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مٍزش و پرورش وزارت فواوری اطالعات و ارتباطات دفتر 
 
 کطٍر ا



 درصاماهي پادادورى جدید عملیات پیض ثبت هام و ثبت هام 

 /https://pada.medu.irابتدا وارد صایت     : مرحلي اول 

 اهتخاب گزیوي پیض ثبت هام

 (برای اهتخاب دورى جدید: )مرحلي دوم 

 وارد کردن هام کاربری و رمز عبٍر مدیر 



 درصاماهي پادادورى جدید عملیات پیض ثبت هام و ثبت هام 

 :هکـتي ای کي باید مدیران بداهد

 ًر مدیر بعد از ورود بي صاماهي باید برای ظروع 

ن را تعریف کود
 
 یک صال تحػیلی ابتدا باید دورى ا

 اهتخاب صاماهي در راصت صمت موٍی از

 هام ثبت و صازماهدًی گزیوي

 مقابل ظکل ماهود صپس 

 .کود اهتخاب را خٍد تحػیلی دورى



 :موظٍر از صازماهدًی جدید مدرصي 

 موظٍر این اصت کي در دورى ای کي قبال در پیض ثبت هام غٍرت گرفتي اصت

 .ظرفیت ًر کالس مطخع و ثبت ظٍد/پایي/رظتي 

 مدیر درصاماهي پاداتٍصط دورى جدید در صازماهدًی جدید مدرصي عملیات 

 مرحلي اول

ایجاد رظتي کلیک روی گزیوي 

را ظرفیت /رظتي/دورى صپس 

 مطخع می کویم

 مرحلي دوم

اهتخاب گزیوي عملیات پیض 

ثبت هام و گزیوي صازمان 

 مدرصي



 عملیات ارتقاء اتوماتیک

 مرحله اول

 مرحله دوم

 :ارتقا پایي اتٍماتیک یعوی 

مٍزان داهض زماهی ایوکي 
 
 پایي گزیوي زدن با بگیرهد قبٍلی وضعیت ًمي رظتي و کالس یک ا

  .کوود می پیدا ارتقا باالتر پایي بي اتٍماتیک



مٍزان جدیدالٍرود ثبت هام 
 
 بدون داظتن هام کاربری و رمز عبٍر داهض ا

مٍزاهی داهض ظامل
 
ن(جلدی صي مطخػات) صیدا صاماهي در کي ظٍد می ا

 
 .اهد هطدى ثبت ا

 اول پایه برای ورودی آموران دانش -1

 (دارنذ تحصیل ادامه قصذ االن از که افرادی) بسرگسان متفرقه آموزان دانش -2

 باشنذ نرسیذه احوال ثبت تاییذه به آنان مشخصات که آموزانی دانش -3

 pada.medu.ir://httpsابتدا وارد صایت     

هام داهض گزیوي ثبت بر روی کلیک -1

مٍزان جدید الٍرود
 
 تکمیل فرایود و اهتخاب مدرصي ای برای ثبت هام-3 وارد کردن کد ملی و ثبت مطخػات -2 ا

درس 
 
جتشجٍی کد ملی اگر مطخػاتی یافت هطد اقدام بي ثبت مطخػات و ا

مٍز می کویم
 
 داهض ا

بعد از اهتخاب مدرصي با کلیک بر روی : هکـتي 

مٍز ثبت 
 
ثبت هٌایــی کلیي مطخػات داهض ا

ن مدیر ارصال خٍاًد 
 
هام ظدى بي کارتابل ا

 ظد
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مٍز جدید الٍرود بدون هام کاربری و رمز در صیدا 
 
 (کارتابل مدیر مدرصي)بررصی ثبت مطخػات داهض ا

مٍزان داهض مطخػات بررصی گزیوي / هام ثبت پیض عملیات/ دورى عملیات قمشت از
 
 .کود اهتخاب را ا

درس 
 
 مدیر مدرصي باید وارد صاماهي صیدا ظدى یعوی با وارد کردن ا

https://sida.medu.ir/ 

 مرحلي اول

 مرحلي دوم

 مرحلي صٍم

مٍز  داهض مطخػات
 
ن باظد هداظتي تایید برای مطکلی مدرصي مدیر غٍرتی در کي باظد می مطاًدى قابل مدرصي مدیر کارتابل در ا

 
ن موطقي بي ارصال گزیوي زدن با صپس کود می تایید را ا

 
 ا

 دًد می اهجام احٍال ثبت تایید و صوجض کارظواس تایید جٌت را
 مرحلي چٌارم

خر 
 
 .ظد خٍاًد اهجام صیدا در اولیي هام ثبت مطخػات کود تایید موطقي کارظواس و احٍال ثبت کي درغٍرتی مرحلي ا

 .کرد خٍاًد دریافت اختػاغی رمز و کاربری  هام



مٍز 
 
مٍز تغییر مدرصي /پایي باالتر/عملیات ارتقا اتٍماتیکبررصی ثبت مطخػات داهض ا

 
 تٍصط خٍد داهض ا

ن برای فرض پیض غٍرت بي صیشتم کي ای مدرصي در کود تایید کي غٍرتی در کود می مطاًدى را خٍد فردی مطخػات خٍد عبٍر  رمز و کاربری  هام کردن وارد از بعد
 
 اصت کردى اهتخاب ا

 ظد خٍاًد اضافي

مٍزان باید در مرحلي اول وارد صاماهي پادا ظٍد
 
 داهض ا

https://pada.medu.ir/ 

 مرحلي اول

 مرحلي دوم

 مرحلي صٍم

خر
 
 مرحلي ا

 : هکـتي چود ذکر

مٍز  داهض کي غٍرتی در : 1 ظمارى هکـتي
 
 تٍاهد می دیگر مدارس دکمي اهتخاب از کود هام ثبت دیگر مدرصي در داظت قػد و بٍد ظطم پایي در ا

ن مدیر برای را خٍد مطخػات
 
 .کود ارصال مدرصي ا

مٍز  داهض کي درغٍرتی : 2 ظمارى هکـتي
 
 کود اهتخاب هام ثبت جٌت ًم  را دیگری  ای مدرصي داظت قػد ظدى هام ثبت پیض مدرصي این بجز ا

ن تٍاهد می دیگر مدارس اهتخاب با
 
 .کود اهتخاب را ا



 بررسی دانش آموزان مجاز به ثبت نام ارسالی از پادا

مٍز تٍصط خٍدش مدیر 
 
بعد ازثبت هام اولیي ارصال و تایید هٌایــی مطخػات داهض ا

مٍزاهی کي مجاز بي ثبت 
 
مدرصي باید در کارتبال مدرصي از صاماهي صیدا مطخػات داهض ا

 کوود صپس یا تایید کود یا رد  هام در مدرصي ًشتود را بررصی و 

 : هکـتي چود ذکر

مٍزان داهض در غٍرتی در : 1 ظمارى هکـتي
 
ن ا

 
 بررصی . گردید تکمیل مدرصي ی ًا پایي ارتقا ظرفیت و باظد ظدى اهجام مدرصي مدیر تٍصط اتٍماتیک ارتقا ًوگام در مدرصي ا

مٍزی  داهض
 
ن ظرفیت کي ای مدرصي بي ورود قػد دیگر مدرصي از کي ا

 
مٍزان داهض تٍصط ا

 
ن ا

 
ن مدیر تٍصط باظد ظدى تکمیل مدرصي ا

 
 .ظد خٍاًد رد مدرصي ا

مٍز  داهض یک هام ثبت پیض مدیر کي غٍرتی در : ظمارى هکـتي
 
ن مطخػات کرد تایید را ا

 
مٍز  داهض ا

 
 احٍال ثبت تایید از پس .داد خٍاًد ارجاع احٍال ثبت صاماهي بي را ا

ن ًای کالس ظرفیت و بودی کالس مراحل باید
 
 .گردد مطخع مدرصي ا


