
 

 
 

با توجه به اهمیت مسئله آموزش و پرورش، سازمان مدارس و مراكز غیردولتی و توسعه مشاركت های مردمی تاسیس شده است. این 

سازمان تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش فعالیت می كند و هدف آن گسترش و تقویت عدالت اجتماعی در مدارس و آموزشگاه 

در این مقاله  های مردمی برای ارائه بهتر خدمات خود دارای سامانه نیز می باشد. بنابراین های غیر دولتی می باشد. سازمان مشاركت

را بیان نماییم. پس پیشنهاد می  تغییر رمز در سامانه مشاركتها قصد داریم به بررسی سامانه مشاركت های مردمی بپردازیم و نحوه

ورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت اطالعات بیشتر در خصوص كنیم تا انتهای این مقاله را با دقت مطالعه كرده و در ص

 .بازیابی رمز سامانه مشاركتها با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

 نحوه ورود به سامانه مشاركتها

وارد نمایید. سپس الزم است تا بر  برای ورود به سامانه مشاركت ها ابتدا می بایست آدرس اینترنتی این سامانه را در مرورگر خود

قسمت ورود به سامانه كه در باالی صفحه اصلی سایت قرار دارد كلیک كرده و نام كاربری و رمز عبور خود را وارد كنید. نکته مهم 

  .كاربر داده شوداینکه نام كاربری، كد ملی هر كاربر است اما رمز عبور سامانه مشاركتها، باید توسط مسئولین مدرسه و یا مدیر به 

  

 �� اطالعیه ��

 . می باشد mosharekatha.ir  آدرس اینترنتی سامانه مشاركتها

https://mosharekatha.ir/
https://mosharekatha.ir/


 

 
 

 

  .احل می توانید وارد سامانه و میزكار خود شویدپس از انجام این مر



 

 
 

 

 mosharekatha.ir امکانات

 :شامل موارد زیر می باشد mosharekatha.ir امکانات سامانه

 ید در سامانه مشاركت هاثبت نام دانش آموز جد ��

 حذف دانش آموز از سامانه مشاركتها ��

 تغییر پایه گروهی دانش آموزان در سامانه مشاركتها ��

 تمدید قرارداد و ثبت مشخصات نیروهای مدارس غیردولتی ��

 ثبت مشخصات و حقوق و مزایای معلم ها و عوامل اجرایی ��



 

 
 

 تمدید ابالغ مدیر مدرسه ��

 تعیین شهریه ��

 دریافت دفتر آمار مدارس غیردولتی ��

 ثبت مشخصات و تصویر مجوز نوسازی ��

 مشاهده و تایید حقوق عوامل اجرایی و معلمان ��

 شركت در كالس های ضمن خدمت غیر حضوری ��

  اعتراض به میزان شهریه ��

  

  .��كلیک كنید دریافت كارنامه مدرسه با كد ملی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�� 

 بازیابی رمز سامانه مشاركتها

بسیار اتفاق می افتد كه كاربران یک سامانه رمز عبور ورود خود را فراموش كنند به همین دلیل هم قابلیت بازیابی رمز سامانه 

مشاركتها فراهم شده است. برای این كار پس از ورود به سایت مشاركتها باید از باالی صفحه بر قسمت ورود به سیستم كلیک شود. 

 .انتخاب شود "فراموشی رمز عبور " سپس نیاز می باشد تا لینک

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/


 

 
 

 

 .حال باید اطالعات خواسته شده وارد شوند



 

 
 

 

 .كلیک شود تا بازیابی رمز فراموش شده سامانه مشاركتها اتفاق بیفتد "ارسال "در پایان باید بر گزینه 

  تغییر رمز در سامانه مشاركتها

یر رمز در سامانه مشاركت ها پس از ورود به سایت می بایست از گوشه سمت چپ بر دكمه های تعبیه شده استفاده به منظور تغی

  .كرد كه اولین دكمه از سمت راست مربوط به تنظیمات می باشد و شکل آن شبیه چرخ دنده است

ر رمز عبور اقدام كرد و پس از انتخاب گزینه تغیی برای  با كلیک روی چرخ دنده یک لیست باز می شود كه از طریق آن می توان

 .باید رمز جدید را ثبت و حتما ذخیره سازی كرد "تغییر رمز عبور"



 

 
 

 

  .��كلیک كنید سامانه همگام برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�� 

 اخبار پیرامون سامانه مشاركتها

 .حداقل و حداكثر شهریه مدارس كشور اعالم شد ✅

یر دولتی و همچنین توسعه مشاركت های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفته است كه حداقل رئیس سازمان مدارس و مراكز غ

میلیون تومان است. آقای محمودزاده همچنین  ۳۵شهریه ثابت مدارس غیر دولتی برای سال جاری چهار میلیون و حداكثر این میزان 

صورت مجزا از طریق سامانه مشاركت ها به مدیر و موسس هر افزوده است كه شهریه ثابت و میزان شهریه فوق برنامه هر مدرسه به 

شهریه ابالغ شده برای مشاهده اولیاء  A3 مدرسه اعالم شده است. عالوه بر این او گفته است كه در هر مدرسه می بایست پوستر

 .دانش آموزان به دیوار نصب گردد

 

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


 

 
 

 اختیاری بودن هزینه كالسهای فوق برنامه ✅

و پرورش عنوان كرده است كه در سامانه مشاركتها شهریه فوق برنامه دانش آموزان نیز مشخص شده است و معاون وزیر آموزش  

هزینه سایر خدمات مانند لباس فرم، تغذیه، كالس های فوق برنامه، سرویس دانش آموزان و غیره جدا از شهریه ثابت است و پرداخت 

  .رس نمی توانند هزینه به عنوان كمک های مردمی از اولیا دریافت نماینداین هزینه ها كامال اختیاری می باشد. همچنین مدا

شود و در نهایت این عملکرد را به میزان آقای محمودزاده تاكید می كند سال تحصیلی آینده كارنامه موفقیت آمیز مدرسه بررسی می

 .زنیم شهریه گره می

 یق سامانه مشاركتهاگزارش تخلف شهریه دانش آموزان و حقوق معلمان از طر ✅

ها و  قانون تاسیس مدارس از طریق شورای نظارتی استان ۱۵آقای محمودزاده گفته است افزایش شهریه مدارس بر اساس ماده  

های  مناطق به صورت ساالنه انجام می شود و شهریه مدارس بر اساس امکانات تجهیزات فضا تعداد معلمان حقوق آنها و فعالیت

توانند در صورت تخلف مدرسه اعتراض خود را در و دانش آموزان یا معلمان می قرار داده می شود. بنابراین اولیا آموزشی مد نظر

 .سامانه مشاركت ها اعالم نمایند

  

  .��كلیک كنید سامانه المپیاد دانش آموزی برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد�� 

 �� خالصه مطلب

یح دادیم. عالوه با توجه به اهمیت و كاربرد سامانه مشاركتها در این مقاله به بررسی این سامانه پرداختیم و نحوه ورود به آن را توض

بر این به دلیل اینکه بسیاری از كاربران ممکن است رمز عبور خود را فراموش كرده باشند، طریقه بازیابی رمز سامانه مشاركتها را نیز 

دهند  بیان نمودیم. همچنین نحوه تغییر رمز در سامانه مشاركتها را برای آن دسته از كاربرانی كه می خواهند رمز عبور خود را تغییر

  .شرح دادیم

امیدواریم این مطالعه این مقاله برای شما عزیزان مفید بوده باشد اما در صورت داشتن هر گونه سوال یا نیاز به دریافت راهنمایی 

ارتباط  های بیشتر در مورد تغییر رمز در سامانه مشاركتها و یا بازیابی رمز سامانه مشاركتها می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل

برقرار نمایید و یا سوال خود را در انتهای این مقاله به صورت كامنت بنویسید تا مشاوران ما در كوتاهترین زمان ممکن به شما پاسخ 

 .دهند

 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/

