  ،ييايپو  جامعه و تربيت فرزنداني سرشار 

 :گرددي مدرخشان و شاهد به شرح ذيل اعالم  ي استعدادها در مدارس غيردولتي، نامثبتمقررات مربوط به  

 : نامثبت الف( مقررات عمومی 
وپرورش  شوراي عالي آموزش   652نامه اجرايي مدارس موضوع مصوبه جلسه  آموزان مطابق با آيين نام دانش ثبت -1

شماره    20/05/1379مورخ   نامه  با  و    07/06/1379مورخ    8/1077/120که  است  گرديده  هاي  نامهآيين ابالغ 

 هاي تحصيلي انجام گردد.آموزشي مصوب مربوط به هر يك از دوره 

دانش ثبت   دستورالعمل -2 تحصيلي  نام  سال  در  خارجي  اتباع  امور    1400-1401آموزان  مرکز  سوي  از  متعاقباً 

 گردد. مي ارسال الملل و مدارس خارج از کشور بين

فاقد  به -3 ايراني  افراد  امکان تحصيل در نظام منظور پوشش کامل تحصيلي،  ازنظر سني  مدارك هويتي الزم که 

/ه مورخ  53574/ت  151998آموزش رسمي کشور را دارند، به استناد مصوبه هيأت محترم وزيران و نامه شماره  

وزارت کشور    02/12/1395 از  تحصيلي صادره  ارائه کارت حمايت  با  رياست جمهوري،  محترم  اول  معاون 

 ها صورت پذيرد.از آن نام ها( ثبت)فرمانداري 

 84225،  يهابخشنامهو    21/03/97مورخ    46106  نامهوه يشبر اساس مفاد    يدبستانش يپنوآموزان دوره   نامثبت -4

 انجام شود.  29/8/98مورخ  158774 و 10/5/97مورخ 

با مشارکت مردم و    يدولت  کدهاي دولتي،  به تفکيك  سيدا  در سامانه  يدبستانشي پکليه نوآموزان دوره    نامثبت -5

 با مدير مدرسه است. نامثبت تيو مسئول غير دولتي الزامي بوده 

 يدبستانشيپ  نامثبت   و سن  ( 1/7/96الي    7/95/  2متولدين  )تا پنج سال تمام    چهار  يك،   يدبستانشيپ  نامثبت سن    -6

 .( است1/7/95الي   2/7/94متولدين )دو پنج تا شش سال تمام 

ابالغي   يهانامه وهيش  طبق تحصيلي، يهادوره  ساير همچون  اتباع خارجي يدبستانش يپدوره  نو آموزان نامثبت -7

 . است بالمانع



با توجه به لزوم مديريت منابع مالي و سرمايه انساني )دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني(، ضروري است براي   -8

به اتمام   31/5/1400ها تا تاريخ  نامريزي شود که تمامي ثبتاي برنامه گونه، به1400استفاده از فرصت شهريورماه  

حمايتي و تکميل ظرفيت    هاي سياستمناطق عشايري به علت عدم دسترسي و مدارس غيردولتي به دليل    در  برسد.

 خالي، اين مهلت تا پايان شهريورماه قابل تمديد خواهد بود.  هايصندلي

مه  ناآيين   31به استناد ماده    توزيع متوازن دانش آموزان   منظوربه   نامرافيايي براي ثبتمحدوده بندي جغ  توجه به  -9

 .رديپذي ماجرايي مدارس صورت 

ها و مدارس خاص بدون لحاظ محدوديت جغرافيايي،  آموزان عشايري، هنر جويان هنرستاننام از دانش ثبت   :1تبصره  

 بر اساس ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

 

هدايت تحصيلي    يهابرگ در نمون    شدهن ييتع  يهات ياولوبا تأکيد بر رعايت  دانش آموزان در پايه دهم    نامثبت -10

با رعايت    هاکالسو تکميل ظرفيت اسمي    يبردار بهره   منظوربهانتخاب رشته    ي امشاوره و تشکيل کارگروه  

شماره   بخشنامه  بخشنامه    و  19/01/99مورخ    2/710مفاد  و    05/02/1400مورخ    112/140مفاد  راهکارها 

در دوره دوم    و کاردانش  ياو حرفه فني    يهاآموزش با رويکرد توسعه    يارشته  توسعه متوازن  يهااستيس

 آموزش متوسطه صورت پذيرد. 

جلوگيري   منظوربه يا مقصد   مبدأمدارس  نيترك ي نزدمهمان در  صورتبه  پذيرش دانش آموزان عشايري: 1تبصره 

 گردد. ريپذامکان تحصيلي  يماندگعقب از افت يا  

ورودي، شرايط    ي هاهيپابراي    و کاردانش  ياحرفه فني،    يهاهنرستان دانش آموزان در    نامثبت به هنگام    :2تبصره  

با رشته   متناسب    ت يموردعناجدي    صورتبه ،  يو کشاورز در زمينه صنعت    ژه يوبه   موردنظرجسمي دانش آموزان 

 مشاوران و مدير مدرسه قرار گيرد. 

  ي ها آموزش شاخه کاردانش به شيوه    هيپاان يمدانش آموزان ورودي پايه دهم و هنرجويان    نامثبت شيوه    :3تبصره  

از طريق معاونت آموزش متوسطه )دفتر آموزش متوسطه    متعاقباً  ،)سيدا(  يآموز دانش سامانه يکپارچه  در    ي سپاربرون

 و کاردانش( اعالم خواهد شد.  ياحرفه  فني،

مدارس    :4تبصره   آموزان    يروز شبانهمديران  دانش  به  مربوط  سامانه    ياتوته يباطالعات  در  )را  فيلد  مربوطه 

 نمايند. دييتأ و ثبت  خوابگاهي(

در خصوص    مؤسساتبرقراري هرگونه رابطه مالي مدارس با    11/4/97  مورخ  61298به استناد بخشنامه شماره   -11

 کمك درسي ممنوع است.   يهاکتاب برگزاري آزمون و 



نام نامه اجرايي مدارس، برگزاري آزمون ورودي، مصاحبه و تعيين شرط معدل براي ثبت آيين   30به استناد ماده   -12

دريافت هرگونه وجه  مردمي    يهامشارکتو عدم اجبار در بحث    نامثبتا توجه به رايگان بودن  بدانش آموزان و  

آموزي به داليل  و نبايد دانش   ستيننام مجاز  هاي درسي( در زمان ثبتوجوه مربوط به بيمه حوادث و کتاب  جزبه)

 نام محروم گردد. مذکور از ثبت 

دانش آموزان    رشيپذ  ،وپرورش آموزش عالي    يشورا   07/06/1381مورخ    677مصوبه    2تبصره  استناد    به   :1تبصره  

صاحبه  علوم و معارف اسالمي از طريق برگزاري آزمون يا تعيين معدل يا برگزاري م  يهارستانيدبدر    دهمپايه  

 گيرد.  صورت  هاآن يا تلفيقي از 

شوراي  2تبصره   جلسه  يکمين  و  بيست  مصوبه  استناد  به  مورخ    ي زيربرنامه   ،يگذار استيس:  مرکزي  نظارت  و 

برگزاري هرگونه آزمون يا مصاحبه براي پذيرش    24/11/96بيست و دومين جلسه شورا مورخ    و  17/11/96

 .استدانش آموزان در دوره ابتدايي و پايه هفتم دوره اول متوسطه در مدارس غيردولتي ممنوع 

وذهاب، لباس  برنامه، سرويس اياب هاي فوقهاي مردمي، فعاليتمربوط به کمك   اختياري  وجوهدريافت    :3تبصره  

فرم، لباس کارگاهي، با هماهنگي و موافقت انجمن اولياء و مربيان مدرسه و با رعايت ساير قوانين و مقررات بعد  

 پذير خواهد بود.از شروع سال تحصيلي امکان

و    يا حرفه شاخه تحصيلي فني و    يبدنت يتربهمانند    هارشته از  جذب و پذيرش دانش آموزان در برخي  :  4تبصره  

رعايت ضوابط و    اي(  و ...  ينشانآتش متولي )مانند    ي هادستگاه ط به  مهارت مربو   ي استانداردها که    يي هارشته يا  

 مقررات از طريق برگزاري آزمون يا تعيين معدل يا برگزاري مصاحبه يا تلفيقي از آنها صورت گيرد.

  نامثبتسامانه سيدا انجام خواهد شد. زمان    قيطر غيرحضوري و الکترونيکي از    صورتبه   تحصيلي  يهادوره نام  ثبت -13

 در سامانه سيدا اعالم خواهد شد. مربوطهبر اساس ضوابط و مقررات مختلف تحصيلي  يهادوره 

بعد از مراجعه دانش    . بديهي استشودي مانجام    حضوري  صورتبه خرداد    يکماز  پايه اول ابتدايي  اوليه    نامثبت   تبصره:

 .قطعي خواهد شد نامثبت سنجش بدو ورود،  يهاگاه يپابه  آموزان 

ثبت مشخصات فردي والدين به تفکيك پدر و مادر شامل نام، نام خانوادگي، کد ملي، شماره تلفن همراه در    -14 

 آموز ضروري است. نام دانشجهت ثبت  سيداسامانه 

، موضوع نامهوه يشنوآموزان و دانش آموزان استثنايي مدارس ويژه، عالوه بر رعايت مفاد اين  در خصوص ثبت نام-15

به    وپرورشآموزش سازمان    11/5/1399تاريخ    5811/97000بخشنامه شماره   استثنايي مالك عمل خواهد بود. الزم 

 ارسال خواهد شد.  متعاقباًمذکور  نامهوه يشذکر است در صورت وجود موارد افتراقي و يا اصالحي، 



  ي برگزار   کودکان در آغاز ورود به مدرسه،  نفساعتمادبه رعايت اصول تربيتي و با توجه به اهميت حفظ    منظوربه-16

و کالس اولي در کليه مدارس اعم از دولتي و غيردولتي    يدبستانش يپهرگونه مصاحبه يا آزمون براي نوآموزان  

 ممنوع است.  نامثبت در زمان پذيرش و 

سيدا  ارزشيابي سامانه    يهاافزونه توصيفي دانش آموزان در    -در دورۀ ابتدايي فرآيند ارزشيابي کيفي  کهيي ازآنجا-17

  متمرکز از طريق سامانه   صورت به پايه اول( و يا تکرار پايه    جزبه باالتر )دانش آموزان به پايه    ارتقاء   ،شودي مدرج  

 انجام خواهد شد. 

 است.  سيداثبت ارزشيابي آنها در سامانه  براي ارتقاي دانش آموزان به پايه باالترشرط الزم  :1تبصره 

 .گردديم انتقال دانش آموزان بين مدارس مطابق مقررات مربوطه و از طريق سامانه انجام  : 2تبصره 

آمادگي  -18 و  جسماني  سالمت  سنجش  برنامه  در  به شرکت  ملزم  دبستان  اول  پايه  به  ورود  بدو  نوآموزان  تمامي 

نوآموزان    باشندي متحصيلي   سازمان    دبستانش يپو شرکت  دستورالعمل  مطابق  برنامه سنجش    وپرورش آموزش در 

 ... شودي م استثنايي و معاونت آموزش ابتدايي وزارت متبوع انجام 

در ارزيابي سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي،    يدبستانشيپتعدادي از نوآموزان    با توجه به اينکه  : 1تبصره  

سنوات    در مناطقي که در   ژهيوبه ديرآموز شناسايي خواهند شد. ضرورت دارد ضمن تسريع در فرآيند انجام سنجش  

ديرآموز   نوآموزان  تعداد  در  بيشتري  آماري  فراواني  قالب  اندداشتهقبل،  در  الزم  تدابير   يدبستانش يپ  يهاکالس؛ 

 و اجرا شود. يزير برنامهقبل از ورود به دبستان،   ماندهي باقنگام در زمان ه  تابستاني براي آموزش و مداخله به

سال تمام و مالك    6در پايه اول ابتدايي    نامثبتسن    حداقل  اجرايي مدارس،  نامهنييآ  36  به استناد ماده:  2تبصره  

 .است 01/07/1394در پايه اول ابتدايي تا متولدين  نامثبت مهرماه است. لذا حداقل سن  اول محاسبه سن،

، سنجش بدو ورود  01/09/1394مورخ    176882اساسنامه مدارس عشايري مصوبه شماره    7به استناد ماده  :  3تبصره  

بودن عشاير بازه زماني سنجش بدو ورود آنان تا    کوچ روو با توجه به    استشايري الزامي و رايگان  آموزان عدانش 

 پايان مهرماه خواهد بود. 

هيجاني    – حرکتي و داراي اختالل رفتاري    – شنوايي، بينايي، معلول جسمي    ده يدبيآس  يهاگروه دانش آموزان  -19

اجرايي   نامهوهيشتحصيلي برابر  يهادوره در تمامي  توانندي م خفيف تا متوسط، در صورت دارا بودن شرايط 

نموده و از خدمات مربوط برخوردار    نامثبت تلفيقي و فراگير در مدارس عادي    وپرورشآموزش   نامهن ييآ

 گردند.



ويژه پايه اول( در اسرع  دبستاني و دانش آموزان را )به اند اطالعات نوآموزان پيشيي موظف مديران مدارس ابتدا-20

 ثبت نمايند. سيدا در سامانه سنجش بدو ورود و 1400خردادماه وقت و حداکثر تا پايان 

را شتتناستتايي نمايند تا در  يدبستتتانشيپمديران مدارس نوآموزان بدو ورود به پايه اول دبستتتان فاقد تجربه :  1تبصرره  

به  1400آمادگي بهار و تابستتان   يهاکالسبرگزاري    يزيربرنامهاسترع وقت براي مناطق و نوآموزان واجد شترايط، 

 عمل آيد.

تابستتتاني با آغاز ستتال تحصتتيلي،  يدبستتتانشيپآمادگي   يهاآموزشپيشتتگيري از تداخل برنامه   منظوربه :2تبصرره  

و نيز  1400آمتادگي بهتار و تتابستتتتتان  يهتاو کالسگردد تتا تتداوم يتادگيري  يزيربرنتامته  ياگونتهبتهشتتتايستتتتته استتتت  

 به اتمام برسد. 1400شهريور ويژه آموزش و مداخله به هنگام، حداکثر در نيمه اول  يدبستانشيپ

 

به مدرسه جديد ارسال    ستي باي مپرونده تحصيلي دانش آموزان متقاضي انتقال حداکثر تا يك ماه پس از انتقال  -21

  نه يزم ش آموزان در آموزشگاه جديد، دان نامثبتاطمينان از   پيگيري مجدانه و  شود لذا مدبران مدارس ضمن

 کاهش آمار بازماندگان از تحصيل و ترك تحصيل را فراهم نمايند.

مل اجرا و دستورالع  2مدير مدرسه موظف است نمون برگ آگاهي از سالمت دانش آموزان )پيوست شماره  -22

  آموز دانش ي  در اختيار ول  نامثبترا هنگام    (98/ 13/7مورخ    126752به شماره    ارزشيابي درس تربيت بدني

س صحت  از  و  داده  در  قرار  شرکت  جهت  آموزان  دانش  درس    يهاتيفعالالمت  ارزشيابي  و  ورزشي 

 مطلع گردد. يبدنتيترب

درخشان ثبت - 23 استعدادهاي  دولتي،  نمونه  مدارس  در  آموزان  دانش  پذيرش  و  عالي    نام  شوراي  مصوبات  با  مطابق 

 پذيرد. و با رعايت ساير قوانين و مقررات انجام مي   وپرورش آموزش 

مردمي به شيوه هيات امنايي مصوبه    ي ها مشارکت توسعه    نامه ن يي آ   11در مدارس هيات امنايي با رعايت مفاد ماده    نام ثبت - 24

 . است شوراي عالي آموزش و پرورش    965

وجوه مربوط به بيمه    جز به وجه ) مدارس هيات امنايي از نوع مدارس دولتي محسوب گرديده و دريافت هرگونه  :  1تبصره  

  ي ها نه ي هز در خصوص دريافت    ضمنًادر اين مدارس مجاز نمي باشد    نام ثبت در زمان    ( درسي   ي ها کتاب حوادث و  

با رعايت  اي مدرسه رسيده است،  که به تصويب هيات امن اين مدارس    خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه 

 آيد.   به عمل دقيق مقررات پس از شروع سال تحصيلي اقدام الزم  

ايط  نمونه دولتي، تابع شر  ياحرفه فني و    يهاهنرستاندر مدارس دوره دوم آموزش متوسطه نظري و    نامثبت  : 2تبصره  

 .است 24/12/1399مورخ  517/400و ضوابط مندرج در دستورالعمل شماره 



مفاد    ساالنبزرگ دانش آموزان در مدارس    نامثبت  : 3تبصره   نظام جديد دوره دوم    نامهن ييآبا رعايت  آموزشي 

، آموزش از را دور، ايثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور  ساالنبزرگ واحدي،    -آموزش متوسطه شيوه نيم سالي

شماره  موضوع   مدارس    20/09/1396مورخ    400/  173978بخشنامه  در  پرداخت  و  دريافت  نحوه  دستورالعمل  و 

شماره    ساالنبزرگ  بخشنامه  طي  که  آن  بر  نظارت  نحوه  و  متوسطه  دوم  و  اول  دوره  مورخ   60450/400دولتي 

 .گيردانجام   شدهارسال  هااستانبه ادارات کل آموزش و پرورش  جهت اجرا  10/04/1397

 12/10/1396مورخ    189606/400رعايت دستورالعمل جامع معافيت تحصيلي، موضوع بخشنامه شماره    : 4تبصره  

 دانش آموزان ذکور الزامي است. نامثبت در 

 دانش آموزان )غیرحضوری(:   نوآموزان و   الکترونیکی   نام ثبت ب(شیوه  
انجام    http://pada.medu.ir  درگاه از و مقاطع مختلف در سامانه سيدا و  هاه ي پاتمامي دانش آموزان در    نامثبت

 .گردديم

نهايي در سيدا،    :هاهیپاان ی م  نامثبت   –  1 نتايج  اعالم  نوبت دوم و  امتحانات  برگزاري  از   هاهيپاانيم  نامثبت بعد 

انجام    صورت به مدرسه  در    آموزدانش و    شودي مخودکار  همان  در  باالتر  مراجعه    گردديم  نامثبت پايه  به  نيازي  و 

 . ستينيا اولياي آنها به مدرسه  آموزدانش 

و    هاهيپاانيمخودکار    نامثبت  :1تبصره   بوده  درگاه    آموزدانشموقت  به  مراجعه  با  بايد  وي(  اولياء  )يا 

http://pada.medu.ir    مدرسه    4  تواندي مخود اقدام نموده و يا در صورت تمايل    نامثبت نسبت به نهايي کردن

نيز   را  الزم    نامثبتگزينه    عنوانبه ديگر  نمايد.  ذکرانتخاب  چنانچه    به  زمان    آموزدانش است  در  وي(  اولياء  )يا 

 نهايي خواهد کرد.  اش ي فعلرا در مدرسه    آموز دانش   نامثبتخودکار    طوربه به درگاه مراجعه نکند سامانه    شدهمشخص

اينکه    :2تبصره   به  آموزان    نامثبتنظر  فعلي    هيپاانيمدانش  مدرسه  در  و  انجام  چنانچه گردديم  نامثبتخودکار   ،

ي  در مدرسه ديگر  نامثبتآن قطعي شد اما متقاضي    نامثبتمراجعه ننمود و    padaدر زمان مقرر به درگاه    يآموزدانش 

لغو    http://pada.medu.irبه سامانه    ستيباي م،  است به  نسبت  مدير    د ييتأ)با    مبدأدر مدرسه    نامثبتمراجعه و 

 مجدد در مدرسه مقصد اقدام نمايد. نامثبتمدرسه( و  

آنها    ( اول، هفتم و دهم  ي هاهي)پادانش آموزان ورودي مقاطع  و    يدبستانش يپنوآموزان    –  2 اولياء  با    ستيباي ميا 

 .نديخودنما موردنظردر مدارس  نامثبتاقدام به پيش  http://pada.medu.irمراجعه به درگاه  

 . شودي ماولويت انتخابي داده   5 آموزدانشبراي اين منظور به  :1تبصره 

 . گرددي ممحدوديت جغرافيايي با در نظر گرفتن ضوابطي در سامانه کنترل  : 2تبصره 



ابتدا به کارتابل    درخواسترا در خارج از محدوده يا منطقه خود انتخاب نمايد،    يامدرسه   آموزدانش چنانچه    :3تبصره  

مدرسه    نامثبت رخواست  ، امکان نمايش درخواست در ليست ددييتأ و در صورت    شدهمنتقلمنطقه    نامثبتمسئول ستاد  

 قرار خواهد گرفت. 

انتخابي ديگر    يهات ياولوخودکار تمامي    صورتبه در يك مدرسه،    آموزدانش نهايي    نامثبت  دييتأ  محضبه   :4تبصره  

 نام ثبت بخواهد در مدرسه ديگري    آموزدانش نهايي،    دييتأ حذف خواهد شد. بديهي است چنانچه بعد از    آموزدانش 

در مدرسه فعلي را داده و پس از    نامثبت لغو    درخواست   http://pada.medu.ir  از طريق درگاه  ستيباي منمايد  

 مجدد در مدرسه مقصد اقدام نمايد.  نامثبت ، نسبت به مبدأمدير مدرسه  دييتأ

الزم، از طريق شبکه شاد   يهاي رساناطالع و    نامثبت آموزشي در سطوح مختلف فرآيندهاي    يهال ي فاارسال    : 5تبصره  

را به    ترن ييپاخواهد پذيرفت. لذا هر سطح مسئوليت اطالع رساني به سطوح    و ديگر مکانيزم هاي ارتباطي صورت

 ( استان به مناطق، مناطق به مدارس و مدارس به اوليا و دانش آموزان)عهده خواهد داشت. 

از طريق سيدا    padaو يا بازنشاني آن براي دانش آموزان جهت استفاده در درگاه   تعريف کلمه و رمز عبور  :6تبصره  

و يا ديگر   گردديم  ينيبشيپو الزم است توسط مکانيزم هايي که در سامانه    رديگيمو توسط مدير مدرسه صورت  

 امن در اختيار دانش آموزان يا اولياء آنها قرار گيرد.  يهاراه 

با در نظر گرفتن شرايط هدايت    يردولتيغمدارس خاص و مدارس    جزبه دانش آموزان پايه دهم    نامثبت  :7تبصره  

 . رديگي متحصيلي دانش آموزان صورت 

-1401، سازماندهي سال تحصيلي  نامثبت مديران مدارس موظف هستند تا يك هفته قبل از آغاز فرآيند    :8تبصره  

منطقه برسانند. در اين    دييتأ را در سامانه سيدا ثبت و به    (پذيرش مدرسه   يهاه يپا از جمله ظرفيت رشته /) مدرسه    1400

کد پستي و آدرس دقيق نيز در سامانه    ازجملهراستا مدير بايد نسبت به ثبت دقيق اطالعات محل جغرافيايي مدرسه  

 سيدا اقدام نمايد.

اقامتي خود    ستيباي م دانش آموزان و کاربران    :9تبصره   را در    (کد پستي و آدرس دقيق  )ازجملهاطالعات محل 

 ( http://pada.medu.irاز طريق درگاه  )سامانه سيدا ثبت نمايند. 

 مدارس خاص:  نامثبت . 3

استعدادهای درخشان: آموزان ورودي    مدارس  دانش  اينکه  به  مدارس  هفتم و دهم    يهاه ي پانظر    توسط اين 

»ج«    « بخش2-2« و »1-2با رعايت مفاد بندهاي »، بعد از اعالم نتايج نهايي،  شونديمآزمون متمرکز کشوري تعيين  

»مدارس   دستورالعمل    «درخشان  ياستعدادها قسمت  خودک  صورت به  شدگانقبول   نامثبتاين  و  انجام  متمرکز  ار 

 .شوديم



- 2و با رعايت مفاد بند »  انجام  padaدر درگاه  درخشان    ياستعدادها مدارس    هيپاانيمدانش آموزان    نامثبت   :1تبصره  

 . شودي منهايي  ،مدير مدرسه د ييتأاز   پس دستورالعمل، ني « ادرخشان ياستعدادها « بخش »ج« قسمت »مدارس  3

در    نامثبت درخشان که متقاضي    ي استعدادهاهفتم و دهم مدارس    يهاه ي پاو    ه يپاانيمدانش آموزان    نامثبت   : 2تبصره  

«  درخشان   ياستعدادها »مدارس    « قسمت« بخش »ج4-2بند »   مطابق  ،باشندي مدرخشان ديگري    ياستعدادها مدرسه  

  ي استعدادها سازمان ملي پرورش    دستورالعمل و بر اساس ضوابط و شرايط نقل و انتقال اين مدارس که از سوي  نيا

 .رديپذيم انجام ،شودي مدرخشان اعالم 

درخشان متقاضي تغيير رشته تحصيلي با رعايت مفاد   ياستعدادهادانش آموزان پايه يازدهم مدارس    نامثبت  :3تبصره  

 . شودي مدستورالعمل انجام  ني « ادرخشان ياستعدادها« بخش »ج« قسمت »مدارس  5-2بند »

درخشان در پايه دهم اين مدارس تابع ضوابط و مطابق    ياستعدادها دانش آموزان پايه نهم مدارس    نامثبت   :4تبصره  

 . است ريپذامکان درخشان استان،  ياستعدادها رئيس اداره   دييتأپس از  شهرهاالنکبا شرايط خاص هر استان و در 

، امکان  شودي ماستاني برگزار    صورتبه با توجه به اينکه آزمون ورودي اينگونه مدارس  مدارس نمونه دولتی:  

 هم شده است. خودکار آنها در سيدا فرا نامثبت  استان و نامثبتتوسط ستاد  شدگانقبول دريافت فايل 

در سامانه سيدا انجام خواهد شد. دانش    1400-1401  مدارس شاهد نيز در سال تحصيلي  نامثبتمدارس شاهد:  

و  )آموزان   پايه  ضوابط    توانندي م   (مقاطع  يهاي ورود ميان  درگاه    نامثبت طبق  به  مراجعه  با  شاهد  مدارس 

pada.medu.ir  اقدام نمايند.  موردنظردر مدرسه  نامثبت، نسبت به 

 .گرددي مدر سامانه سيدا انجام  شدهينيبش يپ يهارساختيز مدارس خاص طبق  نامثبت اعالم ظرفيت  :1تبصره 

اينکه در    نهايي گردد،  ي ادرسه مقبل از اعالم نتايج مدارس خاص، در    يآموزدانش   نامثبت اگر    :2تبصره   به دليل 

يکپارچه   از يك مدرسه داده    نامثبت اجازه    آموزدانش به    يآموزدانش سامانه  بيش  با    ستيبايم،  شودينمدر  ابتدا 

توسط مدير مدرسه    نامثبتلغو    دييتأدر مدرسه قبلي را داده و بعد از    نامثبتدرخواست لغو    padaمراجعه به درگاه  

 هم خواهد شد.فرا  آموزدانش در مدارس خاص براي  نامثبت ، امکان مبدأ

براي دانش آموزان اتباع، بدون سرپرست    يآموز دانش و تخصيص کد    نامثبت . در سامانه سيدا فرآيندهاي مربوط به  4

 است.  شدهگرفتهو مواردي از اين قبيل در نظر  

 درخشان و شاهد:   ی استعدادها در مدارس غیردولتی ،   نام ثبت ج( مقررات   
، ثبت    بر رعايت آيين   ي استعدادها نام دانش آموزان در مدارس غيردولتي  هاي مصوب  نامه درخشان و شاهد عالوه 

 گيرد: شوراي عالي آموزش و پرورش با رعايت مقررات ذيل انجام مي 

 

 



 مدارس غیردولتی: (1

نام  ها در محل ثبتشهريه مصوب ابالغي به همراه رئوس کليه فعاليتدر مدارس غيردولتي نصب پوستر نرخ  -1

 و در معرض ديد اوليا دانش آموزان و مراجعين الزامي است.

نام صرفاً مجاز به اخذ شهريه مصوب )برنامه هفتگي مصوب شوراي عالي  مدارس غيردولتي در زمان ثبت -2

فوق  و  پرورش  و  مي آموزش  درسي(  دريافتبرنامه  و  لباس   باشند  روز،  بين  تغذيه  قبيل  از  خدمات  هزينه 

اياب  تشکيل کالس متحدالشکل،  و هزينه  دانش آموزانوذهاب  اولياي  از  غيردرسي  فعاليت  و  تابستاني  با   هاي 

هماهنگي و موافقت انجمن اوليا و مربيان مدرسه و کسب موافقت شوراي نظارت بر مدارس و مراکز غيردولتي  

 پذير خواهد بود. رر امکانمنطقه / ناحيه در زمان مق

استفاده از خدمات مذکور کامالً اختياري بوده و دريافت هرگونه وجهي تحت اين عناوين در هنگام    تذكر: 

 .استنام ممنوع ثبت

موظف  -3 غيردولتي  مدارس  ثبت مديران  هنگام  مشارکت اند  سامانه  به  ورود  با  آدرس  نام  به  مردمي  هاي 

www.mosharekatha.ir   بين ولي دانش انعقاد قرارداد اخذ شهريه  به  آموز و واحد آموزشي در سامانه  نسبت 

آموز تحويل و  مضا به ولي دانش شده را چاپ و پس از مهر و اتعيين شهريه اقدام و يك نسخه از قرارداد تکميل

 و نظارت در آموزشگاه نگهداري نمايند.جهت بررسي  آموزدانش نسخه دوم را پس از امضاء ولي 

صورت الکترونيکي و از سامانه مذکور بايد انجام شود و قرارداد دستي فاقد اعتبار  کليه قراردادها به  :1تبصره

 است.

  http://pada.medu.ir  دانش آموزان مدارس غيردولتي در سامانه سيدا و از طريق درگاه  نامثبت :  2تبصره  

در سامانه    ستيبايم  حتماًشهريه    قرارداد  دانش آموزان،  يبندکالس نهايي و    ناممنظور ثبتبهاما  ؛  رديگي مانجام  
www.mosharekatha.ir .ثبت شده باشد 

 

 :مدارس استعدادهای درخشان  (2

از طريقنام پذيرفته ثبت -1 پايه هفتم  بر  ورودي دبيرستان  آزمون  شدگان  استعدادهاي درخشان  هاي دوره اول 

دوره    يهارستانيدب ورودي    يهاآزمون نام در دستورالعمل  ( ضوابط و شرايط پذيرش ثبت 1-اساس بند )د  

 . استمجاز  19/12/99 مورخ 501/104شماره اين مدارس به   اول و دوم

دبيرستانه پذيرفت  نامثبت -2 ورودي  آزمون  مهارتي(  يهانهنرستاها/  شدگان  استعدادهاي    )سمپاد  دوم  دوره 

مورخ    501/104دستورالعمل آزمون ورودي اين مدارس به شماره    (1-درخشان در پايه دهم، بر اساس بند )د

http://www.mosharekatha.ir/
http://pada.medu.ir/
http://www.mosharekatha.ir/


- 1400دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان سال تحصيلي    نيهمچن  صورت پذيرد.  19/12/99

 . باشندي ممعاف  1400-1401ل تحصيلي از شرکت در آزمون پايه دهم سا 1399

 نامه ن ييدر آ آن    يهاتبصره و    15هاي هشتم و نهم اين مدارس، با رعايت مفاد ماده  آموزان پايه دانش   نامثبت -3

معين  ارزشيابي کميسيون  جلسه  شانزدهمين  مصوبه  متوسطه(  اول  )دوره  تربيتي  و  عالي    تحصيلي  شوراي 

  و تبصره 66و در دوره دوم با رعايت مفاد مواد  5/10/1397 مورخ 93348/120آموزش و پرورش به شماره 

متوسطه )روزانه( مصوب جلسه  آيين   77ماده     وپرورش آموزش   شوراي عالي   932نامه آموزشي دوره دوم 

 .گردد انجام  17/3/1395مورخ 

رعايت    با درخشان، ي استعدادهال و دوره دوم دوره او ي هارستانيدبي انتقال در دانش آموزان متقاض نامثبت -4

ضوابط نقل و انتقال اين مدارس و از طريق سامانه    مطابق  وجود ظرفيت،  شرطبه ه مدرسه مقصد و  کف نمر

 و مقصد انجام شود. مبدأ يهااستان موافقت   با  درخشان، ياستعدادها نقل و انتقال دانش آموزان مدارس 

آموزان پايه هفتم و دهم اين مدارس در سال اول پذيرش در آزمون ورودي، در بين  انتقال دانش   :1تبصره  

 501/104شماره  بخش )و( دستورالعمل    2بند  ن درون يك شهرستان به استناد  مدارس استعدادهاي درخشا

 ، اکيداً ممنوع است. 19/12/99مورخ 

شده در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان، در  آموزان پايه دهم پذيرفته نام دانش ثبت   :2تبصره  

 ورودي، ممنوع است. آزمونشده در اي غير از رشته پذيرفته رشته

گيري در خصوص امکان يا عدم امکان انتقال به هريك از مدارس استعدادهاي درخشان،  تصميم  :3تبصره  

 در اختيار اداره کل آموزش و پرورش استان خواهد بود. 

آموزان پايه يازدهم مدارس استعدادهاي درخشان متقاضي تغيير رشته تحصيلي با رعايت شرايط  نام دانشثبت -5

شرط وجود ظرفيت و صرفاً در صورت دارا بودن کف امتياز قبولي در رشته موردنظر  به   و ضوابط تغيير رشته و

 در آزمون ورودي پايه دهم بالمانع است. 

درصد مبلغ  ميزان حق الثبت مدارس استعدادهاي درخشان، بر اساس مصوبه هيأت امناء سمپاد که معادل پنجاه -6

شهر است، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان    نام در مدارس غيردولتي هر نامه مربوط به ثبت بخش

 .گرددتعيين و به مدارس استعدادهاي درخشان ابالغ 

يابي تحصيلي و تربيتي  نامه ارزش آموزان، مديران اين مدارس با عنايت به مفاد آيين نام دانش در هنگام ثبت  -7

عالي آم متوسطه( مصوبه شانزدهمين جلسه کميسيون معين شوراي  اول    4/7/1397وزش و پرورش  )دوره 

وجوه کتب تکميلي ويژه اين مدارس را از دانش آموزان دريافت و نسبت به ثبت سفارش کتب فوق از طريق  

صورت گروهي اقدام نمايند.  ريزي آموزشي به سامانه فروش و توزيع مواد آموزشي سازمان پژوهش و برنامه



به  بايد  به شماره  به ذکر است بخش  حساب مدرسه واريز شود.( الزم)وجوه دريافتي  نامه محتواي تکميلي 

-1401در دوره اول و دوم مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي    5/4/1395مورخ    52398/104

 االجرا است. الزم  1400

درخشان پس از پذيرش قطعي    ياستعدادها در آزمون مدارس    کنندهشرکتدانش آموزان پايه هفتم و دهم   -8

  گونه چ يهکنند. لذا ساير مدارس بدون    نامثبتدر اين مدارس    ستيباي مدرخشان    ي استعدادهادر مدارس  

 . باشندي م شرطي موظف به همکاري و تحويل پرونده تحصيلي به اين دانش آموزان 

 

 مدارس شاهد: (3

شده نسبت به بخشنامه مدارس شاهد در  نام دانش آموزان در مدارس شاهد؛ تغييرات انجام در خصوص ثبت 

 :است سال قبل به شرح ذيل  

از طريق درگاه    نامثبت و  انجام    http://pada.medu.irدانش آموزان مدارس شاهد در سامانه سيدا 

 .شودمي

 ( 1400- 1401مدارس شاهد: )سال تحصیلی  نام  ثبت تغییرات بخشنامه  

 امتيازات علمي دانش آموزان: .1

امتياز بابت کسب اولويت الف )هدايت   150( + نمره تراز  +  30در پايه دهم : ) معدل ×    نامثبتالف( 

 امتياز بابت کسب اولويت ب )هدايت تحصيلي(  50تحصيلي( يا 

 (30 × معدل سال )( و متوسطه دوم 30 معدل کل ×)متوسطه اول  پايهميان در  نامثبتب( 

کمك    مبلغ  درصد  30  پرداختنياد شهيد و امور ايثارگران از  همکاران محترم فرهنگي و کارکنان محترم ب .2

 . باشندمي سرانه مصوب ستاد اجرايي شاهد استان معاف 

بر اساس    1400  -   1401  تحصيلي شاهد و غير شاهد در سال   کمك سرانه مشارکت دانش آموزانوجوه حاصل از   .3

 . شود جداول ذيل تعيين مي 

 شاهد کمك سرانه مشارکت دانش آموزان غير  .4

 حداکثر حداقل  دوره تحصيلي 

 ريال 000/000/10 ريال  000/200/5 ابتدايي 

 ريال  12/ 000/000 ريال  000/100/6 دوره اول متوسطه  

 ريال 000/500/15  ريال 000/400/7  دوره دوم متوسطه 

http://pada.medu.ir/


 کمك سرانه مشارکت دانش آموزان شاهد:

 مبلغ قابل پرداخت  دوره تحصيلي 

 ريال  000/000/5 ابتدايي 

 ريال  000/700/5 دوره اول متوسطه  

 ريال  000/200/7 دوره دوم متوسطه 

 

 

 ورودي   نام ثبت مراحل    بندي زمان جدول   .5

                                             

 پايه دهم  پايه هفتم اول ابتدايي  نام ثبت دوره تحصيلي                                           مراحل    

 تا  خردادماه اول   نام ثبت پيش  

 خردادماه  25  

 خردادماه   22

 تا

 تيرماه  15

 تا  اول تيرماه 

 تيرماه  25

 از طريق سايت و ارسال پيامك توسط مدرسه   ي رقطع ي غ اعالم نتايج  

مدرسه   نام ستاد ثبت   ي از سو بررسي مدارك دانش آموزان  

 وتاييددرسامانه سجا

از سوي منطقه، استان و اعالم نتايج قطعي به    نام ثبت مدارك    د يي تأ 

 اولياء

 

 تا  خردادماه   26

 رماه ي ت   20  

 

 تا  رماه ي ت   16

 مردادماه   13

 

 20تيرماه تا    26

 مردادماه

توجه به تغييرات صورت گرفته   ( با1400-1401تحصيلي ) مدارس شاهد در سال  نامثبت تذکر: دستورالعمل 

همکاران محترم و اولياء گرامي در سامانه سجا و سايت اداره   يمندبهره تمام صفحات( جهت کامل ) صورت به

 . استبارگذاري شده و قابل استناد و استفاده  ،کل شاهد












