
 

 
 

، یکی از مشکالتی است که اکثر دانش آموزان با آن مواجه می شوند. ورود به سامانه پرونده  فراموشی رمز عبور پادا

پادا که مخفف عبارت سامانه پرونده   .امکان پذیر است کلمه عبورو  کاربریلکترونیکی دانش آموزان )پادا( از طریق نام ا

راه اندازی شده است. دانش آموزان و  مشاهده و دریافت کارنامه دانش آموزانالکترونیکی دانش آموزان می باشد، جهت 

  .مراجعه نمایند pada.medu.ir ترنتیوالدین برای ورود به پادا باید به آدرس این

آن دسته از دانش آموزانی که به دلیل فراموشی رمز عبور نمی توانند از امکانات سامانه پادا استفاده کنند، باید طی مراحلی 

د  برای بازیابی رمز عبور از طریق سایت مذکور اقدام کنند. چنانچه شما دانش آموزان گرامی با نحوه بازیابی مستقیم ک

با   9099075307امنیتی خود هنگام فراموشی رمز عبور پادا نیازمند راهنمایی هستید، می توانید از طریق تماس با شماره 

  .کارشناسان آکادمی ایران تحصیل در ارتباط باشید تا شما عزیزان را به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنند

  

 فراموشی رمز ورود به سامانه پادا 

نش آموزی توسط سازمان آموزش و پرورش با هدف الکترونیک شدن فعالیت مدارس و کاهش مراجعات  سامانه پادا دا

حضوری ایجاد شده است. در سایت پادا برای معلمان، مدیران و دانش آموزان امکان دسترسی وجود دارد و و ورود به این  

 .ه، امکان پذیر خواهد بودسامانه از طریق نام کاربری و کلمه عبوری که به هر فرد تخصیص داده شد

دانش آموزان چنانچه رمز عبور خود را فراموش کنند، امکان دسترسی به این سامانه را نخواهند داشت و جهت ثبت نام در  

مدرسه یا دریافت کارنامه با مشکل مواجه خواهند شد. از این رو باید هرچه سریع تر اطالعات خود را بازیابی کنند. چنانچه  

فراموش کرده اید، شرایط بازیابی رمز از سوی سازمان آموزش و پرورش فراهم شده است. در ادامه بیشتر به  رمز خود را

  .نحوه بازیابی مستقیم کد امنیتی سامانه پادا خواهیم پرداخت

  

 نام کاربری پادا  

به عنوان سامانه پرونده   سامانه پادابه دلیل تغییر و تحوالت در سامانه های وزارت و گسترش دولت الکترونیک، 

نام  .الکترونیکی دانش آموزان راه اندازی شده است که دانش آموزان با نام کاربری و رمز خود وارد این سامانه خواهند شد

ربری و نام کاربری سامانه پادا همانند سیدا محیط کا .کاربری پادا برای ورود به سامانه همان کدملی دانش آموزان می باشد

گیرند،   ای که از مدرسه محل تحصیل می دانش آموزان پایه اول با کد ملی و سایر دانش آموزان با گذرواژه .می باشد

 .توانند برای دریافت کارنامه به پادا مراجعه نمایندمی

  

 اطالعیه 

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://irantahsil.org/pada-medu-ir/


 

 
 

دا را فراموش کرده اید، می توانید از طریق تماس با شماره  چنانچه شما دانش آموز عزیز رمز عبور سامانه پا

  .با مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشید تا راهنمایی های الزم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند 9099075307

  

 دریافت رمز عبور و نام کاربری سامانه پادا 

در ادامه به نحوه دریافت رمز عبور سامانه پادا اشاره شده است. برای ثبت نام داخل سامانه پادا می بایست حتما با کد ملی  

 .رقمی که به عنوان رمز عبور به واسطه مدیر مدرسه مبدا به دانش آموز داده می شود، انجام پذیرد ۸دانش آموز و یک کد 

 :همکاران محترم جهت تحویل رمز تخصیص داده شده به دانش آموزان از منویبه همین خاطر الزم است تا 

 مدیریت کاربران ︎▪

 انتصاب و دسترسی  ︎▪

 کلمه عبور دانش آموزان ︎▪

 .استفاده نمایید. کالس مربوطه را انتخاب کنید و اسامی دانش آموزان و رمز آن ها قابل مشاهده خواهد بود

  



 

 
 

 

 .بر روی لینک کلیک نمایید نام کاربری سامانه پادا برای مشاهده

  

  

 تخصیص رمز عبور سامانه پادا به دانش آموزان 

دریافت رمز عبور سایت پرونده الکترونیکی )پادا( برای مشاهده کارنامه، باید به مدیر مدرسه مراجعه دانش آموزان برای 

 :نمایند. مدیران مدرسه برای تخصیص کلمه عبور سامانه پادا به دانش آموزان، الزم است مراحل زیر را طی نمایند

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/


 

 
 

 مدیریت کاربران  مراجعه به بخش •

 دسترسیکلیک بر روی گزینه انتصاب و  •

 کلمه عبور دانش آموزان •

 انتخاب کالس مربوطه •

 مشاهده اسامی دانش آموزان و رمزعبور آن ها •

  

 چگونگی دریافت رمز عبور سامانه پادا 

نیاز به نام کاربری و رمز عبور دارند. نام کاربری همان کد ملی دانش  pada.medu.ir کاربران برای ورود به سامانه پادا 

شد. دانش آموزان و والدین به منظور دریافت رمز عبور پادا باید به مدرسه مراجعه نموده و رمز عبور خود  آموزان می با

 .را از مدیر مدرسه دریافت نمایند 

در سامانه سیدا در کارتابل مدیر مدرسه رمز گروهی برای دانش آموزان صادر و یوزر دانش آموزان از طریق برنامه شاد 

 .در قسمت شخصی هر فرد، به دانش آموز داده می شود به واسطه مدیر و معلم

دانش آموز از طریق سایت پادا می تواند کارنامه تحصیلی را مشاهده نماید. کاربران پس از دریافت کلمه عبور سامانه پادا 

 :سامانه پرونده الکترونیکی دانش آموزان، برای ورود به سامانه، الزم است مراحل زیر را طی نمایند -

 pada.medu.ir به نشانی اینترنتی سامانه پادا مراجعه به ◇

 (دریافت شده از مدیر مدرسه رقمی ۸درج نام کاربری و رمز عبور )رمز عبور  ◇

 درج کد امنیتی  ◇

 ""ورود کاربران کلیک بر روی گزینه ◇



 

 
 

 

 اطالعیه 

 .امنیتی درج شده است، همان کد امنیتی می باشددر ارتباط با کد امنیتی سامانه پادا باید گفت عبارتی که مقابل کادر کد 

  

 بازیابی رمز عبور سامانه پادا 

بازیابی رمز عبور سامانه پادا،   برای آگاهی بیشتر دانش آموزان به صورت مرحله به مرحله در ادامه بیان شده است. برای

 :الزم است به صورت زیر عمل کنید



 

 
 

  pada.medu.irمراجعه به سایت پادا به نشانی ●

 ""بازیابی کلمه عبور کلیک بر روی گزینه ●

 و کد امنیتی "شماره دانش آموزی" درج ●

 ""ثبت  کلیک بر روی گزینه ●

  

 نکات رمز عبور و نام کاربری سامانه پادا

 :)سامانه پرونده الکترونیکی دانش آموزان( پرداخته ایم پادارمز عبور سامانه  در ادامه به بیان نکاتی در رابطه با

 .مدیران محترم مدارس الزم است، رمز هر فرد را به خود او تحویل دهند ■

این رمزها اختصاصی می باشند و از قرار دادن آن ها در معرض دید کلیه دانش آموزان اعم از کانال یا گروه های   ■

 .مدرسه خودداری نمایید

 .شود اکیدا خودداری ر اختیار گذاشتن کاربری و رمز عبور سامانه به سایر افراداز د ■

 .از ذخیره نمودن کاربری و رمز مربوطه در سیستم های غیر شخصی اکیدا خودداری شود ■

 .در اولین فرصت ممکن، رمز عبور ورود به سامانه را تغییر داده و رمزها ساده و قابل حدس نباشند ■

 .به سایر افراد اکیدا ممنوع میباشد رمز عبور سامانه پادا انگاری و در اختیار گذاشتن نام کاربری و هرگونه سهل ■

  .از در اختیار گذاشتن رمز خود به سایر افراد، کافی نت ها و … جلوگیری شود ■

 .تمامی کاربران پس از ورود به سامانه پادا، باید کلمه عبور خود را تغییر دهند■

 .ن رمز جدید در سامانه پادا الزم است از حروف کوچک، حروف بزرگ و اعداد استفاده نماییدبرای تعیی ■

 .برای تعیین رمز عبور در سامانه پادا ) سامانه پرونده الکترونیکی دانش آموزان( از کاراکتر ها استفاده نکنید ■

 .عبور خود اقدام نماییدنسبت به تغییر رمز  pada.medu.ir بالفاصله پس از ورود به سامانه پادا■

 .برای تغییر رمز عبور و تعیین رمز جدید، حتما صفحه کلید خود را انگلیسی کنید■

  

 .بر روی لینک کلیک نمایید  دریافت کارنامه دانش آموز سامانه پادابرای مشاهده نحوه 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون سامانه پادا 

  اعالم نتایج آزمون مدارس تیزهوشان

https://pada.medu.ir/
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-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/


 

 
 

های هفتم و دهم مدرسه های  ورودی پایه پرورش خبرگزاری فارس، نتایج آزمونبه گزارش خبرنگار آموزش و  

داوطلبان برای مشاهده نتیجه آزمون مدارس تیزهوشان  .اعالم شده است 1402-1401استعدادهای درخشان سال تحصیلی 

 .آموزان در سامانه پادا مراجعه نمایندباید به درگاه پرونده الکترونیکی دانش

 نامه تحصیلی در سامانه پادادریافت کار

این امکان را به دانش    مشاهده کارنامه تحصیلی در سامانه های مختلف آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد. سامانه پادا

  .آموزان می دهد که بتوانند کارنامه تحصیلی خود را مشاهده نموده و در صورت نیاز آن را پرینت بگیرند

 

 خالصه مطالب



 

 
 

اله سعی بر آن شده است تا فراموشی رمز عبور پادا و بازیابی مستقیم کد امنیتی را برای شما عزیزان به صورت  در این مق

مرحله به مرحله شرح دهیم. آن دسته از داوطلبانی که رمز عبور ورود به سامانه را فراموش کرده اند، باید از طریق نشانی  

  .نمایند برای بازیابی آن اقدام pada.medu.ir اینترنتی

چنانچه شما دانش آموزان گرامی پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص فراموشی رمز عبور پادا و 

و ارتباط با   9099075307بازیابی مستقیم کد امنیتی دارید، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق تماس با شماره 

 .نماییدکارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت 

 .نماییدکلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله 

  

 


