
 

 
 

ان پذیر است. در سال های گذشته تمامی دانش آموزان  از طریق سایت همگام و پادا امک  دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی

برای دریافت کارنامه تحصیلی خود باید به صورت حضوری به مدارس مراجعه می کردند. اما با شیوع ویروس کرونا و  

  مجازی شدن تدریس ها، این امکان فراهم شد تا دانش آموزان به صورت مجازی بتوانند کارنامه تحصیلی خود را مشاهده و 

  .دریافت نمایند. در واقع والدین می توانند از طریق کد ملی، کارنامه خود یا فرزندانشان را مشاهده نمایند

دریافت کارنامه تحصیلی با کد ملی به صورت آنالین و از طریق سامانه های دانش آموزی که به این منظور راه اندازی  

موزان و الدین آن ها را آسان تر ساخته و افراد می توانند با صرفه  شده، نحوه دسترسی به عملکرد تحصیلی را برای دانش آ

جویی در زمان و هزینه، هرچه سریع تر به نمرات خود دسترسی داشته باشند. عالوه بر این معلمان نیز می توانند از طریق  

را در سامانه همگام مدارس ثبت نمرات دانش آموزان در سایت سناد دانش آموزی، زمبنه دسترسی به کارنامه دانش آموزان 

فراهم کنند. چنانچه شما داوطلبان گرامی در ارتباط با نحوه دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی نیاز به راهنمایی و دریافت  

تماس بگیرید تا همکاران ما در مجموعه ایران تحصیل راهنمایی  9099075307مشاوره داشته باشید، کافی است با شماره 

  .به شما ارائه دهندهای الزم را 

  

   ��اطالعیه  ��

دانش آموزان تمام پایه های تحصیلی توجه داشته باشند دریافت کارنامه مدارس دانش آموزان در حال حاضر فقط از طریق  

 .مراجعه به سامانه پادا امکان پذیر می باشد

  

 زمان دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی 

مده باشد که چه زمانی می توان برای دریافت کارنامه مدارس آموزش و پرورش در شاید این سؤال برای شما پیش آ ��

سایت همگام اقدام کرد؟ در جواب به این پرسش باید بگوییم بر طبق روال هر سال، بعد از پایان امتحانات دانش آموزان، معلم 

ح این برگه های امتحانی نوبت به انتشار بعد از اتمام تصحی .ها کار تصحیح برگه های امتحانی آن ها را شروع می کنند

معموالً دانش آموزان در حدود دو هفته بعد از به اتمام   .کارنامه دانش آموزان در سایت همگام آموزش و پرورش می رسد

در این زمان  .رسیدن امتحانات خود در مدارس باید در انتظار انتشار کارنامه خود در سایت همگام آموزش و پرورش باشند

 .ست که دانش آموز می تواند مراحل الزم را در این سامانه برای دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی پیش بروندا

البته فراموش نکنید که ممکن است زمان انتشار کارنامه برای هر کدام از مدارس با یکدیگر فرق داشته باشد و شما در ��

از این جهت هرگز نمی توانیم تاریخ دقیق و مشخصی   .د ملی اقدام بفرماییدزمان های متفاوتی برای دریافت کارنامه مدرسه با ک

در نتیجه، بهتر راهکار این است که هر   .را برای دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی خدمت شما دوستان عزیز عرض کنیم

بزنید تا بدین ترتیب از زمان     یک از شما دانش آموزان عزیز بعد از اتمام امتحانات مدرسه خود مدام به سایت همگام سر

 .انتشار کارنامه خود مطلع شوید

https://irantahsil.org/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C/


 

 
 

 

  

 نحوه دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی چگونه است؟ 

طریق پورتال الزم به ذکر استکه دریافت کارنامه نهایی و همین طور کارنامه هفتگی و ماهانه به وسیله کد ملی و از  ��

دانش آموزان امکان پذیر   برای pada.medu.ir و سایت  hamgam.medu.ir اینترنتیوزش و پرورش به آدرس  همگام آم

آموزش و پرورش با کد ملی از چه طریقی امکان پذیر است، در  اما این که نحوه و مراحل دریافت کارنامه مدارس   .است

 .را ارائه خواهیم کرد دریافت کارنامه مدرسه با کد ملیادامه راهنمای تصویری 



 

 
 

  

 . بر روی لینک کلیک کنید سایت همگام جهت مشاهده �� 

  

 تصویری نحوه دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی از طریق سایت پادا راهنمای 

برای دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی، می توانید از طریق سایت پادا اقدام نمایید. برای این کار باید مراحلی را با دقت ��

  :و به درستی انجام دهید که این مراحل، شامل موارد زیر می باشند

را وارد کنید. سپس، از بین گزینه ها، گزینه مشاهده کارنامه   pada.medu.ir اید نشان الکترونیکی سایتدر مرحله اول ب ️✔

  .را انتخاب نمایید

  

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


 

 
 

 

پس از انتخاب گزینه مشاهده کارنامه، صفحه ای مقابلتان باز می شود که باید در آن نام کاربری، کلمه عبور و در نهایت ️✔

  .از درج اطالعات ذکر شده، بر روی گزینه ورود کاربران کلیک راست نمایید کد امنیتی را وارد کنید. پس



 

 
 

 

  

پس از این که اطالعات خواسته شده را وارد کردید، می توانید کارنامه خود را دریافت کرده و نمرات خودتان را مشاهده  ️✔

  .نمایید

  

 طریق سایت همگام راهنمای تصویری نحوه دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی از 

✔️ ً الزاما ملی  کد  با  نهایی  کارنامه  دریافت  سایت  برای  وارد  تان  سیستم  یا  و  همراه  تلفن  مرورگرهای  طریق  از   باید 

hamgam.medu.ir شوید. سپس، از منوی سمت چپ در قسمت باال، گزینه ورود را انتخاب کنید.  

  



 

 
 

 

  

کارنامه مدارس آموزش و پرورش، کد ملی و البته رمز پورتال همگام خود بعد از ورود به این سامانه باید برای دریافت  ️✔

  .را درج کنید. سپس، بر روی گزینه ورود کلیک کنید



 

 
 

 

بعد از درج کد ملی و رمز همگام در فیلدهای تعبیه شده در سامانه و کلیک بر روی گزینه ورود صفحه ای برای شما باز ️✔

 .گزینه ای به نام کارنامه کلیک بفرماییدمی شود که در آن باید بر روی 

  



 

 
 

 

  

پس از کلیک کردن بر روی گزینه کارنامه صفحه دیگری برای شما باز می شود که در آن باید بر روی گزینه کارنامه ️✔

 .نهایی برای دریافت کارنامه نهایی با کد ملی کلیک کنید

  



 

 
 

 

  

  

وانید کارنامه پایان ترم یا همان نهایی خود را از طریق سامانه دریافت بعد از کلیک بر روی گزینه کارنامه نهایی می ت️✔

 .کنید



 

 
 

با ارائه توضیحات ارائه شده در باال حتماً متوجه نحوه دریافت کارنامه نهایی دبیرستان و یا سایر پایه های تحصیلی شده  ��

هایی دبیرستان می توانید با مشاوران حاضر در  اما باز هم در صورت داشتن هر گونه مشکلی در زمان دریافت کارنامه ن .اید

تیم مشاوره ما می توانند اطالعات خوبی را در رابطه با نحوه دریافت کارنامه نهایی   .مجموعه ایران تحصیل در تماس باشید

مه نهایی  دبیرستان و دیگر پایه های تحصیلی در اختیار شما دوستان عزیز قرار دهند و حتی می توانند برای دریافت کارنا 

  .دبیرستان شما نیز اقدام کنند

 ��اطالعیه  ��

چنانچه در هر کدام از مراحل دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی سوال و ابهامی داشته باشید، می توانید با کارشناسان ایران 

  .تا در اسرع وقت پاسخگوی سواالت شما عزیزان باشند  تماس بگیرید 9099075307تحصیل از طریق شماره 

  

 معرفی سایر امکانات سایت همگام دانش آموزی 



 

 
 

اما شاید این پرسش مطرح  .ینجا با یکی از امکانات مهم سایت همگام یعنی دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی آشنا شدیدتا ا��

شود که آیا این سامانه کاربردهای دیگری هم دارد یا خیر؟ در پاسخ باید عرض کنیم که سامانه همگام به جز دریافت کارنامه 

  .داردمدرسه با کد ملی، امکانات دیگری نیز 

انتخاب رشته ای که  .از جمله موارد استفاده سایت همگام می توان به انجام انتخاب رشته برای پایه نهم در آن اشاره کرد��

با ورود به سامانه همگام   .در تمامی گروه های نظری، کار و دانش و یا فنی حرفه ای برای افراد دانش آموز انجام می گیرد

 .تلفی را می توان در آن مشاهده کرد که یکی از آن ها بخشی به نام هدایت تحصیلی استآموزش و پرورش بخش های مخ

  .بخشی که باز کردن سامانه در همان صفحه اول در میان بخش های دیگر سایت می توانید آن را مشاهده کنید

ها را از طریق بخش تعبیه شده با ورود به بخش هدایت تحصیلی به راحتی می توانید انتخاب رشته و اولویت بندی رشته  ��

البته این اولویت بندی رشته های تحصیلی در سامانه همگام بر اساس مالک ها و معیارهایی   .در سامانه به همین نام انجام دهید 

 به این معنا که این رشته های تحصیلی بر طبق میزان عالقه و استعداد و توانایی .برای شما دانش آموز گرامی انجام می شود

البته در این میان نظر مشاور مدرسه و حتی مدیر و پدر و مادر شما هم مؤثر  .افراد در رشته مورد نظر وی انتخاب می گردند

به   .در واقع، به هر کدام از این موارد در زمان انتخاب رشته دبیرستان امتیاز تعلق می گیرد .است و نقش بسیار مهمی دارد

 .رشته ای درست و بدون هیچ عیب و نقصی را انجام می دهداین ترتیب، دانش آموز انتخاب  

البته به جز این بخش بخش های دیگری همچون فعالیت های پژوهشی، شرکت در انتخابات، فرم ساز، پرسش و پاسخ ��

و جزئیات اگر به دنبال کسب اطالعاتی در رابطه با هر یک از این بخش ها   .آنالین و شرکت در انتخابات را مالحظه بفرمایید

مشاوران مجموعه  .مرتبط با آن هستید می توانید در این رابطه با مشاوران حاضر در مجموعه ایران تحصیل تماس بگیرید

 .ما می توانند اطالعات ارزشمندی در این رابطه در اختیار شما قرار دهند

  



 

 
 

 

 . ی لینک کلیک کنیدبر رو آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی جهت آشنایی بیشتر با�� 

  

 آیا استفاده از سامانه همگام برای دریافت کارنامه با پرداخت هزینه ای همراه است؟  

حتماً شما دوست عزیز هم به عنوان یکی از دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه های مختلف به دنبال اطالع از این ��

موضوع هستید که آیا برای دریافت کارنامه از سایت همگام نیاز به پرداخت هزینه است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که به هیچ  

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 
 

در واقع، استفاده از این سامانه برای   .دریافت کارنامه نیاز به پرداخت مبلغی نیستوجه برای استفاده از سامانه همگام جهت 

 .دریافت کارنامه کامالً رایگان است و نیازی نیست پولی را برای این کار پرداخت کنید

  

 امکانات سامانه سناد دانش آموزی 

و خدمات دیگری را نیز فراهم کرده است. برخی از سامانه سناد عالوه بر مشاهده و دریافت کارنامه، به افراد امکانات  ��

  :مهم ترین آن ها، شامل موارد زیر می باشند

 ثبت اطالعات دانش آموزان ️✔

 ثبت ارزشیابی هدایت تحصیلی️✔

تعریف کالس در مدارس توسط کاربران منطقه و یا ادارات، بدین صورت که کاربران،   )تعریف کالس در مدارس ️✔

حداکثر هر کالس را در سامانه دانش آموزی سناد ثبت می کنند و سپس برای هر مدرسه، یک کالس  ظرفیت حداقل و 

 (.تعریف می نمایند

 تعریف کردن رشته تحصیلی در مدارس متوسطه️✔

 ثبت نمرات دانش آموزان ️✔

 هدایت تحصیلی دانش آموزان متوسطه️✔

  

 . بر روی لینک کلیک کنید سامانه سنادبرای آشنایی بیشتر با �� 

  

 آیا امکان دریافت کارنامه با شماره شناسنامه نیز وجود دارد؟ 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/


 

 
 

نامه با شماره شناسنامه نیز برای شما  ممکن است این سؤال مهم برای شما هم مطرح شده باشد که آیا امکان دریافت کار��

در واقع، دریافت کارنامه تنها از   .وجود دارد یا خیر؟ به هیچ وجه دریافت کارنامه با شماره شناسنامه برای شما میسر نیست

یک طریق به صورت اینترنتی برای دانش آموزان میسر است و آن هم دریافت کارنامه با کد ملی است و امکان دریافت 

 .نامه با شماره شناسنامه برای دانش آموز وجود نداردکار

  

 نکات مهم در زمان دریافت کارنامه با کد ملی 

حال که به طور کامل با نحوه دریافت کارنامه از طریق کد ملی آشنا شدید، به یاد داشته باشید که تمامی مراحل ذکر شده ��

بطه با این موضوع بدانید و رعایت کنید. برخی از مهم ترین نکات  را با دقت طی کنید. همچنین، بهتر است نکاتی را در را

  :مربوط به دریافت کارنامه با کد ملی، شامل موارد زیر می باشند 

  .الزم به ذکر است تا بدانید که نام کاربری چه در سایت همگام و چه در سایت پادا، همان کد ملی شما است️✔

 .د را باید از طریق سایت پادا به دست آوریدبه یاد داشته باشید که رمز عبور خو️✔

برای دریافت رمز عبور، عالوه بر مراجعه به سایت پادا، می توانید به مدارس خود نیز مراجعه کرده و آن را از مدیر  ️✔

  .مدرسه تان دریافت کنید

  



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید pada.medu.ir برای آشنایی با سایت�� 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون دریافت کارنامه با کد ملی 

 آموز خود را دریافت کنندتوانند کارنامه دانش مادران هم می  ��

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


 

 
 

جمهور نوشت: با پیگیری های به عمل آمده، از مسئله تحویل کارنامه به   انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس

ای که تصویر آن توسط معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری منتشر شده  ولی دانش آموز رفع ابهام شد. مطابق با نامه

فرزندان و اخذ مدارک و پرونده است؛ در شرایط عادی هیچ تفاوتی بین والدین )پدر یا مادر( در رسیدگی به امور تحصیلی  

 .تحصیلی آن ها وجود ندارد

 دانش آموزان »کارنامه الکترونیکی« را چگونه می توانند دریافت کنند؟ ��

مهندس محمود حبیبی، مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: ارائه کارنامه به صورت   

  .تحصیلی خاصی نیست  طع تحصیلی صورت می پذیرد و منحصر به پایه الکترونیکی برای همه مقا 

  

 امکان دریافت کارنامه از سایت پادا  ��

امکانپذیر می باشد.   pada.medu.ir با آدرس اینترنتی سامانه پادا از طریق ورود به دانش آموزان کارنامه دریافت از این پس

رمز عبور و نام کاربری خود را وارد کرده و برای انجام امور مربوطه   برای این منظور الزم است که دانش آموزان عزیز

قابل دریافت خواهد بود و نیازی به مراجعه حضوری به مدارس   سامانه اقدام نماید. همچنین، پرونده دانش آموزی آنالین در این

 .نمی باشد



 

 
 

 

  

 ��اطالعیه��

  .از تمام شدن زمان امتحانات می باشدزمان دریافت کارنامه تحصیلی معموالً تا دو هفته بعد 

  

  



 

 
 

 خالصه مطلب

پرداختیم. به یاد داشته باشید که برای جلوگیری   دریافت کارنامه مدرسه با کد ملی  در این مقاله به طور کامل و مفصل به بررسی نحوه 

از بروز هر گونه مشکلی در این زمینه، بهتر است تا رمز عبور و کد ملی خود را به هیچ شخصی ندهید. عالوه بر این، برای مشاهده  

نتوانستید از این طریق کارنامه خود  کارنامه خود، بهتر است که ابتدا از طریق مراحل ذکر شده اقدام نمایید. اما، اگر بنا به هر دلیلی  

 .را دریافت کنید، نگران نباشید. زیرا می توانید به صورت حضوری به مدارس خود مراجعه کرده و کارنامه خود را دریافت کنید

نماه خود  اما اگر می خواهید حتما به صورت مجازی نمرات خود را مشاهده کنید، می توانید از طریق کد ملی و به صورت انالین کار

را دریافت کنید. چنانچه در ارتباط با دسترسی به نمرات تحصیلی خود از طریق سامانه های دانش آموزی ابهامی داشته باشید، می  

توانید برای رفع مشکل خود با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار کنید. برای برقراری ارتباط با مشاوران ما کافی است با  

  .تماس بگیرید. همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن به شما عزیزان پاسخ خواهند داد 9099075307شماره  

  

  

 . کنید کلیکجهت دانلود پی دی اف مقاله، �� 

  

  

  

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/دریافت-کارنامه-مدرسه-با-کد-ملی.pdf

