
 

 
 

 

 سامانه ساهت یبانیپشت

دانش آموزان پایه دوازدهم و افرادی که سالیان گذشته فارغ التحصیل شده اند و قصد ورود به دانشگاه و  

آزمون سراسری را دارند، می بایست کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کرده و در فرم ثبت نام شرکت در  

آزمون سراسری وارد کنند. برای اینکه سوابق تحصیلی دانش آموزان به درستی جمع آوری و ثبت گردد،  

مان  سامانه ساهت با هدف جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری، توسط ساز

آموزش و پرورش راه اندازی شد. در زمان ثبت نام کنکور سراسری که این سامانه با ترافیک سنگینی رو  

می گردند تا مشکالت پیش   پشتیبانی سامانه ساهت  به رو می شود، داوطلبان بیشتر از هر زمانی نیازمند 

را رفع کنند. در این مقاله ما به برخی از رایج ترین مشکالت سامانه ساهت پرداخته و سعی خواهیم  آمده  

کرد تا به صورت تصویری راهنما سامانه ساهت را ارائه دهیم. چنانچه زمان استفاده از این سامانه با مشکل  

ت خود را دریافت کنید. تا انتهای رو به رو شدید، این مقاله را به دقت مطالعه نمایید تا راهنمای حل مشکال

 .مقاله با ما همراه باشید 

 مشکل ورود به سایت ساهت 

الزم است تا در ابتدا در این سامانه ثبت  sahat.medu.ir   برای ورود به سامانه ساهت به نشانی اینترنتی

نام نمایید تا نام کاربری و رمز عبور سامانه برای شما ارسال شود. پس از ورود به این سامانه است که می  

توانید نسبت به دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی خود اقدام کنید. بعد از اینکه نام کاربری  

یافت کردید، از سربرگ موجود در این سامانه گزینه ورود به سامانه را انتخاب و رمز عبور خود را در

کنید  وارد  را  است  شده  خواسته  شما  از  که  مشخصاتی  و    .کرده 

گاه در زمان ورود به سامانه پیامی تحت عنوان »شماره تلفن وارد شده اشتباه می باشد« دریافت می کنید.  

زم استتا مجددا در سامانه ثبت نام نمایید تا نام کاربری و رمز عبور  برای رفع این مشکل سامانه ساهت، ال

  .جدید برای شما ارسال گردد 

https://irantahsil.org/?p=129363&preview=true
http://sahat.medu.ir/


 

 
 

 

توجه داشته باشید که در زمان ورود به سامانه ساهت، حتما فیلترشکن و یا هر نرم افزاری که  :ته مهم نک      

باعث تغییر آی پی شما می شود را خاموش کنید، چرا که این سامانه، سامانه داخلی بوده و آی پی های  

 .خارجی را ناشناس تشخیص می دهد 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید sahat.medu.ir   سامانه ساهت  برای آشنایی کامل با��

  

 پشتیبانی سامانه ساهت 

در زمان ثبت نام کنکور سراسری که متقاضیان زیادی برای دریافت کد سوابق تحصیلی خود به این سامانه  

یشتر شود و کاربران با ارور های مختلفی رو به مراجعه می کنند، مشکالت سامانه ساهت نیز ممکن است ب

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


 

 
 

رو شوند. پیشنهاد ما به شما این است که پیش از شروع ثبت نام کنکور سراسری کد سوابق تحصیلی خود 

 .را دریافت کنید 

 

اگر به هر دلیل پیشتر نتوانستید در این سامانه ثبت نام کنید و یا کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کنید، می 

تیبانان این سامانه  توانید با پشتیبانی سامانه ساهت تماس بگیرید. گاه به دلیل تقاضای بسیار، دسترسی به پش 

دشوار می گردد، در این هنگام می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در مجموعه ایران تحصیل تماس  

برقرار کنید. مشاوران ما با ارائه راهنما سامانه ساهت، شما را در مسیر دریافت کد سوابق تحصیلی خود 

  .همراهی خواهند کرد 

ی توانند چنانچه موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش  متقاضیان شرکت در آزمون سراسری م 

با کارشناسان ما تماس گرفته و دریافت این کد را به مشاوران ما بسپارند. ما در  دانشگاهی خود نشدند، 

  .کمترین زمان ممکن اطالعات سوابق تحصیلی را برای شما ارسال خواهیم کرد 



 

 
 

بر روی لینک مربوطه کلیک   ر و بهمنسامانه ثبت نام با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد مه  برای اطالع از   

  .کنید 

  

 فراموشی رمز عبور و نحوه بازیابی آن در سامانه ساهت 

در مرحله ثبت نام در سامانه ساهت، هر فردی کلمه عبوری را برای سامانه تعریف می کند؛ از آن جایی که  

فراموشی کلمه عبور وجود  استفاده از امکانات و اطالعات این سامانه مختص به زمان خاصی است، امکان  

  .دارد. بنابراین بهتر است که پس از نام نویسی در سامانه ساهت، کلمه عبور خود را یادداشت کنید 

اگر به هر دلیلی رمز عبور خود را فراموش کردید، می توانید با مطالعه راهنما سامانه ساهت که در این  

  .د بخش ارائه می شود، رمز عبور خود را بازیابی نمایی

  :راهنمای بازیابی کلمه عبور ��

اینترنتی می   sahat.medu.ir اولین گام برای بازیابی کلمه عبور، وارد شدن به سامانه ساهت به نشانی 

باشد. پس از ورود به سامانه، الزم است تا از سربرگ باالی صفحه گزینه فراموشی کلمه عبور را انتخاب  

  .کنید 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 

تلفنی را    با انتخاب گزینه فراموشی کلمه عبور، صفحه ای باز می گردد که الزم است تا کد ملی و شماره

لید ارسال کلمه عبور، کلمه عبور جدید که با آن در سامانه ثبت نام کرده اید، وارد نمایید و سپس با فشردن ک

  .خود را دریافت کنید 



 

 
 

 

  

کاربران گرامی می توانند در صورتی که با مشکالت سامانه ساهت در رابطه با رمز عبور مواجه شدند،    

  .با کارشناسان ما در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایند 

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید  ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی  برای اطالع از نحوه   

  

 اخبار مرتبط با سامانه ساهت

 :رسد درصد می  ۶۰تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور به  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa_%d9%86%d8%a7%d9%85_%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87_%d8%a8%d8%a7_%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82_%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c_/


 

 
 

محسن زارعی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: با توجه  

آموزان    به تغییرات کنکور از سال آینده مطابق مصوبه اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی، هم خود دانش

ین مصوبه تا چه میزان  و داوطلبان کنکور و هم والدین نیازمند دریافت توضیحات کامل هستند تا بدانند که ا

 .آموزان است و کجا دارای ایراد و نیازمند اصالح است  به نفع دانش 

زارعی با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح این مصوبه و جلوگیری از تضییع حقوق شرکت کنندگان در 

ا این نگرانی را ه  و تربیت سال  ها باشیم. دستگاه تعلیم   این آزمون عنوان کرد: باید بتوانیم پاسخگوی دغدغه 

آموز، خانواده، مدرسه و    خصوص در پایه دوازدهم، تمرکز دانش   های پایانی تحصیل به   داشت که در سال

آموز در آن رقم    رفت که قرار بود سرنوشت دانش  به تبع آن معلم همه به سمت یک آزمون سراسری می

 .بخورد 

تا کنکور هست، دانش آموز از نظام تعلیم و   زارعی ادامه داد: این دغدغه همواره وجود داشته است که 

رسد مصوبه    شود. تمام تالش ما این بود که توجه به سمت برنامه درسی برگردد. به نظر می   تربیت جدا می 

تربیت باشد که توجه دانش    تواند کمک خوبی برای دستگاه تعلیم و  اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی می 

 .آموزان و مدرسه بر برنامه درسی قرار بگیرد 

دهند که در سال اول    وی با بیان اینکه موضوع کنکور سر جایش است اما سهمی را به سابقه تحصیلی می

رسد گفت: از این جهت، مصوبه مذکور  درصد می ۶۰درصد است و در طول اجرا به  ۴۰اجرای مصوبه  

 .ق خوبی برای دستگاه تعلیم و تربیت است به نظر اتفا

  

 خالصه مطلب 

کد سوابق تحصیلی یکی از مهم ترین اطالعاتی است که در حین ثبت نام کنکور سراسری در فرم مربوطه 

درج می گردد. با افزایش تاثیر مثبت سوابق تحصیلی دانش آموزان در آزمون سراسری، اهمیت این کد نیز  

است؛ از این رو سازمان آموزش و پرورش سامانه ای را تحت عنوان سامانه ساهت  به مراتب افزایش یافته  

با هدف جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری راه اندازی کرده است. یکی از 

مشکالت سامانه ساهت، ضعیف بودن پشتیبانی آن است. در هنگام استفاده از این سامانه امکان بروز مشکل 

خطا بسیار است؛ به همین جهت سعی کردیم در این مقاله با ارائه راهنما سامانه ساهت، نحوه رفع برخی  و  

  .از این خطاها را آموزش دهیم

اگر در هنگام استفاده از این سامانه با مشکلی رو به رو شدید که در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته 

پشتیبانی    ما در مجموعه ایران تحصیل تماس گرفته و از امکان  است، می توانید با مشاوران و کارشناسان



 

 
 

ما استفاده نمایید. هم چنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. کامنت شما در کوتاه ترین زمان    سامانه ساهت 

  .ممکن از سوی کارشناسان ما پاسخ داده خواهد شد 

 


