
 + راهنمای جامع 1401سامانه ثبت نام جهش تحصیلی 

م مههت اوان ههد بعههد از برای دانش آموزان مدارس فعال شد. کلیهها افههراد ن دانههش آمههوزان م  ههر سامانه ثبت نام جهش تحصیلی

کسب اطالعاات در رابطا با شرایط الزم برای ثبت نام دانش آموزان جهشت نارد سامانا شده ن اقههداماال الزم را بههرای ثبههت 

 .نام بعد از دادن ام  ان در سامانا س جش جهش ا صیلت انجام ده د

ثبت نام جهت ا صیلت نههام نویسههت ک  ههد. دانههش دانش آموزان مت اوان د هر سال قبل از شرنع سال ا صیلت جدید در سامانا 

آموزانت کا مت خواه د برای جهش ا صیلت ثبت نام ک  د باید با مدرسا ای کا در آن ا صیل مت ک  د مراجعا کرده اا مدیر 

 .مدرسا اقداماال الزم را در این خصوص انجام دهد

یلت، زمان، ن وه ن شرایط آن در سایت ثبت نام جهش از آن جایت کا کسب اطالعاات در رابطا با سامانا ثبت نام جهت ا ص

 .ا صیلت الزامت است یاری خواس ن از مشانری حرفا ای ن کاردان در این رابطا مت اواند بسیار مفید فایده باشد

برای سهولت کسب اطالعاات در رابطا با ن وه نرند ن اس فاده از سایت، گذراندن ام  ان نرندی در سامانا سهه جش جهههش 

صیلت، شرایط ن زمان ثبت نام دانش آموزان جهشت ن ن وه ناریز هزی ا ثبت نام در سایت پرداخت اعرفهها دانههش آمههوزان ا 

 .جهشت مت اوانید با ایم مشانره ای خبره در این رابطا اماس بگیرید

  

 

 سامانا س ا جهش ا صیلت

  

نام جهش ا صیلت، شرایط ثبت نام ، ن وه ن زمان ثبتنام جهش ا صیلتسامانا ثبتجهت اطالع از  

نههام دانههش آمههوزان مههدارس م  لهه  در دانش آموزان اب دایت در سامانا جهش ا صیلت، شههرایط ثبت

نام در سامانا جهههش ا صههیلت بههرای دانههش آمههوزان اسهه عداد درخشههان، جهش ا صیلت، شرایط ثبت

نههام در سههامانا سهه اد، ن م وسههطا، هزی هها ثبتنام در سامانا جهش ا صیلت دانههش آمههوزاشرایط ثبت

نههام در سههامانا جهههش ا صههیلت ن سامانا س اد، جهش ا صیلت، شرایط جهش ا صیلت، مراحل ثبت

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 ایران ا صههیلحل مشکالال جهش ا صیلت از سراسر کشور از طریق الفن ثابت با مرکز مشانره 

  .داماس حاصل فرمایی

 اماس از سراسر کشور  9099072952

 (اماس از اس ان اهران) 9099072952

 شب ح ت ایام اعطیل 1صبح الت  8از طریق الفن ثابت بدنن گرف ن کد پاس گویت از  اماس

  

 تحصیالت جهشی دانش آموزان

آموزان دن پایهها ا صههیلت را در یکت از رنش های کوااه کردن زمان ا صیل، جهشت خواندن است با این صورال کا دانش 

 .یک پایا مت خوان د مثال مت اوان د از پایا انل با سوم برنند

نههام ک  ههد بایههد پایهها هههای انل جهت جهش ا صیلت پایهها هههای بههاالار ثبت  1401امام دانش آموزانت کا مت خواه د برای سال  

رای جهههش ا صههیلت ثبههت نههام ک  ههد کهها  ههریب هوشههت همچ ین دانش آموزانت مت اوان د بهه  .مقطع های قبل را گذرانده باش د

 .باالاری را نسبت با همکالست های خود داش ا باش د

  

 1401و نحوه ثبت نام برای جهش تحصیلی سال    زمان

  

 

 زمان ثبت نام جهش ا صیلت

https://irantahsil.org/


  

ک  د مراجعا کههرده ن  نام ک  د باید با مدرسا ای کا در آن ا صیل متدانش آموزانت کا مت خواه د برای جهش ا صیلت ثبت

 .با مدیر مدرسا خود این مسئلا را در میان بگذارند

نههام را پرداخههت کههرده ن سههار بهها اداره در صورات کا مدیر مدرسا با این مسئلا موافقههت ک ههد، بایههد دانههش آمههوز هزی هها ثبت

 .آموزش ن پرنرش م طقا برای س جش معرفت شوند

نام برای جهش ا صیلت باش د اب دا باید است هوش ده د ن در صورات کهها در ثبتدر صورات کا دانش آموزان ناجد شرایط 

این است، ام یاز کافت را با دست آنردند باید در آزمون های مقطع ا صههیلت شههرکت ک  ههد، در صههورات کهها دانههش آمههوزان 

ال نزارال آموزش ن پههرنرش بده د در این آزمون ها نمره کافت را با دست آنرند مجاز با جهش ا صیلت خواه د شد. معمو

مرداد ماه انجام مت دهد. لذا شما در این ااریخ مقرر شده مت اوانید مراجعا  26ایر ماه اا   26است هوش دانش آموزان را از  

 .باشد اا ب واند در آزمون است موفق شود 120ک ید. الب ا الزم با ذکر است کا دانش آموز باید حداقل آی کیو 

نام بههرای جهههش ا صههیلت بایههد طبههق  صیلت از مدارس آغاز شده ن مدیران مدرسا باید ه گام زمان ثبتنام برای جهش اثبت

مقرراال عمل نموده ن در صورات کا دانش آمههوزی ناجههد شههرایط باشههد بایههد اطالعههاال فههردی ن عملکههرد درسههت نی را در 

 .سامانا ثبت نام نماید

مانا، باید خدمت شما عرض ک ههیم کهها ایههن امههر همزمههان بهها آغههاز سههال نام دانش آموزان جهشت در سادر رابطا با زمان ثبت

 .نام در مدارس برای دانش آموزان انجام مت شودا صیلت ن ثبت

با این ارایب کا دانش آموزان مقطع اب دایت برای نرندی های سال جاری از ست ن یکم خرداد مههاه آغههاز ن اهها بیسههت ن دنم 

 .مرداد نیز اداما داشت

ا زمان ثبت نام دانش آموزان مقطع م وسطا در سامانا، باید عرض ک یم کا این امر برای آن ها در سال جاری از در رابطا ب

 .بیست ن سوم ایر ماه آغاز شد ن اا مدات بعد یع ت اناسط مرداد ماه نیز اداما داشت

  

 .رنی لی ک کلیک ک ید است هوش جهش ا صیلتجهت  

  

  سامانه ثبت نام جهش تحصیلی چه نام دارد؟

سایت ثبت نام جهش ا صیلت چیست ن دانش آموزان برای این کههار بایههد بهها این پرسش در ذهن شما نیز مطرح شده کا    ح ما  

 کدام سایت مراجعا ک  د؟

دانههش آمههوزان بههرای انجههام  در پاسخ با این پرسش باید بگوییم کا سامانا س جش جهش ا صیلت سههایت سهه اد نههام دارد ن کههال  

 .مراحل ثبت نام باید با این سامانا مراجعا ک  د

  

 .بر رنی لی ک مربوطا کلیک بفرمایید سایت همگام ان  اب رش ا نهمجهت نرند با 

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/


  

  مراحل ثبت نام در سامانه ثبت نام جهش تحصیلی چه می دانید؟در رابطه با 

کلیا دانش آموزان مایل با ثبت نام در سایت ثبت نام جهش ا صیلت الزاما  باید قبل از هههر اقههدامت از مراحههل ثبههت نههام دانههش 

 .آموزان ا صیلت اطالعاال الزم را بدست آنرند

از طریههق مرنرگههر گوگههل خههود  سایت س ادنا س جش جهش ا صیلت یع ت در قدم انل دانش آموزان باید برای نرند با ساما

 .اقدام فرمایید

  

 

 نام دانش آموزان جهشتثبت

  

در مرحلا بعدی نوبت با ثبت کمیسیون جهههش در سههامانا مههت رسههد. بهها ایههن ارایههب کهها در اب ههدا بایههد بههر رنی ب ههش امههور 

 .دف رداری ن در اداما دانش آموزان جهش کلیک بفرمایید

  

https://snd.medu.ir/


 

 مدارک الزم برای جهش ا صیلت

  

در قدم بعدی هر دانش آموز باید برای اأیید کمیسیون ن ثبت شماره ناما خود در سایت ثبت نام جهش ا صههیلت اقههداماال الزم 

 .را انجام دهد

  

 

 سامانا س جش جهش ا صیلت



  

اب دا باید نارد پ ل کاربری شههوند ن بههر رنی گزی هها مههدیریت دانههش آمههوزان ن مههدیریت کمیسههیون دانههش با این ارایب کا در 

 .آموزان عادی بزن د

بعد از کلیک ن نرند با ب ش مدیریت کمیسیون دانش آموزان فرد باید کلیا اقداماال الزم را برای ثبت شههماره نامهها ن همههین  

 .طور اأیید کمیسیون دانش آموز انجام دهد

نلت دقت داش ا باشید کا اگر دانش آموز قصد جهشت بیش ر از دن پایا ا صیلت در مدرسا را داش ا باشد باید بههرای دریافههت 

 .شماره ناما از طریق م طقا م ل سکونت خود اقدام ک  د

  

 

 سایت پرداخت اعرفا دانش آموزان جهشت

  

 سااامانه سااناد صیلت ن همین طور اخذ اطالعاال الزم از در مرحلا آخر نوبت با ثبت درخواست در سامانا س جش جهش ا

 .مت رسد

ربر دقت ک ید کا در صورال ثبت نام دانش آموزان در پایا ا صههیلت کهها قصههد جهههش ا صههیلت در آن را دارنههد هههر فههرد کهها

س جش آموزش ن پرنرش باید اب دا جهت آزاد سازی دانش آموز از پایا مورد ثبت نام اقدام کرده ن در ادامهها بههرای ثبههت نههام 

 .دانش آموزان جهشت در سامانا ثبت نام جهش ا صیلت اقداماال الزم را انجام دهد

  

 .بر رنی لی ک مربوطا کلیک ک ید مشانره آنالین هدایت ا صیلتبرای نرند با 

https://irantahsil.org/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


  

  شرایط ثبت نام در سامانه ثبت نام جهش تحصیلی چه می دانید؟در رابطه با 

 .ثبت نام دانش آموزان جهشت در سایت ثبت نام جهش ا صیلت ا ت شرایطت برای هر یک از آن ها انجام مت گیرد

ا بهها باید بگوییم کا شرایط ثبت نام دانش آموزان جهشت در سایت، برای دانش آمههوزان مقطههع اب ههدایت ن همههین طههور م وسههط

 .یکدیگر فرق دارد

در این ب ش با ذکر شرایط ثبت نام در سامانا ثبت نام دانش آمههوزان جهشههت در دن مقطههع ا صههیلت م وسههطا ن همههین طههور 

 .هس یم  اب دایت در خدمت شما

  

  شرایط ثبت نام برای دانش آموزان مقطع اول متوسطه

 .کم ر باشد 18ن  15ا صیلت با ارایب نباید از نمره نوبت دنم ن معدل فرد دانش آموز در پایا هف م  •

نمراال دانش آموز در پایا هش م در ام  اناال شهریور ماه م صوص دانش آموزان مایل با جهش ا صیلت با هههی   •

 .پایین ار باشد 16نجا نباید از 

  

ن اطالع از شههماره امههاس پشهه یبانت بههر رنی لی ههک مربوطهها  پش یبانت همگام نرند با سامانابرای 

 .کلیک ک ید

  

  

 

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/


 جهش ا صیلت

  شرایط ثبت نام برای دانش آموزان مقطع ابتدایی

 اس ث ایتاأیید صالحیت های رنانت ن هوشت اوسط آموزش ن پرنرش  •

 کسب نمره خیلت خوب در امامت درنس پایا های ا صیلت •

  

   شرایط ثبت نام در سامانه جهش تحصیلی برای دانش آموزان استعداد درخشان

نام جهش ا صیلت برای دانش آموزان اس عداد درخشان ن افرادی کا مایل با نام در سایت ثبتباید عرض ک یم کا شرایط ثبت

 .مدارس ایز هوشان هس  د با دیگر دانش آموزان فرق داردجهش ا صیلت در 

 .در این ب ش با ذکر شرایط ثبت نام در سایت، برای دانش آموزان اس عداد درخشان در خدمت شما هس یم

نمراال دانش آموزان مایل با جهش ا صیلت در پایا هش م اب دایت در ام  ان نرندی این دنره با هی  نجا نباید از  •

 .اشدکم ر ب 17

 .پایین ار باشد 18نمراال فرد م قا ت در درنس م  ل  با هی  نجا نباید از  •

برای درنس م  ل  مورد ام  ان در خرداد ماه در پایهها هفهه م ا صههیلت بههرای هههر یههک از   19داش ن معدل حداقل   •

 .دانش آموزان مایل با داش ن جهش ا صیلت الزامت ن مهم است

  

 .رنی لی ک کلیک ک ید اعالم ن ایج آزمون جهش ا صیلتجهت  

  

  مجدد در طرح جهش تحصیلی برای دانش آموزان ابتدایی وجود دارد؟آیا امکان شرکت  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 نام جهش ا صیلتشرایط ثبت

  

دانش آموزان بسیاری هس  د کا در طول سال های گذش ا برای ثبت نام در سامانا اقدام کرده اند اما م أسفانا مؤفق بهها قبههولت 

 .ن پذیرش نشده اند

نههام جهههش نام دانههش آمههوزان جهشههت در سههایت ثبتا مطرح مت شود کا آیا امکان ثبتای جاست کا این پرسش مهم برای آن ه

 ا صیلت نجود دارد یا خیر؟

در پاسخ باید عرض ک یم کا بلا م دندی ت در این رابطا نجود نداش ا ن فرد با راح ت مت اواند برای این امههر مهههم اقههداماال 

 .الزم را انجام داده ن ثبت نام ک د

 .ا باشید کا ناریز مبلغت برای ثبت نام نیز در این زمان  رنری استفقط اوجا داش 

  

 نام در سامانه جهش تحصیلیمدارک مورد نیاز برای ثبت

نام هر یک از دانش آموزان در سایت، با اهیا مدارکت هههم نیههاز دارد. در ادامهها ایههن مب ههد بهها ذکههر مههدارک الزم بههرای ثبت

 .دمت شما هس یمنام در سامانا جهش ا صیلت در خثبت

 از دانش آموز 3×4ارائا یک قطع عکر در اندازه  •

ا ویل کات از کارناما های دانش آموز در سال های ا صیلت گذش ا ن همین طور اصل کارناما ان در آخرین پایهها  •

 ا صیلت

 ارائا ش اس اما همراه با کات از امامت صف اال آن •

  



 .کلیک ک ید شرایط جهش ا صیلتبرای کسب اطالعاال بیش ر رنی 

  

  آیا برای ثبت نام در سامانه جهش تحصیلی باید مبلغی را پرداخت کرد؟

 .نام جهش ا صیلت با پرداخت مبلغت برای هر فرد دانش آموز همراه استنام در سامانا ثبتتثب

در سال جاری این مبلغ برابر با یکصد ن بیست هزار اومان بود کا الزاما  باید در سایت پرداخت اعرفا دانش آموزان جهشههت 

 .برای ناریز آن اقدام مت شد

الب ا این مبلغ مورد نیاز برای ناریز در سایت پرداخت اعرفا دانش آموزان جهشت برای افههراد مایههل بهها نرند در ایههن دنره 

در سال آی ده ه وز مش ص نیست. لذا شما جهت کسههب اطالعههاال بیشهه ر در ایههن خصههوص مههت اوانیههد قبههل از شههرنع سههال 

 .اماس بگیرید ایران ا صیلا صیلت با کارش اسان  

  

 .رنی لی ک کلیک ک ید ارزشیابت در سامانا س ادراه مای ثبت برای 

  

  

 

 نام در سامانا جهش ا صیلتهزی ا ثبت
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https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87/


  آیا می توان از پایه اول به سوم جهش تحصیلی داشت؟

باید عرض ک یم کا خوشب  انا امکان جهش ا صیلت از پایا انل با سوم م وسطا برای دانش آموزان فراهم شده ن آن ها مت 

 .برای این امر اقدام ک  داوان د  

 .فقط دقت داش ا باشید کا این امر م وط با شرطت خاص یع ت دریافت رأی کمیسیون اس ان است

  

   نکاتی در مورد ثبت نام جهش تحصیلی

در صورال امایل هر یک از دانش آموزان با داش ن جهش ا صیلت در چ ههد پایهها پرننههده ا صههیلت نی بایههد مههورد  •

اب دایت نزارال آموزش ن پرنرش قرار بگیههرد. پههر از طههت ایههن مرحلهها ن خههوردن مهههر   بررست معاننت آموزش

 .اأیید بر رنی آن است هوشت نیز از دانش آموز با عمل مت آید

هیج یک از دانش آموزان امکان جهشت خواندن در انلین پایا از هر کدام از مقاطع ا صیلت اب دایت ن یهها م وسههطا  •

 .را ندارند

  

 

 رد جهش ا صیلتنکاات در مو

 

  

نههام نام جهش ا صیلت، شرایط ثبت، ن وه ن زمان ثبتنام جهش ا صیلتسامانا ثبت  جهت اطالع از

نههام دانههش آمههوزان مههدارس م  لهه  در دانش آموزان اب دایت در سامانا جهش ا صیلت، شههرایط ثبت



د درخشههان، نام در سامانا جهههش ا صههیلت بههرای دانههش آمههوزان اسهه عداجهش ا صیلت، شرایط ثبت

شرایط ثبت نام در سامانا جهش ا صیلت دانش آموزان م وسطا، هزی هها ثبههت نههام در سههامانا سهه اد، 

سامانا س اد، جهش ا صیلت، شرایط جهش ا صیلت، مراحل ثبههت نههام در سههامانا جهههش ا صههیلت، 

حل مشکالال جهش ا صیلت، شههرایط الزم بههرای ثبههت نههام جهههش ا صههیلت در دن مقطههع اب ههدایت ن 

طا ن مههدارک الزم جهههت جهههش ا صههیلت از سراسههر کشههور از طریههق الفههن ثابههت بهها مرکههز م وسهه 

 . اماس حاصل فرمایید ایران ا صیلمشانره  

 اماس از سراسر کشور  9099072952

 (اماس از اس ان اهران) 9099072952

 شب ح ت ایام اعطیل 1صبح الت  8پاس گویت از از طریق الفن ثابت بدنن گرف ن کد  اماس

  

 خالصا مطلب

برخت از دانش آموزان با دلیل هوش ن ذکانال باالیت کا دارند قصد دارند با جهش ا صیلت درس ب وان ههد. معمههوال آنههها در 

نزارال آمههوزش ن یک سال ا صیلت درنس چ د پایا را با هم مت گیرند ن در ام  اناال آن شرکت مت ک  د. از آنجهها کهها نیههز 

نام در سامانا س اد ن داش ن امههام معیارههها پرنرش برای آنها ام یاز هایت را در نظر گرف ا است. لذا این دانش آموزان با ثبت

 .ن شرایط آن مت اوان د در است هوش جهش ا صیلت شرکت ک  د

در میههان    ا کارش اسههان ایههران ا صههیلبهه    حال اگر شما با هر گونا سههوالت در ایههن مههورد برخههورد کردیههد مههت اوانیههد آن را

 .بگذارید
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