
نام در مدارس آموزان به همراه والدین خود برای ثبتشود و دانشنام در مدارس کشور آغاز میمعموالً با شروع تابستان ثبت

ها به مدرسه است. معموال ها سن ورود آننام در مدارس کالس اولیترین نقاط ثبتکنند. یکی از حساسمختلف مراجعه می

سال تمام رسیده باشد. به همین دلیل تمام  6ها به نام کنند که سن آنول ابتدایی ثبتتوانند در مدارس اآموزانی میدانش

نام کنند و تمام نوآموزانی که بعد از توانند در مقطع اول ابتدایی ثبتاند مینوآموزانی که از تاریخ معینی به قبل به دنیا آمده

نویسی نمایند. حال این تاریخ چه تاریخی است و چگونه آن ابتدایی نام توانند در کالس اولاند نمیتاریخ معین شده به دنیا آمده

نام کالس اول ابتدایی به همراه موارد دیگر مورد بررسی قرار گیرند؟ نا در این مقاله قصد داریم سن ثبترا در نظر می

 .دهیم

س اول ابتدایی چقدر است، چرا نیمه نام کالدر ادامه ببهتر است بدانید که در این مقاله مواردی همچون حداقل سن ثبت

نام در مدارس اول نام در کالس اول ابتدایی چیست، برای ثبتروند، شرایط ثبتها با هم به مدرسه نمیها با نیمه اولیدومی

نام  ابتدایی شاهد چیکار باید کرد؟ و غیره پرداخته خواهد شد. در نهایت اگر تصمیم دارید اطالعاتی را نسبت به سن ثبت

 .همراه باشید وب سایت ایران تحصیل کالس اول ابتدایی به دست بیاورید پیشنهاد می کنیم تا پایان این مقاله با ما در

  

 

 اطالعیه

سال و برای  9نامه آموزش و پرورش، حداکثر سن ورود به کالس اول ابتدایی برای مناطق شهری مطابق با آخرین آیین

 .سال است 11مناطق روستایی 

  

  

 1401نام کالس اول ابتدایی حداقل سن ثبت

نا برخی از مراحل آن به صورت ها تغییر نکرده است. ولی با توجه به شرایط کنونی کرونام کالس اولیمعموالً قوانین ثبت

ها اطالعاتی داشته باشید تا بتوانید تمام مراحل آن را به راحتی انجام باشد. بنابراین بهتر است شما در مورد آناینترنتی می

 .دهید

ذا سال تمام قبل از شروع سال تحصیلی جدید است. ل 6آموزان نام کالس اول ابتدایی برای دانشمعموالً حداقل سن ثبت

آموزان نام کنند. البته باید بدانید که این دانشثبت 1401توانند در کالس اول ابتدایی به قبل می 1394متولدین نیمه اول سال 

ها در مراکز پیش دبستانی مجاز نیست. لذا مدیران مدارس اول نام آننام کنند و ثبتتوانند در کالس اول ابتدایی ثبتتنها می

 .ها را رعایت کنندنام نوآموزان خود شرایط سنی آناند به هنگام ثبتتانی موظفابتدایی و پیش دبس

ها نیز از اول تیرماه نام آننام خود، در طرح سنجش سالمت شرکت کنند که ثبتتمام نوآموزان کالس اول برای تکمیل ثبت

به تحصیل شوند طبق استانداردهای تعیین آموزانی که قصد دارند در اول ابتدایی مشغول شود. در این طرح دانششروع می

ها بسنجند. حال ها را از نظر جسمی و ذهنی برای حضور در کالسشوند تا آنبررسی می وزارت آموزش و پرورش شده

نام در مدارس کنند باید برای ثبت آموزانی که موفق نشدند در طرح سنجش سالمت تأییدیه خود را دریافتآن دسته از دانش

توانید با کارشناسان ایران تحصیل اول ابتدایی کودکان استثنائی اقدام کنند. شما برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد می

 .صحبت کنید

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://www.medu.ir/fa/
https://www.medu.ir/fa/


  

  

  

 سالگی به مدرسه برود چه می شود؟ 6اگر کودک نتوانست در 

مانند عدم دسترسی به مدرسه، بیماری و غیره نتوانستند در البته خوب است بدانید در صورتی کودکان شما به دالیل مختلفی 

شود تا بر اساس ها کمیسیون خاصی در نظر گرفته مینام کنند، در این صورت برای آنسالگی در کالس اول ثبت 6سن 

و تربیت  نام کنند. ولی در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش که وظیفه تعلیمها بتوانند در کالس اول ابتدایی ثبتآن

نام در کالس اول ابتدایی حداکثر سن آن را نیز در نظر گرفته است. به طوری که کودکان را دارد. عالوه بر حداقل سن ثبت

سال و برای مناطق  9نامه آموزش و پرورش، حداکثر سن ورود به اول ابتدایی برای مناطق شهری طبق آخرین آیین

نام در کالس اول ابتدایی برای این دانش آموزان کمیسیون منطقه با دلیل موجه تسال است. معموال پیش از ثب 11روستایی 

 .نام را به مدیر مدرسه اعالم کنندشود تا اجازه ثبتتشکیل می

  

 روی لینک کلیک کنید ثبت نام سامانه سالمت دانش آموزان جهت

  

 روند؟ها با هم به مدرسه نمیها با نیمه اولیچرا نیمه دومی
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نام کالس بزرگ در جهان است. در اکثر کشورها حداقل سن ثبت معموالً سن ورود به پیش دبستانی و اول ابتدایی یک چالش

نام در کالس اول سالگی را سن مناسب جهت ثبت 5باشد. در حالی که برخی از کشورها سن اول ابتدایی شش سال تمام می

نظر بدنی، آموز برای یادگیری در کالس از دانند. اما نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است که دانشمی

نام سال تمام را برای ثبت 6ها ای، توانایی تمرکز و تحمل مدت حضور در کالس آمادگی داشته باشد. به همین دلیل آنماهیچه

سال تمام رسیده است. اما  ۶ها به سن در کالس اول ابتدایی در نظر گرفتند. اما در این میان برخی از والدینی که کودکان آن

 .ها را به تاخیر بیندازندنام آنکنند ثبترایط جسمی و ذهنی کودک خود سعی میبا در نظر گرفتن ش

سال تمام را گذرانده باشند.  6نام کردند باید آموزانی که در کالس اول ثبتشود و تمام دانشمدارس در اول مهرماه شروع می

ها باید در سال تحصیلی آینده اند. لذا آنتمام نکردهسالگی خود را  6لذا نوآموزانی که در نیمه دوم سال به دنیا آمدند هنوز 

ای را در نظر گرفته است که نام در کالس اول ابتدایی اقدام کنند. اما در حال حاضر شورا آموزش کشور برنامهبرای ثبت

یدیه خود را در آن تمام نوآموزان اول و دوم نیمه سال تحصیلی در صورتی که بتوانند با شرکت در طرح سنجش سالمت تأی

نام در کالس اول سال تحصیلی جاری اقدام کنند. ولی تاکنون این طرح هنوز اجرا نشده توانند برای ثبتدریافت کنند می

رود. حاال اگر شما قصد دارید شرایط الزم برای ورود به کالس اول نام در کالس اول طبق روال قبلی پیش میاست و ثبت

 .توانید با کارشناسان ایران تحصیل صحبت کنیدمیابتدایی کودک خود را بسنجید 

  

  

 .روی لینک کلیک کنید سامانه پادا جهت ورود به

  

 نام در کالس اول ابتدایی چیست؟شرایط ثبت

https://irantahsil.org/pada-medu-ir/
https://irantahsil.org/pada-medu-ir/


ها عالوه بر نام کنند باید شرایط آن را داشته باشند. آنمعموالً آن دسته از نوآموزانی که قصد دارند در کالس اول ابتدایی ثبت

نند تا تأییدیه نام خود در طرح سنجش سالمت شرکت کنام کالس اول ابتدایی را داشته باشند برای تکمیل ثبتاینکه سن ثبت

ها در کالس اول ابتدایی قطعی نام آنها نتوانستند تأییدیه خود را دریافت کنند، ثبتخود را دریافت کنند. در صورتی که آن

 .نخواهد بود

نام موقت را انجام دهند تا از آموزان با مراجعه به مدرسه ثبتبرای شرکت در طرح سنجش سالمت الزم است والدین دانش

ها باید در تاریخ معین شده به های سنجش طرح سالمت جسمی و ذهنی دانش آموزان معرفی شوند. سپس آنه پایگاهآنجا ب

نام در پایگاه سنجش سالمت جسمی، ذهنی، بینایی، شنوایی و غیره مراجعه کنند تا معیارهای تایید سالمت کودکان برای ثبت

های سنجش سالمت مدارکی را باید به همراه داشته باشید راجعه به پایگاهکالس اول را بررسی کنند. معموال شما به هنگام م

های سنجش سالمت توانید با کارشناسان ایران تحصیل صحبت کنید. معموال مدیران مدرسه با پایگاهها میکه برای تهیه آن

سنجش سالمت و دریافت تأییدیه پرونده  هایتوانند در معرفی شما به پایگاهها نیز میدر ارتباط مستقیم هستند. بنابراین آن

 .آموز راهنمایی کنندسالمتی دانش

  

 اطالعیه

نام در کالس اول ابتدایی و مقاطع دیگر مجاز به دریافت هزینه طبق قانون آموزش و پرورش، تمام مدارس دولتی برای ثبت

 .نام نیستندثبت

  

  

  

 ید کرد؟نام در مدارس اول ابتدایی شاهد چیکار بابرای ثبت

توانید در زمان مقرر شده آن اقدام کنید. برای این کار حتما به سایت سجا مراجعه کنید نام در مدارس شاهد میشما برای ثبت

 .نام شما تکمیل شودنام کنید. سپس کد رهگیری خود را دریافت کنید تا ثبتها ثبتو بر اساس اطالعات درخواستی آن

نام کنند. اما معموال اولویت با توانند در مدارس شاهد نیز ثبتنام در کالس اول ابتدایی میتآموزان مجاز به ثبتمام دانش

آموزان ممتاز فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی در اولویت هستند. فرزندان شاهد، جانباز و ایثارگر است و پس از آن دانش

نام کالس توانند در صورت داشتن شرایط و سن ثبتد و مینام در مدارس شاهد نیازی به آزمون ورودی ندارنها برای ثبتآن

نویسی کنند. حال اگر شما قصد دارید در مورد میزان شهریه مدارس شاهد برای کالس اول ابتدایی در مدارس شاهد نام

 .توانید با کارشناسان ایران تحصیل صحبت کنیدها اطالعات به روز به دست بیاورید میاولی

  



  

  

 نام کالس اول ابتداییاخبار پیرامون سن ثبت

تواند در موارد آیین نامه اجرایی مدارس، مدیر مدرسه می 45بنا با اعالم وزارت آموزش و پرورش و با استناد به ماده 

ئه مدارک آموزی که دارای مدارک هویتی و تحصیلی است را با اخذ تعهد کتبی از پدر یا مادر او برای ارااستثنا دانش

 .نام کندمربوط به مدت یک ماه ثبت

آموزان مدارس خاص باید بدون آموزان عشایر، هنرجویان و دانشنام دانشبر اساس اعالم وزارت آموزش و پرورش ثبت

 .لحاظ شدن بسیاری از موارد همچون محدوده جغرافیایی و بر اساس ضوابط مربوط انجام شود

 خالصه مطلب

نام کالس اول ابتدایی در اختیار شما قرار داده شده است. شما با مطالعه بسیار مهمی در مورد سن ثبت در این مقاله موارد

نام در مدارس نام در کالس اول ابتدایی مطلع شدید و به سواالتی مانند برای ثبتاین مقاله از مواردی همچون شرایط ثبت

کالس اول ابتدایی چیست و غیره پاسخ دادیم. در نهایت امیدواریم نام در اول ابتدایی شاهد چیکار باید کرد، شرایط ثبت

 .محتویات موجود در این مقاله توانسته باشد نیاز های شما را مرتفع کند

 


