
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن از :

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

  2042-2041دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی موضوع: 
 

 با سالم و احترام؛

، ادارس کث وهصنش و  1011-1016در خصنص  دسنتصرامل ث ت ن مام دامآ وهصناو وه س سات صیصی     12/10/1011-111/16121/6111پیرو بخشنااه     

 ا ا ارنمدس ک ی    ا راراو در سات صیصی   گذشت  و با عااهن ب  نهاو ت ن مام دامآ وهصناو پاه مدراو ، ضن   صشرر ان صالش اا   نپرورش اسنتاو ها 

 صب صرهط  شاهست  اسن هدهراو هیترم در راستا  ع  یاص  م صدو و اجرا  ار چ  پیوست ارسال می گردد.دستورالعمل ثبت نام به اوت ، افتم و دام ؛ 

 را ب  کار بادمد. اات ام و هساع  خصهآ ،  دستصرامل ث
 

  شرح ذیل اعالم می گردد به ثبت نام دستورالعملمراحل اجرای: 
 

 (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 بخشهههنامه وا و اطالعیه وای مربوه به ثبت نام در این ت هههمت ن ههه  گردد. و در ورودی مدرسهههه اات ههها  داده شهههود تابلوی اعالنات -3

 مشههخ ههاا سههتاد ثبت نام ،  کت  درسههی ،  و، شههماره ح ههار مدرسههه ، مبل  بیمه دانی آموزی  رعایت محدوده جغرافیایی الزم به ذکر اسههت   

 نصب گردد.و... در تابلوی اعالناا  پاسخگویی به شکایاا و گزارشاا مردمی QRکد  و  سنجی از فرآیند ثبت نامثبت نظر سامانه اطالعاا 

  (2)پیوست پیوست می باشد. ستاد ثبت نام ینظارتو  ییمشخ اا و شماره تماس ستاد اجرا -4

 . ممنوع می باشد آموزی و کت  درسیبه جز وجوه مربوه به بیمه حوادث دانی ام ندر زمان ثبت  دریافت هرگونه وجه -5

تعیین نشده است ، نرخ  1441-1442باعنایت به اینکه تاکنون نرخ بیمه حوادث و مازاد درمان دانی آموزان برای سهال تح هیلی   : (1)تب هره 

 ریال( مالک عمل می باشد.084/11بیمه حوادث سال گذشته ب ورا علی الح ار )

  با م ئولیت مدیرمدرسه انجام می شود. http://sida.medu.irدر سامانه سیدا  حضوریا تمامی دانی آموزان به صورثبت نام  -6

دو سنجی ب آغاز و پس از مراجعه دانی آموزان به پایگاه وای ثبت نام دانی آموزان پایه اول ابتدایی از تاریخ ابالغ این دستورالعمل(: 2تب ره)

 قطعی خواهد شد.ورود و ااذ تاییدیه از پایگاه 

 ثبت نام میان پایه وا بعد از برگزاری امتحاناا نوبت دوم و اعالم نتایج نهایی در سهامانه سهیدا توسهط مدیر مدرسه انجام می شود.   (: 3تب هره) 

 ضروری نمی باشد.حضور والدین جهت ثبت نام دانی آموزان میان پایه 

 می باشد. 12/40/2042تاریخ ام در تمامی دوره وای تح یلی تا فرآیند ثبت ن -0

  الزامی بودهو غیردولتی  یدر سهههامانه سهههیدا به تدکیی کدوای دولتی ، دولتی با مشهههارکت مردم ثبتت نتام یلیته نوآموزان  یش از دبنتتان     -8

 می باشد. تا تعیین و تکلیف نمایندگان حقوتی پیی دب تان م ئولیت ثبت نام مدارس ضمیمه دولتی بر عهده مدیران مدارسو 

 .جهت ثبت نام نوآموزان پیی دب تانی ) کپی شناسنامه دانی آموز و والدین + آدرس و شماره تماس( می باشد مدارک مورد نیاز -1

 (41/40/1310لغایت  42/40/1316چهار تا پنج سال تمام می باشد. ) متولدین  (2ثبت نام  یش دبنتانی ) -14

  (41/40/1316لغایت  42/40/1315پنج تا شی سال می باشد. ) متولدین  (1سن ثبت نام  یش دبنتانی ) -11

 

 

 2411 /114شماره:  

 11/43/1441تاریخ:  

 داردپیوست:  

 

http://sida.medu.ir/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (34/40/1315لغایت  42/40/1314تمام می باشد. ) متولدین  سال شی سن ثبت نام  ایه اول ابتدایی -12

د وجوثبت نام در پایه اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشهخی  شورای مدرسه مشروه به  ( آیین نامه اجرایی مدارس: 1تب هره)  - 21ماده 

 .ظرفیت و امکاناا پذیرش، بالمانع است

تان( دوره پیی دب  جهت ثبت نام پایه اول ابتدایی ) اصل شناسنامه دانی آموز و والدین + شناسنامه سالمت + گواوینامه پایان مدارک مورد نیاز -13

 می باشد.

 دام گردد.برابر دستورالعمل های ارسالی ، ننبت به معرفی دانش آموزان  ایه اول به سنجش اق -14

 الزامی می باشد.طرح سنجی سالمت ج مانی و آمادگی تح یلی ، بینایی و شنوایی نوآموزان برای ورود به دب تان  -15

 اتدام گردد.ر حداکثری الزم التعلیمان دوره وای تح یلی ، در جذ جلوگیری از بازماندگی تحصیلیاوتمام جدی جهت  -16

 1441-1442 سال تح یلیدر  ثبت نام برابر دستتورالعمل  دراشهان ، نمونه دولتی و شهاود   اسهتعدادوای ثبت نام از دانی آموزان در مدارس  -10

 پیوستی می باشد. 

 . سکونت دانی آموزان می باشد.و محدوده  ییایجغراف تیموتع با توجه به رعایتدانی آموزان در کلیه مدارس دولتی به جز ونرستان وا  ثبت نام -18

 جغرافیایی جهت ثبت نام برای مدارس مشمول  یوست می باشد.رعایت محدوده الزم به ذکر است   

 ، ااذ گردد.تطبیق نام مالی یا م تاجر در زمان ثبت نام از اولیا جهت فیی آر ، برق ، گاز ، سندمالکیت و یا ترارداد اجاره : (4تب ره)

 نفر می باشد. 12 اول ، پایه ودتم و پایه دوم( مدارس دولتی) پایه  سقف ثبت نام در  ایه های ورودیدسهتورالعمل اسهتانی ،    3با عنایت به بند  -11

 این سیاست استانی در راستای توزیع متوازن دانی آموزان می باشد.  

 مدیر ، معاونین آموزشی و معاونین اجرایی آموزشگاه در زمان ثبت نام ضرورا دارد. حضور موثر -24

 می باشد. شهریه مصوب مدارس غیردولتیمبل  دریافتی مدارس غیردولتی در زمان ثبت نام برابر  -21

کلیه وجوه دریافتی باید واریز به ح ههار مدرسه و در صورا ممنوع می باشتد.  دریافت وجه نقد ، چی حامل و چی پول در مدارس غیردولتی  -22

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

 ممنوع می باشد.کالس وای فوق برنامه در زمان ثبت نام  دریافت وجه نقد ، چی ، فیی واریزی بابت -23

مدارس  دانی آموزان آزمون ورودی ، م احبه و تعیین شره معدل برای ثبت نامورگونه برگزاری   آیین نامه اجرایی مدارس  34به اسهتناد ماده   -24

 مجاز نمی باشد.در زمان ثبت نام  دولتی و غیردولتی

 ، حدظ سالمت دانی آموزان و والدین و ومکاران در طول فرآیند ثبت نام به عمل آید. اجرای دقیق دستورالعمل بهداشتی -25

 براساس ظرفیت اعالمی اداره کل نوسازی ، پرویز نمایند.  ثبت نام مازادمدارس غیردولتی ن بت به  -26

 دوره با بعد سال در اود آموزان دانی تح یل ادامه رصد ضهمن  اسهت  موظف مدرسهه  ، مدیر آیین نامه اجرایی مدارس 04ماده با توجه به  -20

 وزارا بهزی تی، جمله سازمان از( اطالعاتی منابع از اسهتداده  با اود مدرسهه  محدوده در را تح هیل  از بازمانده التعلیم الزم کودکان تح هیلی بعد، 

 .نماید گزارش و پرورش آموزش اداره به الزم اتدام برای را مرات  و شناسایی ،) ...و اجتماعی رفاه و کار تعاون،

 نظارت خواهند داشت. اعضای ستاد ثبت نام اداره از مدارس بازدید و ن بت به حُ ن روند ثبت نام -28
 

 

 

 عبادا... مافی
 هلاوو هدهر کث و هدهر وهصنش و پرورش شهرستاو صاراب 

 

 

 

 2411 /114شماره:  

 11/43/1441تاریخ:  

 داردپیوست:  

 



يرادا ياه  لمعلاروتسد  واه  همانشخب  یسررب  هتیمک 
هعسوت نینواعم : ]*[ هرادا سیئر  / ریدم هقطنم  / ناتـسرهش يرجم  ياهدـحاو 
شزومآ يزیر ]*[ هماــــنرب شهوژپ و  یناــــبیتشپ ]*[ تیریدــــم و 

ياهدحاو ]*[ یندب تیبرت یـشرورپ و  هطــسوتم ]*[ شزوـمآ  ییادـتبا ]*[
: یـشرورپ یــشزومآ و  ياـه  عمتجم [ شزوــمآ درکلمع و  یباــیزرا  ] يرادا

[ ددرگ لاسرا  ] سرادم ییاتسور ]*[

     

« نیرفآ لاغتشا ناینب ، شناد دیلوت ؛ لاس                      »

ناردنزام ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  زا :
هیحان / هقطنم / ناتسرهش شرورپ  شزومآ و  مرتحم  سیئر  / ریدم هب :

یلیصحت 1401-1402 لاس  نازومآ  شناد مان  تبث ییارجا  لمعلاروتسد  عوضوم :

« يرو یلیخ فـ » مکیلع                                                                                                               مالس 
مان تبث نامز  ندیـسرارف  هب  هجوت  اب  سرادم و  زوسلد  شالترپ و  ناریدم  هژیو  هب  مرتحم  ناراکمه  تامحز  زا  ریدقت  نمـض  مارتحا ؛ اب     
مان تبث ییارجا  لمعلاروتــسد   » عوـضوم اــب  عوــبتم  ترازو  هرامـش 1401/03/08-140/161  همانـشخب  تسوـیپ  هب نازوـمآ ، شناد
مزال مادقا  عالطا و  تهج   « یشزومآ ربارب  بیصن  یناگمه ، تراظن  بولطم ، مان  تبث راعش « اب  یلیصحت 1401-1402 » لاس  رد  نازومآ  شناد

.ددرگ لومعم  مزال  مادقا  تقو  عرسا  رد  هرادا  تیریدم / نآ  نازومآ  شناد مان  تبث داتس  لیکشت  هب  تبسن  تسا  يرورض  .ددرگ  یم لاسرا 
: تسا راظتنا  دیکأت و  دروم  ریز  دراوم  تیاعر  اتسار  نیا  رد 

رد مرتحم  ناگدننک  هعجارم ناسآ  یـسرتسد  تهج  مان  تبث داتس  ناونع  هب هرادا ، فکمه  هقبط  رد  ًاحیجرت  قاـتا  کـی  صیـصخت  - 1
.يدنورهش قوقح  تیاعر  عوجر و  بابرا  میرکت  ياتسار 

ضرعم رد  مان ، تبث هب  طوبرم  ياه  تکارت اه و  لمعلاروتسد بصن  تهج  سرادم ، هرادا و  رد  مان  تبث داتس  هژیو  تانالعا  ولبات  صاصتخا  - 2
.مرتحم ناگدننک  هعجارم دید 

عیزوت فده  اب  یناتسا  تسایـس  ناونع  هب یتلود ، سرادـم  مهد ) متفه ، لوا ،  ) يدورو ياه  هیاپ ياه  سالک رد  رفن  فقس 26  تیاعر  - 3
.نازومآ شناد نزاوتم 

.هیحان / هقطنم / ناتسرهش يزومآداوس  دحاو  هب  مان  تبث تهج  اه  نآ یفرعم  داوس و  مک / داوس یب ایلوا  ییاسانش  تهج  مزال  مادقا  - 4
زا تیامح  ياتسار  رد  ...و ، یلنسرپ  یساکع  سرادم ، مرف  سابل  تخود  شخب  رد  هژیو  هب اه  ناتسرنه تیفرظ  يدنمناوت و  زا  هدافتسا  - 5

.فانصا يراکمه  اب  ای  لقتسم و  تروص  هب يزومآ  شناد تامدخ  هئارا  دیلوت و  ياه  هخرچ شرتسگ  فده  اب  سرادم و  رد  يزومآ  تراهم
رکذ هب  مزال  .تسا  دیکأت  دروم  سرادم  نایبرم  ایلوا و  نمجنا  تیامح  هعبات و  تارادا  يوس  زا  مزال  ياهراک  زاس و  یحارط  صوصخ  نیا  رد 

.ددرگ یم ارجا  دیلوت  اب  هارمه  شزومآ  لمعلاروتسد  لیذ  اه  ناتسرنه  رد  تامدخ  هئارا  يدیلوت و  ياه  تیلاعف  هیلک  تسا 
.ددرگ یم لاسرا  ًابقاعتم  ناشخرد  ياهدادعتسا  سرادم  تبثلا  قح دهاش و  سرادم  هنارس  کمک غلبم  - 6

1401/03/16 خیرات : 

 
2000/12565/110 هرامش : 

دراد تسویپ : 











































 

 
 

 «نام مطلوب، نظارت همگانی، نصیب برابر آموزشیثبت»
نام، خواهشمند است نظرات، ضمن سپاس از همراهی و صبوری شما در فرآیند ثبت

 پیشنهادها و تخلفات احتمالی را، حسب ضرورت به یکی از واحدهای مربوطه اعالم فرمایید.

 1400 -1401ی لیسال تحصـ  اداره کل آموزش و پرورش مازندراندانش آموزان ثبت نام ستاد  رخانهیدب

 اتیبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیاداره ارز
33314126-011 

 011-33329050(   341داخلی )
 

 اداره کل آموزش و پرورش مازندران آموزاننام دانشثبت ستاد های فرعی

 شماره تماس ول دورهئمس تحصیلینام دوره 

 33327932-011 اداره آموزش ابتدایی دوره اول ابتدایی

 33329554-011 اداره آموزش متوسطه اول و متوسطه نظریمتوسطه 

 33329330-011 ای و کاردانشاداره آموزش و پرورش فنی و حرفه فنی و حرفه ای و کاردانش

 33329542-011 غیردولتیکارشناس مسوول مدارس  مدارس غیردولتی

 33328309-011 اداره امور شاهد و ایثارگران مدارس شاهد
 

 تنکابن  شهرستانآموزان آموزش و پرورش دانشنام ثبت ستاد

 54224662-011 کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات  نامدبیرخانه ستاد ثبت

 54230321-011 کارشناس مسئول آموزش ابتدایی آموزش ابتدایی

 54231936-011 کارشناس مسئول متوسطه اول  اول و متوسطه نظریمتوسطه 

 54224916-011 کارشناس مسئول متوسطه دوم  فنی و حرفه ای و کاردانش

 54224916-011 کارشناس مسئول متوسطه دوم  مدارس غیردولتی و شاهد

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سامانه وزارتی پاسخگویی به شکایات

 shekayat.medu.ir 

 

 و پرورش استان مازندران آموزان اداره کل آموزشثبت نام دانشستاد دبیرخانه 

 و همکاران گرامی آموزان عزیزاولیای محترم، دانش

  «1401ـ  1402 تحصیلی سال در آموزاندانش نامثبت اجرایی دستورالعمل» بخش مقررات مالی 1بند  در اجرای

 کتبو آموزی دانشجز وجوه مربوط به بیمه حوادث هبنام در زمان ثبتدریافت هرگونه وجه 
 باشد.ممنوع می (درسی

 



.................................استان  ...............................................شهرستان /منطقه   ......................................................کد مدرسه  .........................................................................نام مدرسه 

شاخصمحوررديف

1
اطالع رساني

نصب شماره  تلفن و نشاني ستاد هاي ثبت نام منطقه و استان ، نشاني سامانه پاسخگويي به شكايات، گزارش هاي مردمي و 

QR (بر اساس آموزش ارائه شده از سوي ستاد) کد نظرسنجي از والدين در معرض ديد اوليا
اجراي ناقصاجراي کامل

2
درمعرض ديد اوليا  شماره حساب مدرسه  و مبالغ دريافتي مجازنصب اطالعيه مربوط به

(کمك سرانه شاهد-  حق ثبت تيزهوشان -شهريه مصوب غير دولتي- کتاب - بيمه : مبالغ دريافتي مجاز  )  
اجراي ناقصاجراي کامل

3
تكريم ارباب

ضعيفمتوسطخوب مكان مناسب جهت انتظار و پاسخگويي به اوليا، همراه با نظم وآرامش

4
رجوع

عدم مصداقعدم اجرااجراي ناقصاجراي کاملرعايت تسهيالت مربوط به ثبت نام فرزندان داراي والدين شاغل در نزديكي محل کار آنان با اخذ مستندات

اجراي ناقصاجراي کامل(معاونين، سرايدار يا خدمتگزار)حضور مدير  مدرسه و عوامل اجرايي ثبت نامعوامل ثبت نام5

رعايت عدم بكارگيري افراد غير مسئول در امر ثبت نام6

7
مستندات 

پرونده ثبت نام

/ اجاره نامه معتبر/سندمالكيت)مدارك مربوط به احراز محل سكونت و رعايت محدوده تعيين شده درمدارس دولتي 

(نامه ستاد ثبت نام /مستندات مربوط به والدين شاغل در محدوده 
عدم مصداقعدم اجرااجراي ناقصاجراي کامل

عدم اجرااجراي ناقصاجراي کاملثبت و تأييد مشخصات دانش آموزان در سامانه هاي مرتبطشرايط8
غيرفعال بودن 

سامانه ها

عدم مصداقاجرا ثبت نام از دانش آموزان اتباع بر اساس شيوه نامه هاي مربوطوضوابط9

عدم مصداقاجرارعايت عدم اعمال شرط معدل، برگزاري آزمون ورودي يا مصاحبهثبت نام10

عدم اجرااجراي کامل(...تهويه هوا ، زدن ماسك و ) رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در محل ثبت نام شرايط کرونا11

عدم مصداقعدم اجرااجراي ناقصاجراي کامل نوبت دهي به ذينفعان جهت جلوگيري از ازدحام در زمان ثبت نام12

13
 دريافت مبالغ مجاز مطابق دستورالعمل هاي مربوط و عدم اخذ هرگونه تعهد مالي

(کمك سرانه شاهد -  حق ثبت تيزهوشان -شهريه مصوب غير دولتي- کتاب - بيمه : مبالغ مجاز   )
عدم اجرااجراي کامل

عدم اجرااجراي کاملو عدم دريافت وجه نقد و چك حامل (فيش و يا دستگاه پوز متصل به حساب )دريافت وجوه مجاز از طريق حساب مدرسه موارد مالي14

در دسترس بودن ليست پرداخت کنندگان مبالغ مجاز و ارائه رسيد به اوليا در قبال  دريافت مبالغ مجاز15

عدم مصداقعدم اجرااجراي ناقصاجراي کاملاقدام در خصوص لباس فرم و  هزينه سرويس مطابق دستورالعمل ارسالي16

عدم اجرااجرارعايت ظرفيت ثبت نام مطابق مجوز نوسازي17

18
ثبت قرارداد درسامانه تعيين شهريه، چاپ و مهر وامضاي قرارداد سيستمي و تحويل يك نسخه به اوليا و بايگاني نسخه دوم در 

مدرسه
عدم مصداقعدم اجرااجراي ناقصاجراي کامل

عد م اجرااجرارعايت عدم برگزاري آزمون ورودي در مدارس ابتدايي و دوره اول متوسطه19

عدم اجرااجرارعايت عدم دريافت هزينه در صورت برگزاري آزمون ورودي دور دوم متوسطه20

عدم مصداقعدم اجرااجراي ناقصاجراي کاملدر زمان  ثبت نام... رعايت عدم دريافت هزينه خدمات جانبي و ويژه از قبيل تغذيه و21

عدم مصداقعدم اجرااجراي ناقصاجراي کاملنصب نرخ مصوب فوق برنامه تابستان در معرض ديد اوليا و واريز شهريه فوق برنامه تابستان به حساب مدرسه22

خاص مدارس 

غير دولتي

عدم مصداق

عدم مصداق

:سايرموارد

عدم مصداق

عدم اجرا

اجراي ناقص

اجراي ناقص

اجراي ناقص

عدم اجرااجرا

عدم اجرا

 باسمه تعالي

نمون برگ نظارت بر فرايند ثبت نام مدرسه

           فني و حرفه ای و کار دانش              متوسطه دوم         متوسطه  اول            ابتدايي    پيش دبستان:                                               مقطع         مختلط            پسرانه  دخترانه  :              جنسيت 

    استثنايي      نمونه دولتي     غيردولتي        شاهد     استعدادهای درخشان      هيات امنايي عادی   :نوع مدرسه                                                                         :            نام و نام خانوادگي مدير مدرسه 

:                                                                                                           تاريخ بازرسي :                                             شماره همراه بازرس:                                                           نام بازرس :                                                  شماره  تلفن همراه مدير:                                                        کدپرسنلي مدير 

سطوح ارزيابي

عدم اجرا

عدم اجرا

عدم اجرا

عدم اجرااجرا

فرم الف





..........................................................: کد منطقه  ...........................................................................................شهرستان /منطقه   ...........................................................استان 

ف
دي
ر

شاخصمحور

1
 ستاد ثبت نام

هيچكدامهردوصدورابالغ ناظرینصدورابالغ اعضاصدور ابالغ برای اعضا و ناظرین ستاد ثبت نام

هيچكدامهردواجراي  مصوبات برگزاري  جلسات برگزاری منظم جلسات و اجرای  مصوبات  ستاد ثبت نام2

3  
با مدیران مناطق و مدارس درخصوص ثبت نام دانش  (حضوری، غيرحضوری)برگزاری جلسات توجيهي 

آموزان
خيربلي

4
ساماندهي

خيربلي ارسال به موقع دستورالعمل ثبت نام به مناطق و مدارس

5
 کد سامانه پاسخگویي به شكایات جهت اعالم شكایات ، QRاعالم نشاني و شماره تلفن ستاد ثبت نام ، نشاني و واطالع رساني

گزارش های مردمي و انجام نظارت همگاني
هيچكدامهردوآدرس سامانه هاشماره تلفن ستاد

6
مبالغ مربوط به بيمه، کتاب، محدوده ) اطالع رساني به والدین مبني بر رعایت حقوق آنان در زمان ثبت نام 

(...بندی، مقررات ثبت نام و 

شاد و شبكه هاي 

استاني
هيچكدامهردونصب در محل ستاد

7
مكان ستاد

ضعيفمتوسطخوبانتخاب مكان مناسب و در دسترس جهت ستاد ثبت نام

8
 ثبت نام

عدم اجرااجراي ناقصاجراي كاملاجرای دستورالعمل های بهداشتي در محل ستاد ثبت نام

ضعيفمتوسطخوببرخورد مناسب، سعه صدر  و پاسخگویي مسئولين ستاد ثبت نامتكریم ارباب9

هيچكدامهردوحضور مسئولينتدوین برنامهتدوین برنامه زمانبندی وحضور  مسئولين ستاد ثبت نامرجوع10

هيچكدامهردوانجام نظارتتدوین برنامهتدوین برنامه نظارتي با هدف گذاری صد درصدی مدارس و انجام نظارت بر اساس برنامه تدوین شده11

اجراي ناقصاجراي كاملرسيدگي دقيق و بهنگام به شكایات،گزارش های مردمي و نظارت همگاني بر ثبت نام12

اجراي ناقصاجراي كامل:تعداد بازخورد- ارائه بازخورد وپيگيری اصالح امور ثبت نام مدارس                  نظارت13

اجراي ناقصاجراي كامل:تعداد اقدام قانوني - اقدام قانوني در خصوص متخلفين برابر مقررات                  14

اجراي ناقصاجراي كاملنه نظارتثبت صحيح و به موقع اطالعات فرم های نظارت برثبت نام در ساما15

عدم مصداقعدم اجرااجراي ناقصاجراي كاملارسال صورت جلسات به ستاد ثبت نام استان16

خيربلي تعيين  محدوده بندی جغرافيایي ثبت نام و اعالم به مدارسویژه مناطق17

خيربلي دانش آموز به مدیران/اعالم  وضعيت ساماندهي کالس 18

:سايرموارد

عدم اجرا

عدم اجرا

عدم اجرا

عدم اجرا

عدم مصداق

عدم مصداق

باسمه تعالي 

منطقه/نمون برگ نظارت بر ستاد  ثبت نام استان

:                                                           شماره تلفن همراه:                                                                                                پست اداري:                                                                                    نام و نام خانوادگي دبیر ستاد ثبت نام 

:                نام ونام خانوادگي بازرس:                                                                                   تاريخ بازرسي :                                                                                                       شماره تلفن ستاد ثبت نام 

سطوح ارزيابي

بفرم



 دانش آموزان نام سنجی از اولیا در خصوص فرآیند ثبتفرم نظر

 شاخص ها ردیف

1 
 گزارش شكایات، به پاسخگویی سامانه نشانی ؛ كل اداره و منطقه نام ثبت های ستاد نشانی و تلفن شماره آیا

 است؟ شده نصب نام ثبت محل در نام، ثبت فرآیند نظرسنجی از والدین در (كد  QR) باركد و مردمی
 خیر بلی 

 خیر بلی  دارید؟ رضایت نام ثبت امور انجام در ،مدرسه معاونین و مدیر برخورد از آیا 2

 خیر بلی  است؟ شده آماده بهداشتی های توصیه رعایت با ،اولیا انتظار و حضور جهت مناسب مكان آیا 3

 خیر بلی  ؟است  شده نصب نام ثبت محل در مدرسه حساب شماره و *مجاز دریافتی مبالغ به مربوط آیا اطالعیه *4

 خیر بلی  شود؟ می دریافت نام ثبت هنگام در دیگری مبالغ مجاز، مبالغ از غیر به آیا 5

 خیر بلی  شود؟ می ارائه اولیا به وجه دریافت رسید مجاز، مبالغ دریافت قبال در آیا 6

 خیر بلی  شود؟ می دریافت اولیا از نقد وجه یا حامل چك نام ثبت هنگام در آیا 7

 خیر بلی  در این مدرسه، مورد رضایت شما بوده است ؟انجام امور ثبت نام  به طور كلی 8

 شاهدمدارس  سرانه كمك - تیزهوشانمدارس  ثبت حق-دولتی غیرمدارس  مصوب شهریه - كتابهزینه  - بیمه هزینه مبالغ مجاز شامل * 

 

 فرآیند ثبت نام دانش آموزانفرم نظرسنجی از اولیا در خصوص 

 شاخص ها ردیف

1 
 گزارش شكایات، به پاسخگویی سامانه نشانی ؛ كل اداره و منطقه نام ثبت های ستاد نشانی و تلفن شماره آیا

 است؟ شده نصب نام ثبت محل در نام، ثبت فرآیند كد( نظرسنجی از والدین در  QR) باركد و مردمی
 خیر بلی 

 خیر بلی  دارید؟ رضایت نام ثبت امور انجام در ،مدرسه معاونین و مدیر برخورد از آیا 2

 خیر بلی  است؟ شده آماده بهداشتی های توصیه رعایت با ،اولیا انتظار و حضور جهت مناسب مكان آیا 3

 خیر بلی  ؟است  شده نصب نام ثبت محل در مدرسه حساب شماره و *مجاز دریافتی مبالغ به مربوط آیا اطالعیه *4

 خیر بلی  شود؟ می دریافت نام ثبت هنگام در دیگری مبالغ مجاز، مبالغ از غیر به آیا 5

 خیر بلی  شود؟ می ارائه اولیا به وجه دریافت رسید مجاز، مبالغ دریافت قبال در آیا 6

 خیر بلی  شود؟ می دریافت اولیا از نقد وجه یا حامل چك نام ثبت هنگام در آیا 7

 خیر بلی  انجام امور ثبت نام در این مدرسه، مورد رضایت شما بوده است ؟ طور كلیبه  8

 شاهدمدارس  سرانه كمك - تیزهوشانمدارس  ثبت حق-دولتی غیرمدارس  مصوب شهریه - كتابهزینه  - مبالغ مجاز شامل هزینه بیمه * 

 

 فرم نظرسنجی از اولیا در خصوص فرآیند ثبت نام دانش آموزان

 شاخص ها ردیف

1 
 گزارش شكایات، به پاسخگویی سامانه نشانی ؛ كل اداره و منطقه نام ثبت های ستاد نشانی و تلفن شماره آیا

 است؟ شده نصب نام ثبت محل در نام، ثبت فرآیند كد( نظرسنجی از والدین در  QR) باركد و مردمی
 خیر بلی 

 خیر بلی  دارید؟ رضایت نام ثبت امور انجام در ،مدرسه معاونین و مدیر برخورد از آیا 2

 خیر بلی  است؟ شده آماده بهداشتی های توصیه رعایت با ،اولیا انتظار و حضور جهت مناسب مكان آیا 3

 خیر بلی  ؟است  شده نصب نام ثبت محل در مدرسه حساب شماره و *مجاز دریافتی مبالغ به مربوط آیا اطالعیه *4

 خیر بلی  شود؟ می دریافت نام ثبت هنگام در دیگری مبالغ مجاز، مبالغ از غیر به آیا 5

 خیر بلی  شود؟ می ارائه اولیا به وجه دریافت رسید مجاز، مبالغ دریافت قبال در آیا 6

 خیر بلی  شود؟ می دریافت اولیا از نقد وجه یا حامل چك نام ثبت هنگام در آیا 7

 خیر بلی  مدرسه، مورد رضایت شما بوده است ؟ انجام امور ثبت نام در این به طور كلی 8

 شاهدمدارس  سرانه كمك - تیزهوشانمدارس  ثبت حق-دولتی غیرمدارس  مصوب شهریه - كتابهزینه  - مبالغ مجاز شامل هزینه بیمه * 

 

 




