
سامانه پادا، یک سامانه پرونده الکترونیکی برای دانش آموزان می باشد. دانش آموزان می توانند با استفاده از نام کاربری و 

روز خود، وارد این سامانه شوند و دسترسی کامل به پرونده الکترونیکی خود داشته باشند. شامانه پرونده الکترونیکی دانش 

، می باشد. از این رو امکان مشاهده و دریافت pada.medu.ir شناخته می شود، به نشانی اینترنتیآموزان که با نام پادا 

و همین طوذ خطا در اجرای عملیات در سامانه  مشکالت سامانه پادا .کارنامه دانش آموزان از طریق این سامانه وجود دارد

 .ن سامانه با آن مواجه می شوندپادا، از جمله مشکالتی که دانش آموزان در زمان استفاده از ای

 .ایران تحصیل تصمیم دارد به صورت کامل یک به یک مشکالت سامانه پادا را برای شما شرح دهد. با ما همراه باشید

خطا در اجرای عملیات در سامانه پادا، از مهم ترین مشکالتی می باشد که بسیاری از دانش آموزان و والدین در حین انجام 

ند ثبت نام مدرسه، دریافت کارنامه و... با آن مواجه می شوند. اخالل در سامانه پادا می تواند دالیل مختلفی را عملیاتی مان

داشته باشد. هم چنین این امکان وجود دارد که مشکل از سمت کاربر و یا سامانه باشد. از این رو در ادامه یک به یک این 

 .مشکالت را بررسی خواهیم نمود

سامانه پادا یکی از سامانه های پر کاربرد مدارس می باشد که دانش آموزان باید به منظور انجام بسیاری از به طور کلی 

امور مانند پیش ثبت نام مدرسه، نقل و انتقالی، دریافت کارنامه، دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات و... به این سامانه و 

 .مراجعه نمایند pada.medu.ir به نشانی

ورود به این سامانه هر دانش آموز نیاز به نام کاربری و رمز عبور دارد. که نام کاربری دانش آموزان ایرانی کد ملی  برای

آن ها و نام کاربری هر دانش آموز غیر ایرانی، کد اتباع می باشد. البته نا گفته نماند که رمز سامانه پادا توسط مدیر مدرسه 

 .ار می گیرددر اختیار تمامی دانش آموزان قر
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 [caption/]بررسی کامل متدال ترین مشکالت سامانه پادا



  

 بررسی مشکالت سامانه پادا

دانش آموز همان طور که پیش تر گفته شد، سامانه پادا، در واقع سامانه پرونده الکترونیکی دانش آموزان می باشد که هر 

می تواند با استفاده از نام کاربری )کد ملی یا کد اتباع( و رمز عبور که توسط مدیر مدرسه ارائه می شود، وارد این سامانه 

 .شده و کارنامه خود را مشاهده نماید و یا نقل و انتقال مدرسه خود را انجام دهد

  

 چرا سامانه پادا باز نمی شود؟

 pada.medu.ir پادا، باز نشدن سایت می باشد. سامانه پرونده الکترونیکی دانش آموزی به نشانییکی از مشکالت سامانه 

برای دانش آموزان و معلمان راه اندازی شده است. از طریق این سامانه دانش آموزان می توانند کارنامه خود را مشاهده 

 .کنند

باشد. چرا که این سایت نمی تواند نمرات اعشاری مانند مشکل برخی از دانش آموزان عدم وارد شدن به سایت پادا می 

را به نمایش دربیاورد. به شما توصیه می کنیم تا زمان رفع شدن این دسته از مشکالت سامانه پادا، از  0.25و  0.5، 0.75

 .اجرای مراحل فارغ التحصیلی خودداری کنید

رات خود را با دقت کافی مشاهده نمایید. گاهی به دلیل تغییراتی بهتر است پیش از اقدام به انجام مراحل فارغ التحصیلی، نم

 .که در سایت ایجاد می شود، این سامانه از دسترس کاربران خارج می گردد و پس از مدتی این مشکل رفع می شود

  

 اطالعیه

از مرورگر کروم با ورژن  به باال و یا 30به منظور عملکرد بهتر و مطلوب تر سایت پادا از مرور گر فایر فاکس با ورژن 

 .به باال استفاده نمایید 49

  

 چرا سایت پادا برام نمیاد؟

در صورتی که شما رمز سامانه پادا را داشته باشید، می توانید کارنامه و پرونده الکترونیکی خود را از طریق سامانه سیدا 

و از طریق کارتابل مدیر  ورود به سامانه سیدامشاهده کنید. به منظور دریافت این رمز، مدیران مدارس باید از طریق 

 .مدرسه، رمز گروهی و یوزر دانش آموزان را مشاهده کنند

ند به این رمز و نام کاربری را مدیر و معلم باید از طریق برنامه شاد برای دانش آموزان ارسال کنند تا دانش آموزان بتوان

 .کارنامه و پرونده الکترونیکی خود دسترسی داشته باشند

در صورتی که تا به حال رمز سامانه پادا خود را دریافت نکرده اید، با مدیر مدرسه تماس بگیرید تا رمز را به شما اعالم 

 .کند

  

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


 بررسی اخالل در سامانه پادا

نه پادا، باید به سایت این سامانه وارد شوید و سپس نبست به در ابتدا به منظور استفاده از فرم های پیش فرض در ساما

فعالیتی که مد نظر دارید، فرم مورد نظر خود را انتخاب کنید و سپس برای ورود اقدام نمایید. بر اساس هر یک از فرم های 

 .هیمموجود در سایت، می توانیم مشکل ورود به سامانه پادا را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار د
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در  

 [caption/]مورد مشکالت سامانه پادا بیش تر بدانید

  

 بررسی مشکالت ورود به سامانه پادا

ترین مشکالت باید به نام کاربری و رمز عبور دسترسی داشته باشید. اولین مشکل ورود به سامانه پادا که یکی از شایع 

سامانه پادا برای کاربران می باشد، فراموش کردن و یا گم نمودن نام کاربری و یا رمز عبور می باشد. الزم است بدانید که 

 .به صورت پیش فرض در سامانه پادا نام کاربری، همان کد ملی دانش آمزو تعریف شده است

 سیستم کد ملی دانش آموز مطابق با مدارک شناسایی  مطمئن شوید که کد ملی دانش آموز در زمان ورود اطالعات

 .او وارد شده باشد

توجه: در صورتی که پیش از این بدون هیچ مشکلی وارد سامانه پادا می شدید، پس مغایرتی در این مرحله وجود ندارد و 

 .باید مشکل ورود به سامانه پادا را از مسیر دیگری مورد بررسی قرار دهیم

 .رقمی و کامل در سامانه پادا وارد شود 10د که باید کد ملی به صورت توجه داشته باشی



هم چنین الزم به ذکر است که باید انتخاب فرم جهت ورود به سامانه را به درستی انجام دهید. بدیهی است در صورتی که در 

ند شما تعریف نشده و قطعا به حال ثبت نام فرزند خود در پایه پیش دبستانی هستید در سایر فرم های موجود کد ملی فرز

 .مشکالت ورود به سسامانه پادا بر خواهید خورد

  

 اطالعیه

 .استفاده کنید pada.medu.ir برای ورود به سامانه پادا می توانید از این آدرس

  

 بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در وقفه و تعیین پایه

 .پادا ابتدا باید وضعیت دانش آموز را در سمت راست صفحه مشخص نماییدبه منظور ورود به فرم مربوطه به وقفه و تعیین 

 وقفه تحصیلی یک ساله 

 تعیین پایه 

مشکل ورود به سامانه پادا در وقفه تحصیلی یک ساله: وقفه تحصیلی مربوط به دانش آموزی که به دلیل موجه از ادامه 

 .ین که در همان پایه تحصیلی ثبت نام را انجام دهدتحصیل در یک سال تحصیلی باز مانده است. البته مشروط بر ا

توجه: در صورتی که در زمان تکمیل فرم وقفه تحصیلی با مشکل مواجه شدید، این امکان میسر است که به دلیل کافی 

تا اسم نبودن اطالعات ثبتی دانش آموز در بانک اطالعات سیدا باشد. الزم است در این زمان فرم تعیین پایه را پر نمایید 

دانش آموز توسط واحد فناوری در بانک اطالعاتی تعریف شود و سپس نسبت به ثبت وقفه تحصیلی او اقدام نمایید. از این 

 .روش به طور کلی مشکل ورود به سامانه پادا بر طرف خواهد شد

ین نکته توجه داشته باشید که در صورت انتخاب تعیین پایه و بروز هر گونه مشکل نسبت به ورود در سامانه پادا؛ باید به ا

پس از ورود کد ملی و عبارت امنیتی باید کلیه فرم های نمایان شده در پایین تصویر به طور کامل پر شود. در این صورت 

 .با مشکل ورود به سامانه پادا مواجه نخواهید شد
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 [caption/]شکالت سامانه پادا را برطرف کنیم؟چگونه م

  

 بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در نقل و انتقال دانش آموزان

، در زمان نقل و انتقال دانش آموزان نیز می تواند گریبان گیر والدین شود. این مشکل شاید به این دلیل مشکالت سامانه پادا

 .سامانه سیدا و توسط مدرسه صورت نگرفته استاست که نقل و انتقال پیش از این در 

رقمی می باشد که دانش آموز پیش از این برای ورود به سامانه مورد  8کلمه عبور به منظور ورد به فرم نقل و انتقال، کدی 

مواجه  استفاده قرار می داده است. در صورتی که با به کار گیری این کلمه عبور، باز هم با مشکل ورود به سامانه پادا

شدید، می توانید جهت راهنمایی های مربوطه با کارشناسان آموزشی و مشاوران تحصیلی ایران تحصیل از طریق شماره 

 .در تماس باشید 9079072952

  

 بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در پیش ثبت نام پایه هفتم و دهم

مدرسه مبدا تغییری در وصعیت دانش آموز اعمال نکرده در زمان ورود از طریق این فرم، اطمینان خاطر کسب کنید که 

باشد. در این صورت در زمان پر کردن فرم با مشکل ورود به سامانه پادا در پیش ثبت نام پایه هفتم و دهم مواجه خواهید 

 .شد



ه اید، به این معنی الزم به ذکر است که اگر پیش از این بدون مشکالت سامانه پادا، از خدمات این سامانه استفاده می کرد

است که اطالعات کاربری و رمز عبور شما هیچ گونه مشکلی ندارد و باید این مشکل را از مسیر دیگری مورد بررسی 

 .قرار دهید

  

 بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در ثبت نام پیش دبستانی

کامال متفاوت می باشد. در صورت مشکل ورود به توجه داشته باشید که این فرم با فرم هایی که پیش از این بررسی نمودیم، 

سامانه پادا در زمان ثبت نام پیش دبستانی، باید در بتدا کد ملی ولی دانش آموز وارد شود. الزم به ذکر است که ولی دانش 

 .آموز در سامانه پادا به کسی گفته می شود که از نظر قانونی حضانت دانش آموز را بر عهده دارد

و پیش فرض ولی دانش آموز کد ملی پدر محسوب می شود که ثبت این اطالعات بدون مشکل ورود به سامانه  در حالت کلی

پادا وارد می شود. اما در صورتی که مادر و یا جد پدری و یا هر فرد دیگر حضانت دانش آموز را بر عهده دارد، باید کد 

 .ملی او را در این کادر وارد نمایید

یل ولی دانش آموز را وارد نمایید. این امکان وجود دارد در این مرحله شما با مشکل مواجه شوید. توجه پس از آن باید موبا

داشته باشید که بروز هر گونه مشکل، نشانگر مغایرت کد ملی ولی دانش آموز و کد ملی فردی است که شماره همراه به نام 

 .وی ثبت شده است

  

 اطالعیه

 .وارد شدن به سامانه پادا را از مدیر مدرسه دریافت نماییدشما باید رمز عبور برای 

  

 بررسی مشکالت سامانه پادا در زمان ثبت دانش آموزان جدید الورود اتباع

به منظور ثبت نام مدارس و استفاده از خدمات موجود در سامانه پادا، باید ابتدا کد اتباع برای دانش آموز را دریافت کرده 

 .تباع در این فرم به منزله کد ملی دانش آموز می باشدباشد. چرا که کد ا

هم چنین توجه داشته باشید که رعایت این نکته پیش از ثبت نام دانش آموز ضروری بوده و او باید تعیین پایه شود. بهتر 

 .است از طریق فرم تعیین پایه نسبت به ورود به سامانه اقدام نمایید

  

 ا در ثبت نام پایه اول مدارس شاهدبررسی مشکل ورود به سامانه پاد

، باید در زمان ورود اطالعات، کد ملی پدر دانش آموز، شماره همراه پدر دانش ابتدایی ثبت نام مدارس شاهد اولبرای 

آموز، کد ملی مادر و کد ملی دانش آموز وارد شود. به منظور جلوگیری از بروز مشکالت سامانه پادا، به شما پیشنهاد می 

 .ییددهیم که هر یک از اطالعات گفته شده را در فیلد مربوط به خود وارد نما

تا جایی که امکان دارد، این اطالعات را از جایی کپی و در فیلد جای گذاری نکنید. چرا که در این صورت ممکن است 

 .کاراکتر هایی که مورد تایید سایت نیست، شناسایی شده و شما در زمان ورود به سامانه پادا با مشکل مواجه شوید

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


  

 کارنامه بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در مشاهده

رقمی دارد. در صورتی که برای مشاهده کارنامه با  8برای مشاهده این فرم، دانش آموز نیاز به نام کاربری و رمز عبور 

 .مشکل مواجه شدید، بهتر است مراحل پیگیری آن را مانند مشکالت نقل و انتقال دانش آموز، مورد بررسی قرار دهید

یک بار کد ملی ثبت شده دانش آموز در سیستم مدرسه )سیدا( را با پرسنل مدرسه  به منظور برطرف کردن این مشکل، باید

 .بررسی کنید که اشکالی در ورود اطالعات به سیستم وجود نداشت هباشد

رقمی از مدیریت مدرسه کمک بگیرید. در صورتی که باز هم مشکل ورود به  8هم چنین می توانید به منظور دریافت رمز 

 .انه پادا مرتفع نشد، می توانید با مشاوران ایران تحصیل تماس بگیریداین فرم در سام

[caption id="attachment_107670" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بررسی مشکالت سامانه پادا مربوط به مشاهده فرم کارنامه

  

 امتحانات نهاییبررسی مشکل ورود به سامانه پادا در دریافت کارت ورود به جلسه 

برای شرکت در آزمون هماهنگ امتحانات نهایی پایه دوازدهم، به کارت ورود به جلسه نیاز می باشد. این امکان وجود دارد 

 .که در زمان دریافت این کارت، شما با مشکالت سامانه پادا مواجه شوید



موقع کارت ورود به جلسه، بهتر است آن را با الزم به ذکر است که به دلیل حساسیت این مسئله و ضروری بودن تهیه به 

مدرسه درمیان بگذارید. چرا که ممکن است اطالعات اولیه شما در سامانه سیدا از سوی مدرسه به صورت اشتباه ثبت شده 

 .باشد

  

 بررسی مشکل ورود به سمانه پادا در بازیابی کلمه عبور

رفته است، بازیابی رمز عبور می باشد. اما متاسفانه به دفعات شاهد غیر یکی از مهم ترین امکاناتی که سامانه پادا در نظر گ

 .فعال بودن این سرویس بوده ایم
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 [caption/]بررسی مشکالت سامانه پادا مربوط به باز یابی رمز عبور

از خدمات این فرم در سامانه پادا بهره  د نمودن کد ملی دانش آموز و عبارت و کد امنیتی به طور کلی شما می توانید با وار

مند شوید. به این صورت که سیستم به صورت خودکار رمز شما را به شماره همراهی که با کد ملی هماهنگ شده است را 

 .ارسال می نماید



[caption id="attachment_107668" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بررسی مشکالت سامانه پادا در زمان بازیابی رمز عبور

  

 بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در ارزیابی سواد حرکتی دانش آموز

به منظور ورود به این فرم صرفا وارد نمودن کد ملی دانش آموز کفایت می کند. در صورتی که با وجود ثبت صحیح کد 

اجه شدید، مسمئن شوید که کد ملی دانش آموز در باک اطالعاتی های مدرسه به درستی وارد شده باشد. ملی با مشکل مو

 .چرا که هر گونه مغایرت در اطالعات این سامانه نمی توانید کد ملی دانش آموز را برای بررسی نتایج ارزیابی تطبیق دهید

  

 خطا در اجرای عملیات در سامانه پادا

بتدا مطلب گفته شد، سامانه پادا یکی از سامانه های پر استفاده مدارس محسوب می شود که دانش آموزان همان طور که در ا

 .می توانند به کمک آن بسیاری از امور مانند پیش ثبت نام مدریه، نقل و انتقالی، دریافت کارنامه و... را انجام دهند

ام کاربری و رمز عبور دارد. رمز عبور باید توسط مدیر مدرسه از به منظور ورود به سامانه پادا، هر دانش آموز نیاز به ن

 .طریق سامانه سیدا دریافت شود. در غیر این صورت ورود به سامانه پادا، امکان پذیر نمی باشد

  

 اطالعیه



در سامانه در صورتی که وی پی ان روشن باشد، نمی توانید به سایت پادا وارد شوید. در نتیجه با خطا در اجرای عملیات 

 .پادا مواجه خواهید شد

  

 درج شماه تلفن همراه اشتباه

یکی از دالیل خطا در اجرای عملیات در سامانه پادا، درج شماره تلفن همراه اشتباه می باشد. در واقع اطالعات دانش 

وز در سامانه پادا درج می آموزان در سایت پادا وجود دارد. چرا که از سامانه سیدا منتقل شده است و شماره ای که دانش آم

 .کند، باید همان شماره ای باشد که توسط مدیر مدرسه در سامانه سیدا ثبت شده است

در صورتی که شماره همراه خود را تغییر داده اید، حتما مدیر مدرسه را در جریان بگذارید تا مشخصات شما را از طریق 

 .وارد نمایدتغییر داده و شماره همراه جدید را  ویرایش اطالعات در سامانه سیدا

  

 شلوغی سایت پادا

یکی دیگر از رایج ترین مشکالت سامانه پادا؛ شلوغی سایت می باشد. به خصوص زمان هایی که گزینه ای جدید مانند ثبت 

 .نام مدرسه به سایت اضافه شده باشد و دانش آموزان بسیاری به صورت هم زمان در سایت حضور داشته باشند

و اجرای عملیات موفقیت آمیز نخواهد بود. در صورت مشاهده چنین مشکلی و مواجه شدن با  از این رو سایت خطا داده

 .خطا در اجرای عملیات در سامانه پادا، بهتر است در زمان دیگری اقدام به استفاده از سایت کنید

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%a7/
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 [caption/]سامانه پادابررسی انواع مشکالت 

  

 فعال بودن فیلتر شکن

در صورتی که وی پی ان روشن باشد، نمی توانید به سایت پادا وارد شوید. در نتیجه با خطا در اجرای عملیات در سامانه 

 .پادا مواجه خواهید شد

آی پی کاربران خارجی محدودیت  توجه داشته باشید که سامانه پادا، یک سامانه ایرانی می باشد که برای ورود کاربران با

 .ایجاد می کند. بهتر است پیش از ورود به سامانه پادا، حتما از خاموش بودن فیلتر شکن، اطمینان خاطر کسب کنید

  

 تغییر مرورگر برای رفع خطا

به باال و یا از  30به شما توصیه می کنیم به منظور عملکرد بهتر و مطلوب تر سایت پادا از مرور گر فایر فاکس با ورژن 

 .به باال استفاده نمایید 49مرورگر کروم با ورژن 

در صورتی که در زمان استفاده از یک مرورگر برای ورود به سامانه پادا با خطا مواجه شدید، می توانید مرورگر خود را 

 .تغییر دهید

  



 از دسترس خارج شدن سایت

بهتر سامانه پادا، برخی از مواقع سامانه به روز رسانی می شود. از این همان طور که پیش تر گفته شد، به منظور عملکرد 

رو در این زمان ها سایت از دسترس خارج می شود. در صورتی که وارد سامانه شدید اما امکان دسترسی به فرم ها را 

 .نداشتید، بهتر است چند ساعت بعد و یا در زمانی دیگر اقدام به استفاده از این سامانه کنید

  

 رفع خطا و مشکالت سامانه پادا ار طریق پشتیبانی

در صورتی که به منظور اجرای هر گونه عملیاتی در سامانه پادا با مشکل مواجه شدید و نمی توانید با راهکار های ارائه 

ان شما را شده در این مطلب، آن ها را برطرف کنید، به شما توصیه می کنیم که با پشتیبانی تماس بگیرید تا کارشناس

 .راهنمایی کنند

 .تماس بگیرید 9099072952برای تماس با پشتیبانی و رفع اخالل در سامانه پادا با شماره 

  

 خالصه مطلب

، مربوط به استفاده از فرم های این سامانه و همین طور در لحظه ورود می باشد که یک مشکالت سامانه پادابه طور کلی 

به صورت مفصل توضیح دادیم. توجه داشته باشید که در زمان مواجه با هر یک از اختالالت به یک آن ها را در این مطلب 

 .در سامانه پادا، باید آن را به منظور استفاده از فرم مورد نظر خود برطرف کنید

 .تماس بگیرید و از کارشناسان ایران تحصیل کمک بگیرید 9099072952برای این کار می توانید با شماره 

 


	بررسی مشکلات سامانه پادا
	چرا سامانه پادا باز نمی شود؟
	چرا سایت پادا برام نمیاد؟
	بررسی اخلال در سامانه پادا
	بررسی مشکلات ورود به سامانه پادا
	بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در وقفه و تعیین پایه
	بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در نقل و انتقال دانش آموزان
	بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در پیش ثبت نام پایه هفتم و دهم
	بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در ثبت نام پیش دبستانی
	بررسی مشکلات سامانه پادا در زمان ثبت دانش آموزان جدید الورود اتباع
	بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در ثبت نام پایه اول مدارس شاهد
	بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در مشاهده کارنامه
	بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی
	بررسی مشکل ورود به سمانه پادا در بازیابی کلمه عبور
	بررسی مشکل ورود به سامانه پادا در ارزیابی سواد حرکتی دانش آموز
	خطا در اجرای عملیات در سامانه پادا
	درج شماه تلفن همراه اشتباه
	شلوغی سایت پادا
	فعال بودن فیلتر شکن
	تغییر مرورگر برای رفع خطا
	از دسترس خارج شدن سایت
	رفع خطا و مشکلات سامانه پادا ار طریق پشتیبانی


