
آشنایی ندارید، در این مطلب همراه ما باشید تا تمامی نکات مورد نیازتان را در  اگر با فرم ثبت نام پایه اول ابتدایی

رابطه با فرم ثبت نام پایه اول ابتدایی در اختیار شما قرار دهیم. به صورت کلی تمامی والدین پس از رسیدن کودکان 

خود به سن و شرایط ورود به پایه اول ابتدایی، نیاز است به مدارس مورد نظر خود مراجعه کرده و برای ثبت نام 

د اقدام نمایندکودک خو . 

برای ثبت نام نیاز است، کارت سالمت و یک سری مدارک ارائه شود که مربوط به سنجش سالمت دانش آموزان و 

 .علی الخصوص فرم سنجش کالس اول ابتدایی است

فرم فرم سنجش شامل یک سری اطالعات می شود که باید تکمیل شده و تایید شود. از آنجایی که برخی از والدین با این 

آشنایی کامل را ندارند، ما قصد داریم در ادامه این مطلب به بررسی جزییات آمده در فرم ثبت نام پایه اول ابتدایی 

 .بپردازیم

  

  

1401زمان دریافت فرم سنجش اول ابتدایی   
ا پایان از ابتدای شروع مهلت ثبت نام طرح سنجش سالمت آغاز شده و ت 1401زمان دریافت فرم سنجش اول ابتدایی 

مهلت نوبت گیری ادامه می یابد. ثبت نام و دریافت نوبت برای سنجش سالمت نوآموزان از طریق مراجعه به سامانه 

 .نوبت دهی پایگاه سنجش سالمت امکان پذیر می گردد
یی را برای + فرم سنجش کالس اول ابتدا 1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا نمونه فرم ثبت نام پایه اول ابتدایی 

  .شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم

  

  

 : اطالعیه

خرداد ماه آغاز شده و  30از  طبق اعالم سازمان استثنایی کشور اجرایطرح سنجش سالمت نوآموزان اول ابتدایی

 .احتماال تا پایان مرداد ماه ادامه خواهد داشت

  

  

 فرم ثبت نام پایه اول ابتدایی
وزانی که در سال گذشته به پایگاه های سنجش مراجعه نکرده بودند )بازمانده از سنجش ( الزم برای کمک به دانش آم

است که در سال جاری نوبت گیری انجام شود. الزم است فرم پیوستی نیز هنگام ثبت نام پایه اولی ها تکمیل و همراه با 

شناسنامه سالمت و یا فرم وزرارتی تکمیل  - عکس -کارت ملی  -) کپی شناسنامه  سایر مدارک ثبت نام دانش آموزان 

 .شده در مراکز بهداشت) الزم برای پایه های اول و چهارم( ( در پرونده دانش آموزان بایگانی گردد

  

 فرم تطبیق شناسنامه پایه اول ابتدایی

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/


. یکی از فرم هایی که باید در این پایین قرار داده شده است  pdf دانلود فرم تطبیق شناسنامه پایه اول ابتدایی به صورت

توسط مدیر مدرسه تکمیل گردد فرم تطبیق شناسنامه می باشد. در فرم تطبیق شناسنامه سال تولد دانش آموز بررسی می 

 .شود

  

  

 .شناسنامه سال تولد دانش آموز کلیک نمایید پایه اول ابتدایی و فرم تطبیق جهت دانلود فرم تطبیق شناسنامه

  

  

1401نحوه ثبت نام کالس اول دبستان   

 1401، ثبت نام کالس اول دبستان به علت گسترش و بیماری کرونا و جلوگیری از ازدحام و اجتماع والدین در مدارس

جهت حفظ سالمتی آن ها به دو صورت حضوری و غیرحضوری انجام می پذیرد. والدین دانش آموزان باید برای نهایی 

ساختن مراحل ثبت نام فرزند خود به صورت حضوری به مدرسه مورد نظر خود مراجعه کرده و موارد الزم برای ثبت 

نام اول دبستان را فراهم نماید، اما قبل از انجام آن ابتدا باید پس از تکمیل مراحل سنجش سالمت دانش آموزان پایه اولی 

مراجعه کرده و مدارک ثبت نام را در این سامانه  pada.medu.irبه آدرس  و دریافت مدارک الزم به سامانه پادا

 .بارگذاری نمایند

 .نام نویسی از دانش آموزان کالس اولی از ابتدای خرداد آغاز شده و تا اول شهریور ماه در مدارس ادامه دارد

  

  

 شرایط ثبت نام کالس اول مدارس ابتدایی

سال تمام است 6حداقل سن ثبت نام در پایه اول دبستان  ● . 
الی  93/070/02سال تمام به عنوان دانش آموز پایه اول مجاز است. )متولدین  ۶ثبت نام کودکان مدارس ابتدایی  ●

94/07/01 )  
آموزان پایه اول ابتدایی، الزم است حتما تائیدیه از پایگاه سنجش دریافت شود نام نهایی دانش برای ثبت ● . 

که از سوی اداره آموزش و پرورش استثنایی تعیین های سنجش نوآموزان پیش دبستانی باید به موقع به پایگاه  ●

شود، مراجعه کنندمی . 
آموزان پایه اول به صورت حضوری و توسط اولیا در مدارس انجام شودثبت نام دانش  ● . 

  

  

 مدارک ثبت نام کالس اول دبستان

ختلف دارند، می بایست یک والدینی که قصد ثبت نام فرزندان خود را برای شرکت در پایه اول دبستان در مدارس م

سری مدارک را در هنگام مراجعه به مدرسه تهیه کنند. به همین خاطر الزم است که والدین قبل از مراجعه به مدرسه 

دبستان آگاهی الزم را پیدا کنند و برای ثبت نام در مدرسه، مدارک مورد  ثبت نام کالس اول از مدارک مورد نیاز برای

دبستان به شرح زیر  ثبت نام کالس اول ز ثبت نام به همراه داشته باشند. مدارک مورد نیاز براینیاز را تهیه و در رو

 :می باشد

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/10/tatbigh1-1.pdf
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/10/tatbigh2-2.pdf
https://irantahsil.org/pada-medu-ir/
https://pada.medu.ir/


چهار عکس سه در چهار از دانش آموز )عکس دانش آموز باید با حجاب باشد و حتی االمکان باید با مقنعه گرفته  ■

 شده باشد.(
 ارائه اصل و کپی از شناسنامه دانش آموز ■

ه اصل و کپی از شناسنامه پدر دانش آموزارائ ■  
 ارائه اصل و کپی از شناسنامه مادر دانش آموز ■
 ارائه اصل و کپی از کارت ملی پدر دانش آموز ■

 ارائه اصل و کپی از کارت ملی مادر دانش آموز ■
 ارائه اصل و کپی از برگه واکسیناسیون دانش آموز ■

ق و ... و یا هر مدرک دیگری برای احراز محل سکونت دانش آموزارائه سند، قولنامه، قبض های آب، بر ■  
تکمیل فرم ثبت نام کالس اول و درج مشخصات کامل دانش آموز شامل اطالعات هویتی، سن، تاریخ تولد، شماره  ■

 تلفن ثابت و یا شماره تلفن همراه والدین

  

  

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

  

  

 اطالعیه

ثبت نام اول ابتدایی، مدارکی هستند که به طور عموم مورد نیاز می باشند؛ اما ممکن است  تمامی مدارک ذکر شده برای

ه دیگر به مدارک بیشتری نیاز داشته باشد. به همین که مدرسه ای به بعضی از این مدارک نیاز نداشته باشد و یک مدرس

 .خاطر بهتر است که مدارک مورد نیاز برای ثبت نام را از مدرسه مورد نظر خود سوال کنید

  

  

1401راهنمای نحوه ثبت مدارک اول بتدایی   

 .می باشد را در مرورگر خود وارد کنید pada.medu.ir ابتدای آدرس اینترنتی سایت پادا که (۱
 .در صفحه باز شده وارد بخش مورد نظر خود که پیش ثبت نام مدارس می باشد شوید (۲

ه ورود کلیک کنید تا در آخر اطالعات خواسته شده در هر قسمت را به درستی و بادقت وارد کرده و روی گزین (۳

بتوانید وارد صفحه ثبت نام مدارس شده و با انتخاب پایه اول ابتدایی اقدام به بارگذاری مدارک ثبت نام دانش آموزان 

 .کالس اولی نمایید

طبق اعالم معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برگزاری هرگونه مصاحبه یا آزمون برای نو آموزان 

و کالس اولی ها در همه مدارس دولتی و غیر دولتی در زمان پذیرش و ثبت نام ممنوع استپیش دبستانی  . 

  

 .کلیک نمایید جهت مشاهده راهکارهای قبول نشدن در سنجش کالس اول

  

 فرم سنجش کالس اول ابتدایی

https://irantahsil.org/?p=91107&preview=true
https://irantahsil.org/pada-medu-ir/
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/


دانش آموزان پایه اول، برای ثبت نام مدرسه در پایه اول دبستان نیاز دارند که مرحله ای به عنوان مرحله "سنجش 

ایی و ... دانش آموزان پایه اول دبستان سالمت" را پشت سر بگذارند. سنجش سالمت برای سنجش سالمت بینایی، شنو

در نظر گرفته شده است و همه دانش آموزان برای ورود به دبستان باید به اجبار این سنجش را انجام دهند. برای انجام 

ثبت نام  مراحل مربوط به سنجش سالمت، نیاز است که والدین ابتدا به مدرسه مورد نظر خودشان مراجعه کنند و پیش

ابتدایی را انجام دهند. سپس، مدیر مدرسه والدین و فرزند آن ها را به پایگاه های سنجش سالمت ارجاع می  لکالس او

دهد. پس از انجام مراحل مربوط به سنجش سالمت، تاییدیه سالمت به والدین داده می شود که والدین می توانند با این 

فرزند خود را نهایی کنند اول ابتداییثبت نام کالس  تاییدیه مجددا به مدرسه مراجعه کنند و . 

  

  

 وارد شوید ثبت نام پایه اول ابتدایی پادا  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد

  

  

1401س اول ابتدایی نحوه دریافت فرم سنجش کال  

والدین نوآموزان پایه اول ابتدایی پس از انجام مراحل اولیه ثبت نام فرزند خود که شامل پرداخت هزینه ثبت نام کالس 

اول ابتدایی و ارائه مدارک مورد نیاز به مدیر مدرسه یا بارگذاری آن ها در سایت پیش ثبت نام پایه اول ابتدایی باید به 

درسه مورد نظر خود مراجعه کرده و فرم سنجش اول دبستان را دریافت نمایند. توجه داشته صورت حضوری به م

نوآموزان به  1401باشید که فرم دریافت شده باید پس از دریافت، به منظور انجام مراحل مربوط به سنجش سالمت 

 .مسئولین پایگاه های سنجش سالمت ارائه شده و تکمیل گردد
تنها از طریق مراجعه حضوری به مدرسه و هماهنگی با  برگه ثبت اطالعات دبستان ه دریافتدر نظر داشته باشید ک

مدیر و ثبت مهر و امضای وی امکان پذیر بوده و در حال حاضر روش غیر حضوری یا راه دیگری برای آن در نظر 

 .گرفته نشده است

  

  

 .وارد شوید جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد نتیجه سنجش اول ابتدایی

  

  

1401نجش کالس اول ابتدایی نمونه فرم س   

برای ثبت نام دانش نوآموزان در پایه اول ابتدایی بوده و باید قبل از مراجعه به  1401فرم سنجش کالس اول ابتدایی 

پایگاه های طرح سنجش سالمت توسط مدیران مدارس در اختیار والدین نوآموزان قرار بگیرند. در واقع مدیران مدارس 

مراجعه دانش آموزان جهت ثبت نام در کالس اول دبستان اطالعات اولیه دانش آموز را در سامانه سناد ابتدایی پس از 

 .ابتدایی و سنجش ثبت کرده و فرم سنجش کالس اول ابتدایی را در اختیار والدین نوآموز قرار می دهند
به  نه سنجش دانش آموزانساما باید به کالس اول ابتدایی دریافت برگه ثبت اطالعات مدیران مدارس برای

مذکور را دریافت کرده و پس از تکمیل اطالعات  فرم مراجعه کرده پس از ثبت اطالعات نوآموز h2.csdeo.ir آدرس

فرم  در پرونده دانش آموز ثبت و نگهداری نمایند. در ادامه نمونه ای از مدارک الزم برای ثبت نام اول ابتدایی در میان

ارائه شده است برای آشنایی شما عزیزان سنجش کالس اول ابتدایی . 

https://irantahsil.org/%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-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7/
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/


  

 

  

 مراحل سنجش سالمت ثبت نام کالس اول دبستان

ثبت نام )از مواردی که هنگام ثبت نام کالس اول دبستان 1401  باید به آن توجه کرد ثبت نام طرح سنجش سالمت 

می باشد که به منظور ارزیابی سالمت جسمانی دانش آموزان در بدو ورود به مقطع  ( سامانه سالمت دانش آموزان

تانی انجام می شودابتدایی و پیش دبس  

 .والدین ابتدا به مدرسه مورد نظر خود برای ثبت نام مراجعه می نمایند︎▪
▪︎ برای انجام سنجش سالمت توسط مدیر انجام می شود و سپس   1401در مرحله دوم پیش ثبت نام کالس اولی ها 

ر آنجا هزینه ثبت نام سنجش سالمت والدین همراه با فرزند خود به پایگاه های سنجش سالمت ارجاع داده می شود که د

 . پرداخت شده و در صورت نبود مشکل، تاییدیه آن به والدین داده می شود تا آن را به مدرسه تحویل دهند
▪︎ و نام خانوادگی و اطالعات مربوط به مادر و پدر آنان  ثبت نام کالس اول دبستان دانش آموزان ثبت نام مرحله آخر

انجام شود مدرسه می بایست توسط مدیردر سامانه سناد است که  . 

  

  

1401نمونه هایی از سواالت سنجش کالس اول و پیش دبستانی   

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/
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/


نام، نام خانوادگی و سن نوآموز طرح پرسش هایی درباره ◇  
نام والدین پرسش سوال هایی درباره ◇  

20تا  1یا  10تا  1شمارش اعداد تا مقدار مشخصی مانند  ◇  
یک تصویر یا تصاویر ) توصیف، شمارش، شباهت ها و تفاوت ها ( سواالتی را در مورد ◇  

برادر پدرت چه کسی می شود ( سواالتی درباره نسبت های فامیلی ) مانند: ◇  
 سنجش مهارت های ابتدایی کودک با طرح درخواست هایی مانند: لی لی رفتن و یا در آوردن کفش ◇
در نوشتن و به دست گرفتن مداد ت دستانبرای سنجش مهار یک نقاشی رنگ کردن یا ترسیم ◇  

خواندن شعر یا تعریف یک داستان درخواست ◇  
یک نقاشی ناقص توسط کودک رنگ کردن تکمیل یا ◇  

برگ ها می ریزند فصلی طرح سواالت اطالعات عمومی مانند: رنگ اشیا مختلف یا سواالتی مثل در چه ◇ . 
حضور والدین در کنار کودک و گاهی به طور فردی انجام می پذیرد توجه داشته باشید که آزمون و مصاحبه گاهی با  . 

  

  

 آخرین اخبار ثبت نام دانش آموزان کالس اول ابتدایی

 شعار ثبت نام کالس اولی ها در سال جدید

نام مطلوب، نظارت همگانی و نصیب برابر آموزان در سال تحصیلی با شعار ثبتنام دانشدستورالعمل اجرایی ثبت

 .آموزشی ابالغ شد

 شکایات مردمی در اسرع وقت بررسی شود

های مردمی ثبت شده در سامانه پاسخگویی به شکایات نام، شکایات و گزارشبه منظور نظارت همگانی بر فرآیند ثبت

 .در اسرع وقت بررسی و مورد پاسخگویی قرار گیرد www.shekayat.medu.ir به آدرس

اقد مدارک هویتیآموزان فنام دانششرایط ثبت  

 .از دانش آموزان فاقد مدرک هویتی با دریافت تعهد کتبی ثبت نام انجام خواهد شد

آموزان والدین شاغل در مدارس نزدیک محل کارنام دانشثبت  

آموزانی که والدین آنها نام دانشآموزان، محدوده بندی جغرافیایی لحاظ شود، همچنین ثبتبه منظور توسعه متوازن دانش

های نزدیک به محل کار هر یک از والدین بالمانع استهر دو شاغل هستند در مدرسه . 

 آزمون و شرط معدل در مدارس دولتی ممنوع

آموزان در مدارس دولتی جز در مواردی که نام دانشبرگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت

خاب رشته ممنوع استها برای انتمصوبه خاص وجود دارد و هنرستان . 

هانام کالس اولیآغاز ثبت  

آموزان به پایگاه های نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی از تاریخ ابالغ این دستورالعمل آغاز و پس از مراجعه دانشثبت

 .سنجش بدو ورود و اخذ تاییدیه پایگاه قطعی خواهد شد

 مقررات مالی

آموزی و کتب درسی ممنوع استه جز وجوه مربوط به بیمه حوادث دانشنام بدریافت هرگونه وجه در زمان ثبت . 



های مردمی بعد از شروع سال تحصیلیکمک  

های مردمی، فعالیتهای فوق برنامه و لباس کارگاهی با آموزان، کمکدریافت وجوه مربوط به سرویس حمل و نقل دانش

یت سایر قوانین و مقررات صرفاً بعد از شروع سال تحصیلی هماهنگی و موافقت انجمن اولیا و مربیان مدرسه و با رعا

پذیر خواهد بودامکان . 

 شرایط دریافت شهریه در مدارس هیئت امنایی

مدارس هیئت امنایی از نوع مدارس دولتی محسوب شده و دریافت هرگونه وجه به جز وجوه مربوط به بیمه حوادث 

در مدارس مجاز نیستنام آموزی و کتاب های درسی در زمان ثبتدانش . 

  

  

 خالصه مطلب

موضوع مورد بحث ما در این مطلب ارائه نکات نهایی در رابطه با فرم ثبت نام پایه اول ابتدایی بود. ما سعی کردیم 

نمونه فرم ثبت نام پایه اول ابتدایی را به شما نشان دهیم و همچنین این که فرم چگونه دریافت می شود را نیز بررسی 

البته تمامی نکات نهایی دریافت این فرم و نحوه پر کردن آن در سامانه مربوطه اطالع رسانی خواهد شد. در کردیم. 

صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص فرم ثبت نام پایه اول ابتدایی داشتید، می 

 .توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید
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