
برای دریافت و مشاهده کارنامه کلیه دانش آموزان ایجاد شده است تا به این وسیله برای مشاهده روند  کد امنیتی سامانه پادا،

توانند به این وارد شوند. افراد با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود می pada.medu.ir درسی به آدرس اینترنتی

با فرآیند ورود و مشاهده کارنامه تحصیلی فرزندان خود در این سامانه آشنایی خاصی سامانه وارد شوند. در صورتی که 

 .ندارید در ادامه با ما همراه باشید

  

 :اطالعیه

 .را از مدرسه تحویل بگیرند کد امنیتی سامانه پادااولیای محترم و دانش آموزان باید رمز یا 

  

 کد امنیتی سامانه پادا
  

ادا شود. شما برای ورود به سامانه پکادر کد امنیتی قرار داده شده است، کد امنیتی سامانه پادا گفته می به عبارتی که در کنار

 .باید از نام کاربری، رمز و کدامنیتی استفاده کنید

شود. در صورتی که هرکدام از دانش آموزان رمز رمز ورود به این سامانه برای هر دانش آموز به واسطه مدیر ایجاد می

 .ایمرود خود را فراموش کند باید نسبت به بازیابی رمز سامانه پادا اقدام کند که در ادامه به صورت کامل شرح دادهو

  

 



  
 نام کاربری پادا

  

ایی با عنوان سامانه پرونده الکترونیکی دانش آموزان ایجاد شده است در سامانه وزارت و گسترش دولت الکترونیک سامانه

توانند با استفاده از نام کاربری و رمزعبور خود به این سامانه وارد شوند. هرچند این سامانه آموزان میکه تمامی دانش 

برای اعمال تغییرات در دسترس نیست ولی در صورت برطرف شدن تمامی مشکالت این سامانه، کلیه دانش آموزان 

 .مراجعه کنندpada.medu.ir توانند به آدرس اینترنتی می

با مشکل  است، در صورتی که برای برای ورود به این سامانه امانه سیداسمحیط کاربری و نام کاربری سامانه پادا همانند 

 .توانید به مطالبی که در سایت ایران تحصیل قرار داده شده است مراجعه کنیدروبرو هستید می

رای گیرند بای که از مدرسه محل تحصیل خود میتمامی دانش آموزان پایه اول با کدملی و سایر دانش آموزان با گذرواژه

 .دریافت کارنامه به پادا مراجعه کنند

  

 .منتشر شده است برای کسب اطالعات بیشتر کلیک کنید نام کاربری سامانه پادامقاله  ایران تحصیلدر سایت 

  

 دریافت رمزعبور و نام کاربری سامانه پادا
  

رقمی که  8فرآیند دریافت رمز عبور یا کد امنیتی سامانه پادا به این صورت است که دانش آموز با استفاده از کدملی و کد 

 .شوددهد، گفته میتصاص میمدیر مدرسه به وی اخ

انتصاب و دسترسی به کلیه دانش آموزان رمزی به تک تک  -از این رو همکاران باید با استفاده از بخش مدیریت کاربران

 .دانش آموزان اختصاص دهند تا بتوانند با استفاده از رمز اختصاصی و کدملی به سامانه مذکور وارد شوند

  

 پادا به دانش آموزانتخصیص رمز عبور سامانه 

  

بایست به مدیر تمامی دانش آموزان برای مشاهده کارنامه خود و دریافت رمز عبور سایت پادا )پرونده الکترونیکی( می

بایست مراحل مدرسه خود مراجعه کنند. در این صورت مدیران مدارس برای اختصاص رمز عبور به دانش آموزان می

 :زیر را انجام دهند

 بخش مدیریت کاربران مراجعه به 
 کلیک بر روی گزینه انتصاب و دسترسی 
 کلمه عبور دانش آموزان 

https://pada.medu.ir/#/home
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/
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/


 انتخاب کالس مربوطه 
مشاهده اسامی دانش آموزان و رمزعبور آنها )در این قسمت، فایل خروجی اکسل قرار داده شده است که می توانید با آن  

 فایل خروجی اکسل گرفته و در اختیار داشته باشید.(

  

  

 :اطالعیه

 pada.medu.irبه آدرس اینترنتی  سایت سامانه پاداپرونده الکترونیکی دانش آموزان در  - دریافت رمزعبور سامانه پادا
 .است

  

 بازیابی رمز عبور سامانه پادا دانش آموزی

  

 .در ادامه اقدام کنند برای اینکه دانش آموزان این مراحل را به درستی انجام دهند باید با استفاده از موارد گفته شده

 مراجعه کنید pada.medu.ir به سایت پادا به آدرس اینترنتی -1

 .روی گزینه "بازیابی رمز عبور" کلیک کنید -2

  

 

  



  

 درج کردن شماره دانش آموزی و کدامنیتی -3

 .کلیک کنید« ثبت»روی گزینه  -4

  

 

  

توانید به راحتی ثبت مراجعه به این لینک می اید بابا مشکل روبرو شده ثبت نام دانش آموزان سامانه پادادر صورتی که با 

 .نام فرزند خود را تکمیل کنید

  

 اخبار پیرامون کد امنیتی سامانه پادا

  

 ! از دانا تا پادا ، هرسال مبارک بادا 

بیشتر از قبل بوده و به دلیل اینکه  IT وزارت آموزش و پرورش در عرصه ی فناوی اطالعات و  در سالهای اخیر تالش 

های متعدد و رنگارنگ زیادی را در اختیار های زیادی داشته اشت. و سامانهواند همگام با آموزش جهانی پیش برود تالشبت

 .داشت

، نظارت، سپند، تکست بوک، سجا، بوفه، اسکان، انتقال و... LTMS، سیدا، آیا سامانه هایی همچون دانا، سناد، همگام، پادا

اند تا مفید باشند؟ بررسی وضعیت انفورماتیک مدارس تا اداراِت ها بوده توانستهاخت آنای که برای سبا توجه به هزنه

  .مناطق مختلف کشور است

 «سامانه پادا»ثبت نام حضوری دانش آموزان دوره ابتدایی در مدارس، در صورت بروز مشکل در  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/


صورت بروز برخی مشکالت در سامانه پادا توانند در معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: والدین می

 .نام فرزندان خود، به صورت حضوری به مدارس مراجعه کنند)پرونده الکترونیکی دانش آموزی( برای ثبت

آموزی نباید به رضوان حکیم زاده؛ اظهار کرد: سیاست آموزش و پرورش ثبت نام حداکثری در مدارس است، هیچ دانش 

 .ثبت نام جا بمانددلیل مشکالت سامانه، از 

نام کنند سیاست آموزش و پرورش ثبت نام حداکثری در والدین دانش آموزان با بروز مشکل در سامانه پادا حضوری ثبت 

 .آموزی نباید به دلیل مشکالت سامانه از ثبت نام جا بماندمدارس است، هیچ دانش

مراجعه به مدارس وجود دارد. چنانچه برخی والدین نتوانستند نام مشکلی ایجاد شد، امکان وی ادامه داد: اگر در فرایند ثبت

از امکانات سامانه پادا استفاده کنند یا با مشکالت زیرساخت فناوری روبرو شدند ثبت نام فرزندان خود را به صورت 

 .حضوری در مدارس انجام دهند

  

 .کلیک کنیدکاربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه 

  

 خالصه مطلب

  

برای مشاهده گزارش تحصیلی یا کارنامه دانش آموزان، اولیا باید با استفاده از رمزی که در اختیاز دانش آموزان قرار 

 pada.medu.ir به راحتی در آدرس اینترنتی نیتی سامانه پاداکد ام .دهند، از وضعیت تحصیل فرزند خود مطلع شوندمی
توانند نسبت به دریافت و یا بازیابی رمز عبور خود قابل دستیبابی است و دانش آموزان و اولیا با مراجعه به این صفحه می

 .اقدام کنند

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/04/%da%a9%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7.pdf
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