
امروزه بی سوادی یکی از مشکالتی است که افراد زیادی با آن درگیر هستند، بزرگساالن یکی از گروه هایی هستند که به 

به همین دلیل برای  .یل منصرف شده و اکنون تصمیم به ادامه تحصیل داشته باشنددالیل مختلف ممکن است از ادامه تحص

در نظر گرفته شده است. مهلت ثبت نام مدرسه بزرگساالن و شبانه  ثبت نام مدارس غیر حضوری این دسته از دانش آموزان

 .تعیین شده و محدود می باشد و به همین دلیل داوطلبان می توانند پس از ثبت نام نسبت به ادامه تحصیل اقدام نمایند

ثبت نام، نحوه ورود به سامانه و غیره به شما  در این مقاله تمام موارد همچون شرایط ثبت نام مدارس غیر حضوری، نحوه

شود. از سوی دیگر شما در این مقاله با مدارکی که برای ثبت نام در مدرسه بزرگساالن نیاز دارید آشنا آموزش داده می

 .خواهید شد

ار داشته باشد. ما شهریه یکی از مهمترین مواردی است که هر شخص قبل از ثبت نام باید اطالعاتی را نسبت به آن در اختی

ایم. در نهایت پیشنهاد می کنیم برای در یک بخش مجزا مبحث شهریه مدارس غیر حضوری را هم مورد بررسی قرار داده

 .کسب اطالعات کامل نسبت به ثبت نام مدرسه بزرگساالن تا پایان این مقاله با ما در ایران تحصیل همراه باشید

  

 

 اطالعیه

وری به صورت الکترونیک تنها برای واجدین شرایط امکان پذیر خواهد بود. داوطلبان در ثبت نام مدارس غیر حض

 .صورت پذیرش الزم است شهریه مربوط به هر یک از مدارس را پرداخت نمایند

  

 شرایط ثبت نام مدارس غیر حضوری

دسته ای  .دسته از دانش آموزان دانستدالیلی که به موجب آن این نوع از مدارس احداث گردید را می توان در رابطه با دو 

از این دانش آموزان که در سن مدرسه می باشند، ممکن است به دالیلی مختلفی همچون مشکالت جسمانی، شرایط خاص و 

همچنین متاهل بودن و یا سرپرست خانوار بودن، امکان ادامه تحصیل در مدارس عادی را نداشته باشند به همین دلیل می 

گروه دوم در واقع شامل بزرگساالنی می باشند  .ریق ثبت نام مدارس غیر حضوری اقدام به ادامه تحصیل نمایندتوانند از ط

سال می باشد و بنا به دالیل مختلف نتوانسته اند موفقیت تحصیلی را داشته باشند و یا به ادامه تحصیل  18که سن آنان باالی 

 .بپردازند

را به گونه ای ترتیب داده اند تا کلیه دانش آموزان بتوانند به ثبت نام و   گساالن و شبانهخوشبختانه مهلت ثبت نام مدرسه بزر

در هر استان کشور عزیزمان تعدادی مدارس از راه دور وجود دارند که این مدارس به صورت  .ادامه تحصیل دست یابند

استفاده از این لیست داوطلبان می توانند نسبت به  با .الکترونیکی و در سامانه آموزش و پرورش لیست خود را قرار داده اند

امکان پذیر  مهلت ثبت نام مدرسه بزرگساالن و شبانه ثبت نام مدارس غیر حضوری اقدام نمایند. البته ثبت نام تنها در زمان

 .است و پس از آن این امکان وجود نخواهد داشت

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%db%8c/


 
 شرایط ثبت نام مدارس غیر حضوری

  

 1401-1400نحوه ثبت نام در مدرسه بزرگساالن 

اعالم شده  dei.medu.ir از طریق سایت آموزش و پرورش به آدرساغلب فهرست مدارسی که آموزش از راه دور دارند 

توانند نزدیکترین مدرسه را به آدرس خود پیدا کرده و در آن و افرادی که مایل به ادامه تحصیل از این طریق را هستند می

 .تصمیم دارید نحوه ورود به سامانه را آموزش ببینید با ما همراه باشیدمدرسه ثبت نام نمایند. در نهایت اگر 

  نحوه ورود به سامانه

در این قسمت از مقاله قصد داریم وارد سایا وزارت آموزش و پرورش شویم و مراحل ورود را با استفاده از متن و تصویر 

 .به شما آموزش دهیم

 مرحله اول

در تصویر زیر نشانه  1موزش و پرورش باید بر روی گزینه ورود که با عدد شماره بعد از وارد شدن به سایت وزارت آ

 .گذاری شده است کلیک کنید. در این صورت شما به یک صفحه جدید وارد خواهید شد

https://dei.medu.ir/fa/


 
 مرحله اول

  

 مرحله دوم

در این قسمت باید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید. الزم به ذکر است بدانید بعد از وارد کردن این دو مورد باید 

 .روی دکمه ورود کلیک کنید تا به مابقی مسیر ثبت نام در مدرسه بزرگساالن دسترسی پیدا کنید  بر



 
 ه دوممرحل

  

  

 کلیک کنید شرایط شرکت در کنکور سراسری برای کسب اطالع از

  

 ارک مورد نیاز جهت ثبت نام در مدرسه بزرگساالنمد

 اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی .1

 در پایه دهم ثبت نام گواهی پایان دوره متوسطه اول یا قبولی در امتحانات نهایی پایه نهم برای داوطلبان .2

 کل پرونده سنوات گذشته دانش آموزان .3

 4در  3عکس پرسنلی  .4

 امه سال های قبل دوره متوسطهکارن .5

 شرایط مدارک پزشکی، بهزیستی یا ایثارگری برای دانش آموزان مشمول هر یک از این .6

 ارائه مدارک برای تعیین وضعیت اتباع خارجی .7

ثبت  پیش رو در سال تحصیلی مدارس بزرگساالن می توانند در شرایط با ارائه مدارک الزم دانش آموزان واجد .8

 .حصیل در هر یک از این مراکز بپردازندکرده و به ت نام

 ارائه مدارک برای تعیین تکلیف نظام وظیفه .9
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 اطالعیه

شرایط ثبت نام مدارس غیر حضوری معموال دو هفته قبل از شروع نیم سال های تحصیلی اول، دوم و تابستان برای شما 

 .فراهم میشود

  

  

 شهریه مدارس غیرحضوری

تحصیل دوباره را برای کلیه دانش آموزان سابق و گذشته فراهم می نماید. اما  مدارس غیر حضوری امکان ادامه .1

این مورد با پرداخت هزینه همراه خواهد بود و برای ادامه تحصیل در این مدارس، به ازای هر واحد تحصیلی باید 

 .هزینه ای را پرداخت کنید

میزان شهریه مدرسه بزرگساالن بسیار باال نمی باشد و همانند شهریه هایی که در مدارس غیر انتفاعی و غیره اخذ  .2

 .می شود نخواهد بود، اما بهره حال تحصیل در این مدارس کامال رایگان نیز نیست

ارس غیر حضوری شهریه در نظر گرفته شده برای آن دسته از دانش آموزان و متقاضیانی که در ثبت نام مد .3

 .شرکت نموده اند بدین صورت است که این شهریه شامل یک شهریه ثابت و شهریه متغیر می باشد

شهریه ثابت برای ترم تحصیلی و ترم تابستان نیز متفاوت خواهد بود به عنوان مثال شهریه ثابت ترم تحصیلی  .4

 .تومان می باشد هزار 60برای دانش آموزان حدودا 

رس غیر حضوری در ترم تابستان نیز، شهریه ثابت در نظر گرفته شده است که این میزان شهریه برای شهریه مدا .5

  .به نصف این مبلغ در هر ترم می رسد

در واقع میزان هزینه ای که برای ادامه تحصیل در این مدارس در نظر گرفته می شود را نیز می توان به گونه ای  .6

هزار تومان شهریه در نظر  15تا  5هر واحد درسی هزینه ای معادل  دیگر عنوان نمود. به عنوان مثال برای

 .گرفته می شود. بدیهی است برای رشته های علوم انسانی این میزان شهریه باالتر از سایر گروه ها خواهد بود



 
 شهریه مدارس غیرحضوری

  نقل و انتقال مدارس غیر حضوری 

ین یکی از سواالتی که ممکن است برای دانش آموزان و یا بزرگساالن مایل به ثبت نام مدارس غیر حضوری به وجود آید ا

است که آیا می توان پس از ثبت نام و پذیرش در این مدارس نسبت به انتقالی اقدام نمود؟ زیرا تعداد این مدارس در هر 

استان محدود می باشد و چنانچه به هر دلیلی دانش آموزان نتوانند در مدرسه پذرفته شده ادامه تحصیل دهند، نگرانی برای 

 .آنان به وجود خواهد آمد

در  ثبت نام مدارس غیر حضوری امکان نقل و انتقال وجود خواهد داشت و دانش آموزان عزیز می توانند پس از خوشبختانه

فعالیت مدارس در تمامی استان های کشور در مهرماه .سامانه به صورت الکترونیکی نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایند

یان عزیز می توانند در صورت موافقت مدرسه محل ثبت نامی و خواهد بود و به همین دلیل پس از انجام ثبت نام متقاض

 .واجد شرایط بودن نسبت به انتقالی اقدام نمایند

  

 اطالعیه

مورد نظرخود، باید در مهلت مشخص شده به صورت حضوری یا غیر حضوری مدارک را برای  مدرسه در ثبت نام برای

که شامل مدارک شناسایی والدین و دانش آموز و سوابق تحصیلی  ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ثبت نام مدارس  پرونده دانش آموزان در

 .او می باشد را به مسئولین مدرسه تحویل دهید

  



 مهلت ثبت نام در مدرسه بزرگساالن و شبانه

مهلت ثبت نام مدرسه بزرگساالن و شبانه به گونه ای است که دانش آموزان تقریبا تا مهرماه می توانند نسبت به انجام آن 

با توجه به اینکه آموزش و پرورش در نظر دارد تا تمهیداتی را برای کلیه جویندگان علم داشته باشد، به همین  .اقدام نمایند

ونه ای ترتیب داده است که بتوانند به راحتی به انجام ثبت نام مدارس غیر حضوری دلیل مهلت در نظر گرفته را به گ

 .بپردازند

به عنوان مثال  .شرکت نمایند ثبت نام مدرسه بزرگساالن و شبانه الزم به ذکر است که تنها برخی از داوطلبان می توانند در

برای انجام ثبت نام مدارس غیر  .ل را نخواهند داشتافرادی که در یک پایه، دوبار مردود شده اند امکان ادامه تحصی

حضوری و همچنین اطالع دقیق از مهلت ثبت نام مدارس بزرگساالن و شبانه می توانید با مشاورین و متخصصین ایران 

  .تحصیل تماس حاصل نماید

 اخبار پیرامون ثبت نام مدرسه بزرگساالن

ر این طابق با اعالم وزارت آموزش و پرورش برای ورود به مدرسه بزرگساالن شرایط سنی وجود دارد و افراد بزرگسال د

 .توانند به صورت غیر حضوری ادامه تحصیل دهندسال سن باشند. این دسته از افراد می ۱۸  دسته باید حتما دارای

 .امکان ثبت نام در نیم سال اول تا آبان ماه تمدید شد

 اطالعیه

ثبت نام کنند و به  سایت پادا حضوری و عادی از طریق که در هر شرایط نتوانستند در مدارس بزرگسالی دانش آموزان

زرگساالن ثبت مدارس ب توانند با رعایت شرایط مسوب شده توسط وزارت آموزش و پرورش درادامه تحصیل بپردازند. می

 .نام نمایند

 خالصه مطلب

در این مقاله شما به طور کامل با نحوه ثبت نام مدرسه بزرگساالن نشده الزم به ذکر است بدانید شما در ابتدای مقاله شرایط 

ثبت نام مدارس غیر حضوری و مطالعه کردید و در مرحله بعد به سراغ نحوه ثبت نام در مدرسه بزرگساالن پرداختیم که 

اده شده است به سراغ مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در مدرسه بزرگساالن رفتیم در آن ورود به سامانه به شما آموزش د

در هنگام ثبت نام حتما باید مدارک در اختیار داشته باشید در پایان هم به شهریه مدارس شرایط نقل و انتقال مهلت ثبت نام 

ثبت نام مدرسه   ین مقاله بتواند در هنگاماخبار پیرامون پرداخته شده است. در نهایت امیدواریم محتویات موجود در ا

 .به شما کمک کند بزرگساالن
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