
 

 

باسمه تعالي

8از  1صفحه ی 

«1400 -1401تحصيليسال » دستورالعمل ثبت نام الكترونيكي مدارس شاهد

اركان و كليات ثبت نام : -1
ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان در مدارس شاهد بر اساس مقررات عمومي وزارت آموزش و پرورش در هر دوره تحصيلي و ضوابط تعيين شده -1-1

پذيرد.ميدر اين شيوه نامه انجام 

نمايند:ان اركان ثبت نام فعاليت ميه عنوب ستادهاي ذيل ،ريزي، هماهنگي، نظارت و پيگيري در امور ثبت نام مدارس شاهدبه منظور برنامه-2-1

 الف ( ستاد مركزي شاهد      

 ب  ( ستاد اجرايي شاهد استان

 ج   ( ستاد اجرايي شاهد شهرستان و منطقه

 د   ( ستاد ثبت نام مدرسه شاهد

ه از امور مربوط به ستاد مركزي شاهد از طريق اداره كل امور شاهد و ايثارگران و امور مربوط به ستادهاي اجرايي شاهد استان،شهرستان و منطق -1تبصره 

شود. امور شاهد و ايثارگران استان پيگيري و انجام مي ادارهطريق 

ستاد ثبت نام مدرسه شاهد مركب از:-3-1

 الف( مدير مدرسه به عنوان مسئول ستاد 

 ب ( يكي از معاونين به انتخاب مدير 

 پرورشي ج ( معاون اجرايي يا معاون فناوري و يكي ازمشاوران يا مربيان

نام همكاري نمايند.و قطعي با ستاد ثبت عوامل اجرايي مدرسه با توجه به نياز آموزشگاه در زمان ثبت نام موقت  - 2تبصره

دارد.در اختيار عموم قرار(    http://pada.medu.ir) سيدا و درگاهسامانه از طريق الكترونيكي هاي مربوط به شرايط و ضوابط ثبت نام اطالعيه-4-1

ستادهاي ثبت نام شاهد منطقه، شهرستان و استان در تابلو اعالنات ادارات  آموزان و شماره تلفنانه دانشزمان بندي، نحوه ي مراجعه متقاضيان، ميزان كمك سر

 گيرد.آموزان قرار رساني در دسترس داوطلبان و اولياء دانششده و اطالعات الزم از طريق پايگاه هاي اطالعآموزش و پرورش و مدارس شاهد استان نصب 

 تذكر: اطالع رسانی از طریق

مازجمعه و بنیاد شهید،تبلیغات در سطح شهرو تمامی مدارس استان«  انجام پذیرد.» صدا و سیمای استان، ن

.پذيردنامه انجام مياين شيوه  9آموزان با رعايت مفاد بند مشاركت مالي اولياء دانش -5-1

هاي ورودي و مياني موردتاكيد بوده و هيچگونه تغييريآموزان شاهد و غيرشاهد در پايهرعايت كامل ضوابط تعيين شده درثبت نام و ادامه تحصيل دانش -6-1

 باشد. خارج از ضوابط مقرر در اين شيوه نامه مجاز نمي

و ايجاد هماهنگي هاي الزم در سطح استان، (    http://pada.medu.ir) اسیدسامانه و روش ثبت نام الكترونيكي در به منظور توجيه شيوه نامه -7-1

 شود.استان تشكيل سات توجيهي با حضور كارشناسان و مسئولين پيگيري و مديران مدارس شاهد جلقبل از شروع ثبت نام ضروري است 

تذكر: هرگونه اقدام خارج از مصوبه ستاد مركزی شاهد تخلف محسوب می شود.

ظرفيت پذيرش، تركيب دانش آموزی و محدوده ثبت نام مدارس شاهد:  - 2
مي باشد.دانش آموزان شاهد و دانش آموزان غير شاهدبا عنايت به اهداف طرح نيمه متمركز، تركيب دانش آموزي مدارس شاهد شامل:  -1-2

 .و باالتر می باشد %25فرزندان شهداء ، آزادگان، جانبازان  منظور از دانش آموزان شاهد: -

می باشد. 6منظور از دانش آموزان غیرشاهد  :   دانش آموزان با اولویت ایثارگری و سایر اولویت ها ی مندرج درجدول بند  -       

مي باشد. نفر 30حداكثرپذيرش مدارس شاهد در تمامي دوره هاي تحصيلي در هر كالس ظرفيت  -2-2

افزايش كالس )ورودي و ميان پايه( منوط به اخذ مجوز از اداره كل امور شاهد و ايثارگران مي باشد.  -1تبصره 
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سواماندهي ب -2تبصره يوزي و  موه ر ظوور برنا يون بنياد شهيد و امور ايثارگران مناطق و استانها درخصوص ارائه آمار مربوط به دانش آموزان طرح شاهد به من تور ا ه

 زيزان و ثبت نام درمدارس شاهد با آموزش و پرورش همكاري نمايند.ع

 اجرايي شاهد استان برسد.به تائيد ستادمناطق و شهرستان هاي تابعه توسط ستاد اجرايي شاهد شهرستان و منطقه تعيين ومحدوده ثبت نام مدارس شاهد در-3-2

 شرايط عمومي ثبت نام و ادامه تحصيل در مدارس شاهد:-3
  آموزان شاهد و غير شاهد الزامي است:ثبت نام و ادامه تحصيل كليه دانش برايزيرشرايط عمومي  -1-3 

 دارا بودن صالحيت اخالقي و رفتاري -الف

 آموزان دختر(رعايت شئوناتو پوشش مناسب با دوره تحصيلي و سن دانش آموزان )خصوصاً حجاب برتر براي دانش-ب

 اده به حفظ شئونات و ارزشهاي اسالمي و تربيت دينيالتزام و پايبندي خانو -ج

 رعايت مقررات و آئين نامه هاي انضباطي، تربيتي و آموزشي مدارس شاهد -د

 سكونت در محدوده تعيين شده براي متقاضيان ثبت نام   -هـ 

 مجوز اداره شاهد منطقه مورد نظر بالمانع مي باشد.: ثبت نام فرزندان همكاران محترم فرهنگي و بنيادشهيد در محدوده محل كار والدين با تذكر

نوام احراز شرايط عمومي از طريق بررسي سوابق تحصيلي و تربيتي دانش آموز، با حضور دانش -2-3 بوت  آموزان و والدين آنها انجام مي شود و مسئوليت آن در ث

 ورودي و در ادامه تحصيل به عهده مدير مدرسه مي باشد. 

 و ادامه تحصيل دانش آموزان شاهد:  نحوه ثبت نام -4
نوش  ،( و تكميل فرم هاي مربوط    http://pada.medu.ir) سيداثبت نام دانش آموزان شاهد پس از ورود به سامانه  -1-4 سوته از دا قطعي مي باشد. اين د

يوري در  آموزان براي ثبت نام در پايه دهم بايد شرايط ورود به شاخه و رشته مورد نظر بر اساس نمون برگ هدايت تحصيلي را كسب نمايند.بديهي است صوميم گ ت

 خصوص دانش آموزان شاهدي كه فاقد شرايط مي باشند برعهده ستاد شاهد استان مي باشد.

 مدير آموزشگاه موظف است نسبت به رفع ضعف درسي دانش آموزان شاهد در طي سال تحصيلي اقدام نمايد.-2-4 

شوده  مدير مدرسه شاهد موظف است آخرين وضعيت تحصيلي تربيتي دانش آموزان شاهد را به تناوب در طي سال تحصيلي به همراه گزارش اقدامات انجام-3-4

 ستاد مذكوربا توجه به گزارش هاي ارائه شده درجهت ارتقاء وضعيت تحصيلي دانش آموزان اتخاذتصميم مي نمايد..اعالم نمايدبه ستاد اجرايي شاهد منطقه 

عودم ادامه تحصيل دانش آموزان شاهد در صورت عدم رعايت شئونات اسالمي و موارد انضباطي، منوط به اخذ مجوز از شوراي مدرسه مي باشد. در صور -4-4 ت 

بور  /منطقه ارسال و ستاد اجرايي شاهد شهرستان  /موارد بصورت مكتوب و محرمانه به شوراي راهنمايي و مشاوره شاهد شهرستان ،وراي مدرسهموافقت ش قوه  منط

 اساس پيشنهاد آن شورا تصميم مقتضي را اتخاذ مي نمايد.

 شاهد می باشد.تبصره : ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان جانباز مانند دانش آموزان طرح 

 آموزان غيرشاهد:اصي  ثبت نام و ادامه تحصيل دانش شرايط اختص -5
  5-1احراز شرايط علمي مطابق ضوابط مندرج در بند  -الف

 (با تاييد ستاد اجرايي شاهد منطقه و استان. 6-1كسب امتياز الزم )برمبناي شرايط علمي بعالوه امتيازات بدست آمده از جدول  -ب 

فور ثبت نام-ج شوماره دانش آموزان در پايه دهم منوط به كسب شرايط ورود به شاخه و رشته مورد نظر ) بدون در نظر گرفتن اولويتدانش آموز براي ثبت نام در  هودايت  7م 

 امتياز بندي مي باشد.  6-1و كسب امتياز الزم طبق جدول   5-1شرايط علمي ورود به پايه دهم مندرج در جدول  ب( بعالوه -الف همانتحصيلي يا 

بو-د حوراز درصورتي كه دانش آموزي به علت غيبت موجه )به تشخيص مديرمدرسه(موفق به شركت در امتحانات خردادماه نشده باشد، ادامه تحصيل وي منوط  ه ا

 .باشدنمرات امتحاني شهريورماه مي شرايط علمي با احتساب

خووب را در  درس 2درصد(در صورتيكه حداكثر در 25تا  فرزندان جانبازاندانش آموزان پايه ششم با اولويت ايثارگري )-ه لوي  موابقي خي خووب و  يواس  سوب مق ك

 را انجام دهند. سيدا نموده اند مي توانند ثبت نام موقت در پايه هفتم در سامانه  كسب1399-1400خرداد ماه 

 باشد بالمانع است.)خیلی خوب( و مابقي )خوب(از موارد ارزشيابي آنها  درس2در صورتي كه  6-1جدول بند 2رديف ادامه تحصيل دانش آموزان ابتدايي مشمول-و

شواهد ثبت نام دانش آموزان قبولي خرداد در پايه سوم دوره اول ابتدايي مدارس شاهد براي ورود به پايه چهارم دوره دوم ابتدايي -ز گور  سوه دي موان  در مدر در ه

 ادامه تحصيل محسوب شده و نياز به امتياز بندي مجدد ندارد. منطقه

فاقد حد نصاب علمي تعيين شده باشند، باتاييد مدير آموزشگاه و یک درس متوسطه( درصورتي كه درآموزان ميان پايه )دوره اول و دوم ادامه تحصيل دانش -ط

 رعايت ساير مقررات بال مانع است.

صواب  درس 2درصد( )ورودي و ادامه تحصيل( چنانچه حداكثر در 25دانش آموزان دوره دوم متوسطه با اولويت ايثارگري )فرزندان جانبازان تا  -ظ حود ن كمتر از 

 نمره را كسب نمايند مي تواننددر مدارس شاهد ثبت نام نمايند.
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 اهد:شرایط علمی ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان غیر ش -1-5   

 شرایط علمی

 ادامه تحصیل ورودی  پایه تحصیلی

  6دارا بودن شرايط عمومي وكسب امتيازالزم مطابق  جدول بند  اول ابتدايي

 كسب مقياس) خيلي خوب ( در تمامي دروس درخرداد ماه پایه دوم تاششم  ابتدایی
 

كسب مقياس  خيلي خوب در تمامي دروس در خردادماه يا كسب 

)خوب ( حداكثر )يك  درس ( و  )خيلي خوب ( در ساير  مقياس 

 دروس  در خردادماه

 هفتم پايه 

 

 )كسب مقياس خيلي خوب در تمامي دروس (    يا

درس و خيلي خوب در ساير دروس  1)كسب مقياس خوب در حداكثر  

 99-1400در خردادماه  پايه ششم ابتدايي سال تحصيلي ( 

 

 پايه هاي هشتم و نهم

 

و نمره حداقل  18كسب نمره قبولي در خرداد ماه با معدل كل  

 )ميانگين تكويني و پاياني خردادماه ( در تمامي دروس. 17

 16و نمره حداقل  17كسب نمره قبولي در خرداد ماه با معدل كل  

 )ميانگين تكويني و پاياني خرداد ماه( در تمامي دروس.

 پايه دهم

 

، ونمره ساالنه  17قبول خرداد ماه در پايه نهم با معدل كل حداقل 

 در تمامي دروس   15
 

 پايه هاي يازدهم و دوازدهم

 

و نمره ساالنه حداقل   16قبول خردادماه با حداقل معدل سال 

براساس مصوبه شوراي عالي آموزش و در دروس اختصاصي)  15

 پرورش( رشته تحصيلي مربوط.

 14و حداقل نمره ساالنه  15قبول خردادماه  با حداقل معدل سال 

در دروس اختصاصي ) براساس مصوبه شوراي عالي آموزش و 

 پرورش( رشته تحصيلي مربوط.

و يازدهم  پايه هاي دهم,

كاردانش  هنرستانهايدوازدهم 

مستقل يا    ایو  فنی حرفه

 ضميمه 

 

اي و كاردانش و شرايط علمي تعيين شده توسط ستاد اجرايي شاهد حرفه ابق ضوابط عمومي هنرستانهاي فنيمط

 استان

مدير مدرسه موظف است ليست دانش آموزاني كه به دليل نداشتن شرايط علمي و تربيتي از ادامه تحصيل آنها جلوگيري شده است را در : 1تبصره 

 اسرع وقت به اداره شاهد استان ارسال نمايد. 

شاهد استان  ادارهمي باشند بر عهده دانش آموزاني كه فاقد شرايط علمي و ادامه تحصيلتصميم گيري در خصوص ثبت نام  درموارد خاص،:  2تبصره 

 )اغماض از كسر نمره(مي باشد.
آموزان هاي باالتر مشكالتي را براي دانشهاي تحصيلي در پايهآموزان به ساير مدارس به علت كمبود كالس يا عدم تشكيل رشتهنظر به اينكه انتقال دانش -2-5

كه براي  ادامه تحصيل  شودي داير هاي تحصيلي به صورت متناسب، به نحوهاي ورودي و مياني و رشتهشود، كالسهاي پايهنمايد، تاكيد ميو اولياء آنان ايجاد مي

 آموزان در همان آموزشگاه مشكلي فراهم نشود.دانش

آموزان مجدداً بر آموزان واجد شرايط وجود ندارد، دانشهاي باالتر، ظرفيت كافي براي ادامه تحصيل دانشدرمدارسي كه به علت كمبود كالس درپايه -3-5

 ده و به ترتيب امتيازات مكتسبه، ثبت نام خواهند شد. امتيازبندي ش 6-1اساس امتيازات جدول بند

 نحوه امتياز بندی ثبت نام داوطلبان غير شاهد : -6

آيد. ذيل، امتياز بندي شده و از آنان ثبت نام موقت بعمل مي هاي مندرج درجدولدانش آموزان غيرشاهد درصورت دارا بودن شرايط عمومي برحسب وضعيت -1-6

مسئوليت باشد. دقت كامل در محاسبه و اعمال امتيازات مورد تاكيد بوده و ط به كسب امتياز الزم و احراز ساير شرايط مندرج در اين شيوه نامه ميثبت نام قطعي منو

 عهده مديرآموزشگاه است. آن به

 توضیحات و مدارك مورد نیاز میزان امتیاز وضعیت دانش آموز ردیف 

ت 
وی

اول

ی
گر

ار
یث

ا
 

 آموز جانباز*دانش  1
 

 توسط متقاضی سیداثبت كد ایثارگری در سامانه  امتیاز(    3000)

 توسط متقاضی سیداثبت كد ایثارگری در سامانه  امتیاز (   2000) درصد   25*فرزند جانباز تا  2
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و  %70خواهر و برادرشهید و جانباز   3

باالتر

امتیاز  500دهر مور

شناسایی معتبر از بنیاد شهید و معرفی نامه یا كارت 

امور ایثارگران امتیاز   1400حداكثر -امتیاز   700هرمورد و باالتر  %70نوه شهید و نوه جانباز  

امتیاز  700نوه شهید اتباع

4
فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی

سال دفاع مقدس   8خدمت بسیجییان در جبهه در 

  40)هر ماه ماه( : 96حداكثر  ( 67تا شهریور  59)شهریور 

امتیاز(

ج یا جهاد گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسی 

)با قیدمدت حضور داوطلبانه   6-2سازندگی مطابق بند

درجبهه یا منطقه جنگی   مطابق  با گواهی معتبر(

گواهی معتبر از حوزه  ایثارگران سپاه امتیاز  40هر ماه   فرزند رزمنده جبهه مقاومت **   5

6

فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه

سال 8حضور در جبهه و مناطق جنگی در -الف

حداكثر  –67تا شهریور  59دفاع مقدس  )شهریور

 متیاز ا 20ماه(:هرماه    96

به  1/7/67امنیتی از تاریخ حضور در مناطق -ب

 امتیاز( 2ماه )به ازای هر ماه  90بعد حداكثر

به  1/7/67حضور در مناطق عملیاتی از تاریخ  -ج

 امتیاز(  5/1ماه به ازای هر ماه  60بعد حداكثر 

حضور در مناطق امنیتی )شمال غرب ایران( از  -د

 ماه(  18)به مدت  31/6/59لغایت  1/1/58تاریخ 

امتیاز  15هر ماه 

(6-2) بند  گواهی معتبر از مراجع مذكور در

با قید مدت  حضور در و عملیاتی

معرفی نامه یا كارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و  امتیاز  100هر مورد  درصد  69تا 50نوه جانباز - نوه آزاده  7

امور ایثارگران امتیلز    150هر مورد   درصد  69نوه آزاده با جانبازی تا 

8

،مورد(2درصد )49نوه جانباز تا -

امتیاز   50هر مورد  ورد( م 2سالله )نتیجه ( شهید ) -

معرفی نامه یا كارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و 

امور ایثارگران

به باال و %50فرزند همسر)شهید،جانباز 

آزاده(

معرفی نامه یا كارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امتیاز    50

امور ایثارگران

امتیاز70امتیاز  حداكثر   5هرماه   نوه رزمنده
  6-2مطابق بندحضور در جبهه گواهی معتبر -

با مهر برجسته شمیم شاهدجهادی گروه معرفی نامه از ماه 100امتیاز حداكثر  3هر ماه شمیم شاهد گروه جهادی فرزند 

خواهرزاده یا برادرزاده شهید و -

به باال  %70جانباز

معرفی نامه یا كارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امتیاز   100هر مورد 

 امور ایثارگران

ها
ت 

وی
اول

ر 
سای

9
حافظ قرآن كریم

امتیاز  15هر جز 
ارئه گواهی معتبر از واحد مرتبط اداره كل آموزش و پرورش استان  -

10

حائز رتبه اول تاسوم در مسابقات 

آن و حفظ، مفاهیم ، قرائت قرساالنه

نهج البالغه آموزش و پرورش 

 درسطح منطقه، استان، كشورو

بین المللی 

 امتیاز  5مسابقات در سطح منطقه   

 امتیاز 30مسابقات در سطح استان   

 امتیاز  50مسابقات در سطح كشور   

 امتیاز  60مسابقات در سطح  بین الملل   

امتیاز  می باشد 150تذكر: حد اكثر امتیاز در این بخش   

گواهی معتبر از واحد مرتبط در اداره آموزش و  -

 پرورش منطقه ، استان، حوزه ستادی  

گواهی از منطقه پذیرفته شود( 2)حداكثر 
 

11
در حائز رتبه اول تا سوم 

ورزشی و  مسابقات فرهنگی ، هنری ،

علمی دانش آموزان 

،استان،كشور و بین المللیمنطقه

 امتیاز  5مسابقات در سطح منطقه   

امتیاز 30مسابقات در سطح استان   

امتیاز  50مسابقات در سطح كشور   

 امتیاز  60مسابقات در سطح  بین الملل   

امتیاز  می باشد 150اكثر امتیاز در این بخش   تذكر: حد 

 گواهی از منطقه پذیرفته شود. 3حداكثر -

گواهی صادره از واحد مرتبط در اداره آموزش و -

 پرورش منطقه ، استان ، حوزه ستادی 

مسابقات علمی شامل  المپیادهای علمی و -

جشنواره خوارزمی
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فرزند كارمند رسمی  و پیمانی 

آموزش و پرورش  و بنیاد شهید 

شاغل در طرح شاهد

 (:1399-1400اشتغال فعلی )سال جاری( در طرح شاهد )

امتیاز   20ساعت درهفته 6عوامل آموزشی به ازای هر  -1

امتیاز   15ساعت در هفته  6عوامل اداری  به ازای هر -2 

آخرین حكم استخدامی یا ابالغ رسمی مبنی بر -

اشتغال  موظف در طرح شاهد در سال تحصیلی 

 جاری



 

 

 
 

 8از  5صفحه ی 

سابقه سنوات گذشته  خدمت )آموزشی ( تا -3

ساعت  در طرح شاهد   24به نسبت ، 1399-1400پایان

سابقه سنوات گذشته )اداری( در طرح  -امتیاز  8هر سال 

 امتیاز 10شاهد هر سال 

 حداكثر امتیاز این بند برای زوج كارمند و فرهنگی

 امتیاز است .  300)شاغل در طرح شاهد( 
 

 

 

 گواهی سوابق خدمت درطرح شاهد-

 از مراجع ذیربط 

 

آموزان متقاضی ثبت نام در دانش 

 مدرسه شاهد محل تدریس والدین

 ساعت  12امتیاز، با حداقل 25ساعت  6به ازای هر 

 امتیاز100حداكثر  -( 1399-1400تحصیلی)ابالغ سال 
 با تایید ستاد اجرایی شاهد منطقه
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فرزندان كاركنان رسمی آموزش 

 وپرورش شاغل در مدرسه ایثارگران

 :(1399-1400) فعلی  در مدارس ایثارگراناشتغال

ساعت  موظفدر  6عوامل آموزشی به ازای هر-1

 امتیاز  8هفته 

ساعت موظفدر هفته  8عوامل اداری به ازای هر  -2

 امتیاز  8
 

 آخرین حكم استخدامی یا ابالغ رسمی -

 تغال موظف در مدرسه ایثارگران دراش

 ( 1399-1400)سال تحصیلی  جاری 

 سابقه خدمت تمام وقت موظف در مدارس ایثارگران

 امتیاز 4هر سال 

فرزندان فرهنكیان  شاغل به تدریس  14

و غیر در مدارس مناطق امنیتیدرگیر

 درگیر

 امتیاز  100

 به تشخیص ستاد شاهد منطقه

 

و  فرزندكارمندرسمی آموزش و پرورش  15

()مامور بنیاد شهید )شاغل یا بازنشسته

 یا انتقالی به ادارات دیگر(

 امتیاز ( 5هرسال سابقه خدمت رسمی یا پیمانی  : ) 

 امتیاز  300حداكثرامتیازسابقه خدمت زوج كارمند : 

 

آخرین حكم استخدامی صادره در سال جاری -

 )برای شاغلین(

آخرین حكم بازنشستگی )برای بازنشستگان( و  –

گواهی سوابق خدمت در آموزش و پرورش )برای 

 مامورین و انتقالی ها(
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 فرزند یا نوه خیرمدرسه ساز
 

 امتیاز (   120احداث و ساخت مدرسه ) -الف

 امتیاز(  80اهداء زمین ) -ب  

 
 

 استانارائه گواهی از اداره كل نوسازی و تجهیز مدارس 

 امتیاز علمی  دانش آموز 17

( + نمره تراز  +  30  ثبت نام در پایه دهم : ) معدل × -1

امتیاز بابت  50امتیاز بابت كسب اولویت الف یا  150

 كسب اولویت ب
( و 30 ) معدل كل ×  ثبت نام در میان پایه متوسطه اول -2

  ( 30  × متوسطه دوم ) معدل سال  

 كارنامه تحصیلی دانش آموز -

 

قــرر  6-1( جدول  17تا  3( گروه اولویت های ایثارگری نسبت به اولویت های ) 2و  1متقاضیان ردیف های) -* در صورت ثبت نام موقت در موعد م

 ( به ترتیب اولویت جانبازی، ثبت نام قطعی می گردند.    http://pada.medu.ir) سیدادرسامانه 

از مدرسه شاهد دوری و نزدیكی محل سكونت  هستند ، )در شرایط مساوی( 6-1برابر یا فاقد امتیاز جدول بند آموزانی كه با امتیاز برای دانش -*

 مالك اولویت  پذیرش خواهد بود. 

ایثارگران درصورت جانبازی یا شهادت رزمندگان جبهه مقاومت تا زمانی كه تحت پوشش بنیاد شهید قرار نگرفته اند. با گواهی صادره از سوی -**

 سپاه ثبت نام قطعی خواهند شد.

 كاركنان شاغل در طرح شاهد عبارتند از :  -1تبصره 

اعضاي شوراي  اعضاي ستاد اجرايي شاهد استان، شهرستان و مناطق،كاركنان مدارس شاهد و عوامل طرح پراكنده، كاركنان اداره كل امور شاهد و ايثارگران، -الف 

 مناطق،كارشناسان امور شاهد و ايثارگران استانها، شهرستانها ومناطق.مشاوره شاهد استان و 

 كاركنان اداره كل آموزش و كارشناسان امورآموزشي، فرهنگي و مشاوره استان، شهرستان و مناطق بنياد شهيد و امور ايثارگران.–ب 

 امی، بسیجی و جهادی( بر اساس جدول ذیل می باشد.مراجع قانونی صادر كننده گواهی حضور درجبهه )برای نیروهای نظامی ، انتظ -2-6

 مرجع صدور گواهی حوزه صدور گواهی نام سازمان ردیف



 

 

8از  6صفحه ی 

مركز عمليات و خدمات نيروي انسانيدرسطح مركزستاد كل نيروهاي مسلح1

معاونت نيروي انسانيدرسطح مركزآجا2

اجراييات حوزه مركزيالف: فرماندهي پشتيباني و درسطح مركزسپاه3

ب: مديريت منابع انساني ويژه مسئولين

معاونت اداري و نيروي انسانيدرسطح مركزوزارت دفاع و پشتيباني ن.م.4

معاونت  نيروي انسانيدرسطح مركزنيروي انتظامي ج.ا.ا.5

انتظاميمعاونت  نيروي انساني منطقه يا ناحيه درسطح مناطق و نواحي انتظامي

معاونت  نيروي انسانيدرسطح مركزنيروي زميني ارتش ج.ا.ا6

معاونت  نيروي انساني لشكر، تيپ يا مرز مستقلدر سطح لشكر ها ، تيپها و مراكز مستقل

معاونت  نيروي انساني مناطقدرسطح مركزقرار گاه پدافند هوايي آجا7

درسطح مناطق هوايي

مركز عمليات و خدمات نيروي انسانيدرسطح مركززميني سپاهنيروي 8

معاونت  نيروي انساني لشكر، تيپ يا مرز مستقلدرسطح لشكر ها ، تيپها و مراكز مستقل

مركز عمليات و خدمات نيروي انسانيدرسطح مركزسازمان بسيج مستضعفين9

انساني منطقه يا ناحيه يامقاومتمعاونت  نيروي درسطح مناطق و نواحي مقاومت

معاونت  نيروي انسانيدرسطح مركزنيروي هوايي و دريايي ارتش ج.ا.ا10

معاونت  نيروي انساني پايگاهپايگاه هاي هوايي و دريايي

مركز عمليات و خدمات نيروي انسانيدرسطح مركزنيروي هوايي و دريايي سپاه11

معاونت  نيروي انساني پايگاههوايي و درياييدرسطح پايگاه هاي 

شرق از  مرجع صدور گواهي براي نيروهاي اعزامي از جهاد سازندگي ، وزارت جهاد كشاورزي مي باشد  )حضور در هشت سال دفاع مقدس شمال غرب  و جنوب-

 (.1371لغایت سال  20/5/1358تاریخ 

حداكثر به  1367تا شهریور  31/6/1359از س مرجع صدور گواهي براي كاركنان صداو سيما و يا وزارت بهداشت و درمان در طول هشت سال دفاع مقد-

توسط معاونت هاي اداري سازمان هاي مذكور صورت مي پذيرد.ماه  96مدت 

امتیاز محاسبه گردد.  15ماه( هر ماه  18)به مدت  31/6/59لغایت  1/1/58تذكر: گواهی های صادره از حضور در مناطق امنیتی )شمال غرب ایران( از تاریخ 

:و غير شاهد شاهدو مراحل ثبت نام دانش آموزان  زمان بندی - 7
شود.انجام مي سيدااي ورودي دوره هاي ابتدايي و متوسطه اول و دوم صرفاً از طريق سامانه ه آموزان شاهد و غيرشاهد درپايهثبت نام و پذيرش دانش -1-7

(.سيدا)خارج از سامانه  تيرماه به مدت دوهفته  توسط ستاد ثبت نام مدرسه انجام خواهد شدپنجم ثبت نام و پذيرش دانش آموزان در پايه هاي ورودي مدارس فني و حرفه اي از :تبصره

:زمان ثبت نام موقت -2-7

خرداد ماه  25لغایت خردادماه پایه اول ابتدایی از اول -

تیر ماه  15خردادماه لغایت  22پایه هفتم متوسطه دوره اول از -

 تیرماه  25لغایت تیر ماه  اولپایه دهم متوسطه دوره دوم از-

در موعد مقرر با ارائه مدارك توسط اولياء به مدرسه، قطعي محسوب مي گردد. سيداثبت نام دانش آموزان شاهد پس از ثبت اطالعات در سامانه  -3-7

 انجام مي پذيرد. (     http://pada.medu.ir) سيداآموزان غير شاهد : در دو مرحله ) ثبت نام موقت و ثبت نام قطعي ( به شيوه امتيازبندي از طريق سامانه ثبت نام دانش-4-7

را تكميل نمايند. "نمون برگ ثبت نام موقت "ا بودن شرايط اوليه ثبت ناممراجعه نموده و در صورت دار سيدااولياء دانش آموزان غير شاهد در موعد مقرر جهت ثبت نام موقت به سامانه 

، هنگام ثبت نام الزامي است.سيداحضور حداقل يكي از والدين و ارائه اصل مدارك ثبت شده در سامانه  -5-7

 مسئوليت تطبيق و تاييد نهايي مدارك دريافتي از اولياء برعهده مدير آموزشگاه مي باشد.

اقدام درصورت نقص مدارك، ولي دانش آموز مي تواند حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم، نسبت به رفع نقص و تحويل مدارك به مسئول مربوط  :تبصره

شود.تلقي مي  كان لم یكننمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور هيچ گونه مدرك يا ادعايي پذيرفته نخواهد شد و ثبت نام موقت، 

ذخيره ( از طريق از بين متقاضيان ثبت نام در پايه هاي ورودي ) اول ابتدايي، پايه هاي هفتم و دهم ( در مدارس شاهد به ميزان دو برابر ظرفيت ) اصلي و-6-7

ي به والدين اقدام نمايند.اعالم مي گردد. مديران محترم پس از دريافت اسامي موظفند از طريق سيستم پيامكي نسبت به اطالع رسان سيداسامانه 

نسبت به تائيد ثبت نام دانش آموزان پذيرفته شده اقدام نمايند. سيدااطالعات ثبت شده در سامانه  س از تطبيق مدارك دانش آموزان بامديران مدارس شاهد موظفند پ -7-7



 

 

 
 

 8از  7صفحه ی 

 :ثبت نام پايه های مياني –8
( انجام مي  6-1)با شيوه امتياز بندي طبق جدول مرداد 10لغایت  1ثبت نام موقت پایه های میانی از تاریخ در صورت وجود ظرفيت در مدارس شاهد،  -1-8

توسط  ز تائيد مداركمديران محترم بعد ا.ثبت نمايد سيداموظف است مشخصات كليه متقاضيان ثبت نام در ميان پايه را در سامانه پذيرد. مدير محترم آموزشگاه 

 .دناقدام نماي مردادماه 16حداكثر تا سيدانسبت به تائيد نهايي در سامانه نفر 30داكثر حي مانده تا ستادهاي اجرايي شاهد منطقه و استان مطابق ظرفيت باق

 نفر مجاز نمي باشد. 30ثبت نام دانش آموزان در كالس هاي پايه هاي مياني بيش از : 1تبصره 

: كالسهایی كه در سنوات گذشته مجوز ظرفیت باالتر از حد مجاز را دریافت نموده اند، در صورت خروج دانش آموزان، جایگزینی و ثبت نام 2تبصره

 ممنوع می باشد. نفر 30دانش آموز جدید، بیش از 

 ظرف یک هفته. ستاد مذكور، اعتراضات واصله را حداكثر مي باشدمرجع رسيدگي به اعتراضات متقاضيان ثبت نام، ستاد اجرايي شاهد شهرستان و منطقه  -2-8

 نمايد.بررسي نموده و نظر نهايي را اعالم مي

 .باشدآموزان غیر شاهد خارج از زمان بندی تعیین شده مجاز نمیثبت نام دانش  -3-8

 ميزان مشاركت مالي اولياء دانش آموزان:–9
آموزان در قالب كمك سرانه تامين و اعتباراتطرح شاهد و مشاركت مالي اولياء دانشطريق وزارت آموزش و پرورش, آموزشي و پرورشي مدارس شاهد از  ارائهخدمات هزينه -1-9

 پرداخت مي شود.

با رعايت ساير شرايط و ضوابط خواهد بود. بديهي  17/10/97مورخ  211593/500برابر دستورالعمل مالي ابالغي به شماره كليه وجوه دريافتي و هزينه هاي آنها -2-9

 است مديران مكلف به اجراي دقيق ضوابط مندرج در دستور العمل مربوط مي باشند.

 شود.جدول ذيل تعيين مي براساس1400 – 1401 براي دانش آموزان غير شاهد در سال تحصيليء ميزان مشاركت مالي اوليا -3-9

 كمك سرانه مشاركت دانش آموزان غير شاهد                                                       

 حداكثر حداقل دوره تحصيلي

 ريال000/000/10 ريال000/200/5 ابتدايي

 ريال  12/ 000/000 ريال  000/100/6 دوره اول متوسطه 

 ريال 000/500/15 ريال  000/400/7 دوره دوم متوسطه  

و همچنين موقعيت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مناطق تابعه، وجوه فوق برنامه قطعي  9 -3،  9 -2،  9 -1ستاد اجرايي شاهداستان با عنايت به  بندهاي  -4-9

 نمايد.جداگانه( تعيين و به ستادهاي اجرايي شاهد مناطق ذيربط ابالغ ميدانش آموزان غير شاهد را براي هريك از مدارس شاهد )به صورت 

 مصوب ستاد اجرايي شاهد استان معاف مي باشند.كمك سرانه درصد وجوه  40از پرداخت  %49جانبازان تا : 1تبصره 

 ستاد اجرايي شاهد استان معاف مي باشند. درصد مبلغ كمك سرانه مصوب 30پرداختهمكاران محترم فرهنگي و كاركنان محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران از : 2تبصره 

 .افراد ذينفع فقط از يك مورد تخفيف مي توانند استفاده نمايند :3تبصره

مكمل،كالسهای پیش نیاز های آموزشی و پرورشی رسمی و براساس اجرای كلیه برنامهوجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی نظر به اینكه -5-9

شود، لذا دریافت وجه اضافی بابت اجرای برنامه های مذكور مجاز نبوده و مسئولیت آن برعهده مدیر تقویتی هریک از مدارس شاهد تعیین می دو ساعتو

 .باشدآموزشگاه می

استان مي دريافت هزينه كالسهاي آمادگي كنكور منوط به تاييد برنامه آموزشگاه توسط ستاد اجرايي شاهد منطقه و صدور مجوزكتبي ستاد اجرايي شاهد  :1تبصره

 باشد. دريافت اين قبيل هزينه ها در زمان ثبت نام ممنوع است. 

اد اي داشته باشد، پس از تصويب شوراي مدرسه و ستاد شاهد منطقه، جهت اخذ مجوز از ستاگر مدرسه اي تصميم به برگزاري كالسهاي فوق برنامه ويژه  :2تبصره

 هزينه ي اين كالس ها را از اوليا دريافت نمايند. )شركت در اين كالس ها اختياري است(مدارس مي توانند  .داجرايي شاهد استان اقدام نماي

 باشد.آموزان در اختيار مدير مدرسه ميدرصد از سرجمع وجوه دريافتي از اولياء دانش آموزان غير شاهد بعنوان تخفيف بر حسب تمكن مالي اولياء دانش 10تا سقف  -6-9

از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور  كه يل،درصد و باالتر( مطابق با ارقام مندرج درجدول ذ 70دانش آموزان شاهد )فرزند شهيد و جانباز ميزان مشاركت مالي  -7-9

 ايثارگران تأمين و پرداخت مي شود.

 پرداختی از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران(كمک سرانه مشاركت دانش آموزان شاهد: )

 مبلغ قابل پرداخت دوره تحصيلي

 ريال  000/000/5 ابتدايي

 ريال    000/700/5 دوره اول متوسطه 



 

 

8از  8صفحه ی 

ريال 000/200/7دوره دوم متوسطه  

توسط بنیاد شهید و امور  (،9-7ارقام تعيين شده براي دانش آموزان شاهد مطابق با بند ) % 75درصد معادل  69تا  50آزادگان وجانبازان فرزندان كمك سرانه -8-9

 شود.اولياء آنان پرداخت ميو مابقي آن به عنوان سهم مشاركت توسط ایثارگران  

( از محل اعتبارات بنياد 9-7اي وكاردانش مطابق با بند)حرفه هنرستانهاي فنيو دانش آموزان شاهد شاغل به تحصيل درمدارس شاهد كمك سرانه وجوه  -9-9

 شهيد و امور ايثارگران تامين و پرداخت مي شود. 

هايآموزان در رشتهدانشوجوه فوق برنامه اي و كار دانش مستقل يا ضميمه شاهد به تناسب حرفه غير شاهد در هنرستانهاي فني آموزاندانش كمك سرانه-10-9

هاي تحصيلي توسط ستاد اجرايي شاهد استان با حضور مديران مدارس فني و حرفه اي و كاردانش با توجه به مقتضيات استان، شهرستان و منطقه و رشتهنظري و 

 تعيين و ابالغ مي شود.

شود.انه دريافت مينطقه تعيين و به صورت جداگهزينه سرويس آمد و رفت دانش آموزان مطابق دستورالعمل هاي مربوط و با تصويب انجمن اولياء و مربيان م -11-9

تذكر: تمامی مبالغ دریافتی از دانش آموزان باید به حساب آموزشگاه  واریز شود.

:جداول زمان بندی ثبت نام ورودی و ميان پايه -10

جدول زمان بندی مراحل ثبت نام ورودی -1-10

پایه دهمپایه هفتماول ابتداییدوره تحصیلی      مراحل ثبت نام         

تاماه  خرداداول ثبت نام پیش 

ماهخرداد25

تا ماه خرداد22

ماهتیر 15

تا  ماهاول تیر

ماهتیر25

 سایت و ارسال پیامک توسط مدرسهاعالم نتایج غیر قطعی  از طریق 

سیدابررسی مدارك دانش آموزان ازسوی ستادثبت نام مدرسه وتاییددرسامانه 

تایید مدارك ثبت نام از سوی منطقه ، استان و اعالم نتایج قطعی به اولیاء

تا ماهخرداد26

ماهتیر20

تا ماهتیر16

ماهمرداد  13 

تا ماهتیر 26

ماهمرداد20 

، دوره اول متوسطه، دوره دوم متوسطهابتدایی جدول زمان بندی مراحل ثبت نام میان پایه -2-10

دوره تحصیلی         

مراحل ثبت نام     

ابتدایی،دوره اول متوسطه ،دوره دوم متوسطه

مردادماه 10اول مردادماه   تا   میان پایهزمان ثبت نام 

 توسط مدیر سیداثبت اطالعات دانش آموزان متقاضی در سامانه 

ازسوی ستادثبت نام مدرسه  و تایید ستاد شاهد منطقهمتقاضیان  بررسی مدارك

مردادماه 15مرداد ماه   تا      10

مرداد ماه16توسط مدیر سیدااعالم نتایج قطعی و ثبت در سامانه 

http://pada.medu.ir     جهت ثبت نام در مدرسه شاهد    آدرس سامانه الكترونیكی  سیدا  از طریق درگاه

https://iranmoshavere.com/

