
 

 
 

 تحصیل ایران | مشکل سریع رفع+  دهد؟ نمی نشان را کارنامه پادا سایت چرا

از زمان شیوع کرونا و تمایل بیشتر مردم به انجام کارها به صورت غیر حضوری، سامانه پادا جهت انتخاب رشته، 

از آن به بعد معلمان و  .اندازی شد ثبت نام در مدارس و دریافت کارنامه دانش آموزان به صورت الکترونیکی، راه

دانش آموزان می توانند بسیاری از فعالیت های اداری را از طریق همین سامانه انجام دهند. دانش آموزان و والدین 

دهند و در سامانه می توانند بدون مراجعه به مدرسه، با داشتن نام کاربری و رمز عبور انتخاب رشته پادا را انجام 

تحصیلی خود را مشاهده نمایند. اما گاهی اوقات ممکن است در هنگام استفاده از این سایت، پادا کارنامه و پرونده 

دچار مشکل شوند. در واقع، بسیاری از دانش آموزان با مشکل دریافت کارنامه مواجه اند و از این امر شاکی هستند 

  چرا سایت پادا کارنامه را نشان نمی دهد؟ که

که در هنگام استفاده از سایت پادا و مشاهده کارنامه خود دچار مشکل می شوید،  اگر شما هم جز افرادی هستید

در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه، نحوه رفع این مشکل را به شما آموزش داده و شما عزیزان را به طور 

  .کامل و مفصل با سایت پادا آشنا خواهیم کرد

  

 :اطالعیه

 ای که از مدرسه محل تحصیل می ل با داشتن شماره ملی و سایر دانش آموزان با گذر واژهدانش آموزان پایه او

 .گیرند، می توانند برای دریافت کارنامه به سایت پادا مراجعه کنند

  سامانه پادا

سامانه دانش آموزی و الکترونیکی پادا برای خدمت رسانی و ارائه هرگونه خدمات آموزشی و تحصیلی به دانش 

سامانه پرونده الکترونیکی دانش آموزان با عنوان  .موزان و معلمین مدارس به صورت آنالین راه اندازی شده استآ

به منظور سهولت دسترسی به کارنامه و پرونده دانش آموزان از سوی   pada.medu.ir سامانه پادا به آدرس

کان را دارند که با دریافت نام کاربری و رمز وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شده است و دانش آموزان این ام



 

 
 

عبور خود از مدیر مدرسه وارد این سامانه شده و به صورت الکترونیکی پرونده تحصیلی یا کارنامه خود را مشاهده 

کنند. این سامانه دارای امکانات مختلفی است که در ادامه هر یک از آن ها را به طور مفصل به شما عزیزان معرفی 

  .کرد خواهیم

  

  

 . بر روی لینک کلیک کنیدPada.medu.ir  برای آشنایی بیشتر با سامانه

  

 سامانه پادا چه امکاناتی دارد؟

ه ای از فرآیندهای همان طور که در بخش پیشین بیان شد، سامانه پادا، دارای امکانات مختلفی می باشد و مجموع

  :اداری از طریق سامانه پادا قابل انجام هستند. برخی از این امکانات و فرایندهای اداری، شامل موارد زیر می باشند

 مشاهده پرونده تحصیلی دانش آموزان 

 انجام فرایند هدایت تحصیلی 

 مشاهده و دریافت کارنامه دانش آموزان 

 انتخاب رشته نهم به دهم 

 تغییر رشته 

 نقل و انتقال دانش آموزان 

 پیش ثبت نام پایه هفتم و دهم 

 دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی 

 ثبت نام در مدرسه 

 مشاهده ظرفیت مدارس و مناطق آموزش و پرورش در هر رشته تحصیلی 

 بازیابی کلمه عبور سامانه پادا 

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


 

 
 

 ارزیابی سواد حرکتی دانش آموز سامانه پادا 

  

 نحوه ورود به سامانه پادا

نحوه ورود دانش آموزان و معلمان به سامانه پادا، کامال با یکدیگر متفاوت می باشد. هر یک از افراد سمت جایگاهی 

که دارند باید نسبت به ورود در این سایت، اقدام نمایند. اما، موضوعی که بین آن ها مشترک است، اطالعات 

سایت است. تمامی افراد در هنگام ورود باید هم شماره کد ملی و هم رمز عبور  خواسته شده در هنگام ورود به

خود را وارد نمایند. در واقع، تمامی دانش آموزان و معلمان باید برای ورود به سایت پادا، ابتدا نام کاربری و رمز 

ی مدیر مدرسه به صورت حضوری عبور خود را وارد نمایند. نام کاربری همان کد ملی است و رمز عبور را باید از سو

دریافت کرده باشند. در ادامه به روش ورود معلمان و سپس روش ورود دانش آموزان به سامانه پادا اشاره خواهیم 

 .کرد

  

 ورود معلمان به سایت پادا

ش بعد از آن که رمز دانش آموزان در سامانه سیدا مشخص شد، همکاران جهت مشاهده و ارائه رمز پادا به دان

 :آموزان، باید در سایت پادا به شکل زیر عمل نمایند

 کلیک روی بخش مدیریت کاربران .1

 کلیک روی انتصاب و دسترسی .2

 کلیک روی کلمه عبور دانش آموزان .3

اسامی دانش آموزان و رمز آن ها در این بخش قابل مشاهده خواهد بود که این امکان را دارید از این اطالعات 

ر اختیار داشته باشید. گفتنی است این رمزها اختصاصی هستند، لذا از قرار دادن آن ها خروجی اکسل بگیرید و د



 

 
 

های مدرسه خودداری کنید و رمز هر شخص را به خود او تحویل  در معرض دید همه دانش آموزان، کانال یا گروه

 .دهید

  

 ورود دانش آموزان به سایت پادا

ا نیاز به نام کاربری و رمز عبور دارند. نام کاربری همان شماره ملی است دانش آموزان نیز برای ورود به سامانه پاد

که باید بدون صفر وارد شود. دانش آموزان و والدین برای دریافت رمز عبور پادا باید به مدرسه مراجعه کرده و رمز 

ز سامانه سیدا برای هر دانش مدیر مدرسه نیز باید از قبل رمز عبور را ا .عبور خود را از مدیر مدرسه دریافت نمایند

آموز اخذ کرده باشد. برای امور مختلفی مثل نقل و انتقال دانش آموزان، پیش ثبت نام پایه هفتم و دهم، مشاهده 

ای باز می شود و کاربر مراحل زیر را برای ورود به کارنامه، دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نهایی صفحه 

 :کند ی میسامانه پادا به شرح زیر ط

 درج نام کاربری و رمز عبور سامانه پادا .1

 درج کد امنیتی .2

 کلیک بر روی گزینه ورود کاربران .3

  

  



 

 
 

 

  

  

 انتخاب رشته در سامانه پادا

های درسی )در صورت انتخاب رشته در سایت پادا با توجه به نتایج هدایت تحصیلی و ظرفیت مدارس و رشته 

انتخاب مدارس دولتی و نمونه دولتی( صورت می گیرد. زمان انتخاب رشته پادا در خرداد ماه و برای دانش آموزان 

معدل کل پایه هفتم، هشتم و نهم برای انجام  تجدیدی، در ماه شهریور و بعد از برگزاری امتحانات پایانی است.

 های درس در نمره حداقل کسب دهم، به نهم رشته انتخاب این فرآیند لحاظ نمی شود. تنها معیار انجام فرآیند

 .است نظر مورد رشته تخصصی



 

 
 

دون وارد کردن آموز بهمانگونه که در بخش قبل گفتیم، در سامانه پادا با وارد نمودن نام کاربری )کد ملی دانش 

عدد صفر ابتدای کد ملی(، و وارد کردن رمز ورود و کد امنیتی، وارد سامانه انتخاب رشته پادا شوید. بعد از ورود 

 .به قسمت کاربری خود مراحل زیر را انجام دهید

  

 مراحل انتخاب رشته در سایت پادا

 آدرس اینترنتی سایت پادا (pada.medu.ir) نمایید را در مرورگر خود وارد. 

  رشته تحصیلی کلیک نمایید ۶بر روی گزینه انتخاب رشته پایه نهم و رویت فرم شماره. 

 در قسمت سمت راست و باال، رشته تحصیلی مد نظر خود را انتخاب کنید. 

اطالعات محل اقامت خود از جمله کد پستی و آدرس دقیق را در سایت انتخاب رشته پادا وارد نمایید، چرا که 

جغرافیایی با در نظر گرفتن ضوابط خاصی در سایت کنترل می شود و احتمال دارد موجب محدودیت  محدودیت

 .در انتخاب رشته شما شود

  

 هدایت تحصیلی در سامانه پادا

ثبت نام دانش آموزان پایه دهم، به جز مدارس خاص و غیر دولتی، با در نظر گرفتن شرایط هدایت تحصیلی در 

پادا انجام می شود. در مراحل هدایت تحصیلی دانش آموزان، صد نمره مشخص شده که با سامانه انتخاب رشته 

 توجه به نظر معلمان، دانش آموز، اولیا و مشاور مدرسه نمرات مربوط به انتخاب رشته اعمال و به صورت زیر دسته

 :بندی می شوند

 امتیاز ۳۵بررسی نتایج عملکرد درسی )نمرات مرتبط با هر رشته(:  .1

بخش مختلف در هدایت تحصیلی پایه نهم و  ۵امتیاز شامل  ۶۵ای دانش آموزان: های مشاوره  ررسیب .2

 :مشاوره هدایت تحصیلی خواهد بود



 

 
 

 مشاوران توصیه 

 نظر معلم در زمینه استعداد دانش آموز 

 نظر خود دانش آموز 

 نظر اولیا 

 آزمون رغبت و توانایی 

  

  

 . ک کنید، بر روی لینک مربوطه کلینمونه سواالت آزمون هدایت تحصیلی نهم جهت دانلود

  

  

 ثبت نام میان پایه ها در سایت پادا

ها به شکل خودکار صورت گرفته و  پس از برگزاری امتحانات نوبت دوم و اعالم نتایج پایانی، ثبت نام میان پایه

ثبت نام  .آموز در پایه باالتر در همان مدرسه ثبت نام می کند و ضرورتی برای مراجعه به مدرسه نیست دانش

اولیا آن ها می بایست حتماً نسبت به نهایی کردن ثبت  ها به صورت موقت بوده و دانش آموز یاخودکار میان پایه 

نام خود اقدام نمایند. عالوه بر این در صورت تمایل می توان چهار مدرسه دیگر را نیز به عنوان گزینه ثبت نام 

 .انتخاب نمایید

زمان مشخص شده به درگاه مربوطه مراجعه نکنند، سایت به طور خودکار ثبت نام دانش اگر دانش آموز یا اولیا در 

آموز را در مدرسه فعلی نهایی خواهد کرد. به علت ثبت نام خودکار دانش آموزان در میان پایه، چنانچه دانش 

نام در مدرسه دیگری آموزی در زمان مقرر به درگاه مراجعه نکرده باشد و ثبت نام قطعی شود، اما متقاضی ثبت 

باشد، باید به سامانه پادا مراجعه کند و نسبت به لغو ثبت نام در مدرسه مبدأ )البته با تأیید مدیر مدرسه( و ثبت 

 .نام مجدد در مدرسه مقصد اقدام نماید

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 
 

  

  

  

 

  

 ه پاداکارنام

با توجه به آن که سامانه پادا )پرونده الکترونیکی دانش آموزان( به تازگی راه اندازی شده است، ممکن است کاربران 

برای ورود به سامانه پادا و مشاهده کارنامه دانش آموزان، با مشکالتی روبرو باشند. بسیاری از دانش آموزان این 

مه را نشان نمی دهد؟ به منظور آشنایی بیشتر کاربران، راهنمای مشاهده دغدغه را دارند که چرا سایت پادا کارنا



 

 
 

و رفع مشکل دریافت کارنامه در ادامه بیان شده است، با ما   pada.medu.ir کارنامه دانش آموزان در سامانه

 .همراه باشید

  

  

 اطالعیه

بور پادا، باید به مدرسه محل تحصیل ع رمز دریافت برای کاربران. است  آموزان دانش ملی کد همان نام کاربری

 .مراجعه نموده و رمز عبور خود را دریافت کنند

  

  

 سایت پادا برای دیدن کارنامه

همانگونه که پیش تر اشاره شد، به منظور تغییر و تحوالت در سامانه های وزارت و گسترش دولت الکترونیک 

آموزان راه اندازی شده است که دانش آموزان با نام کاربری  سامانه پادا به عنوان سامانه پرونده الکترونیکی دانش

و رمز خود وارد این سایت خواهند شد. اما بسیاری این نگرانی را دارند که چرا سایت پادا کارنامه را نشان نمی 

  .دهد؟ در ادامه به نحوه دریافت کارنامه و مشکل مربوط به آن می پردازیم

  

 ه در سامانه پادادریافت رمز و مشاهده کارنام

معلمان و مدیرانی که نیاز به اطالعات تکمیلی برای دستیابی به رمز دانش آموزان و مشاهده کارنامه سایت پادا 

 :دارند، مراحل زیر را ترتیب طی کنند



 

 
 

 با کاربری مدیر وارد سایت شوید .1

 منوی مدیریت کاربران .2

 انتصاب و دسترسی .3

 کلمه عبور دانش آموزان .4

 در صفحه باز شده کالس را انتخاب کنید .5

 سازی الفبا کلیک کنید روی نام خانوادگی جهت مرتب .6

 روی قسمت باال سمت راست که نوشته نمایش در اکسل کلیک کنید .7

 فایل اکسل را ذخیره کنید .8

 اکسل را فعال نمایید .9

 تغییرات مد نظر را انجام دهید .10

 قسمت کد ملی را حذف کنید .11

کرده و در کالس به اشتراک  PDF د فایل را پس از ایجاد تغییرات مد نظر خود، تبدیل بهتوانی بعد از آن می

 .بگذارید

  

  



 

 
 

 

  

  

 زمان دریافت کارنامه از سایت پادا

 صورت به کارنامه دریافت امکان آموزان، دانش به پادا سایت ائه شدهار خدمات از یکی همان گونه که گفته شد،

 خودشان ترم پایان امتحانات شدن تمام از پس توانند می مختلف های پایه آموزان دانش همه و است اینترنتی

 .شوند و کارنامه خود را دریافت کنند pada.medu.ir سایت وارد

آموزان یک تا دو هفته پس از آخرین امتحان منتشر می شود. پس از مطابق روال سال های گذشته کارنامه دانش 

آنجا که زمان آخرین امتحان پایانی پایه ها و مدارس مختلف متفاوت خواهد بود، زمان مشخصی برای دریافت و 



 

 
 

ته پس به طور کلی دانش آموزان می توانند حدوداً یک هف .دیدن کارنامه دانش آموزان از سایت پادا وجود ندارد

 خود کارنامه تا شوند پادا سایت پس از آخرین امتحان و یا زمان مشخصی که مدرسه اعالم می نماید، وارد

 .کنند دریافت را

  

 دانش آموزان مشاهده کارنامه

 اطالعات التحصیلی فارغ عملیات از قبل لطفا سیدا، سامانه با توجه به مشکالت مشاهده شده در ارسال اطالعات از

 .به دقت کنترل نمایند را نمرات و

از سامانه سیدا دریافت کرده اند، به علت اشکال در  1399/12/02مدارسی که اطالعات خود را در تاریخ  .1

ناقص بودن نمرات اعشاری مجددا دریافت نمایند. )در صورت فارغ التحصیلی ابتدا از فارغ التحصیلی خارج 

 (گردد اقدام فارغ التحصیلیشود و اطالعات از سیدا دریافت شود و سپس نسبت به

نمرات انضباط را بررسی کنند چون در برخی موارد نمرات صفر آمده است. )وضعیت انضباط در سامانه  .2

سیدا به صورت کیفی درج شود و شامل )عالی، بسیارخوب، خوب، نیاز به راهنمایی و تالش بیشتر می 

 (باشد

 .مشخصات دانش آموز کنترل شود .3

، ثبت نام مدارس از طریق سایت پادا انجام می شود. برای ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱الزم به ذکر است، در سال تحصیلی 

 آموزان دانش نام ثبت الکترونیکی راهنمای مقاله به توانید می ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ سال مدارس نام ثبت نحوه آگاهی از

 .نمایید مراجعه پادا در

 یا گرفت پرینت مت پرینتر در گوشه باال و سمت چپ صفحه کارنامه راتوان با کلیک روی عال در صورت لزوم می

ذخیره نمود. در صورت نیاز به پرینت از ابتدا با مرورگر کروم وارد سامانه شوید. در صورت  PDF صورت به را آن

باشد. ورود با گوشی حتماً گوشی را در حالت دسکتاپ و زبان نوشتن در ناحیه کاربری و کلمه عبور انگلیسی 

های مختلف دریافت کارنامه سامانه پادا اشکال و ایرادی مشاهده کردید، به عنوان مثال اشتباه  چنانچه در قسمت



 

 
 

در جنسیت، جای نگرانی نیست زبرا این ایرادات مربوط به خود سایت پادا هستند و به مرور اصالح می شوند. در 

 .وزان را در سامانه سیدا وارد نمایندحال حاضر معلمان نمی توانند نمرات اعشاری دانش آم

گیرند، در خصوص مشکل مربوط به دریافت کارنامه، باید گفت با توجه به اینکه نمراتی که در سامانه پادا قرار می

اند، امکان دریافت نمرات اعشاری در سایت پادا وجود ندارد و به همان نمراتی هستند که در سایت سیدا وارد شده

 .ن است بسیاری نتوانند نمرات خود را به درستی مشاهده کنندهمین دلیل ممک

  

  

 

  



 

 
 

  

  چرا سایت پادا کارنامه را نشان نمی دهد؟

ت پادا مشاهده کنند و این سوال را مشکل برخی از دانش آموزان این است که نمی توانند کارنامه خود را در سای

مطرح می کنند که چرا سایت پادا کارنامه را نشان نمی دهد؟ مهم ترین دلیل عدم نمایش کارنامه این است که 

در سایت پادا باز نمی شوند، تا زمان رفع اشکال از طرف  0.25،  0.5،  0.75به دلیل این که نمرات اعشاری مانند 

اجرای مراحل فارغ التحصیلی منع می شوند. به همین دلیل کاربران باید با توجه به مشکالت  سامانه دانش آموزان از

  .به وجود آمده ، قبل از انجام مراحل فارغ التحصیلی اطالعات و نمرات خود را با دقت کافی مشاهده کنند

شده و از وارد شدن به سایت همچنین بسیاری از کاربران در دسترسی به سامانه پادا با مشکالت گوناگونی روبرو 

های سایت پادا و دیگر موارد مشابه از  منصرف می شوند. ضعیف شدن سرعت اینترنت، عدم دسترسی به داده

 .جمله مواردی هستند که غالباً باعث اختالل در دریافت سامانه پادا می شوند

  

 رفع مشکل ورود به سامانه پادا در مشاهده کارنامه

رتباط با مشاهده کارنامه با مشکل مواجه شدید، بهتر است یک بار کد ملی ثبت شده دانش آموز در صورتی که در ا

در سیستم مدرسه ) سیدا ( را با پرسنل مدرسه چک کنید که اشکالی در ورود اطالعات به سیستم وجود نداشته 

همچنین ابتدا سرعت  .بگیریدرقمی نیز می توانید از مدیریت مدرسه کمک  8باشد. عالوه بر این جهت گرفتن رمز 

اینترنت، ورود صحیح اطالعات و کد امنیتی را چک نمایید. اگر کماکان در ورود به سایت پادا مشکل داشتید، از 

صفحه مرورگر خارج شده و مجدداً صفحه ورودی سامانه را باز کنید. برای داشتن عملکرد بهتر سامانه پادا، از 

 .به باال استفاده نمایید ۱۱به باال و اینترنت اکسپلورر ورژن  ۴۹باال، کروم ورژن  به ۳۰مروگرهای فایر فاکس ورژن 

کند. لذا اگر مراحل فراموش نکنید که گاهی به دلیل کند انجام شدن مراحل دریافت کارنامه، کد امنیتی تغییر می

کردن بر روی فلش کنار  وارد کردن اطالعات طول کشید یا چنانچه کد امنیتی برای شما واضح نبود، با کلیک

اگر باز هم با مشکل ورود به سامانه پادا در مشاهده کارنامه رو به رو  .تصویر، کد امنیتی جدید را دریافت نمایید



 

 
 

 روزه همه ما همکاران شدید می توانید، از کارشناسان آموزشی و مشاوران آکادمی ایران تحصیل ما کمک بگیرید.

 .ا خواهند بودشم پاسخگوی تعطیل ایام در حتی

به اطالع مدیر محترم واحد آموزشی می رساند بیشتر مشکالت در سیدا حل شده است. فقط اگر در پرینت کارنامه 

ها اشکالی بوجود آمد با تنظیمات پرینتر یا مرورگر قابل رفع می باشد . قبل از گرفتن کارنامه به این نکات توجه 

د قرآن دانش آموز را حذف و بجای هدیه های آسمانی،) هدیه های آسمانی اگر دانش آموز اقلیت دارید بای :فرمایید

بعد از کنترل نمرات و مشخصات دانش آموزان گزارش پیشرفت و کارنامه  .اقلیت ( را در انتخاب واحد اضافه نمایید

و نسخه سوم تحصیلی را در سه نسخه پرینت گرفته، یک نسخه به اولیای دانش آموز یک نسخه دیگر را در پرونده 

 داشته عکس توجه داشته باشید تمامی کارنامه ها باید .را بعنوان دفتر نتایج ارزشیابی پیشرفت صحافی نمایید

 .باشند

  

  



 

 
 

 

  

 رفع مشکل عدم امکان چاپ کارنامه ها برای مدارس

. پرداخت خواهیم مدارس برای ها کارنامه چاپ امکان عدم مشکل رفع امه به بیان توضیحاتی در رابطه بادر اد

 .باشند داشته توجه زیر موارد به است الزم پادا درگاه و آموزی دانش سیدا سامانه در کارنامه چاپ از قبل همکاران

 ،از و الکترونیکی شکل به...(  و رنامه دوازدهمکا الزم به ذکر است کارنامه تمامی مقاطع )کارنامه پایه نهم 

 .باشد می دریافت و چاپ قابل پادا سامانه طریق

  دبیران ضمن ورود نمرات به سامانه باید پس از وارد کردن نمرات آن را تأیید کنند و لیست دست نویس

 .را نیز تکمیل نموده و به واحد آموزشی تحویل دهند



 

 
 

  مدیر واحد آموزشی نسبت به تأیید فهرست نمرات دبیر در سامانه اقدام می کند )این اتفاق باعث خواهد

 (شد که توسط دبیر یا هر شخصی دیگر امکان تغییر نمرات وجود نداشته باشد

 معاون اجرایی فهرست نمرات کامپیوتری که توسط دبیر وارد سامانه شده است را چاپ می کند. 

 ت لیست دستی و کامپیوتری را بررسی کند و در صورت عدم مغایرت نسبت به تأیید دبیر موظف اس

 .لیست کامپیوتری اقدام نماید

 مدیر واحد آموزشی لیست دستی و کامپیوتری دبیر را مطابقت داده و تأیید کند. 

  

  

 اطالعیه

کلیه دانش آموزان اعم از کانال  دید معرض در آن دادن قرار از و باشد می اختصاصی رمز عبور ورود به سایت پادا

 .یا گروه های مدرسه خودداری کنید

  

  

 راهنمای رفع مشکل عدم امکان چاپ کارنامه ها برای مدارس

 متوسطه عملیات از آموز دانش پرونده در دادن قرار برای کارنامه که چرا نیست، نگرانی جای ها کارنامه چاپ برای

ابتدایی و متوسطه اول این مشکل پا برجا می باشد که امید داریم در وقت  مقطع برای اما شد، خواهد چاپ دوم

باقی مانده از سال تحصیلی این مشکل رفع شود. عالوه بر این فعال چاپ ریز نمرات را انجام ندهید، چرا که هنوز 

 .چاپ ریز نمرات مشکل اساسی دارد

  

  



 

 
 

 

  

 مراحل تبدیل کارنامه به پی دی اف

 عملیات ضمن سال ✅

 کارنامه ✅

 تربیتی و کیفی-کارنامه تحصیلی ✅

 انتخاب پایه ✅



 

 
 

 .را انتخاب کنید "کارنامه"از مقابل اسم دانش آموز گزینه  ✅

 پرینت ✅

 save as PDF انتخاب destination انتخاب گزینه ✅

 از پایین صفحه save نتخاب گزینها ✅

 ذخیره در دسکتاپ یا هر درایو دیگر ✅

  

  

 مشاوره دریافت کارنامه از سامانه پادا

 می نداشتید، را خود تحصیلی کارنامه دریافت  احیانا چنانچه اطالعات الزم برای ورود به سامانه پادا دانش برای

 از تحصیلی کارنامه دریافت به موفق دلیل هر به اگر اما کنید، دریافت مدرسه مدیر از مجدداً را اطالعات توانید

 .ود از سایت همگام و یا سیدا هم اقدام نماییدخ کارنامه دریافت برای توانید می نشدید، پادا سایت

بر روی این دو سایت هم قرار می گیرند و می توانید  pada در واقع کارنامه تحصیلی دانش آموزان عالوه بر سایت

آماده اند تا  ایران تحصیل کارشناسان مرکز مشاوره. با ورود به یکی از این سامانه ها اقدام به دریافت کارنامه کنید

به همه سواالت و ابهامات شما در خصوص دریافت کارنامه از سایت پادا پاسخ دهند. شما می توانید از طریق 

 .سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی ایران تحصیل با کارشناسان ما در ارتباط باشید

  

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

 

  

  

 جدیدترین اخبار پیرامون پادا

 نتایج آزمون مدارس تیز هوشان اعالم شد

 و هفتم هایپایه ورودی هایآزمون نتایج به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس،

 .اعالم شد 1402-1401ال تحصیلی س درخشان استعدادهای مدارس دهم

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



 

 
 

رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: والدین می توانند در صورت بروز 

دانش آموزی( برای ثبت نام فرزندان خود، به صورت حضوری برخی مشکالت در سامانه پادا )پرونده الکترونیکی 

 نباید آموزی  به مدارس مراجعه نمایند. سیاست آموزش و پرورش ثبت نام حداکثری در مدارس است. هیچ دانش

 .بماند جا نام ثبت از سامانه، مشکالت دلیل به

  

  

 خالصه مطلب

یافت کارنامه تحصیلی است. مطابق سال گذشته همه دانش سامانه پادا سایت جامعی برای همه کارهای اداری و در

کنند و در صورت نیاز  آموزان مقاطع مختلف با ورود به این سایت کارنامه و وضعیت تحصیلی خود را بررسی می

یا پرینت بگیرند. اما برای بسیاری این سوال پیش می آید که چرا سایت پادا  PDF می توانند از آن ها خروجی

در این مقاله به  .را نشان نمی دهد؟ در این مقاله به بررسی این مشکل و چگونگی رفع آن اشاره کردیمکارنامه 

بیان توضیحاتی در رابطه با رفع مشکل عدم مشاهده کارنامه ها برای دانش آموزان و حل سریع آن پرداختیم. ثبت 

ود. معلمان باید برای ثبت نمرات دانش نمرات تمامی دانش آموزان و مقاطع از طریق سامانه پادا انجام می ش

ساعت پس از ثبت نمرات  24مراجعه نمایند. دانش آموزان  pada.medu.ir آموزان باید به درگاه پادا به نشانی

اگر همچنان در خصوص نحوه مشاهده  .توسط معلم می توانند با ورود به سامانه پادا کارنامه خود را مشاهده کنند

ار ابهام هستید، مشاوران مجرب ما در آکادمی ایران تحصیل می توانند شما را در جهت رفع و دریافت کارنامه دچ

 .این مشکل یاری نمایند

  

  

 .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

  



 

 
 

 


