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یکی اص عاهاًَ ُای تذت ًظاست ّصاست آهْصػ ّ پشّسػ اعت کَ تا ُذف  استعالم کد ملی نهضت سىاد آمىزی عاهاًَ

شادی کَ دس ًِعت عْاد آهْصی فؼالیت هی کٌٌذ، ایجاد ؽذٍ اعت. کلیَ آهْصػ دٌُذگاى ّ عْاد آهْصاى اسائَ خذهات تَ اف

تشای دسیافت خذهات ایي عاهاًَ تایذ ًام کاستشی ّ کلوَ ػثْس داؽتَ تاؽٌذ کَ آى سا هی تْاًٌذ تَ کوک ؽواسٍ اعتؼالم 

 .اسعال کٌٌذ  تَ ؽواسٍ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصیًِعت عْاد آهْصی دسیافت کٌٌذ. تشای ایي کاس کذ هلی خْد سا 

هغلوا اعتفادٍ اص عاهاًَ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی هْجة کاُؼ سفت ّ آهذُا تشای اًجام تشخی اص اهْس ّ 

عاصهاى ًِعت عْاد آهْصی هی ؽْد. تَ غْسی کَ ؽوا دس خاًَ ّ تَ سادتی   تَ  خذهات

ًت ایي کاسُا سا اًجام دُیذ. دال تَ دلیل اُویت ایي هْظْع دس ایي تخؼ اص تَ ایٌتش    هتصل   عیغتن  یک   کوک  تَ

هقالَ ایشاى تذصیل قصذ داسین دس هْسد اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی صذثت کٌین تا کلیَ هشادل آى سا تَ صْست آًالیي 

 .اًجام دُیذ

  

 استعالم کد ملی نهضت سىاد آمىزی  سایت

هْصی کؾْس تشای اسائَ خذهات سادتتش ّ تِتش خْد تَ کلیَ آهْصػ دٌُذگاى ّ عْاد دس دال داظش عاصهاى ًِعت عْاد آ

دس اختیاس ػوْم  savad.ir آهْصاى، عاهاًَ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی سا ایجاد کشدٍ اعت. ایي عاهاًَ تَ آدسط ایٌتشًتی

 .کلوَ ػثْس داؽتَ تاؽیذقشاس داسد؛ اها ؽوا تشای اعتفادٍ اص اهکاًات ّ خذهات آى تایذ ًام کاستشی ّ 

  

 .کلیک کٌیذ تاسگزاسی هذاسک ًِعت عْاد آهْصی جِت کغة اغالػات تیؾتش دس هْسد
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 اعتؼالم کذ هلی ًِعت عْاد آهْصی  عایت

  

کَ دس دال داظش تواهی فؼالیت ُای هشتْغ تَ افشادی کَ ًِعت عْاد آهْصی ؽشکت هی کٌٌذ دس عاهاًَ خْب اعت تذاًیذ 

ًوًَْ آى    کَ دس صیش تَ چٌذ  هی دُذ  خذهاتی صیادی سا اسائَ   ایي عاهاًَ  اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی اًجام هی گیشد.

 :اؽاسٍ هی کٌین

 اهکاى آهْصػ هجاصی تشای عْادآهْصاى 

 ً ام دس دّسٍ ُای هختلف عْاد آهْصیثثت 

 ثثت دسخْاعت اًتقالی عْاد آهْصاى 

 اهکاى ثثت هذاسک آهْصػ دٌُذگاى 

 اهکاى ثثت دسخْاعت عاتقَ کاس یا ّیشایؼ آى ُا 

 کغة اغالػات دقیق دس هْسد هٌاتغ آصهْى ُا 

 اهکاى تاییذ هیضاى تذصیالت افشاد تی عْاد ّ کن عْاد 

 اهکاى ثثت ّ ّیشایؼ اغالػات هشتْغ تَ هذسک تذصیلی عْاد آهْصاى 

 اهکاى داًلْد تشًاهَ ُا ّ فایل ُای هْسد ًیاص تشای تذصیل دس ایي عاصهاى 

  

 مراحل ورود به سامانه استعالم نهضت سىاد آمىزی



ٌٌذ، تایذ ّاسد آى ؽًْذ. هشادل اعتفادٍ ک استعالم کد ملی نهضت سىاد آمىزی کاستشاًی کَ قصذ داسًذ اص اهکاًات عاهاًَ

دس صیش تشای ساٌُوایی تیؾتش ؽوا هشادل آى سا رکش کشدٍ   ّسّد تَ عاهاًَ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی تغیاس آعاى اعت.

 :این

 دس یکی اص هشّسگشُای عیغتن خْد آدسط ایٌتشًتیir یا عاهاًَ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی سا جغتجْ کٌیذ. 

  ٍگْگل، سّی اّلیي لیٌک تا ُویي آدسط کلیک کٌیذدس ًتایج هؾخص ؽذ. 

 .سّی لیٌک آتی کلیک کٌیذ ثثت ًام کالط ُای ًِعت عْاد آهْصی تشای کغة اغالػات تیؾتش دس هْسد

 

 
 ّسّد تَ عاهاًَ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی

  

  ٌَکلیک کٌیذ« ّسّد تَ عاهاًَ»پظ اص ّسّد تَ عایت ًِعت عْاد آهْصی سّی گضی. 
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 ّسّد تَ عاهاًَ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصیهشادل 

  

  ٍدال تا فشض ایي کَ قثال ًام کاستشی ّ کلوَ ػثْس خْد سا دسیافت کشدٍ ایذ، آى ُا سا دس کادس ُای هؾخص ؽذ

دس عایت اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی « ّسّد»ّاسد کٌیذ. ػثاست اهٌیتی هؾخص ؽذٍ سا دسج کٌیذ ّ سّی گضیٌَ 

 .کلیک کٌیذ



  

 ّسّد تَ عایت اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی

  

 .اغالػاتی سا تَ دعت تیاّسیذ سّی لیٌک آتی کلیک کٌیذ اعتخذام ًِعت عْادآهْصی تشای ایي کَ دس هْسد ؽشایػ

  

دس کادس   هض ػثْس ؽوا اص ًْع پْیا تاؽذ دس ایي صْست الصم اعت پظ اص ّاسد کشدى ًام کاستشیدال دس صْستی کَ س

سهض پْیا هذذّد اعت ّ تٌِا   هؾخص ؽذٍ سّی گضیٌَ دسیافت سهض پْیا کلیک کٌیذ. خْب اعت تذاًیذ کَ هذت صهاى اػتثاس

زا ؽوا تَ هذط هؾاُذٍ آى دس گْؽی خْد آى سا دس کادس کٌیذ. ل   اعتفادٍ  هی تْاًیذ  تؼذ اص گزؽت چٌذ دقیقَ اص اسعال آى

 . ّاسد عاهاًَ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی ؽْیذ  تا تتْاًیذ   کٌیذ  ّاسد  ؽذٍ  هؾخص

  

 نحىه دریافت نام کاربری و رمس عبىر در سایت استعالم کد ملی نهضت سىاد آمىزی

َ قصذ داسًذ اص اهکاًات اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی اعتفادٍ کٌذ تایذ ُواى گًَْ کَ دس تاال تَ آى اؽاسٍ کشدین کلیَ افشادی ک

ًام کاستشی ّ کلوَ ػثْس داؽتَ تاؽٌذ. دقت کٌیذ کَ تٌِا عْاد آهْصاى ّ آهْصػ دٌُذگاى عاصهاى ًِعت عْاد آهْصی هی 

ْیغی کٌٌذ. ؽوا تَ عَ ً قادس ًخْاٌُذ تْد دس ایي عاهاًَ ًام  تْاًٌذ دس ایي عایت ثثت ًام کٌٌذ. لزا افشاد دیگش

 :ایي اغالػات سا دسیافت کٌیذ  هی تْاًیذ   هختلف   سّػ
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 مراجعه به سازمان نهضت سىاد آمىزی

دس ایي سّػ ؽوا تشای دسیافت ًام کاستشی ّ کلوَ ػثْس خْد هی تْاًیذ تَ صْست دعْسی تَ عاصهاى ًِعت عْاد 

 .آهْصی هشاجؼَ کٌیذ

  

 از طریق پیامک

دس ایي سّػ ؽوا تشای ًام کاستشی ّ سهض ػثْس خْد هی تْاًیذ تَ ؽواسٍ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی پیاهک اسعال کٌیذ. 

پیاهک کٌیذ تا ًام کاستشی ّ کلوَ ػثْستاى سا اسعال کٌٌذ.  98880011تشای ایي کاس الصم اعت کذ هلی خْد سا تَ ؽواسٍ 

اسٍ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی ًوی تْاًیذ اغالػات ّسّد تَ عایت دال دس تشخی هْاقغ هوکي اعت ؽوا تَ کوک ؽو

اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی سا دسیافت کٌیذ. دس ایي سّػ هی تْاًیذ تشای ساٌُوایی تیؾتش تا هؾاّساى ایشاى تذصیل 

 .صذثت کٌیذ

  

 مراجعه به سایت استعالم کد ملی نهضت سىاد آمىزی

ش ؽذٍ دس تاال هْفق تَ دسیافت ًام کاستشی ّ کلوَ ػثْس خْد ًؾذٍ تاؽیذ هی دس صْستی کَ ؽوا تَ کوک سّػ ُای رک

اقذام تَ دسیافت ایي اغالػات کٌیذ. تشای ایي کاس ّاسد عایت هزکْس ؽْیذ ّ سّی  savad.ir تْاًیذ تا هشاجؼَ تَ عایت

سا ّاسد کٌیذ تا تتْاًیذ ًام کاستشی  کلیک کٌیذ. دس صفذَ تاص ؽذٍ کذ هلی ّ ؽواسٍ تلفي خْد« ثثت ًام آهْصػ دٌُذٍ»گضیٌَ 

 .ّ سهض ػثْس ًِعت عْاد آهْصی سا دسیافت کٌیذ. عپظ تَ کوک ایي اغالػات ّاسد عایت ًِعت عْاد آهْصی ؽْیذ

 .کلیک کٌیذ ؽشایػ اداهَ تذصیل پظ اص تشک تذصیل جِت اغالع اص
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 ًذٍْ دسیافت ًام کاستشی ّ سهض ػثْس دس عایت اعتؼالم کذ هلی ًِعت عْاد آهْصی

  

 نحىه شرکت در کالش های آنالین نهضت سىاد آمىزی

الط ُای خْد سا تَ صْست آًالیي اص غشیق عاهاًَ اعتؼالم دس دال داظش عاصهاى ًِعت عْاد آهْصی تشخی اص ک

ًِعت عْاد آهْصی اسائَ هی دُذ. تَ غْسی کَ تَ کوک ایي عاهاًَ تؼذاد هشاجؼات دعْسی تَ ایي عاصهاى کاُؼ یافتَ 

 .اص غشیق آهْصػ غیش دعْسی تذصیل کٌٌذ  اعت ّ عْاد آهْصاى هی تْاًٌذ تَ سادتی دس خاًَ

دعْس داؽتَ تاؽیذ. عپظ   ُای آًالیي عاصهاى ًِعت عْاد آهْصی تایذ دس صهاى فؼال تْدى کالط ُا تشای ّسّد تَ کالط

دس صهاى ُای خاسج اص فؼالیت کالط ّاسد   ؽوا ًوی تْاًیذ   ّاسد عاهاًَ ؽْیذ ّ هشادل ّسّد تَ کالط سا اًجام دُیذ. لزا

 .آى ؽْیذ

ؽْیذ. عپظ سّی  savad.ir  عایت  دس  خْد    اال ، ّاسد دغاب کاستشیدس ت   رکش ؽذٍ    تشای ایي کاس اتتذا غثق هشادل

کَ تا کلیک کشدى   خْاُذ ؽذ  ًوایؼ دادٍ  کلیک کٌیذ. دس ایي هشدلَ لیغت کالط ُای آًالیي فؼال« ّسّد تَ کالط»گضیٌَ 

 .ؽْیذ  خْد   ّاسد کالط هذ ًظش  «ّسّد تَ کالط»تش سّی گضیٌَ 

  

 نه نهضت سىاد آمىزیامکانات میس خدمت ساما



تؼذ اص آى کَ ؽوا تَ ػٌْاى یکی اص کاستشاى عاهاًَ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی ّاسد آى ؽذیذ دس آى جا یک هیض خذهت 

 .هؾاُذٍ خْاُیذ کشد کَ اهکاًات صیادی سا تشای ؽوا اسائَ هی دُذ

ًّیک، تاییذ هیضاى تذصیالت، ثثت ّ ؽوا دس ایي تخؼ هی تْاًیذ اهْس هختلفی هاًٌذ هؾاُذٍ اغالػات، آهْصػ الکتش

ّیشایؼ هذسک تذصیلی، دسخْاعت ثثت ًام دس دّسٍ عْاد آهْصی یا اًتقال، آگاُی اص هٌاتغ آصهْى تخصصی، دسخْاعت ّ 

ّیشایؼ عاتقَ، ثثت ًام تذت ّب ّ غیشٍ سا اًجام دُیذ. دال ؽوا تشای کغة اغالػات تیؾتش دس هْسد ُش کذام اص خذهات 

 .صذثت کٌیذ  تا هؾاّساى ایشاى تذصیل دس هشکض هؾاّسٍ آى هی تْاًیذ

  

 .ّ ساٍ دل ُایی کَ دس ایي هْسد ّجْد داسد، کلیک کٌیذ  تشک تذصیل دس دتیشعتاى تشای ایي کَ دس هْسد

  

 

 اهکاًات هیض خذهت عاهاًَ ًِعت عْاد آهْصی

  

 اخبار پیرامىن نهضت سىاد آمىزی

  دسصذ هشدم ایشاى تا عْاد ُغتٌذ 9..1تیؼ اص. 
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دسصذ  .7ػلیشظا ػثذی، سئیظ عاصهاى ًِعت عْاد آهْصی، تیاى کشد، قثل اص اًقالب اعالهی ًشر تا عْادی دس کؾْس 

ُضاس آهْصػ دٌُذٍ دس عشاعش کؾْس دس  2:دسصذ سعیذٍ اعت. ُن اکٌْى  9..1سقن تَ کَ دس دال داظش ایي   تْدٍ اعت

 .غشح ُای ًِعت عْاد آهْصی فؼالیت هی کٌٌذ

 آصهْى اعتخذاهی آهْصگاساى غیش سعوی ًِعت عْاد آهْصی تا تصْیة هجلظ تشگضاس خْاُذ ؽذ. 

شد، دس صْستی کَ هجلظ هْافقت خْد سا ػلیشظا ػثذی، عشپشعت عاصهاى ًِعت عْاد آهْصی، غی گضاسؽی اػالم ک

ایي دعتَ اص   تشای تؼییي تکلیف آهْصگاساى غیش سعوی ًِعت عْاد آهْصی اػالم کٌذ، آصهْى اعتخذاهی ایي عاصهاى تشای

 افشاد دس ًظش گشفتَ اًذ کَ عطخ عْاد   ایي  تکلیف   افشاد تشگضاس خْاُذ ؽذ. دس ایي آصهْى، اعتاًذاسدُایی سا تشای تؼییي

 :1هی تاؽٌذ. دس ایي اهتذاى افشادی کَ هْفق تَ ؽشکت دس آصهْى اعتخذاهی عال    ّ سؽتَ تذصیلی اص جولَ ایي هْاسد

 .ًؾذٍ اًذ، تؼییي تکلیف خْاٌُذ ؽذ

  

 .سّی لیٌک سًگی کلیک کٌیذ ساٌُوا گام تَ گام اصالح تشک تذصیل دس عٌاد تشای کغة اغالػات تیؾتش دس هْسد

  

 خالصَ هطلة

تَ دس ایي هقالَ اص ایشاى تذصیل، دس هْسد عایت اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی صذثت کشدین. تَ غْسی کَ هشادل ّسّد 

اهکاًاتی کَ دس ایي عایت تشای کاستشاى اسائَ هی ؽًْذ سا هؾخص   سا تیاى کشدین ّ savad.ir عایت

اهکاًات هیض خذهت تشای کاستشاى آهْصػ دٌُذٍ تا کاستشاى عْاد آهْص هتفاّت اعت. ؽوا تشای دسیافت ًام   هؼوْال  کشدین.

 عایت  ؼَ دعْسی تَ اداسٍ ًِعت عْاد آهْصی ،کاستشی ّ سهض ػثْس خْد هی تْاًیذ تَ عَ سّػ هختلف هشاج

savad.ir   کٌیذ . دال تؼذ اص آى کَ ًام   دسیافت 98880011ّ اسعال کذ هلی تَ ؽواسٍ اعتؼالم ًِعت عْاد آهْصی

 .کاستشی ّ کذ هلی خْد سا دسیافت کشدیذ هی تْاًیذ تا ّسّد تَ عاهاًَ ًِعت عْاد آهْصی اص اهکاًات آى اعتفادٍ کٌیذ

استعالم کد ملی نهضت سىاد  دال داظش اًتظاس هی سّد ؽوا تا هطالؼَ ایي هقالَ اغالػات کاهلی دس هْسد عایتدس 

تَ دعت آّسدٍ تاؽیذ. دال اگش ًیاص تَ تْظیذات تیؾتشی دس هْسد ُش کذام اص تخؼ ُای تاال داؽتَ تاؽیذ هی تْاًیذ  آمىزی

 .تا هؾاّساى ایشاى تذصیل صذثت کٌیذ

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af/
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