
 نام ارزیابی سواد حرکتی در پادا + راهنما جامعثبت

گیرد؟ منظور از سامانه پادا سووواد کری ووی ای وویاتی چیاووا؟ نتووا سووامانه چگونه انجام می رکتی در پادانام ارزیابی سواد حثبت

 ارزتایی سواد کری ی اسا؟ Pada medu ir دهی؟ نتا ندرسنام یالس اول سواد کری ی را انجام میپادا ثبا

ت یاال ذهن شما را درگیوور یووردش یاشووی یووه در اتوون هاتی ماننی سواالنام ارزتایی سواد کری ی در پادا سوالشاتی یا شروع ثبا

خصوص یاتی ییان یرد ارزتایی کری ی پادا طرح جیتیی اسا یه وزارت نموزش و پرورش یوورای درتا ووا اطالالووات الزم 

نموزان یوورای شووریا در طوورح ارزتووایی نموزان ارائه دادش اسا. یه طوری یه در نن دانشدر مورد وضعیا جامانی دانش

نموزان یا مشووکالت زتووادی در اتوون هاتی را تکمیل یننی. کال ممکن اسا یایاری از والیتن و دانشی پادا یاتی  رمسواد کری 

 .ها مواجه شونیمورد پر یردن  رم

نموزان اجباری اسا و یاتی همگی در نن شریا یننی. یه همین دلیل در اتن مقاله قصی از نن جا یه اتن طرح یرای همه دانش

نموزان مشخص ینوویم تووا یووا نام ارزتایی سواد کری ی در پادا صحبا ینیم و تمام جوانب نن را یرای دانشورد ثبادارتم در م

 .نام یننیخیال راکا در سامانه پادا سواد کری ی ای یاتی ثبا

  

 .روی لینک یلیک ینیی سامانه نظارت نموزش و پرورشجها درتا ا 

  

، سووامانه پووادا سووواد کری ووی نام ارزتووایی سووواد کری ووی در پوواداثباجها درتا ا مشاورش در مورد  

ارزتووایی سووواد کری ووی،  Pada medu irنووام یووالس اول سووواد کری ووی، ای وویاتی، سووامانه پووادا ثبا

نووام ارزتووایی سووواد کری ووی در پووادا، نحوووش نموزان، زمووان شووروع ثباپرسشنامه سواد کری ی دانش

تووایی سووواد کری ووی ورود یووه سووامانه پووادا، نحوووش تکمیوول  وورم سووواد کری ووی و راهنمووا یاموول ارز

 .های زتر تماس کاصل نماتیییه شمارش اتران تحصیلنموزان ای یاتی یا مشاوران دانش

 تماس از سراسر یشور – 9099072952

 تماس از اس ان تهران – 9099072952

 شب 12ح الی صب 8پاسخگوتی همه روزش از  از تلفن ثایا ییون گر  ن یی تماس

  

 نام ارزیابی سواد حرکتی در پادا چیست؟منظور از ثبت

نموزان اتجاد یردش اسووا. ارزتایی کری ی پادا طرح جیتیی یه وزارت نموزش و پرورش یرای یهبود سالما جامانی دانش

شووود دانووش نموووزان یووا کفوو  نموزان و والیتن نشناتی زتادی یا نن نیارنی. در واقع سواد کری ی یاالووم مییه همین دلیل دانش

شکل ممکن م وجه شونی. در کال کاضر طوورح ارزتووایی سووواد کری ووی  سالما جامی و روکی خود درسشان را یه یه رتن

ها کضور داش نی و اتوون طوورح را یووه یمووک نموزان در یالسهای گذش ه یایار مهم اسا؛ زترا در گذش ه دانشنابا یه سال

یاوویاری از  های اخیر یه دلیل شیوع وتووروس یرونووا و حیوور کضوووری شووین موویارسدادنی؛ اما در سالمعلمان خود انجام می

هاتی ماننی طرح ارزتایی سواد کری ی یایار مهم اسا. یووه همووین نموزان  عالیا جامانی مناسبی نیارنی؛ ینایراتن طرحدانش

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d8%b1%d8%a7/
https://irantahsil.org/nezarat-medu-ir-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/
https://irantahsil.org/


نموووزان یووا ورود یووه اتوون انوویازی یووردش اسووا یووه دانشای را یا النوان سامانه پووادا راشدلیل وزارت نموزش و پرورش سامانه

 .ارزتایی سواد کری ی در پادا را انجام دهنینام  تواننی ثباسامانه می

  

 .روی لینک نیی یلیک ینیی ظارت نموزش و پرورشتکمیل  رم نجها درتا ا 

  

 

 سامانه پادا سواد کری ی ای یاتی

  

 نحوه ورود به سامانه پادا سواد حرکتی ابتدایی

رسووی یووه چگونووه وارد سووامانه پووادا سووواد کری ووی نام یالس اول سواد کری ی، نویا یه اتن مییعی از معر ی سامانه پادا ثبا

 :اتن یار یاتی مراکل زتر را طی ینییای یاتی شوتم؟ یرای 

توانیووی از ارزتایی سواد کری ی را در اتن رنا جا جو ینیی. یرای اتن یار میPada medu ir ای یا ندرس اتن رن ی  •

 .های هوشمنی اس فادش ینییتاپ، راتانه و ک ی گوشیلپ

 .وزارت نموزش و پرورش یلیک ینیی -ن اتج جا جوی شما روی النوان سامانه پادایعی از نماتش  •

 .در ادامه یه سامانه پادا وارد شیش و صفحه اصلی نن را مشاهیش خواهیی یرد •

 .توانیی یه صفحه نن هیاتا شوتینموز مییا یلیک یردن یر روی گزتنه ارزتایی سواد کری ی دانش •

نه ارزتایی سواد کری ی شما یاتی نام یاریری، یلمه البور را یه همراش یووی امنی ووی یرای ورود یه صفحه اصلی ساما •

نام ارزتایی سووواد کری ووی در سووامانه پووادا یروتووی. کووال اگوور شووما نیوواز یووه یاووب وارد ینیی تا ی وانیی یه مرکله ثبا

ی یووا یارشناسووان اتووران توانیوو اطالالات ییش ری در مورد نام یاریری، یلمووه البووور و موووارد دتگوور داشوو ه یاشوویی می

 .تحصیل صحبا ینیی

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4/
https://pada.medu.ir/#/home


 .روی لینک یلیک ینیی ثبا نام دانش نموزان سامانه پاداجها یاب اطالالات ییش ر در مورد 

  

 1401نام ارزیابی سواد حرکتی در پادا نحوه تکمیل فرم و ثبت

نموووزان را تکمیوول های مریوط یه وضووعیا جاوومانی دانشپس از ننکه شما وارد سامانه پادا طرح سواد کری ی شیتی یاتی  رم

 :نام شما نهاتی شود. تکمیل  رم در سامانه پادا سواد کری ی ای یاتی یایار نسان و سادش اساثباینیی تا 

 .طبق روال گف ه شیش در یاال وارد سامانه پادا یخش ارزتایی سواد کری ی شوتی .1

گزتنووه نموزی خود را وارد یادر مشخص شوویش یووردش و هاتی را مشاهیش خواهیی یرد یه یی دانشدر اتن یخش گزتنه .2

 .جا جو را یزنیی

نامه را مشاهیش خواهیی یرد یه والوویتن کاال وارد صفحه تکمیل  رم ارزتایی کری ی شوتی. در اولین قاما رضاتا .3

 .نامه وارد مرکله یعی خواهیی شینموزان یاتی نن را تکمیل یننی. یعی از تکمیل و تاتیی اتن رضاتادانش

وزان یاتی تکمیل یننی. سپس در نهاتا نیز گزتنه »ثبووا نهوواتی  را یزننووی. نمهای مشخص شیش را دانشکاال اتن  رم .4

کال در صورتی یه تمام مراکل را یه درس ی انجام دادش یاشیی پیامی یا النوان »الملیووات یووا مو قیووا انجووام شووی  را 

 .مشاهیش خواهیی یرد

 .ها اشارش خواهیم یردیه نندر ادامه یا پرسشنامه ارزتایی سواد کری ی مواجه خواهیی شی یه در ادامه  .5

  

 .روی لینک یلیک ینیی ورود ما قیم سامانه پادا نموزش و پرورشجها  

  

 

 نام یالس اول سواد کری یسامانه پادا ثبا

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/pada-medu-ir/


 شود؟هایی مطرح میدر ارزیابی سواد حرکتی پادا چه پرسش

یه  رم سامانه پادا سواد کری ی ای یاتی را تکمیل یردتی کاال یا سووواالت زتووادی در مووورد ارزتووایی سووواد کری ووی یعی از نن  

مواجه خواهیی شی. کال در اتن یخش ممکن اسا یرای شما سوال مطرح شود یه پرسشنامه سامانه پادا سواد کری ووی ای وویاتی 

 شود؟هاتی در نن مطرح میچگونه اسا و چه سوال

نموووزان اسووا یووه در نن میووزان ها و یرگزاری اتوون نزمووون، ارزتووایی کری ووی دانشورت یلی هیف از طرح اتن سوالیه ص

یننی. ییتن ترتیب ما در زتر یه چنی مورد از سواالت مریوط یه ارزتایی سالما جامی و روانی دانش نموزان را یررسی می

نام یالس اول سووواد کری ووی الالات ییش ر در مورد سامانه پادا ثباینیم یه شما جها یاب اطسواد کری ی در پادا اشارش می

 .تماس یگیرتی اتران تحصیلتوانیی یا یارشناسان می 1401

  

 .روی لینک یلیک ینیی وتراتش اطالالات در سامانه پاداجها اطالع از 

  

 سواالت ارزیابی سواد حرکتی

 هانزمون سواالت مشخصات هوت ی

تعووادل اتاوو ا روی تووک  نموز در میرسهدانشتعیاد روزهای کضور  نام و نام خانوادگی

 پا

رقمووی و یوویون ممیووز   8سال تولووی  

 (13871025)مثال:  

 10زمان انجام  عالیا یینی شیتی در تک هف ه )دوتین کیاقل  

 (…دقیقه و تا سرتع، دوچرخه سواری سرتع و

 تعادل پوتا

هف ووه )دوتووین نهاوو ه زمان انجام  عالیا یینی م وسط در تک   اس ان و شهرس ان محل سکونا

 (…دقیقه، دوچرخه سواری نرام و 10کیاقل 

لی لی در مایر ماوو قیم 

 و زتک زاک

اسووووو قاما الضوووووالنی  زمان راش ر  ن در هر روز تک هف ه منطقه

 ()پالنک

تحوورک )تکجووا نشاوو ن مثوول تماشووای زمووان انجووام یووارای یی دورش و پاته تحصیلی

 (…تلوتزتون و تا انجام تکالیف و

تا وووووا و مهوووووارت در

 پرتاب

 هماهنگی / توان ثبا زمان خواییین قی و وزن

 اس قاما قلبی تنفای نموز در تک شبانه روزمیزان خواب دانش تارتخ ارزتایی

  

 نام ارزیابی سواد حرکتی در پاداتاریخ شروع ثبت

هوور  .شوووداولیه و طرح ثانوتووه ارائووه مینام ارزتایی سواد کری ی در پادا معموال در دو طرح جیاگانه تحا النوان طرح ثبا

نموزان را ا زاتش دهنی. در ادامه شونی تا میزان  عالیا جامانی دانشای انجام میها در یازش زمانی جیاگانهییام از اتن طرح

 .ینیمها را جیاگانه یررسی میهرییام از اتن طرح

  

 .روی لینک رنگی یلیک ینیی درتا ا رمز البور پادا دانش نموزانجها  

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/


 

 ثبا نام در طرح ارزتایی سواد کری یزمان 

  

 طرح اولیه ارزیابی سواد حرکتی در پادا 

روز ادامووه دارد.  30شود. یه طوری یه از اواتل مهر موواش یووه موویت اتن طرح یال اصله یعی از شروع سال تحصیلی اجرا می

یننووی را انجووام دادش و یووا مراجعووه یووه می  های نموزشی را یه از طرتق یرنامه شاد درتا انموزان یاتی  اتلدر اتن طرح دانش

 .سامانه پادا یه سواالت مریوط یه نن جواب دهنی

  

، سووامانه پووادا سووواد کری ووی نام ارزتووایی سووواد کری ووی در پوواداثباجها درتا ا مشاورش در مورد  

ارزتووایی سووواد کری ووی،  Pada medu irنووام یووالس اول سووواد کری ووی، ای وویاتی، سووامانه پووادا ثبا

نووام ارزتووایی سووواد کری ووی در پووادا، نحوووش نموزان، زمووان شووروع ثباپرسشنامه سواد کری ی دانش

ورود یووه سووامانه پووادا، نحوووش تکمیوول  وورم سووواد کری ووی و راهنمووا یاموول ارزتووایی سووواد کری ووی 

 .های زتر تماس کاصل نماتیییه شمارش تران تحصیلانموزان ای یاتی یا مشاوران دانش

 تماس از سراسر یشور – 9099072952

 تماس از اس ان تهران – 9099072952

 شب 12صبح الی  8پاسخگوتی همه روزش از  از تلفن ثایا ییون گر  ن یی تماس

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 .روی لینک یلیک ینیی پش یبانی ساتا پاداجها درتا ا 

  

 طرح ثانویه ارزیابی سواد حرکتی در پادا 

 15تحصوویلی تووا  توانیی پووس از شووروع نوویم سووال دوم سووال  نموزان مینام در طرح ثانوته ارزتایی کری ی دانششما یرای ثبا

هووای درتووا  ی خووود نموزان یاتووی  یلمارزتایی سواد کری ی مراجعه ینیی. در اتن طرح نیز دانش Pada medu ir اسفنی ماش یه

را انجام دهنی. سپس یه سامانه پادا سواد کری ی ای یاتی مراجعه یردش و یه  را از معلمان و مرییان مشاهیش یردش و کریات نن

 .مون نن جواب دهنیتمام سواالت پیرا

  

 

 سامانه پادا سواد کری ی

  

  

  

 

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/

