
 

 
 

 

 یآمادگ  ی+ جدول سن ؟یدبستان  شیپ رنیم یچه سال 96و   95  نیمتولد

داشته باشید حتما تاکنون   96یا    95اگر کودک متولد سال   چه سالی میرن پیش دبستانی؟ 96و   95متولدین  

از خود این سوال را کرده اید. در رابطه با این سوال باید در نظر گرفت که تاریخ دقیق تولد کودکان شما در 

ثبت نام پیش دبستانی مهم هستند؛ بنابراین الزم است شما معیار های مهم ثبت نام در مقطع پیش دبستانی را  

 .بگیرید و بر اساس آن ها کودک خود را به پیش دبستانی ببرید  در نظر

دانستن حداقل سن ورود به پیش دبستانی برای والدین بسیار مهم است تا بدانند که در چه زمانی کودک خود  

را برای تحصیل در پیش دبستانی ثبت نام کنند. در همین راستا قصد داریم در این مقاله از ایران تحصیل در  

چه سالی میرن پیش دبستانی؟« نکات الزم را شرح دهیم و جدول سنی    96و    95سوال »متولدین    مورد 

  .آمادگی این متولدین را ارائه دهیم

  

 آیا ثبت نام در دوره پیش دبستانی الزامی است؟ 

ه  سال   6تا    4همان گونه که می دانید دوره پیش دبستانی یکی از دوره های تحصیلی است که در آن کودکان  

می توانند ثبت نام کنند. هر چند که ثبت نام در دوره پیش دبستانی الزامی نیست؛ اما گذراندن این دوره می  

تواند برای دانش آموزانی که قصد ثبت نام در کالس اول را دارند، مفید باشد و نقش موثری در شروع دوره  

 .تحصیلی آن ها داشته باشد 

ه در نظام آموزشی کشور ایجاد شده است، دوره پیش دبستانی نیز تغییر  در سال های اخیر به دلیل تغییراتی ک

کرده است. این تغییرات شامل دو ساله بودن دوره پیش دبستانی می باشد. در واقع هم اکنون دوره پیش  

دبستانی به دو قسمت پیش دبستان یک و پیش دبستانی دو تقسیم شده است. برای ورود به این کالس ها باید  

حداقل و حداکثر سن الزم را داشته باشند. لذا والدین آن ها باید به این معیار ها توجه کنند تا جواب    آن ها

 .چه سالی میرن پیش دبستانی؟ را دریافت کنند  96و   95سوال متولدین 

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  ثبت نام پیش دبستان جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد 

  

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


 

 
 

 حداقل و حداکثر سن ورود به پیش دبستانی یک 

 

  

همان گونه که در بخش باال بیان کردیم در حال حاضر دوره پیش دبستانی به دو مقطع پیش دبستانی یک و 

قرآن، شعر   نقاشی، حفظ  مانند  مفاهیمی  در مورد  بیشتر  دبستانی یک  پیش  دوره  در  تقسیم شده است.  دو 

 .خوانی، ورزش و غیره صحبت می کنند 

سال کامل را داشته باشند؛ بنابراین والدین    5تا    4در دوره پیش دبستانی یک باید حداقل سن    برای ثبت نام

این کودکان دقت کنند که کودک آن ها باید در این محدوده سنی قرار داشته باشد تا برای ثبت نام آن ها اقدام 

 .کنند 

  1/ 7/ 97تا    2/ 96/7د آن ها بین محدوده  طبق مطالب گفته شده در باال می توان دریافت، کودکانی که تاریخ تول

ثبت نام کنند. برای این کار الزم    1402- 1401هستند می توانند در دوره پیش دبستانی یک سال تحصیلی  



 

 
 

است با در دست داشتن مدارک الزم به مدرسه مد نظر خود مراجعه کنند تا در آن جا مدیر مدرسه اطالعات 

ی ثبت کند. البته والدین این کودکان می توانند به صورت غیر حضوری  آن ها را در سامانه سناد پیش دبستان

و رایگان نیز در پیش دبستانی مجازی ثبت نام کنند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد آن ها می توانند 

 .با کارشناسان سامانه ایران تحصیل مشورت کنند 

 .کلیک نمایید  دبستانی مجازینام پیش ثبت  جهت اطالع از

  

 حداقل و حداکثر سن ورود به پیش دبستانی دو 

چه سالی میرن پیش دبستانی؟ آیا آن ها می توانند  96و    95شاید برای شما سوال پیش آمده باشد که متولدین 

 در دوره دوم پیش دبستانی ثبت نام کنند؟ 

  1/ 7/ 96تا    2/ 7/ 95در این خصوص باید بیان کرد که حداقل و حداکثر سن ورود به دوره پیش دبستانی دو از  

می باشد؛ بنابراین اگر کودک شما در این محدوده سنی قرار داشته باشد می توانید برای ثبت نام در مقطع  

 .پیش دبستانی دو اقدام کنید 

خوب است بدانید که در دوره پیش دبستانی دو کودکان را بیشتر از نظر ذهنی برای یادگیری مفاهیم اولیه  

روف و غیره آماده می کنند؛ بنابراین اهمیت دوره پیش دبستانی دو نسبت به پیش آموزشی مانند اعداد، ح

 .دبستانی یک بیشتر است 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

 

  

ستانی دو ثبت نام کرد برای شرکت طرح سنجش سالمت جسمی بعد از آن که کودک شما در مقطع پیش دب

و آمادگی تحصیلی دعوت می کنند تا آن ها را برای ورود به مدارس عادی و استثنایی بررسی کنند. در واقع 

شرکت در دوره سنجش سالمت دانش آموزان برای همه نو آموزان الزامی است. کودکان در دوره سنجش  

 .جسمی و غیره مورد سنجش قرار می گیرند  از نظر بینایی، شنوایی،

مراکز   یک  به  را  شما  کودکان  کنند،  برخورد  مشکوکی  موارد  به  سنجش  کارشناسان  اگر  که  طوری  به 

تخصصی معرفی می کنند. در مراکز تخصصی نیز معلوم می شود که آیا کودک شما می تواند در مدارس  

ام کند. دقت کنید که کودکان تنها یک بار نیاز به شرکت  عادی تحصیل کند یا باید در مدارس استثنایی ثبت ن

 .در طرح سنجش سالمت دارند. لذا بعد از آن الزم نیست دوباره در اول ابتدایی در این طرح شرکت کنند 

 .سال تحصیلی جدید کلیک کنید  سن ورود به پیش دبستانی برای

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


 

 
 

  

 96و   95جدول سنی آمادگی متولدین 

هستند. باید در حال حاضر در دوره پیش دبستانی و اول ابتدایی ثبت نام    96و    95کودکانی که متولد سال  

کنند. طبق مطالب ذکر شده در باال این دسته از کودکان بر اساس تاریخ تولد خود می توانند در دوره های 

 :زیر ثبت نام کنند 

 محدوده سنی  دوره تحصیلی 

 1/ 7/ 97ا  ت 96/7/2 پیش دبستانی یک 

 1/ 7/ 96تا   95/7/2 پیش دبستانی دو 

 به قبل 95/7/1 اول ابتدایی 

  

چه سالی میرن پیش دبستانی؟ را دریابید. به   96و   95با توجه به جدول باال می توانید جواب سوال متولدین  

 .طوری که هر گونه سوالی در مورد آن ها داشته باشید می توانید از مشاوران ایران تحصیل کمک بگیرید 

  

 :اطالعیه 

ا می توانند در مدارس ابتدایی و به عنوان  بر اساس سن ورود به اول ابتدایی، کودکان شش سال تمام تنه

طبق شرایط    ۱۴۰۲  -  ۱۴۰۱دبستانی سال  آموز پایه اول ثبت نام کنند. ثبت نام این افراد در مراکز پیش    دانش

  .باشد  ممنوع می 

  

 مشاوره ثبت نام پیش دبستانی 

ب است؛ زیرا کیفیت تدریس یکی از معیار های مهم برای ثبت نام در مقطع پیش دبستانی انتخاب مدارس خو

در مدارس ها می تواند در روند آموزشی کودکان موثر باشد. چنانچه در مسیر انتخاب یک مدرسه خوب  



 

 
 

جهت ثبت نام فرزند خود در مقطع پیش دبستان در استان محل زندگی خود با مشکل مواجه شدید، می توانید 

 .از مشاوران ایران تحصیل کمک بگیرید 

 

 .کلیک کنید  مشاوره کودکان دبستانی برای دریافت 

  

تاکنون مشاهده شده است برخی از خانواده ها به دلیل مشکالتی که داشته اند، موفق نشدند که کودک خود را  

معیار هایی را در نظر گرفته در مدرسه ثبت نام کنند. به همین دلیل وزارت آموزش و پرورش برای آن ها 

سالگی فرصت دارند در مدارس    11سالگی و کودکان روستایی تا سن    8است. لذا کودکان شهری تا سن  

عادی ثبت نام کنند. برای اطالع از شرایط ثبت نام آن ها یک مشاوره خوب می تواند کمک کند. به همین  

شبانه روز آماده پاسخ گویی به سواالت و ابهامات  دلیل کارشناسان سامانه ایران تحصیل در تمامی ساعات  

 .شما هستند 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 
 

  

 اخبار پیرامون مدارس پیش دبستان

 :پیش دبستانی های اردبیل به کالس رفتند 

طبق گزارش های اعالم شده، پیش دبستانی های استان اردبیل یک ماه زودتر از سایر استان ها به کالس  

رگزار شده است که کودکان در آن دو زبانه هستند. در این مناطق  رفتند. این کالس ها بیشتر در مناطقی ب

قصد دارند ضمن احترام به زبان مادری کودکان را با گوش دادن، خواندن و نوشتن فارسی آشنا کنند. وحید 

 18خدابنده، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، در این گزارش گفت حدود  

دانش آموز   1700موز در استان اردبیل در مقطع پیش دبستانی مشغول به تحصیل هستند که  هزار دانش آ

 .آن در مدارس استثنایی درس می خوانند 

  

 خالصه مطلب 

محاسبه سن ثبت نام در مقاطع پیش دبستانی و اول ابتدایی یکی از سواالت والدین است. به طوری که در  

 «چه سالی میرن پیش دبستانی؟   96و    95متولدین  » اب سوالاین مقاله از ایران تحصیل در مورد جو

به قبل باید در کالس اول ابتدایی، متولدین نیمه    95صحبت کردیم؛ بنابراین متوجه شدید که متولدین نیمه اول  

نیمه اول    95دوم   نیمه دوم    96تا  باید در مقطع پیش   97تا نیمه اول    96در پیش دبستانی دو و متولدین 

 .ثبت نام کنند   1402-1401ک سال تحصیلی  دبستانی ی

  

 


