
 

 
 

 

sida.medu.ir ل یتحص رانی+ راهنما ثبت نام | ا  دایس تی| ورود به سا 

غیر  و  آنالین  به صورت  ارائه خدمات  افزایش  با  همزمان  و  دوران شیوع ویروس کرونا  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 

اینترنتی نشانی  به  را  سیدا  سامانه  واقع  sida.medu.ir حضوری،  در  سیدا  اندازی سایت  راه  از  اندازی کرد. هدف  راه 

یکپارچه سازی فرآیند ثبت و دریافت نمرات در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد. تمامی اطالعات هویتی دانش آموزان اعم از  

نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، معدل و ... در این سامانه ثبت شده است و در هر زمانی معلمان و مدیران می توانند با  

  سامانه سیدا  ت اطالعات مورد نیاز اقدام کنند. دانش آموزان گرامی می توانند با ورود بهمراجعه به این سامانه نسبت به دریاف

آزمون های   انواع  در  ارزشیابی ماهانه،  آموزش و پرورش، عالوه بر مشاهده کارنامه و نمرات تحصیلی خود و دریافت 

که برای دانش آموزان در این سامانه ارائه  آغازین، پیشرفت تحصیلی، مشاوره ای و ... شرکت کنند و از امکانات رایگانی  

شده است، استفاده کنند. متقاضیان گرامی که در ورود به این سامانه با مشکل مواجه شده اند و یا موفق به ثبت نام در سامانه  

تلفن    )تنها از طریق 9099075307  سیدا نشده اند، می توانند با کارشناسان مجرب مرکز مشاوره ایران تحصیل به شماره

  .ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایند

  

 ضرورت ثبت نمرات در سامانه سیدا 

، سامانه ای تحت عنوان، سامانه سیدا توسط وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شد. این 1399چندی پیش در دی ماه  

  .کدام برای هدفی خاصی طراحی شده بودندوزارت خانه در گذشته نیز اقدام به راه اندازی چند سایت دیگر کرده بود که هر 

به دلیل محیط قدیمی، عدم هماهنگی، نداشتن پشتیبانی قوی، پر دردسر بودن برای کاربران، زیرساختارهای نامناسب و غیره  

 .سبب گشت تا نیاز به معرفی سامانه سیدا برای مدارس بیش از پیش احساس شود

ه شده است، در حال حاضر به انجام اولین و مهم ترین هدف آن یعنی یکپارچه سامانه سیدا که برای هدف های مختلفی تهی

  .سازی ثبت نمرات و نتایج ارزشیابی یا صدور کارنامه برای تمامی پایه ها و مقاطع تحصیلی می پردازد

متفاوت می باشد و  الزم به ذکر است که نحوه ثبت نمرات در سامانه سیدا برای مقاطع ابتدایی و مقاطع متوسطه اول و دوم  

 .می بایست مدیران و معلمان با روند درج نمرات آشنا گردند

به دلیل آن که این سامانه کار خود را نسبتا به تازگی و در سال های اخیر آغاز کرده است، ممکن است برخی کاربران آشنایی 

همین دلیل نیز، در ادامه قصد داریم تا عالوه بر   چندانی با فرآیند انجام امور مربوطه و امکانات سایت سیدا نداشته باشند. به

معرفی کامل سامانه سیدا، راهنمای کامل تصویری از نحوه ثبت نمرات در سایت سیدا و سایر اطالعات الزم در این مورد را  

 .آموزش دهیم

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


 

 
 

 

  

بر روی لینک   – pada.medu.ir سامانه آنالین پرونده دانش آموزی –سامانه پادا  برای آشنایی با نحوه ورود به     

 .مربوطه کلیک کنید

  

  

 sida.medu.ir | وسط معلمینمراحل آغازین ثبت نمرات در سامانه سیدا ت 

نخستین کاری که معلمان عزیز جهت ثبت نمرات در سامانه سیدا باید انجام دهند، دریافت رمز عبور از مدیر است. برای هر 

کدام از معلمان و مدیران رمز عبوری در نظر گرفته شده است که تنها مختص به کاربر مربوطه است و بدون آن ورود به 

ذیر نمی باشد. اگر برای اولین بار است که به این سایت مراجعه می کنید، مراحل اولیه و نکات بیان شده در  سامانه امکان پ

 .ادامه مطلب، در رابطه با نحوه ثبت نمرات و نحوه ورود به سامانه سیدا، می تواند برای شما مفید باشد

  

  :sida.medu.ir | نحوه ورود به سامانه سیدا آموزش و پرورش ��

 .کلیک کنیدsida.medu.ir  برای ورود به سایت سیدا در ابتدا الزم است تا بر روی آدرس اینترنتی    

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


 

 
 

خود را وارد کنید. منظور از نام کاربری همان کد ملی است.   رمز عبور  و  نام کاربری  در صفحه ای که باز می شود، باید    

گذرواژه یا رمز عبور نیز برای فردی که برای نخستین بار است به این سایت وارد می شود، همان کد پرسنلی می باشد. توجه  

یت حساب کاربری خود را  داشته باشید که پس از اولین بار ورود، بهتر است نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام کنید تا امن

 .افزایش دهید

   .با وارد کردن کد امنیتی نمایش داده شده در تصویر، می توانید وارد پنل کاربری خود در این سامانه شوید    

 

برای ورود به سامانه سیدا بهتر است که از مرورگر های فایرفاکس، کروم یا اکسپلورر استفاده کنید تا برای باز   :نکته       

 .شدن سایت با مشکلی رو به رو نشوید

 .ی برگردانیددر زمان وارد کردن اطالعات اعدادی خود مانند کد پرسنلی، زبان کیبورد خود را حتما به انگلیس :نکته       



 

 
 

در نهایت وارد پنل کاربری خود خواهید شد که در آن نام و نام خانوادگی معلم، نام و کد مدرسه، و مقطعی که در حال      

 .تدریس می باشید، را می توانید مشاهده کنید

 

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ون تیزهوشانسامانه مشاهده نتایج آزم برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با     

  

 روش ثبت نام دانش آموزان در سامانه سیدا 

یکی از نخستین کار هایی که مسئولین مدرسه می بایست انجام دهند، ثبت نام دانش آموزان در سامانه سیدا می باشد. بدون نام  

نویسی دانش آموزان توسط کارکنان مدرسه، ورود آن ها به سامانه امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل نیز در این قسمت  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/


 

 
 

م دانش آموزان در سایت سیدا را ارائه داده ایم تا آن دسته از کارکنانی که آشنایی با  راهنمای تصویری از چگونگی ثبت نا

  .نحوه ثبت نام ندارند، به راحتی بتوانند تمامی مراحل را طی کنند 

 :مراحل ثبت نام دانش آموزان در سامانه سیدا عبارت است از ��

شوند. پس از ورود به  sida.medu.ir  سیدا به نشانی اینترنتیدر مرحله اول الزم است تا کارکنان مربوطه وارد سامانه   ✔

سامانه می بایست کد ملی و کلمه عبور خود را در کادر های مشخص شده وارد کرده و پس از درج کد امنیتی گزینه »ورود  

انتخاب   را  کاربران« 

  .کنند

 

از قسمت »عملیات اولیه«، گزینه »شروع دوره تحصیلی« را که در منوی »سازمان دهی و ثبت نام« قرار دارد،   ✔

  .انتخاب کنید

د سامانه شوید. پس از ورود دوباره، بر روی گزینه  در این مرحله از سامانه خارج خواهید شد و الزم است تا مجددا وار ✔

»عملیات اولیه« مجددا کلیک کنید و پس از انتخاب گزینه »سازمان دهی و ثبت نام«، بر روی دکمه »ثبت آدرس پستی« 

 .کلیک کنید

س گزینه »تایید  در مرحله بعد از شما خواسته می شود تا اطالعات مورد نیاز را در کادر های مربوطه تکمیل کنید و سپ ✔

 .و اعتبار سنجی« را بفشارید



 

 
 

 

نید. سپس از قسمت »ایجاد رشته« در این مرحله از منوی »سازماندهی و ثبت نام«، گزینه »سازمان مدرسه« را انتخاب ک  ✔

 .پایه، رشته و ظرفیت موجود را وارد کنید و در نهایت بر روی گزینه »ثبت« کلیک کنید

در مرحله بعد گزینه ارسال به منطقه را بفشارید. )در صورت تایید، در قسمت »وضعیت« عبارت »ارسال به منطقه« به  ✔

 »تایید شده« تغییر خواهد کرد.( 



 

 
 

 

سپس بر روی گزینه »ثبت نام میان   در نهایت از بخش »عملیات اولیه« گزینه »عملیات پیش ثبت نام« را انتخاب کنید و  ✔

پایه« کلیک کنید. با طی کردن تمامی این مراحل می توانید لیست عناوین دانش آموزان خود را در پایه و رشته ای که وارد  

  .کرده اید، مشاهده کنید



 

 
 

 

  

  

بر روی لینک مربوطه کلیک   mypishkhan.com سامانه درخواست تاییدیه تحصیلی برای مشاهده نحوه ورود به�� 

 .کنید

  

  

 sida.medu.ir | نحوه ثبت نمرات مقطع ابتدایی در سایت سیدا

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-mypishkhan-com/


 

 
 

ی توضیح خواهیم داد. چنانچه در در این بخش از مقاله نحوه ثبت نمرات مقطع ابتدایی در سامانه سیدا را خدمت معلمان گرام

به شماره  ایران تحصیل  با کارشناسان مجرب مرکز مشاوره  با  توانید  با مشکل مواجه شدید، می  از مراحل زیر    هر یک 

را برای رفع مشکل خود   9099075307 بدون گرفتن کد( تماس بگیرید. کارشناسان ما شما  ثابت و  تلفن  از طریق  )تنها 

  .راهنمایی خواهند کرد

 :مراحل ثبت نمرات مقطع ابتدایی در سامانه سیدا عبارتند از ��

پس از ورود به صفحه  می باشد. sida.medu.ir اولین مرحله برای ثبت نمرات، ورود به سایت سیدا به نشانی اینترنتی ✔

 .اصلی، الزم است تا بر روی گزینه »عملیات ضمن سال« کلیک کنید

 

  

 .همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، می بایست بر روی گزینه »لیست کالس و ورود نتایج« کلیک کنید ✔



 

 
 

 

  

 .وی گزینه »ورود نتایج از طریق کالس توصیفی )معلم(« کلیک کنیدسپس الزم است تا بر ر ✔



 

 
 

 

  

 .سپس بر روی گزینه »انتخاب« کلیک کنید ✔



 

 
 

 

  

 .در این مرحله با انتخاب یکی از موارد نشان داده شده در لیست، مجددا کلید »انتخاب« را بفشارید ✔



 

 
 

 

  

کلید مشخص شده »دوره تحصیلی« مد نظر خودتان را انتخاب کنید تا بتوانید اطالعات درس را   در این مرحله با انتخاب ✔

 .مشاهده کنید



 

 
 

 

  

در مرحله پایانی بعد از ثبت کردن نمرات و اطالعات خواسته شده در هر بخش، با انتخاب گزینه »ثبت نتایج« نمراتی که   ✔

   .وارد کرده اید، ذخیره خواهد شد 



 

 
 

 

درج نمرات برای دانش آموزان دوره ابتدایی در سایت سیدا ابتدایی به عنوان ارزشیابی اصلی در نظر گرفته می   :نکته ��

 .شود و توصیفی خواهد بود

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید راهنمای ثبت ارزشیابی در سامانه سناد برای مشاهده�� 

  

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87/


 

 
 

 sida.medu.ir | نحوه ثبت نمرات مقطع متوسطه در سایت سیدا

نحوه ثبت نمرات در سامانه سیدا مقطع ابتدایی آشنا شدیم، بهتر است که با روش ثبت نتایج نمرات دانش آموزان حال که با  

  .مقطع متوسطه نیز آشنا شویم

در این مقطع نیز ابتدا الزم است که همان مراحل اولیه توضیح داده شده در باال را طی کنید. یعنی با وارد کردن کد کاربری 

 .رد پنل شخصی خود شویم. در ادامه با سایر گام ها آشنا خواهید شدو رمز عبور وا

  

  :sida.medu.ir| راهنمای تصویری ثبت نمرات متوسطه در سایت سیدا ��

پس از ورود به پنل کاربری خود الزم است تا از منوی »عملیات ضمن سال« گزینه »لیست کالس و ورود نتایج« را  ✔

 .بارت »ثبت نتایج ارزشیابی بر اساس کالس« کلیک کنیدانتخاب کنید و سپس بر روی ع



 

 
 

 

بخش های مربوط به »درس و معلم« و »نوبت تحصیلی« را تکمیل کنید.    وارد صفحه جدید خواهید شد که الزم است تا ✔

سپس در همین صفحه نمرات مورد نظر خود را در یکی از گزینه های مستمر اول و پایانی اول وارد کنید. پس از اینکه تمامی  

 .« کلیک کنیدنمرات را وارد کردید، بر روی گزینه »ثبت نمرات



 

 
 

 

  

ممکن است که شما به هر دلیلی جای برخی از نمرات را خالی گذاشته باشید و سامانه اعالم کند که مجموع اشتباه   :نکته ��

 .بوده است. اگر قصد دارید که همچنان این موراد را خالی بگذارید، منوی ثبت نمرات در سامانه سیدا را لمس فرمایید

  

همین روال را طی کنید و در نهایت به ثبت برسانید. همچنین، چنانچه پس از برای وارد کردن نمرات پایانی اول یا دوم نیز  

 .ثبت نهایی متوجه شدید در نمره یا نمراتی اشتباه کرده اید، مجددا می توانید برگردید و آن را ویرایش یا اصالح نمایید

  



 

 
 

 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید irtextbook.ir سامانه ثبت نام کتاب درسی  برای مشاهده نحوه کار با�� 

  

  

 sida.medu.ir | راهنمای دریافت کارنامه دانش آموزان از سامانه سیدا

عالوه بر توضیحاتی که در معرفی سامانه سیدا داده شده، یک مورد دیگر را نیز باید اضافه کنیم که ویژه دانش آموزان است. 

ری به مدرسه و تنها با ورود به سامانه  دانش آموزان با مراجعه به سامانه یکپارچه سیدا می توانند بدون نیاز به مراجعه حضو

  .سیدا آموزش و پرورش کارنامه و نمرات نیمسال اول و پایانی خود را مشاهده کنند

 :مراحل دریافت کارنامه دانش آموزان از سامانه سیدا عبارت است از ☑

فایرفاکس، یا اکسپلورر و    در مرورگرهای کروم، sida.medu.ir مرحله اول وارد کردن آدرس اینترنتی سامانه سیدا ✔

نام کاربری، رمز عبور، و کد امنیتی در صفحه اول   ورود به سامانه سیدا آموزش و پرورش می باشد. پس از وارد کردن

 .سامانه می توانید وارد پنل کاربری خود شوید

و سپس بر روی گزینه    پس از ورود به پنل کاربری، از قسمت »عملیات ضمن سال« عبارت »کارنامه« را انتخاب کنید ✔

 .تربیتی و کیفی« کلیک کنید –»کارنامه تحصیلی 

https://irantahsil.org/irtextbook-ir/


 

 
 

 

 .نمرات خود را مشاهده کنیددر مرحله بعدی با فشردن گزینه »انتخاب« می توانید   ✔



 

 
 

 

  

  

در سامانه همگام آموزش و پرورش بر روی لینک مربوطه کلیک   آزمون رغبت و توانایی پایه نهم برای ورود به�� 

 .کنید

  

 sida.medu.ir | نحوه چاپ کارنامه در سایت سیدا

اضافه بر سواالت مکرر در مورد نحوه ورود به سایت سیدا، بسیاری از دانش آموزان درخواست چاپ کارنامه خود را داشتند. 

  .در ابتدا انجام این کار با مشکالتی همراه بود

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85/


 

 
 

متوسطه اعالم کرد که این مشکل برطرف شده است و مدیران  خوشبختانه سنجش اداره کل قسمت دریافت کارنامه ابتدایی و  

انفرادی یا گروهی صادر  sida.medu.ir | می توانند با ورود به سامانه سیدا آموزش و پرورش ، کارنامه را به صورت 

  .نمایند

 :برای این منظور الزم است که عموامل اجرایی مدارس چند نکته را در نظر داشته باشند     

در هنگام ثبت نمرات در سامانه آموزشی سیدا دقت کافی را داشته باشند و پس از وارد نمودن همه آن ها حتما    دبیران    

 .دکمه ثبت نتایج را انتخاب کنند. همچنین معلمان باید فرم ارزشیابی را به صورت دست نویس نیز به مدرسه تحویل دهند

ی و تایید کند. بدین ترتیب، امکان تغییر توسط معلم یا افراد دیگر وجود مدیر مدرسه باید حتما نمرات وارد شده را ارزیاب    

 .نخواهد داشت

 .معاون اجرایی مسئول چاپ کارنامه از سامانه سیدا می باشد    

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید به درد چه رشته ای می خورید اگر می خواهید بدانید�� 

  

  

 sida.medu.ir | ز عبور در سایت سیدانحوه بازیابی رم

اینکه برخی از کاربران در هر سامانه، رمز عبور یا نام کاربری خود را فراموش کنند، امری تعجب بر انگیز نیست و ممکن 

  .است برای هر کسی رخ دهد

م یا مدیر به هر دلیلی رمز عبور تدبیری اندیشیده اند تا اگر معل sida.medu.ir | طراحان ثبت نمرات در سامانه یکپارچه سیدا

خود را فراموش کردند و یا مایل به تغییر آن بودند، به راحتی برای این امر اقدام نموده و مجددا قادر به ورود به سامانه سیدا 

 .آموزش و پرورش باشند

ری شما در سامانه سیدا مشخص اما نکته قابل توجه در این زمینه آن است که تغییر یا بازیابی رمز تنها توسط شخصی که کارب

برای مثال، رمز عبور معلم توسط مدیر، رمز مدیر توسط مسئول منطقه، و رمز مسئول  .کرده است، امکان پذیر می باشد

منطقه توسط غیره ریست می شود. از این روی در هنگام ورود به سامانه گزینه ای مبنی بر تغییر یا بازیابی رمز عبور قرار 

 .تداده نشده اس

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%af-%da%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%9f/


 

 
 

 :اما به طور کلی برای افرادی که قصد انجام این کار دارند، توجه به نکات زیر ضروری است

 .برای تعیین رمز جدید از حروف کوچک و بزرگ التین استفاده کنید    

 .بهتر است در این رمز اعداد را نیز به کار ببرید    

 .از وارد کردن کاراکتر بپرهیزید    

  

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید سامانه دریافت فیش حقوقی فرهنگیان fish.medu.ir–  برای ورود به�� 

  

  

 توسط مدیر  (sida.medu.ir) تعریف کاربر در سایت سیدا

ی باال در سطح ستادی، استانی، منطقه  ثبت نمرات در سایت سیدا به صورت سلسله مراتبی است و ابتدا باید کاربری رده ها

  .ای، مسئولین مدرسه و در نهایت دانش آموزان مشخص شود

روند نیز بدین گونه است که هر مسئول، رده پایین تر خود را تعریف و دسترسی های مجاز را برای وی تعیین می کند. ما در  

ا توسط مدیر و نحوه ورود به سامانه سیدا را در موقعیت بخش زیر سعی می کنیم به نحوه تعریف و معرفی کاربر سامانه سید

های مختلف شرح دهیم. اما چنانچه به مشکل دیگری مواجه شدید، می توانید با کارشناسان مجرب مرکز مشاوره ایران تحصیل 

 .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید 9099075307 به شماره

برای همکارانی که فاقد کد پرسنلی هستند، الزم است که مدیر ابتدا اطالعات اولیه را  :ن فاقد کد پرسنلیتعریف کاربرا    

وارد کرده، سازماندهی و ثبت نام را انجام دهد، مشخصات پرسنل غیر رسمی مدرسه را وارد و در نهایت دسترسی را ایجاد 

 .کرده و سایر اطالعات را تکمیل کنیدکند. در این مرحله، کد ملی را به جای کد پرسنلی وارد 

برای تعریف کاربری این همکاران نیز به ترتیب روبرو عمل کرد: مدیریت کاربران  :تعریف کاربران دارای کد پرسنلی    

ایجاد. دقت داشته باشید که با وارد کردن    —لیست پرسنل مدرسه در دوره جاری    —انتصاب و دسترسی    —در سامانه سیدا  

 .ی همکار، مشخصات وی قابل مشاهده خواهد بودکد پرسنل

  

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


 

 
 

 . کلیک کنید بر روی لینک مربوطه سامانه پشتیبانی همگام آموزش و پرورش برای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با�� 

  

  ثبت نمرات از طریق اپلیکیشن سایت سیدا

یکی دیگر از تسهیالتی که در معرفی سایت سیدا به آن اشاره شده است، امکان ورود به این سامانه از طریق اپلیکیشن سیدا  

ست در شرایط های  است. با توجه به آنکه این سامانه خدمات متفاوتی را ارائه می دهد و همکاران آموزش و پرورش ممکن ا

مختلف نیازمند ورود به آن باشند، استفاده از گوشی تلفن همراه و آشنایی با نحوه ورود به سامانه سیدا یک راهکار مناسب به 

 .شمار آید

در این اپلیکیشن همان امکانات نسخه تحت وب در نظر گرفته شده است. بنابراین، از این نظر جای نگرانی نیست. به عالوه،  

نحوه ورود به سامانه سیدا دقیقا مشابه روش تحت وب است. البته در مواردی مشکالتی نیز مشاهده می شود و برای اطالع  

)تنها از طریق تلفن  9099075307  سان مجرب مرکز مشاوره ایران تحصیل به شمارهاز نحوه رفع آن ها می توانید با کارشنا

 .ثابت و بدون گرفتن کد( تماس حاصل فرمایید

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید پشتیبانی همگام آموزش و پرورش سامانه برای مشاهده�� 

  

 sida.medu.ir | رفع خطاهای سایت سیدا

علی رغم اینکه با ورود به سامانه سیدا آموزش و پرورش می توان خدمات خوبی را دریافت کرد و این سایت توانسته است 

دارسی کند، اما گزارشاتی مبنی بر مشکالت ورود و کار با آن کمک شایان ذکری به یکپارچه سازی امور دانش آموزی و م

  .نیز ارائه شده است

برای مثال، برخی از مدیران در مورد مسائلی همچون عدم امکان پرینت کارنامه خبر دادند و اینکه با وجود آن که ثبت نمرات  

 .رنامه ها را دریافت کننددر سامانه یکپارچه سیدا انجام شده است، اما دانش آموزان نمی توانند کا

عده ای دیگر از همکاران درباره باز نشدن سیدا، عدم امکان مشاهده نام معلم یا مدیر، ارسال نشدن اطالعات کالس و دانش 

 .آموزان و غیره گالیه مند بودند

ین وجود، طراحان سامانه است. با ا sida.medu.ir | این ها تنها بخشی از نقص ها و خطاهای مشهود در سامانه یکپارچه سیدا

 .تالش بسیاری برای رفع این گونه کاستی ها کرده اند و به طور مداوم به روز رسانی این سامانه می پردازند

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/


 

 
 

  

بر روی لینک مربوطه  افت کارت ورود به جلسه امتحانات نهاییزمان و نحوه دری برای کسب اطالعات بیشتر از�� 

 .کلیک کنید

  

 sida.medu.ir |امکانات سامانه یکپارچه سازی دانش آموزان

خود یک خدمت بسیار در جهت ایجاد نظم و   sida.medu.ir گرچه ثبت نمرات در سامانه یکپارچه سیدا به نشانی اینترنتی

یستم های اینترنتی به شمار می رود، اما از همان ابتدا گفته شد که این کار تنها مربوط به فاز هماهنگی میان تمام مدارس و س 

اول آن است. بدین مفهوم که در حال حاضر نمرات دروس همه دانش آموزان مدارس عادی، بزرگساالن و استثنایی از طریق  

 .طریق ثبت و اعالم می گردد

مانه آموزشی سیدا ذکر شد، هدف اصلی ایجاد این سایت این است که دانش آموزان  در این میان، همانطور که در معرفی سا

از زمانی که در مقطع پیش دبستانی وارد مدرسه می شود و خود را در یک محیط آموزشی احساس می کند تا زمانی فارغ  

این، انتظار می رود که بعد از   التحصیل می شود، پرونده تحصیلی، پرورشی و بهداشتی او در این سیستم ثبت گردد. غیر از

ورود به سامانه سیدا ابتدایی امکان ارتقا پایه، ثبت نام، انتخاب واحد، اخذ کارنامه های ساالنه، درج نمرات و غیره نیز به این 

 .شیوه فراهم شود

مانه به مراکز آموزش عالی عالوه بر این، در آینده قرار است تا تاییدیه تحصیلی و گواهینامه پایان تحصیالت نیز در این سا 

 .ارسال گردد

  

 آموزش ثبت تصویر برای دانش آموزان در سایت سیدا

در این بخش از مقاله به بررسی نحوه ثبت تصویر برای دانش آموزان در سایت سیدا خواهیم پرداخت تا آن دسته از متقاضیانی 

  .حتی بتوانند مراحل مربوطه را طی کنندکه تمایل دارند تا عکس خود را در سامانه بارگذاری کنند، به را

  :مراحل ثبت تصویر برای دانش آموزان در سایت سیدا عبارت است از ��

و ورود به پنل کاربری خود، الزم است تا مانند تصویر  sida.medu.ir پس از وارد شدن به سایت سیدا به نشانی اینترنتی    

اندهی و ثبت نام« انتخاب کنید. از منویی که باز می شود، بر روی گزینه  زیر، گزینه »عملیات اولیه« را از منوی »سازم

 .»مشخصات فردی و پرونده تحصیلی دانش آموزان« کلیک کنید

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%aa/


 

 
 

 

صفحه ای باز خواهد شد که می توانید لیست دانش آموزان را مشاهده کنید. برای بارگذاری عکس در سامانه، الزم است      

 .تا از قسمت چپ هر اسم، گزینه »ویرایش« را انتخاب کنید



 

 
 

 

با انتخاب گزینه ویرایش، می توانید صفحه ای را که مربوط به مشخصات دانش آموز می باشد، مشاهده کنید. مطابق      

نظر خود را    تصویر، بر روی آیکون مداد کلیک کنید. در نتیجه می توانید از میان فایل های نشان داده شده، تصویر مورد

 .کیلوبایت باشد 50انتخاب کنید. توجه داشته باشید که حجم عکس انتخابی نباید بیش از 



 

 
 

 

بعد از اینکه تصویر مورد نظر خود را انتخاب کردید و عکس در سامانه آپلود شد، بر روی گزینه »اعتبار سنجی و تایید«     

 .کلیک کنید

  

  

 اخبار پیرامون سایت سیدا

 :نام کردند  سامانه سیدا« ثبت» هزار نو آموز در 22هزار کالس اولی در کرمانشاه /  34آمادگی برای سنجش  ��



 

 
 

در خصوص  کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه،    بیگی، رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اداره   محمد  علی          

برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نو آموزان بدو ورود به دبستان، اظهار کرد: امسال برای اولین بار سنجش  

 .خرداد سال آینده ادامه دارد 31ماه آغاز شده و تا  سالمت نو آموزان کالس اولی در زمستان، از اول بهمن

تان بدین منظور خبر داد و ادامه داد: سنجش با همکاری سازمان بهزیستی  پایگاه سنجش در سطح اس  15وی، از آمادگی           

 .و دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا است

کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: متولدین اول مهر    رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اداره         

گیری برای کار    توانند در راستای نوبت  رسد، می  سال تمام می  6  ها به  آن  سن   1402به بعد که اول مهر سال    1396سال  

 .سنجش سالمت به مدارس یا مراکز پیش دبستانی استان مراجعه کنند

هزار تومان اعالم کرد و گفت: نو آموزانی که پیش از این در   60وی هزینه سنجش سالمت نو آموزان کالس اولی را          

گیری    نسبت به نوبت my.medu.ir توانند از طریق سامانه الکترونیکی  اند می  ت نام شدهمراکز پیش دبستانی یا مدارس ثب

 .برای سنجش سالمت اقدام کنند

هزار   12نام کرده که حدود    هزار نفر هدف سنجش در سامانه سیدا ثبت  34هزار نفر از    22بیگی افزود: تاکنون حدود           

 .اند نام نکرده نفر تاکنون ثبت

نفر ثبت  22از والدین  وی            به موقع به سامانه  هزار  الکترونیک   my.medu.ir نام شده خواست، که  درگاه خدمات 

 .گیری سنجش سالمت نوآموزان اقدام کنندوزارت آموزش و پروش مراجعه کنند و نسبت به نوبت

دبستانی سطح    ست، به مراکز پیشنام نکرده نیز خواهزار نوآموزی که تاکنون ثبت  ۱۲این مسؤول همچنین از اولیای           

 .گیری اقدام کنند  استان مراجعه و نسبت به نوبت

حرکتی و یا هوشی   -های که مشکل شنوایی، بینایی، جسمانی  بیگی در توضیح اهمیت غربالگری نو آموزان، گفت: بچه          

به رفع نواقص اقداماتی انجام خواهد  شوند و با همکاری والدین نسبت  داشته باشند به مراکز تخصصی سنجش ارجاع داده می

 .شد

  

 خالصه مطلب

همانطور که در این مقاله گفته شد، سایت سیدا توسط وزارت آموزش و پرورش جهت افزایش ارائه خدمات اینترنتی و غیر  

عم از حضوری در زمان شیوع ویروس کرونا راه اندازی شد. این سامانه با هدف یکپارچه سازی اطالعات دانش آموزان ا

 نمرات تحصیلی، مشخصات فردی و ... راه اندازی شده است تا در زمان های مورد نیاز برای معلمین، مدیران و دانش آمزان 



 

 
 

اینترنتی  نشانی  به  پرورش  و  آموزش  سیدا  سامانه  به  ورود  و  نویسی  نام  از  پس  آموزان  دانش  باشد.  دسترسی    قابل 

sida.medu.ir مرات و کارنامه تحصیلی خود را مشاهده کنند و در انواع آزمون های آغازین،  می توانند ارزشیابی ماهانه، ن

مشاوره ای و استعداد یابی و ... به صورت رایگان شرکت کنند. با توجه به اینکه این سامانه به تازگی راه اندازی شده است، 

یازمند راهنمایی باشند؛ به همین دلیل نیز ممکن است برخی از کاربران برای ورود و درج نمرات و یا مشاهده کارنامه خود ن

  .در این مقاله راهنمای تصویری از چگونگی درج نمرات در مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم ارائه داده ایم

 نحوه بازیابی کلمه عبور و نیز رفع مشکالت احتمالی در زمان ورود به سامانه سیدا آموزش و پروش نیز شرح داده شده است؛

با این حال چنانچه پس از مطالعه دقیق این مقاله سوال و یا ابهامی در رابطه با این سامانه برای شما پیش آید، می توانید با  

)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن کد( تماس   9099075307 کارشناسان مجرب مرکز مشاوره ایران تحصیل به شماره

لفنی، می توانید سواالت خود را در قسمت دیدگاه برای ما نوشته و ارسال کنید. مشاوران حاصل فرمایید. عالوه بر مشاوره ی ت

 .ایران تحصیل در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ گوی سواالت شما خواهند بود

  

 .برای دانلود پی دی اف کامل مقاله ورود به سامانه سیدا آموزش و پرورش بر روی لینک مربوطه کلیک کنید      

 

 


