
مشخص شده است. اولیای گرامی که فرزند آن ها در شرف ورود به  زمان و نحوه مشاهده  1401نتیجه سنجش اول ابتدایی

دوره پیش دبستانی یا دبستان بوده و در پایگاه های سنجش سالمت مراحل مربوطه را طی نموده اند، بایستی برای اطالع از 

ایند. گفتنی است که در مراحل بعدی جهت ثبت مراجعه فرم h5.csdeo.ir جواب سنجش کالس اول یا پیش دبستانی به سایت

نام در مدارس یا مراکز آموزشی متاثر از نتایج سامانه الکترونیکی سنجش نوآموزان در بدو ورود به دبستان خواهد بود و 

 .ارائه آن الزامی می باشد

کند، هر را اجرا می وزارت آموزش پرورش ایران برای بررسی سالمت جسمانی کلیه دانش آموزان، طرح سنجش سالمت

شود. کلیه والدین دانش آموزان ساله این طرح به صورت همزمان با شروع مدارس ابتدایی و مراکز پیش دبستانی شروع می

در این مقطع برای انجام فرآیند پیش ثبت نام در طرح سنجش سالمت به مدارس محل تحصیل فرزندان خود مراجعه کرده و 

 کنندیبرای دریافت نوبت اقدام م

در این مقاله به طور کامل خواهیم دید که روش دریافت نتیجه سنجش اول ابتدایی به چه نحوی است و بعد از آن چه اقداماتی 

را باید انجام داد. همچنین، اولیای گرامی می توانند در صورت بروز هر گونه مشکل یا ابهامی در این حوزه با کارشناسان 

  .اهنمایی های الزم را در این زمینه کسب نمایندایران تحصیل تماس گرفته و ر

  

  

  

 چرا نتیجه سنجش اول ابتدایی مهم است؟
  

https://irantahsil.org/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%86/


 

  

  

  

ورود به مدرسه و دنیای آموزش یکی از مهم ترین و بزرگترین مراحل زندگی هر فردی به شمار می رود. اما حقیقتی که 

ان در یک سطح قرار دارد و امکان دارد که یک کودک از یک در این باره وجود دارد، آن است که همه کودکان را نمی تو

سری مشکالت جسمی، روحی یا ذهنی برخوردار باشد که نه تنها یادگیری او را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه در نحوه آموزش 

 .نیز اثر گذار باشد

ته می شود تا آن ها را از چند به همین جهت، طرحی تحت عنوان سنجش سالمت پیش از ورود پیش دبستانی از کودکان گرف

جهت مورد بررسی قرار دهد. پس از آنکه نتایج سنجش بدو ورود به دبستان مشخص شد، در صورتی که کودک دارای 

نارسایی های جسمی باشد، به والدین گزارش داده می شود تا بدین طرح پیشرفت آن جلوگیری و برای درمانش به موقع اقدام 

 .نمایند

ظر ذهنی و میزان توانایی یادگیری نیز دانش آموزان شناسایی خواهند شد. از این رو به خوبی می توان متوجه همچنین، از ن

شد که اطالع از جواب سنجش کالس اول تا چه حد اهمیت داشته و چه نقش بسزایی در جلوگیری از آسیب های احتمالی در 

 .درج می گردد نمونه فرم ثبت نام پایه اول ابتدایی آینده خواهد داشت. به همین سبب این مورد در

  

  .متناسب با ذائقه آنها است تهیه محتوای آموزشین و شناخت ویژگی های مخاطبی ،آموزاناجرای طرح سنجش نوهدف از 

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/


  

  

 نتیجه سنجش اول ابتدایی چه زمانی مشخص می شود؟
 15سنجش نوآموزان به طور معمول هر ساله از تیرماه آغاز و تا پایان شهریورماه ادامه دارد. امسال نیز این طرح از 

ماه بود. البته به دلیل شرایط کرونایی انجام این کار دچار تغییراتی شد. به طوری که نوآموزان پیش  تیرماه تا آخر شهریور

 .دبستانی جزء آن قرار نگرفته و فقط از کودکان کالس اولی سنجش گرفته شد

ه برای سنجش یخی کاگر در مورد زمان دریافت نتایج سنجش بدو ورود به دبستان کنجکاو باشید، باید بگوییم که بسته به تار

به پایگاه مراجعه می شود، تاریخ اطالع رسانی این نتیجه نیز متفاوت خواهد بود. اما به هر ترتیب، جواب سنجش کالس 

و والدین بایستی برای آگاهی از آن با سایت مذکور مراجعه  گیری طرح سنجش سالمتنام و نوبتسامانه ثبتاول از طریق 

 .نمایند

  

  

  

 الکترونیکی سنجش نوآموزاننحوه دریافت نتایج سامانه 

همانطور که اشاره شد، برای دریافت نتیجه سنجش اول ابتدایی نیازی به مراجعه حضوری نبوده و تنها از طریق ورود و 

 .می توان برای این امر اقدام نمایند. مراحل انجام این کار به شرح زیر می باشد ثبت نام سامانه سالمت دانش آموزان

را در موتور جستجوگر خود وارد  h5.csdeo.ir آدرس سایت اعالم نتایج سنجش بدو ورود به دبستان به نشانی 

 .نمایید

  

دو کادر برای شما به نمایش در خواهد آمد. در کادر اول می بایست نام کاربری و کادر دوم رمز عبور درج گردد.  

 .را فشار دهید login سپس، دکمه

  

 .نماییددر صفحه بعدی بر روی منوی " نوبت گیری" که در سمت چپ باالی صفحه واقع شده است، کلیک  

  

در محل خواسته شده، کد ملی دانش آموز را وارد و دکمه جستجو را لمس نمایید. با این کار در پنجره بعد  

مشخصات دانش آموز و والدین برایتان به نمایش درخواهد آمد. زمانی که دکمه تائید را انتخاب کردید به مرحله بعد 

 .می روید

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86/


خانواده از طریق چند کادر قابل مشاهده خواهد بود. اگر اطالعات درست در این گام مشخصات دانش آموزان و  

 .بودند، می توانید گزینه " مرحله بعد" را انتخاب نمایید
 .حال می بایست بر روی منوی " نوبت دهی بدو ورود" کلیک کنید 

  

موز را مشاهده فرمایید. بدین ترتیب قادر خواهید بود تا در این قسمت نتایج سنجش بدو ورود به دبستان دانش آ 

 .همچنین برای چاپ آن کافی است که گزینه چاپ نتیجه را بزنید

  

  

 وارد لینک شوید نمره سنجش اول ابتدایی چند باشد؟ اگر می خواهید بدانید که

  

  

 در سنجش بدو ورود به دبستان چه سواالتی پرسیده می شود؟

  

 

  

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


  

 سواالت سنجش اولبرای والدینی که می خواهند نتیجه سنجش فرزند آن ها رضایت بخش باشد، بسیار مهم است که بدانند 

مختلفی از سواالت پرسیده شود و با توجه به هدف اصلی این طرح، ممکن است طیف  شامل چه چیزهایی می شود. ابتدایی

نمی توان آن را به چند مورد خاص محدود کرد. اما در مجموع یک سری سواالت رایج که نتایج سامانه الکترونیکی سنجش 

 .نوآموزان بر اساس آن ها می باشد، به شرح زیر خواهند بود

  

 مادر، سن و گاهی آدرس منزل خود را بگویداز دانش آموز خواسته می شود تا نام، نام خانوادگی، نام پدر و  
 شمرده شود 10تا  1از عدد  
 شمارش مفهومی از طریق عکس 
 پیدا کردن شباهت ها یا تفاوت های یک تصویر 
 نسبت های فامیلی 
 خواندن یک شعر یا گفتن یک داستان 
 سنجش مهارت های حرکتی 
 س(سنجش مهارت های خودیاری ) مانند پوشیدن کفش یا درآموردن لبا 
 رنگ آمیزی یا نقاشی 
 سنجش اطالعات عمومی 
 دسته بندی کردن در یک تصویر یا اشیاء 
 مهارت در حل مسئله 
 مشخص کردن سمت راست و چپ 
 نامیدن رنگ ها و یا اشیاء 
 نحوه استفاده از وسایل 
 میزان حافظه 
 سنجش اشکال هندسی از روی اشیاء یا تصاویر مختلف 

  

h1.csdeo.ir مدارس باید به پایگاه اینترنتی سنجش سالمت دانش آموزان به نشانی  در بازه زمانی تعیین شده مدیران
 .مراجعه کنند و تمامی نوآموزان را ثبت نام کنند

  

  

 پس از دریافت جواب سنجش کالس اول چه باید کرد؟
بسته به اینکه جواب سنجش کالس اول چه باشد، والدین باید مراحل بعدی آن را طی نمایند. در این مرحله دو نتیجه اعم از 

 .محتمل است قبول نشدن در سنجش کالس اولقبول شدن یا 

اگر در نتایج سامانه الکترونیکی سنجش نوآموزان مشخص شود که نوآموز یا کودک از مشکل خاصی برخوردار نیست، 

ا تکمیل با کارت واکسیناسیون و بایستی به مراکز خدمات جامع سالمت مراجعه غربالگری های اولیه را انجام دهند. سپس ب

انجام معاینات پزشکی، نوبت به مراجعه به دبستان می رسد. توجه داشته باشید که همراه داشتن کارت واکسیناسیون و برگه 

 .معاینات پزشکی الزامی است

https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://h5.csdeo.ir/tashkhis/home?__tk=5
http://h5.csdeo.ir/tashkhis/home?__tk=5
https://irantahsil.org/%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://irantahsil.org/%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%88%d9%84/


شنوایی، اما چنانچه مشخص شود که دانش آموز از هر حیث دچار مشکل می باشد، به مراکز تخصصی سنجش بینایی، 

جسمی حرکتی و هوش معرفی خواهد شد. بعد از این مرحله بایستی به پایگاه اولیه مراجعه گردد و نتیجه ارزیابی تخصصی 

 .به اطالع پایگاه جهت ثبت در سامانه سنجش برسد

استان راجعه در نهایت، الزم است که دبستان محل ثبت نام اولیه یا در صورت لزوم به اداراه آموزش و پرورش استثنایی 

 .شود

  

  

 .وارد شوید نام در کالس اول ابتدایی سن ثبتجهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

  

 اهداف اصلی اعالم نتایج سنجش اول ابتدایی و نوآموزان

حتی اقتصادی دیده می شود. چرا که اگر بدون توجه به نتیجه  مزیت اجرای طرح سنجش در چند بعد فردی، اجتماعی و

سنجش اول ابتدایی ، کودک راهی مدرسه شود، نه تنها امکان دارد که خود در یادگیری با موانعی مواجه شود، بلکه سرمایه 

جش بدو ورود به های انسانی و معنوی نیز به هدر خواهند رفت. اگر بخواهیم فواید و اهداف اصلی اطالع از نتایج سن

 .را شرح دهیم، می توان به موارد زیر اشاره نمود دبستان 

  

در صورت تشخیص هر گونه بیماری یا مشکل جسمی، از پیشرفت آن پیشگیری خواهد شد و در صورت لزوم  

 .مراحل درمانی بموقع طی خواهد گردید
 و باال بردن کیفیت یادگیری تصمیم گیری برای تعیین نوع آموزش به منظور جلوگیری از افت آموزشی 
 ارزیابی میزان پیشرفت و شیوع اختالالت روحی و جسمی در کودکان مبتال 
ارائه شناسنامه سالمت الکترونیکی برای همه نوآموزان و امکان دسترسی به اطالعات آموزشی، بهداشتی و  

 بهداشتی به منظور باال بردن هر چه بیشتر کیفیت برنامه ریزی های آموزشی و خانوادگی
 آشنایی والدین با توصیه های بهداشتی و نحوه مواجهه با نارسایی های احتمالی فرزندان 
 مورد ارزیابی قرار دادن متغیرها و ایجاد بسترهای الزم جهت تحقیق و پژوهش 
 یاری رساندن به نوآموزان و دانش آموزانی که با دنیای مدرسه آشنایی نداشته و یا دچار سردرگمی می شوند 

  

 اخبار پیرامون نتیجه سنجش اول ابتدایی

  نام قطعی در پایه اول دبستان به شرط سنجش سالمتجزئیات ثبت 

میلیون دانش  ۱.۵نام قطعی در پایه اول ابتدایی انجام سنجش سالمت است. به همین سبب سنجش سالمت حدود شرط ثبت

  .آموز کالس اولی در حال انجام است

 .ستفرآیند سنجش سالمت ا  نام در کالس اول دبستان گذراندنتحصیلی آینده آغاز شده است و شرط ثبتنام سال فرآیند ثبت

https://irantahsil.org/?p=91107&preview=true


 شهریورماه ۲۰اعالم نتایج طرح سنجش دانش آموزان کالس اولی در  

شهریور ماه  ۲۰معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: آمار نهایی تعداد دانش آموزان دیرآموز، عادی، و استثنایی در 

 .اندشود، وی افزود: تاکنون بیش از یک میلیون دانش آموز در طرح سنجش تست شدهمی مشخص

 هزار نوآموز پایه اول در استان 18نام بینی ثبتجنوبی/ پیشها از هفته آینده در خراساننام کالس اولیآغاز ثبت 

خبرنگار فارس از بیرجند اظهارداشت: وگو با نژاد در گفتجنوبی، سید علیرضا موسویمدیرکل آموزش و پرورش خراسان

 .شودآموزان پایه اول دبستان در استان آغاز مینام دانشاز هفته آینده ثبت

  

  

 .مطالب این صفحه کلیک کنید PDF کاربران گرامی برای دانلود

  

 خالصه مطالب

  

د سنجش سالمت را انجام دهند، این تست از دانش آموزانی که قصد ورود به پیش دبستانی یا اول ابتدایی را دارند باید فرآین

دو مرحله پیش دبستانی غیرحضوری و غربالگری حضوری تشکیل شده است. در این فرآیند کلیه دانش آموزان به لحاظ 

 .شوندبرخورداری از سالمت فیزیکی و جسمانی بررسی و سنجش می

ت های بیشتر وضعیو تشخیص پزشک طبق بررسی خوب است بدانید که بعد از انجام فرآیند غربالگری در صورت نیاز

سالمت نوآموز، اقدامات الزم جهت ارجاع به مراکز تخصصی سنجش شنوایی، بینایی، جسمی حرکتی و هوش انجام 

 .گیردمی

شود و نوآموز برای تکمیل پروسه ثبت نام به مدرسه مذکور در غیر این صورت برا نتایج سنجش سالمت در سامانه ثبت می

پرداخته و در ادامه  نتیجه سنجش اول ابتداییبه صورت کامل و جامع به شیوه مشاهده  ایران تحصیل .ع داده خواهد شدارجا

  .اهداف اجرای چنین طرحی را بررسی کرده است

یا مشکالتی است یا نیازمند ثبت نام در پس از اعالم جواب سنجش کالس اول مشخص شد که فرزند شما دارای مشکل   اگر

مدارس خاصی است، می توانید از طریق تماس با کارشناسان ما اطالعات کافی در مورد تمامی مدرسه های عادی و 

استثنایی را دریافت و با شرایط آموزشی آن ها آشنا شوید. برای این منظور شماره های درج شده رد سایت در همه روزهای 

  .پاسخگوی همه دوستان گرامی خواهد بود 12صبح الی  8ت هفته از ساع

 .توانید با همکاران ما در این مجموعه تماس حاصل فرماییددر صورت هرگونه ابهام یا مشکلی می
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