
 

 
 

به منظور سهولت و دسترسی آسان دانش آموزان، معلمان و کارمندان آموزش و پرورش جهت دریافت کد  سامانه ساهت

توسط وزارت آموزش و پرورش، ایجاد شده است. با sahat.medu.ir  سوابق تحصیلی دانش آموزان، به نشانی اینترنتی

توانید اطالعات مورد نظر خود را دریافت نموده و همچنین اطالعات دانش آموزان را جمع مراجعه به سامانه مذکور می

ت کنید. توانید اطالعات سوابق تحصیلی و دیپلم خود را با کد ملی دریافبا استفاده از این سایت می .آوری و دانلود نمایید

همچنین برای شرکت در پذیرش بدون کنکور دانشگاه سراسری نیز، نیاز دارید تا اطالعات سوابق تحصیلی خود را برای 

 .سنجش ورود به دانشگاه، تایید کنید

ثبت   هنگام ها امکان دارد در مراحل بعدی،در صورت عدم تایید اطالعات سوابق تحصیلی خود از طریق یکی از سامانه

 توانید با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس بگیریدبرای جلوگیری از این امر می .دون کنکور دچار مشکل شویدنام ب

 .تان کنندتا در دریافت سوابق تحصیلی از طریق این سامانه راهنمایی 9099075307

  

 sahat.medu.ir سامانه ساهت

های دانشگاهی حاضر معیار پذیرش بسیاری از رشتهباشد، چرا که در حال سوابق تحصیلی دارای اهمیت زیادی می

سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق »توان به هدف اصلی راه اندازی سامانه ساهت از نام آن در حقیقت می .باشدمی

 .پی برد« هاتحصیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه

کارشناسان آموزش و پرورش بودند که قادر به دریافت اطالعات و در گذشته تنها کاربران مجاز ورود به ساهت، مدیران و 

ای برای کد سوابق تحصیلی دانش آموزان بودند. آن هم به این دلیل که اطالعات موجود در این سامانه، از اهمیت ویژه

 .ها برخوردار استداوطلبان ورود به دانشگاه

جدیدی به عنوان ثبت نام دانش آموز نیز به آن  شده و بخشاخیرا ظاهر سایت ساهت آموزش و پرورش دچار تغییراتی 

دهد و در اضافه شده است که امکان دریافت اطالعات سوابق تحصیلی از طریق سامانه ساهت را به دانش آموزان نیز می

بایست به مدرسه خود مراجعه کرده تا نسبت به بررسی و اصالح آن صورت مشاهده مغایرت در این مشخصات، می

ل کافی است با مرکز مشاوره ایران تحصیل تماس حاص مشاوره تحصیلی آنالین قدامات الزم انجام گیرد. برای استفاده ازا

 .فرمایید

  

  

بر  های سراسریشرایط ثبت نام بدون کنکور دانشگاه و خاب رشته با سوابق تحصیلی سراسریانت جهت اطالع از نحوه

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

  

  

https://irantahsil.org/sahat-medu-ir/
https://irantahsil.org/sahat-medu-ir/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1/


 

 
 

 sahat.medu.ir ورود به سایت ساهت راهنمای

به شرح زیر  sahat.medu.ir نحوه جمع آوری سوابق تحصیلی مقطع دوم متوسطه و راهنمای ورود به سایت ساهت

 .باشدمی

 .جه نمایید که پیش از ورود به سامانه ساهت، حتما فیلتر شکن خود را خاموش کنیدتو :نکته مهم ��

را جستجو کرده و سپس وارد sahat.medu.ir  بایست در مرورگر خود سامانه ساهتدر مرحله نخست، کاربر می�� 

 .شود سایت صفحه اصلی

های مختلف سایت، کاربران باید بر روی گزینه ورود در باالی صفحه کلیک کرده تا در ادامه، برای استفاده از بخش��

 .بتوانند وارد پورتال کاربری خود در این سایت شوند

گزینه بایست کد ملی و رمز عبور خود را وارد نموده و بر روی های تعیین شده، میسپس در صفحه باز شده و در محل ��

 .ورود به سامانه کلیک نمایند

توانند وارد سایت شوند، در نتیجه ابتدا باید نسبت به الزم به ذکر است کاربرانی که در سامانه ساهت عضویت ندارند نمی ��

 .ثبت نام خود در سایت مذکور اقدام نمایند

ر روی گزینه ثبت نام )ثبت نام دانش آموز و یا به منظور ثبت نام در این سامانه، کاربران باید از نوار باالی صفحه ب ��

 .ثبت نام کارشناسان/مدیران( کلیک کرده و سپس به تکمیل اطالعات خواسته شده بپردازند

  

  

بر روی لینک قرمز کلیک  ثبت نام با سوابق تحصیلی و اعالم نتایج انتخاب رشته براساس سوابق تحصیلی جهت اطالع از

 .نمایید

  

  

 sahat.medu.ir ورود به سایت ساهت راهنمای تصویری

  

http://sahat.medu.ir/
http://sahat.medu.ir/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 
 

 .کلیک کنید ورود به سامانه مراجعه و روی گزینه sahat.medu.ir به نشانی سایت ساهت ابتدا به

  

[caption id="attachment_99480" align="aligncenter" width="600"]

 
 sahat.medu.ir[/caption] به سایت ساهت ورود

  

  

 .کلیک کنید ورود به سامانه روی گزینه را وارد و در کادر باز شده، نام کاربری و رمز عبور خود

  



 

 
 

[caption id="attachment_99481" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سامانه ساهت آموزش و پرورش

  

 سامانه ساهت آموزش و پرورش اطالعیه

 :م و احترام خدمت مسئولین محترم مدارس کل کشورباسال

 .فعال شد جمع آوری سوابق فارغ التحصیالن شرکت کننده در کنکور سراسری به منظور (sahat.medu.ir) سامانه ساهت

 ها اعم از مدارس روزانه و بزرگسال، دولتی و غیردولتی سریعا نسبت به تعریفلذا مدیران محترم متوسطه دوم همه شاخه

 .کاربری خود در این سامانه اقدام نمایند

ها کاربری تعریف نمایند و مدیران در ضمن مدارسی که چند کد مدرسه فعال در متوسطه دوم دارند باید برای همه آن

 .مدارس غیردولتی که کد پرسنلی ندارند بجای آن کد ملی ثبت نمایند



 

 
 

 :مدیران محترم و معاونین اجرایی گرامی

وری اطالعات و سوابق تحصیلی دانش آموزان و داوطلبان شرکت در آزمون کنکور سراسری )سامانه ساهت( سامانه جمع آ

بایست اطالعات و مشخصات فردی مدیران عزیز مدارس متوسطه دوم )روزانه و بزرگسال( تغییراتی نموده است و می

و از منوی  Sahat.medu.ir سامانه به آدرس ای اعم از دولتی و غیردولتی درهای نظری، کاردانش و فنی و حرفهشاخه

 .کارشناسان ثبت نام نمایند

در هنگام ثبت اطالعات کد ملی و پرسنلی مدیر، کد مدرسه و شماره همراه مدیر را به دقت ثبت نمایید ولی ایمیل الزامی 

 .نیست

وانید مجددا با رمز دلخواه تعریف در ضمن پس از ثبت اطالعات باید توسط کارشناس سنجش، کاربری شما تایید شود تا بت

ی خودتان بعنوان کاربر وارد سامانه شوید. با عنایت به اهمیت موضوع انجام این کار در اسرع وقت مورد تاکید شده

 .باشدمی



 

 
 

[caption id="attachment_133154" align="aligncenter" width="700"]

 
 [caption/]سامانه ساهت آموزش و پرورش اطالعیه

  

بر روی لینک قرمز کلیک  های بدون کنکور سراسریمعدل الزم برای رشته و های بدون کنکوردانشگاه جهت اطالع از

 .نمایید

  

  

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


 

 
 

  

 sahat.medu.ir نحوه استفاده از سامانه ساهت

 :مراحل نهایی انجام کار با سامانه ساهت به ترتیب زیر است

 .قه که اغلب انجام شده استثبت نام مدیر مدرسه و تایید منط (۱

هایی که صفر ندارند و در ثبت شماره همراه کلیه دانش آموزان جاری توسط مدرسه و اضافه کردن صفر به اول شماره (۲

 .باشدحال انجام می

 های قبل در صورت مراجعهثبت شماره همراه دانش آموزان سال (3

 (نه ساهت )در فایل راهنما به اشتباه دیپکد نوشته شدهاطالع رسانی به دانش آموزان برای ورود به ساما (۴

به محض ثبت نام دانش آموز در منوی "ثبت نام دانش آموز" سامانه ساهت، یوزر نیم و پسورد برای دانش آموز پیامک  (۵

 .گیردخواهد شد که توسط دانش آموز انجام می

تواند توسط مدرسه و منطقه با کلیک بر روی عالمت "کلید آبی قرمز" مقابل اسم دانش آموز انجام گیرد که می 6بند  (۶

 .گیردامری اختیاری است و در صورت لزوم انجام می

نجام ورود به سامانه با یوزر و پسورد ارسال شده به دانش آموز توسط دانش آموز. این امر نیز توسط دانش آموز ا (7

 .گیردمی

  مشاهده کارنامه و کد سوابق و در صورت مغایرت، اعالم مغایرت توسط دانش آموز (۸

 .گیردمنطقه انجام می ها در منطقه و پیگیری توسطبررسی مغایرت (9

  

 نحوه ثبت شماره توسط مدیران در سامانه ساهت

 :باشدنحوه ثبت شماره موبایل دانش آموزان توسط مدیران در سامانه ساهت به شرح زیر می

آوری اطالعات و سوابق تحصیلی داوطلبان ثبت شماره موبایل دانش آموزان توسط مدیران در سامانه ساهت جهت جمع ��

 آزمون سراسری ورود به دانشگاه



 

 
 

شاد توسط مدیران، نیازی به ورود تلفن در ساهت نیست و ایجاد پروفایل در صورت تکمیل کردن بخش تلفن استفاده در  ��

 .کاربری کافیست. چراکه پایگاه داده ساهت و سامانه شاد به یکدگیر متصل هستند

  

 sahat.medu.ir  راهنمای تصویری ثبت نام دانش آموز در سامانه

 .نام دانش آموز را انتخاب کنید بروید و گزینه ثبت sahat.medu.ir ابتدا به سایت ساهت به آدرس

  

[caption id="attachment_99482" align="aligncenter" width="600"]

ثبت  

 [caption/]نام دانش آموز در سامانه ساهت

  



 

 
 

 .در کادر باز شده، کد ملی و شماره همراه خود را وارد کنید و در پایان، روی دکمه ثبت نام بزنید

  

[caption id="attachment_99483" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی برای کنکور

  

  

 راهنمای ثبت نام دانش آموزان در ساهت

 sahat.medu.ir وارد شدن به سامانه ساهت به آدرس ■

 کلیک بر روی ثبت نام دانش آموز ■

 تیوارد کردن کد ملی و شماره همراه و کد امنی ■



 

 
 

 کلیک بر روی کلید ثبت نام ■

 .ایددر نهایت پیامک شدن نام کاربری و رمز عبور برای شماره همراهی که وارد کرده ■

 :در ادامه

 کلیک بر روی ورود به سامانه ●

 وارد کردن نام کاربری و رمز عبور ●

 3-3-6انتخاب کردن کد دانش آموزی و مقطع متوسطه  ●

 کلیک روی نمایش کارنامه ●

 بستن پیغام عدم یافتن کارنامه ●

  نمایش اطالعات شما ●

 چک کردن صحت اطالعات ●

 رقمی سوابق تحصیلی ۱7یادداشت کردن کد  ●

 فشردن کلید سبز رنگ جهت تایید اطالعات در صورت صحیح بودن اطالعات شما ●

 .است یادداشت کردن و به خاطر سپردن نام کاربری و رمز عبوری که برای شما پیامک شده ●



 

 
 

[caption id="attachment_133155" align="aligncenter" width="700"]

 
 [caption/]راهنمای ثبت نام دانش آموزان در ساهت

 sahat.medu.ir  ثبت نام کارشناسان و مدیران در سامانه راهنمای تصویری

  

 .بروید و روی گزینه ثبت نام کارشناسان/مدیران کلیک کنید sahat.medu.ir به نشانی سایت ساهت ابتدا به

  



 

 
 

[caption id="attachment_99485" align="aligncenter" width="600"]

ثبت  

 [caption/]نام کارشناسان و مدیران در سامانه ساهت

  

  

 .ه ثبت نام در سامانه کلیک کنیددر صفحه باز شده، اطالعات خواسته شده را تکمیل کنید و در آخر، روی گزین

  



 

 
 

[caption id="attachment_99486" align="aligncenter" width="600"]

 
 sahat.medu.ir[/caption]  شناسان و مدیران در سامانهراهنمای تصویری ثبت نام کار

  

  

 جهت تایید دیپلم sahat.medu.ir سامانه ساهت آموزش و پرورش

 .خواهند دیپلم خود را تایید نمایندترین کاربردهای سامانه ساهت برای داوطلبان فارغ التحصیلی است که میاز مهم

مراجعه کرده و پس از  http://sahat.medu.ir ست به سایت ساهت به نشانیبایافراد مذکور، جهت تایید دیپلم خود می

 .عضویت در این سامانه اقدام به تایید دیپلم خود نمایند

  

باشد. پس از تکمیل مراحل ثبت نام فرد با داشتن کد ملی و شماره همراه فرد، جهت ثبت نام در سایت ساهت ضروری می

 .تواند وارد صفحه اصلی شده و برای اقدامات الزم برای تایید دیپلم خود را انجام دهدیداشتن کد ملی و کلمه عبور خود م



 

 
 

  

  

بر روی لینک قرمز  مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری و روش صحیح درس خواندن کنکور جهت اطالع از نحوه

 .کلیک نمایید

  

  

 بازیابی کلمه عبور در سامانه ساهت

این احتمال وجود دارد که برخی از افراد رمز عبور خود را فراموش کنند،  ،به دلیل باال بودن تعداد کاربران سامانه ساهت

اند تا کاربران بتوانند از طریق آن، در نتیجه طراحان این سامانه، بخشی را جهت بازیابی پسورد و رمز عبور در نظر گرفته

 در سامانه ساهت آموزش و پرورش نسبت به بازیابی اطالعات خود اقدام نمایند. در ادامه راهنمای بازیابی کلمه عبور

sahat.medu.ir قرار داده شده است. 

  

  

 sahat.medu.ir راهنمای تصویری بازیابی کلمه عبور در سامانه ساهت

  

 .مراجعه کنید و روی گزینه فراموشی رمز عبور کلیک نمایید سایت ساهت به

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-99/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-99/


 

 
 

[caption id="attachment_99487" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بازیابی کلمه عبور در سامانه ساهت

  

را وارد کنید و در آخر، گزینه ارسال کلمه عبور  ای که با آن در سایت ثبت نام کردیددر کادر باز شده، کد ملی و شماره

 .جدید را بزنید

  



 

 
 

[caption id="attachment_99488" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مشاهده سوابق تحصیلی دانش آموزان در سامانه ساهت

  

  

 خالصه مطالب

، سامانه جمع آوری اطالعات و sahat.medu.ir در این مقاله سعی شده است امکانات سایت ساهت آموزش و پرورش

سوابق تحصیلی برای کنکور را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا 

، در سامانه ساهت برای شما عزیزان sahat.medu.ir سوال یا ابهامی در خصوص سایت ساهت آموزش و پرورش

 .ود را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت کنیدتوانید پاسخ سواالت خآمد، میپیش

سامانه ساهت حاوی اطالعات مهم و حساسی از دانش آموزان سراسر کشور است. بعالوه تمامی این اطالعات در پذیرش 

های مختلف هبدون کنکور و اقدامات آموزشی دیگر نیز الزم است. نحوه عضویت و استفاده از این سامانه برای گرو



 

 
 

طور که در باال گفته شد، در صورت درج اشتباه اطالعات و کاربران اعم دانش آموز، معلم و مدیر شرح داده شد. اما همان

در ادامه برای ثبت نام  ها ممکن استوجود مغایرت در اطالعات هویتی و ثبت نامی دانش آموزان، با اطالعات حقیقی آن

 توانید با ایران تحصیل تماس بگیریداگر جزو هر گروهی از کاربران سامانه هستید، می .بدون کنکور دچار مشکل شوید

تان کنند، یا این کار را بصورت اینترنتی برایتان تا در ثبت نام یا دریافت اطالعات از سامانه راهنمایی 9099075307

  .انجام دهند

 .نمایید کلیک جهت دانلود این مقاله

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%AA-1-converted.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%AA-1-converted.pdf

