
 

 
 

 ها مشارکت سایت در غیردولتی مدارس شهریه استعالم

دانش آموزانی که در مدارس غیردولتی درس می خوانند، باید مبلغی را به عنوان شهریه پرداخت 

نمایند. تمامی دانش آموزان پیش از ثبت نام در مدارس غیردولتی، باید از طریق سایت مشارکت ها، 

ئیس از میزان شهریه هر مدرسه اطالع داشته باشند. تعیین شهریه سامانه مشارکت ها، بر عهده ر

های مردمی وزارت آموزش و پرورش، می باشد. اگر  سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت

شما هم جز افرادی که هستید که می خواهید در این مدارس ثبت نام کنید، برای آشنایی با میزان 

ن چه که باید و نحوه پرداخت شهریه این مدارس، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه هر آ

بدانید را برای شما عزیزان  استعالم شهریه مدارس غیردولتی در سایت مشارکت ها در رابطه با

 .بیان خواهیم کرد

  

  

 �� اطالعیه ��

قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی، موسسان یا نماینده  16بر اساس ماده 

 تصویب و بررسی برای شهریه، الگوی تعیین 15ماده  حقوقی شان شهریه پیشنهادی را با توجه به

 .کنند می ارسال منطقه یا ناحیه/شهرستان پرورش و آموزش رئیس نظر زیر شورایی به

  



 

 
 

 mosharekatha.ir معرفی سایت مشارکت ها

پیش از آن که بخواهیم شما عزیزان را با نحوه استعالم شهریه مدارس غیردولتی در سایت مشارکت 

کنیم، بهتر است که با خود این سایت آشنا شوید. برای ارتقا دادن نظام آموزشی کشور، بهره ها آشنا 

مندی از مشارکت های همگانی در امر آموزش و پرورش و .... سازمانی با نام مراکز و مدارس غیردولتی 

ائه و توسعه مشارکت های مردمی، تاسیس شده است. این سازمان، برای بهبود عملکرد خویش و ار

تمامی خدمات خود، سایتی را با عنوان سایت مشارکت ها راه اندازی کرده است. سایت مشارکت ها 

  .مدارس غیردولتی برای خدمت رسانی به دانش آموزان و کارکنان این مراکز راه اندازی شده است

مردمی به عبارتی دیگر می توان گفت که سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های 

در راستای ارائه خدمات الکترونیکی اقدام به راه اندازی سامانه مشارکت های آموزش و پرورش به 

 تعیین آموزان، دانش نام ثبت شامل خدمات این  نموده است. mosharekatha.ir  نشانی اینترنتی

م به ذکر الز. شود می...  و مدارس کارکنان حقوق تعیین مدارس، شهریه استعالم مدارس، شهریه

است تا بدانید که تعدادی از این خدمات، به صورت رایگان در اختیار دانش آموزان یا کارکنان قرار 

 .می گیرد

  

 سایت استعالم شهریه مدارس غیردولتی

تعیین شهریه و استعالم شهریه، یکی از مهم ترین خدماتی است که سایت مشارکت ها ارائه می 

به راحتی  pvr.mosharekatha.ir والدین آن ها با مراجعه به سایتدهد. در واقع، دانش آموزان و 

می توانند از میزان شهریه مدارس غیردولتی را آگاه شوند. سپس، بر اساس بودجه ای که دارند، یکی 

از مدارس را انتخاب کره و در آن ثبت نام نمایند. تمامی مدارس غیردولتی در سر تا سر کشور می 



 

 
 

مانه شده و از تمامی خدمات آن استفاده نمایند. همان طور که در بخش ابتدایی توانند وارد این سا

مقاله بیان کردیم، تعیین شهریه سامانه مشارکت ها بر عهده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 

 .می باشد

ها الزم به ذکر است تا بدانید که عوامل مختلفی بر میزان شهریه و تعیین شهریه سامانه مشارکت 

تاثیر گذارند که برخی از این عوامل شامل: منطقه مدارس، استان مدارس و نوع خدمات ارائه شده 

توسط مدارس، می باشند. در واقع، شهریه هر یک از مدارس غیردولتی با یکدیگر متفاوت هستند. 

نطقه تهران با شهریه مدرسه ای دیگر در م 3به طور مثال: شهریه یک مدرسه غیردولتی در منطقه 

استعالم شهریه مدارس غیردولتی در سایت  متفاوت است. بنابراین، هر یک از افراد برای 4

مراجعه  pvr.mosharekatha.ir باید به استان و منطقه مورد نظر خود در سامانه مشارکت ها

 .نمایند

  

  

  .��بر روی لینک مربوطه کلیک کنید شهریه مدارس نمونه دولتی برای اطالع از�� 

  

  

 نحوه استعالم شهریه مدارس غیردولتی در سایت مشارکت ها

 هم اکنون که دانستید برای اطالع از میزان شهریه هر یک از مدارس غیردولتی باید به سایت

pvr.mosharekatha.ir  ،بهتر است بدانید که چگونه می توانید استعالم شهریه مراجعه کنید

https://irantahsil.org/tuition-schools-sample-government/
https://irantahsil.org/tuition-schools-sample-government/


 

 
 

مدارس غیردولتی در سایت مشارکت ها را انجام دهید. شما عزیزان برای این کار باید مراحلی را با 

 .دقت انجام دهید که این مراحل را در ادامه بیان خواهیم کرد

  

 ولتیراهنمایی تصویری نحوه ورود به سایت استعالم شهریه مدارس غیرد

همان طور که در بخش قبلی بیان کردیم، شما عزیزان برای استعالم شهریه مدارس غیردولتی در 

 :سایت مشارکت ها، باید مراحلی را طی کنید که این مراحل، شامل موارد زیر می باشند

 ونیکیدر مرحله اول، شما عزیزان باید در یکی از مرورگرهای خود اعم از : گوگل و .... نشانی الکتر ️✔

 pvr.mosharekatha.ir را وارد کنید. به یاد داشته باشید که برای این کار بهتر است تا از

 مرورگرهای گوگل کروم و یا فایرفاکس استفاده نمایید. پس از وارد کردن نشانی

pvr.mosharekatha.irاستعالم شهریه » ده و از منوی باالی صفحه، گزینه ، باید وارد سایت ش

 .را انتخاب کنید« 

در مرحله بعدی، شما عزیزان باید تمامی اطالعات خواسته شده که مربوطه به مدرسه مورد نظر  ️✔

شما هستند را وارد کنید. این اطالعات خواسته شده شامل: نوع واحد آموزشی، جنسیت، استان، نام 

 .واحد آموزشی، سال تحصیلی و ... می باشندواحد آموزشی، کد 

در مرحله نهایی، پس از این که شما عزیزان اطالعات را به درستی وارد کردید، نتیجه استعالم  ️✔

 .شهریه مدارس غیردولتی در سایت مشارکت ها، قابل مشاهده خواهد بود

  

https://prv.mosharekatha.ir/


 

 
 

الزم به ذکر است تا بدانید که برای استعالم شهریه مدارس غیردولتی در سایت مشارکت ها،  ��

حتما باید اطالعات کامل مدرسه اعم از: کد آموزشی، نوع واحد آموزشی، ناحیه آن و .... را بدانید. در 

 .غیر این صورت، نمی توانید از میزان شهریه آن ها مطلع شوید

  

  

 سامانه مشارکت ها مشاوره تعیین شهریه

برخی از والدین شهریه مدارس غیردولتی را نامعقول و زیاد می دانند. اما، بهتر است بدانید که این 

مدارس خدمات و امکانات بسیار زیادی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند. عالوه بر این، برنامه 

وامل سبب شده اند تا شهریه آن ها های آموزشی این مدارس، بسیار متنوع هستند. تمامی این ع

بیشتر باشند. همچنین، امکاناتی که در این مدارس وجود دارند و هزینه های مرتبط با آن ها، با 

دریافت شهریه تامین می شوند. لذا، طبیعی است که شهریه مدارس غیردولتی، هر سال تغییر نمایند. 

س، در هر یک از مقاطع تحصیلی، متفاوت می به یاد داشته باشید که میزان شهریه هر یک از مدار

، کمک ایران تحصیل باشند. اگر در این زمینه نیاز به کمک دارید، می توانید از مشاوران ما در

 .بگیرید

  

  

  .��، بر روی لینک زیر کلیک نماییدمشاوره تحصیلی رایگان برای دریافت�� 

  

https://irantahsil.org/
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 جدیدترین اخبار پیرامون شهریه مدارس غیردولتی

 شهریه ثابت مدارس غیردولتی سر به فلک کشید ��

 برای که دارند غیردولتی مدارس برخی از والدین دانش آموزان تمایل به تحصیل فرزندشان در

 آور سرسام افزایش از پیامی ارسال با ما خبرنگار شهروند .کنندمی پرداخت نیز شهریه آن

 .دارد رسیدگی درخواست مسئوالن از و داد خبر دولتی غیر مدارس ثابت هریهش

 روند نظارت بر نحوه آموزش و اداره مدارس غیردولتی البرز افزایش می یابد ��

روز دوشنبه در نشست هم اندیشی کارشناس مسووالن مشارکت های مردمی مناطق استان البرز، 

 کنند می تحصیل غیردولتی مدارس در البرز د دانش آموزاندرص ۱۶تا  ۱۵اظهار داشت: هرساله بین 

 کمبود دلیل به دولتی غیر مدارس فعالیت وی. کرد دفاع دولتی مدارس همانند آنها حقوق از باید که

 غیردولتی مدارس بر نظارت منظور به: کرد خاطرنشان و دانست مهم را استان در آموزشی فضای

 .طق فعال تر از گذشته عمل کنندمنا و استان نظارتی های تیم باید

 ضرورت بررسی بیشتر در الگوی شهریه مدارس کشور ��

 هماهنگی شورای اعضای فصلی جلسه اولین در یکشنبه ظهر اردستانی منصور

 اگر: کرد اظهار شد، برگزار شیراز در که کشور سراسر غیردولتی پرورشی و آموزشی مراکز مؤسسان

ماعی و عامل رشد و توسعه تلقی کنیم مراکز آموزشی و پرورشی اجت سرمایه را پرورش و آموزش

نقش مؤثری در این خصوص دارند. او افزود: اگر معیار ما در جامعه، دانایی و آگاهی باشد و افراد 

 .کندچنین پرورش یابند آن جامعه رشد می



 

 
 

 �� اطالعیه ��

تمامی فعالیت های مرتبط  می باشد که prv.mosharekatha.ir نشانی به سایت استعالم شهریه

 .شود می انجام با خدمات متنوع مربوط به مدارس غیرانتفاعی

  

  

  

 �� خالصه مطلب��

استعالم شهریه مدارس غیردولتی در  ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را با نحوه

کت ها بر اساس آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که تعیین شهریه سامانه مشار سایت مشارکت ها

قانون و مصوبه های قانونی است. لذا، هیچ یک از مدارس نمی توانند تعرفه های شهریه را بدون 

اجازه افزایش دهند. اگر نتوانستید با راهنمایی ذکر شده در مقاله از میزان شهریه مورد نظر خود 

یران تحصیل با داشتن چندین اطالع پیدا کنید، می توانید از مشاوران یاری بگیرید. مشاوران ما در ا

سال سابقه و اطالعات کافی، می توانند به شما عزیزان در این زمینه یاری برسانند. برای برقراری 

 .ارتباط با مشاوران ما می توانید با ما تماس گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید

  

  

 �� .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله ��



 

 
 

  

  

 


