
  ایران با. است شده داده ارائه مقاله این در آموزان در پادا دانش نام ثبت ، راهنمایثبت نام دانش آموزان سامانه پادا

 دانش. پذیرد می انجام  پادا در دوم متوسطه و اول متوسطه ابتدایی، مقطع آموزان دانش نام ثبت. باشید همراه تحصیل
مراجعه نمایند و  pada.medu.ir نشانی به مقرر زمان در باید پادا در نویسی نام برای مقاطع تمامی آموزان

در نظر داشته باشید ثبت نام تمامی مقاطع از طریق پادا به   .اطالعات خود را در سامانه تکمیل نمایند
 .نمایید خودداری نام ثبت جهت مدارس به حضوری مراجعه از بنابراین. باشد می( غیرحضوری) الکترونیکی صورت

ورود به سایت پادا از طریق نام کاربری و رمزعبور امکان پذیر است. آن دسته از افرادی موظف هستند به سامانه 
 .کند شان تغییر می های ورودی اول، هفتم و دهم هستند، زیرا مدرسه  نام کنند که پایه پادا مراجعه کرده و ثبت

درس خواندند،    1399-1400ای که در سال تحصیلی  ورتی که در همان مدرسه آموزان میان پایه، در ص دانش
مرداد امسال، این ارتقای پایه را   20نام ندارند و به صورت خودکار در  بخواهند به پایه باالتر بروند نیازی به ثبت

 .برای آن ها اعمال می شود

دهند  یر محل سکونت، مدرسه تحصیل خود را تغییر میآموزان میان پایه به دالیل مختلف، چون تغی تعدادی از دانش
ها در سامانه پادا   پایه نام برای میان نام کنند و به همین دلیل در حال حاضر ثبت ثبت سامانه پادا که این گروه باید در

 .اند شان را تغییر داده آموزانی است که مدرسه  باال نیست و منحصر به دانش

  

  

و اطالع از نحوه ثبت نام دانش آموزان سامانه پادا و   pada.medu.irبرای اتصال به سامانه 
تماس حاصل   ایران تحصیلهمچنین دریافت راهنمای کامل ورود به سامانه با مرکز مشاوره 

 .اییدفرم

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

  

  

 ثبت نام دانش آموزان در پادا

یکپارچه دانش آموزی است که از دی سال گذشته  ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در پادا، سامانه سیدا، سامانه  
ها و تغییراتی که در نظام آموزشی داشتیم ابتدای فعالیت این سامانه  فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به پیچیدگی

 .مشکالتی وجود داشت، اما به تدریج این مشکالت رفع شده است

  جدیدی درگاه در و طریق همین از هم  آموزان دانش اینترنتی نام تثب آموزان، دانش الکترونیکی پرونده به دنبال ایجاد
  به باید آموزان، دانش کارنامه دریافت و مشاهده برای محترم، اولیای و آموزان دانش.  شد خواهد  انجام پادا نام به

 .مراجعه نمایند پادا  الکترونیکی پرونده سامانه

  آموزان دانش و ندارد وجود آموزان دانش برای همگام، سامانه سایت امکان مشاهده و دریافت کارنامه از طریق
 .نمایند مراجعه آموزی، دانش های سامانه دیگر به باید ملی، کد با کارنامه دریافت برای

  

  

 ثبت نام مقاطع در پادا
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 .همکاران جهت ثبت نام دانش آموزان در سایت پادا الزم است به نکات زیر توجه داشته باشند

 .الورود جدید آموزان دانش قسمت پادا سامانه از ثبت نام پایه اول ابتدایی ●

 نام  ثبت پیش قسمت پادا سامانه در آیند، می شما مدرسه  به دیگر مدارس از که ثبت نام دانش آموزان میان پایه ●

 امانه پادا قسمت پیش ثبت نام س در ثبت نام دانش آموزان هفتم ●

 آموزان ثبت نام شده کالس اول ابتدایی پس از ثبت در پادا داخل سامانه سیدا قسمت عملیات اولیهتایید دانش  ●

تایید دانش آموزان هفتم ثبت نام شده در پادا داخل سامانه سیدا قسمت عملیات اولیه، عملیات پیش ثبت نام، قسمت   ●
 بررسی دانش آموزان مجاز ثبت نام

 .باشد 1401 -1400شود که دوره سال تحصیلی  حتما به دوره سال تحصیلی توجه ●

رقمی که به عنوان رمز عبور به وسیله مدیر   ۸ثبت نام داخل سامانه پادا حتما باید با کدملی دانش آموز و یک کد  ●
 .مدرسه مبدا به دانش آموز داده می شود

  

  

 .ساعته مشکالت پادا کلیک نمایید 24و پاسخگوی تلفنی  پشتیبانی سایت پادابرای اتصال به 

  

  

 زمان ثبت نام دانش آموزان در پادا 

  برای  خرداد اول از دانش آموزان در سامانه پادا، سامانه پادا مخفف پرونده الکترونیکی دانش آموزانزمان ثبت نام 
 .کرد خواهد  کار به آغاز آموزان دانش اینترنتی نام ثبت

  

  

 سایت پادا برای ثبت نام اینترنتی

 .( در ادامه بیان شده استآموزان دانش الکترونیکی پرونده) پادا سامانه به ورود راهنمای جهت آشنایی بیشتر کاربران،

مراجعه نمایند و پس از درج نام کاربری   ، pada.medu.ir اینترنتی نشانی به باید پادا، سامانه به ورود کاربران برای
 :و رمزعبور وارد سامانه شوند. مراحل ورود به سامانه پادا به صورت زیر است

 pada.medu.ir اینترنتی نشانی به پادا سامانه مراجعه به ■

 پادا سامانه درج نام کاربری و رمز عبور ■

 درج کد امنیتی ■

 "کاربران  ورود"  کلیک بر روی گزینه ■

  

  

 .کلیک نمایید – pada.medu.ir سامانه آنالین پرونده دانش آموزی برای مشاهده 
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 نحوه ثبت نام دانش آموزان در پادا 

نحوه ثبت نام دانش آموزان در پادا، ثبت نام و پیش ثبت نام دانش آموزان از طریق سامانه پرونده الکترونیکی دانش 
 pada والدین و دانش آموزان برای ثبت نام الکترونیکی باید در زمان مقرر به سامانه .آموزان )پادا( انجام می پذیرد

نام  مراجعه نمایند و فرآیند نام نویسی خود را به صورت اینترنتی انجام دهند. سامانه پادا از اول خرداد برای ثبت
 .آموزان آغاز به کار خواهد کرد اینترنتی دانش

 :به منظور عملکرد بهتر سامانه، لطفااز مروگر های زیر استفاده نمایید

 به باال 30ورژن فایرفاکس ︎▪

 به باال 49کروم ورژن ︎▪

 به باال 11ورژن اینترنت اکسپلورر ︎▪

  

  

 نحوه ثبت نام مدارس در سامانه پادا

 .راهنمای ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در پادا، برای آگاهی بیشتر دانش آموزان و والدین در ادامه بیان شده است

مدارس )مدارس شاهد، نمونه دولتی و ...( در سامانه  ثبت نام تمامی دانش آموزان در پایه ها، مقاطع مختلف و انواع  
 .انجام می شود pada.medu.ir سیدا و از طریق سایت

  

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/ثبت-نام-مدارس-در-سامانه-پادا.jpg


  

  

 سازمان مدرسه  ◇

 :برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس، الزم است تا مدیر مدرسه در سامانه سیدا مراحل زیر را انجام دهد 

 .( انتخاب کنید1401 - 1400امی را ایجاد سال و دوره جدید )سال دوره ثبت ن •

 عملیات اولیه •

 سازماندهی مدرسه •

 شروع سال تحصیلی •

  

  

 

  

  

  .پس از ایجاد دوره سال تحصیلی جدید مدیر باید سازمان مدرسه را تعریف و برای منطقه جهت تایید ارسال نماید ◇

منطقه جهت تایید رشته / پایه و ظرفیت آن ها  سازمان ارسالی از طرف مدیر مدرسه در سیدا در کارتابل سنجش  ◇
 .قرار می گیرد. پس از تایید سازمان مدرسه، امکان ثبت نام دانش آموزان در سال تحصیلی جدید فرآهم می شود

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/دریافت-رمز-و-نام-کاربری-پادا.jpg


 

  

  

 :دهید انجام را  زیر مراحل برای ورود به کارتابل مدرسه

 عملیات اولیه •

 عملیات پیش ثبت نام  •

 زمان مدرسه بررسی  •

  

  

 .کلیک نمایید  فراموشی رمز عبور پادا برای مشاهده 

  

  

 ثبت نام میان پایه ها در پادا

نام میان پایه ها در سامانه پادا، پس از برگزاری امتحانات نوبت دوم دانش آموزان و اعالم نتایج نهایی در سامانه ثبت 
سیدا، ثبت نام میان پایه ها به طور خودکار انجام می شود و دانش آموز در پایه باالتر در همان مدرسه ثبت نام می 

  .ن ها به مدرسه نمی باشدشود و نیازی به مراجعه دانش آموز یا اولیای آ
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 :نکته

  ثبت کردن نهایی به نسبت پادا، سامانه به مراجعه با آموز دانش و ثبت نام خودکار میان پایه ها به صورت موقت بوده
 .نماید انتخاب نام ثبت پیش عنوان به نیز را دیگر مدرسه 4 تواند می تمایل صورت در یا و نمایید اقدام خود نام

دانش آموز به سامانه پادا الزامی نیست و چنانچه در زمان مشخص شده به درگاه مراجعه نکند، سامانه به مراجعه 
 .شکل خودکار ثبت نام دانش آموز را نهایی خواهد کرد

  

  

 ثبت نام مدارس شاهد در پادا 

م در مدارس شاهد را دارند  نحوه ثبت نام مدارس شاهد در پادا در ادامه بیان شده است. دانش آموزانی که قصد ثبت نا
 .باید در بازه زمانی مقرر به سایت پادا مراجعه نمایند و ثبت نام خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند

  

  

 : راهنمای پادا جهت ثبت نام مدارس شاهد

  : pada.medu.irمراجعه به سایت پادا به آدرس اینترنتی ■

 درج نام کاربری و رمزعبور پادا برای ورود به سامانه  ■

 وارد کردن کد امنیتی ■

 "کاربران  ورود"  کلیک بر روی گزینه ■

 تکمیل فرم ثبت نام مدارس شاهد و درج اطالعات خواسته شده ■

 دریافت کد رهگیری ثبت نام مدارس شاهد  ■

  

  

 .کلیک نمایید  الکترونیکی دانش آموزان  پرونده جهت دریافت 

  

  

 پیش ثبت نام دانش آموزان در پادا 

 نام  ثبت پیش برای  آموزان، دانش الکترونیکی پرونده سایت به مراجعه از  پس پادا، در آموزان دانش نام ثبت پیش نحوه
 :نمایید کلیک   " نام ثبت پیش"   گزینه روی بر

وارد نموده و بر روی  را  رمزعبور و کاربری نام سامانه، به ورود برای " نام ثبت پیش"  پس از کلیک بر روی گزینه︎▪
 .نمایید کلیک " کاربران ورود"  گزینه

 .باشد می نام کاربری همان کدملی دانش آموز︎▪

 .نمایید دریافت مدرسه مدیر از  را رمزعبور و نمایید مراجعه مدرسه  به است الزم پادا، رمزعبور برای دریافت︎▪

 .پس از ورود به سامانه اطالعات خواسته شده را بررسی نموده و در صورت صحیح بودن، تایید نمایید︎▪

  

https://pada.medu.ir/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86/


  

 ثبت نام دانش آموزان جدیدالورود در پادا 

  از پس. است زیر صورت به( آموزان دانش الکترونیکی پرونده) پادا در جدیدالورود  آموزان دانش نام  ثبت راهنمای
 :نمایید عمل زیر صورت به باید " جدیدالورود آموزان دانش نام ثبت"  گزینه روی بر کلیک و پادا سایت به مراجعه

اطالعات خواسته شده را )مشخصات فردی، اطالعات تکمیلی، آدرس و شماره تماس، مقطع، پایه و رشته تحصیلی را  
 :به دقت درج نمایید

 مشخصات فردی دانش آموز︎▪

 کدملی دانش آموز︎▪

 م و نام خانوادگی نا︎▪

 نام پدر︎▪

 شماره شناسنامه ︎▪

 محل صدور شناسنامه︎▪

 تاریخ تولد ︎▪

 محل تولد︎▪

 انتخاب جنسیت دانش آموز ︎▪

 شماره سلایر شناسنامه ︎▪

 اطالعات تکمیلی︎▪

 ملیت ︎▪

 دین︎▪

 مذهب ︎▪

 نوع خانواده )عادی، فرزند شهدا، فرزند جانباز و ...(︎▪

 مدرک تحصیلی پدر︎▪

 شغل پدر︎▪

 مدرک تحصیلی مادر︎▪

 شغل مادر︎▪

 وضعیت جسمانی ︎▪

 وضعیت سالمتی ︎▪

 وضعیت نظام وظیفه ︎▪

 وضعیت تاهل︎▪

 وضعیت مسکن ︎▪

 .در صورتی که "چپ دست" هستید، تیک گزینه چپ دست را بزنید ■

 آدرس و تماس ︎▪

 آدرس منزل︎▪

 کدپستی منزل︎▪

 تلفن منزل ︎▪

 موبایل پدر︎▪

 موبایل مادر︎▪

 ایمیل پدر ︎▪

 یمیل مادر ا︎▪

 موبایل دانش آموز︎▪

 ایمیل دانش آموز ︎▪

 مقطع و پایه و رشته تحصیلی︎▪

 انتخاب مقطع ︎▪

 انتخاب پایه︎▪

 انتخاب رشته تحصیلی ︎▪



 .اجباری می باشد pada تکمیل آیتم های ستاره دار برای پیش ثبت نام دانش آموزان در سامانه ■■

  

  

 .کلیک نمایید نام کاربری سامانه پادا برای مشاهده 

  

  

شوند و عالوه بر ثبت نام در مدرسه مورد   سامانه پادا دانش آموزان کالس نهم برای ثبت نام در پایه دهم باید وارد
 .تقاضا ، انتخاب رشته خود را نیز انجام دهند

سامانه پادا دانش آموزی اخیرا توسط سازمان آموزش و پرورش معرفی شده است که کلیه امور ثبت نام مدارس، 
 .بود خواهد پذیر امکان اینترنتی صورت به  و سامانه این طریق از …یافت کارنامه و انتخاب رشته، در

  

  

 زمان ثبت نام کالس نهم و دهم در سامانه پادا 

دانش آموزانی که می خواهند ثبت نام کالس نهم را انجام دهند و یا پایه نهم هستند و می خواهند وارد کالس دهم شوند،  
مدرسه مورد تقاضای خود به سامانه پادا مراجعه کنند. زمان اعالم شده از سوی سازمان آموزش  باید برای ثبت نام در 

و پس این اتمام  است ماه مرداد آخر تا خردادماه ابتدای و پرورش برای ثبت نام کالس نهم و دهم در سایت پادا، از
 .تاریخ در نظر گرفته شده، احتمال تمدید مهلت ثبت نام کم است

  

  

 ثبت نام کالس نهم و دهم در سامانه پادا  نحوه

  انجام پادا سامانه طریق از و الکترونیکی صورت  به  1401 – 1400ثبت نام کالس نهم و دهم در سال تحصیلی 
اید مدارک و اطالعات الزم را که در ادامه بررسی خواهد شد، از قبل  ب خود نام ثبت برای آموزان دانش. شد خواهد

 .تاریخ اعالم شده وارد سایت پادا شده و برای ثبت نام خود اقدام کنندتهیه نمایند و در 

برای ورود به سایت پادا نیاز به نام کاربری و رمز عبور است که نام کاربری کد ملی دانش آموز می باشد. 
 مدیر به رمز این دریافت برای باید و گرفت خواهد قرار آموزان دانش اختیار  در مدرسه مدیر توسط داپا رمز همچنین
 .کنید مراجعه مدرسه

 هویت احراز تا شود ثبت آموزی دانش سیدا همچنین اطالعات تمام دانش آموزان باید توسط مدیر مدرسه در سایت
. اگر در ورود به سایت پادا با خطای سامانه مبنی بر کاربر مورد بگیرد انجام موفقیت با پادا سامانه در آموز دانش

شدید احتماال اطالعات شما در سامانه سیدا ثبت نشده است و باید به مدیر مدرسه خود اطالع   نظر یافت نشد، مواجه
 .دهید

 : مراحل کامل ثبت نام در سایت پادا برای کالس های نهم و دهم به شرح زیر می باشد

 .می باشد. این آدرس را در مرورگر خود وارد کنید pada.medu.ir آدرس سامانه پادا به نشانی ●

 .نمایید کلیک " مدارس نام ثبت پیش" در صفحه نمایش داده شده طبق تصویر زیر بر روی گزینه ●

در مرحله بعد الزم است اطالعات خواسته شده را به طور دقیق درج کنید و سپس بر روی گزینه ورود کلیک   ●

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/
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 .نمایید

 .در صفحه باز شده گزینه پایه دهم متوسطه را انتخاب نمایید ●

 .نهایت باید اطالعات و مدارک الزم را بارگذاری کنیددر  ●

.  دارند خود تحصیلی کارنامه دریافت به نیاز باالتر مقطع در نام ثبت برای اول متوسطه هفتم پایه دانش آموزان
کاهش رفت و آمد افراد در وضعیت شیوع بیماری کرونا باعث شده است که روش   و اجتماعات برگزاری از جلوگیری
 .شود ارائه الکترونیکی و آنالین تلفی برای انجام مراحل تحصیلی و آموزشی به صورتهای مخ

الدین  و. باشد می پادا کارنامه دریافت و نام ثبت از جمله امکانات ارائه شده بر اساس شرایط کنونی راه اندازی سامانه
 بدون توانند می خود 1401 - 1400 هفتم کالس کارنامه دریافت و نام ثبت برای اول متوسطه هفتم دانش آموزان

 .نمایند تکمیل را  خود نظر مورد فرآیند پادا سایت به مراجعه طریق از فقط و مدرسه به حضوری مراجعه

  مرتبط موارد شرح  به ادامه در هفتمی کالس جهت ارائه جزئیات بیشتر و راهنمایی بیشتر والدین و دانش آموزان
 .پردازیم می پادا سامانه طریق از هفتم کالس کارنامه و نام ثبت با

  

  

 ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰زمان ثبت نام کالس هفتم متوسطه اول سایت پادا 

 کالس فرزند یا و  کرده 1401 - 1400 نام ثبت اول متوسطه هفتم پایه والدینی که قصد دارند فرزندان خود را در
  کرده مراجعه پادا آموزی دانش سایت به مدارس نام ثبت زمان در باید نمایند، نام ثبت باالتر مقطع در را خود هفتمی

 .نمایند تکمیل را خود فرزند نام  ثبت و

  ارائه زیر  جدول در باالتر تحصیلی پایه در  آموزان دانش این نام ثبت یا و اول متوسطه بت نام پایه هفتمث زمان بندی
 :است شده

  

  

 مرداد  31اول خرداد تا  متوسطه اولمهلت ثبت نام هفتم 

 مرداد  31اول خرداد تا  مهلت ثبت نام هشتم متوسطه اول

  

  

 ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰نحوه ثبت نام کالس هفتم متوسطه اول سایت پادا 

  می انجام پادا سایت به مراجعه  طریق از و غیرحضوری صورت به 1401 - 1400ثبت نام مدارس در سال تحصیلی 
این   در الزم اطالعات و  مدارک ارائه و مدارس نام ثبت سایت به مراجعه با اول متوسطه هفتم پایه آموزان دانش .پذیرد

 .نمایند می نام ثبت سامانه

  

 کالس با توجه به این که این سامانه به تازگی راه اندازی شده و ممکن است بسیاری از والدین و دانش آموزان
 ثبت مراحل شرح به بخش این  در لذا  باشند، نداشته پادا سامانه طریق از مدارس نام ثبت نحوه از چندانی اطالعات هفتم
 .پردازیم می پادا سایت  در وسطه اولمت هفتم کالس نام



  

  

  ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰  اول متوسطه راهنمای تصویری نحوه ثبت نام کالس هفتم

 .می باشد را در مرورگر خود وارد کنید pada.medu.ir ابتدای آدرس اینترنتی سایت پادا که ■

 .در صفحه باز شده وارد بخش مورد نظر خود که پیش ثبت نام مدارس می باشد شوید ■

در آخر اطالعات خواسته شده در هرقسمت را به درستی و با دقت وارد کرده و روی گزینه ورود کلیک کنید تا  ■
شده و با انتخاب پایه هفتم متوسطه اول اقدام به بارگذاری مدارک ثبت نام دانش بتوانید وارد صفحه ثبت نام مدارس 

 .آموزان کالس هفتمی نمایید

  سناد  سامانه مدیران و مسئولین مدارس برای اطالع از جزئیات ثبت نام و ذخیره اطالعات تحصیلی دانش آموزی در ■

 .را دریافت نمایند الزم اطالعات و کرده مراجعه قسمت  این در شده ارائه  مقاله به توانند می متوسطه

  

  

 ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰زمان دریافت کارنامه کالس هفتم متوسطه اول سایت پادا 

 به دیگر تحصیلی های پایه سایر مانند نیز 1400 اول متوسطه کارنامه دانش آموزان پایه هفتم
 .گردد می دریافت الکترونیکی و غیرحضوری صورت

 متوسطه هفتم پایه  آموزان دانش تحصیلی کارنامه معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش کشور،طبق اعالم 
 دانش ط مسئولین مدارس صادر شده و از طریق سامانهتوس امتحان آخرین برگزاری از پس هفته دو حدود اول

 .گیرد می قرار آنان اختیار در کدملی با کارنامه دریافت صورت به و پادا آموزی

  

  

 .نماییدکلیک  ویرایش اطالعات در سامانه پادا جهت مشاهده نحوه 

  

  

 هفته دو ها، ارزشیابی نتایج و آموزان  دانش ۱۴۰۰ تحصیلی کارنامه وزارت آموزش و پرورش کشور اعالم کرد که
 .تشر شده و در اختیار دانش آموزان قرار می گیردمن  آزمون آخرین برگزاری از بعد

  

  

 نحوه دریافت رمز و نام کاربری پادا

پادا نیز مانند تمامی سامانه های دیگر نیاز به نام کاربری و رمز عبور دارد. قبل از  همانطور که می دانید سامانه 
رقمی که مدیر به آن ها داده   8لی و رمزی م کد با   دریافت نام کاربری و رمز عبور ابتدا دانش آموزان می توانند

 .وارد شوند
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اب کرده و اسامی دانش آموزان را مشاهده  برای مشاهده رمز نیز می توانید کالس دانش آموزان مربوطه را انتخ
نمایید. در مقابل هر اسم، رمزی قابل مشاهده است که با خروجی گرفتن از این فایل می توانید رمز عبور تمامی دانش 

 .آموزان را مشاهده کنید. البته به این قسمت مدیران مدرسه دسترسی خواهند داشت

  

  

 آموزان تخصیص رمز عبور سامانه پادا به دانش

تمامی دانش آموزان نیاز است برای دریافت رمز عبور خود در سایت پادا به مدیر مدارس مراجعه نمایند. مدیران 
 .طبق مراحل زیر می توانند رمز عبور را به دانش آموزان اختصاص دهند

سپس کلمه عبور دانش   ابتدا به به بخش مدیریت کاربران مراجعه کرده و روی گزینه انتصاب و دسترسی کلیک نمایند.
 .آموزان و کالس مربوطه را انتخاب نمایند

در نهایت با مشاهده اسامی دانش آموزان و رمزعبور آنها می توانید به هر دانش آموز رمز عبورش را اختصاص  
 .دهید

  

  

 دریافت رمز عبور سامانه پادا برای ثبت نام مدارس شاهد 

چگونه است؟ براساس آخرین اطالعیه   1400ثبت نام مدارس شاهد سال  نحوه دریافت رمز عبور سامانه پادا برای
منتشر شده، ثبت نام مدارس شاهد از طریق سایت پادا انجام می شود. ورود به سامانه پادا و ثبت نام مدارس شاهد،  

نه پادا برای ثبت نیازمند نام کاربری و کلمه عبور در سامانه پادا است. برای آگاهی از نحوه دریافت کلمه عبور ساما
 .تماس حاصل نمایید 9099071614نام مدارس شاهد، می توانید با کارشناسان مجموعه به شماره 

  

  

 pada.medu.ir نحوه بازیابی رمز عبور سامانه پادا

همانطور که در موارد قبل اشاره کرده بودیم در قسمت مربوط به مدیران مدارس رمز گروهی برای دانش آموزان  
 .صادر می شود

برای بازیابی رمز عبور الزم است، به نشانی سایت پادا مراجعه کنید و کد امنیتی را درج نمایید. سپس روی ورود  
 :کاربران کلیک کرده و برای بازیابی رمز عبور سامانه پادا اقدام نمایید. مراحل بازیابی به شرح زیر است

 .روی گزینه "بازیابی کلمه عبور" کلیک کنید pada.medu.ir ابتدا با مراجعه به سایت پادا به نشانی

 .سپس برای درج "شماره دانش آموزی" و کدامنیتی اقدام کرده، در مرحله بعدی روی گزینه "ثبت" کلیک نمایید

  

  



 ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ پادا سایت اول متوسطه نحوه دریافت کارنامه کالس هفتم

  چه و خود تحصیل حال  در  مدرسه در چه بعدی تحصیلی مقطع در نام ثبت برای اول متوسطه هفتم پایه دانش آموزان

  های پایه از هریک در ابتدایی مدارس نام ثبت .دارند خود هفتم کالس کارنامه دریافت به نیاز دیگر، ای مدرسه در
 .نیستند مستثنی موضوع این از نیز توسطه اولم هفتم آموزان دانش و پذیرد می انجام پادا سامانه طریق از تحصیلی

  

 سایت اطالعات ثبت شده در سایت پادا در واقع سوابق دانش آموزان و نمرات ثبت شده توسط معلمان مدارس در
 .باشد می سیدا سامانه در نمرات ثبت علت به سامانه این از هفتم پایه  الکترونیکی کارنامه دریافت و باشند می سیدا

  

  می ها هفتمی کالس که دارد وجود مدارس همگام سامانه نام به نیز دیگری آموزی دانش سامانه پادا سایت عالوه بر

 یا پادا سایت به مراجعه  طریق از تنها مدارس نام ثبت اما نمایند، دریافت را خود کارنامه سامانه این به مراجعه با توانند
 .باشد می پذیر امکان حضوری مراجعه  لزوم صورت در

  

  

 پادا  سایت از 1400 راهنمای تصویری نحوه دریافت کارنامه کالس هفتم

 .می باشد را در مرورگر خود وارد کنید pada.medu.ir ابتدای آدرس اینترنتی سایت پادا که ■

 .نمایید کلیک کارنامه مشاهده گزینه در صفحه باز شده روی ■

درستی و با دقت وارد کرده و روی گزینه ورود کلیک کنید تا در نهایت اطالعات خواسته شده در هر قسمت را به  ■
 .کنید دریافت را خود اول متوسطه هفتم پایه کارنامه و شده ها کارنامه بتوانید وارد بخش مربوط به

  

  است شده تشکیل ها آن  موردنیاز تحصیلی محتواهای و  آموزان دانش برای مختلفی های بخش از مدارس همگام سامانه
 کارنامه ش مربوط به دریافت کارنامه یکی از گزینه های کاربردی این سامانه می باشد. در ادامه مراحل دریافتبخ که

 .کنیم می بررسی را همگام سایت در 1400 اول متوسطه هفتم

  

  

 همگام سایت از اول متوسطه راهنمای تصویری نحوه دریافت کارنامه کالس هفتم

 .را در مرورگر خود وارد نمایید hamgam.medu.ir دانش آموزی به آدرسنشانی سایت همگام  ■

پس از مشاهده صفحه ورودی سایت همگام نام کاربری و رمز عبور خواسته شده را وارد کرده و روی گزینه  ■
 .ورود کلیک کنید

 .کنید انتخاب را کارنامه گزینه همگام سایت اصلی   داشبورد در ■

 .کنید کلیک نهایی کارنامه گزینه روی خود سال پایان کارنامه برای مشاهده ■

کافی است روی گزینه ای که در شکل زیر مشخص  1400برای دریافت کارنامه امتحانات پایه هفتم متوسطه اول  ■
 .شده است کلیک کرده و کارنامه نهایی خود را مشاهده کنید

 همگام آموزی دانش سایت در 1400س مدار کارنامه دریافتتوجه داشته باشید که در حال حاضر بخش مربوط به 
 .پذیرد می انجام پادا سایت طریق از تنها امتحانات این کارنامه دریافت و بوده غیرفعال

در این مقاله سعی بر آن شده است تا نحوه ثبت نام دانش آموزان سامانه پادا را برای شما عزیزان به صورت مرحله  
چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص نحوه ثبت نام دانش آموزان  به مرحله شرح دهیم. 

ایران سامانه پادا برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب 
 .دریافت نمایید تحصیل

  



  

و اطالع از نحوه ثبت نام دانش آموزان سامانه پادا و   pada.medu.irبرای اتصال به سامانه 
تماس حاصل   ایران تحصیلهمچنین دریافت راهنمای کامل ورود به سامانه با مرکز مشاوره 

 .فرمایید

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

  

  

 :مطالب مرتبط

 + راهنمای تصویری جامع 1401هم ثبت نام پادا پایه ن

 1401ثبت نام پادا پایه دهم 

 + راهنما تصویری جامع  1401ثبت نام پادا پایه هشتم 

 امانه پادا + راهنما گام به گامثبت نام دانش آموزان س
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