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 8از  1صفحه ی 

 

 

 ( 99-044 )سال تحصيليدستورالعمل ثبت نام الكترونيكي مدارس شاهد

 اركان و كليات ثبت نام : -1

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

 پذيرد.مياين شيوه نامه انجام 

 نمايند:  به عنوان اركان ثبت نام فعاليت مي ريزي، هماهنگي، نظارت و پيگيري در امور ثبت نام مدارس شاهد ستادهاي ذيلبه منظور برنامه -2-1

 الف ( ستاد مركزي شاهد      

 استانب  ( ستاد اجرايي شاهد 

 ج   ( ستاد اجرايي شاهد شهرستان و منطقه

 د   ( ستاد ثبت نام مدرسه شاهد

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

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

 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

(، زمان بندي، نحوه ي مراجعه متقاضيان، ميزان كمك سرانه  saja.medu.irهاي مربوط به شرايط و ضوابط ثبت نام الكترونيكي درسامانه سجا )اطالعيه -4-1

شده و هاي ستادهاي ثبت نام شاهد منطقه، شهرستان و استان در تابلو اعالنات ادارات آموزش و پرورش و مدارس شاهد استان نصب زان و شماره تلفنآمودانش

 گيرد.آموزان قرار و اولياء دانش  رساني در دسترس داوطلباناطالعات الزم از طريق پايگاه هاي اطالع

 انجام پذیرد.(( صدا و سيمای استان، نمازجمعه و بنياد شهيد،  تبليغات در سطح شهرو تمامي مدارس استان  ))تذكر: اطالع رساني از طریق 

 است و مسئوليت اين امر مستقيما ً برممنوع پذيرد و دريافت هرگونه وجه اضافي اين شيوه نامه انجام مي 9آموزان با رعايت مفاد بند مشاركت مالي اولياء دانش -5-1

 باشد.مديرآموزشگاه مي عهده

تاكيد بوده و هيچگونه تغييري خارج  هاي ورودي و مياني موردآموزان شاهد و غيرشاهد در پايهرعايت كامل ضوابط تعيين شده درثبت نام و ادامه تحصيل دانش -6-1

 باشد. نمياز ضوابط مقرر در اين شيوه نامه مجاز 

قبل از شروع ثبت و ايجاد هماهنگي هاي الزم در سطح استان، ضروري است  ( saja.medu.irسامانه سجا )نام الكترونيكي در  و روش ثبتبه منظور توجيه شيوه نامه  -7-1

 شود.استان تشكيل سات توجيهي با حضور كارشناسان و مسئولين پيگيري و مديران مدارس شاهد جلنام 

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

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

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

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

 مي باشد. نفر 34حداكثره هاي تحصيلي در هر كالس پذيرش مدارس شاهد در تمامي دورظرفيت  -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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منظور برنامه ريزي و سااماندهي بهتار ايان عزيازان و ثبات      بنياد شهيد و امور ايثارگران مناطق و استانها درخصوص ارائه آمار مربوط به دانش آموزان طرح شاهد به : 2تبصره

 نام درمدارس شاهد با آموزش و پرورش همكاري نمايند.

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

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

 دارا بودن صالحيت اخالقي و رفتاري -الف

 آموزان دختر(راي دانشو پوشش مناسب با دوره تحصيلي و سن دانش آموزان )خصوصاً حجاب برتر ب رعايت شئونات -ب

 التزام و پايبندي خانواده به حفظ شئونات و ارزشهاي اسالمي و تربيت ديني -ج

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

 سكونت در محدوده تعيين شده براي متقاضيان ثبت نام    -ها 

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

آموزان و والادين آنهاا انجاام ماي شاود و مسائوليت آن در ثبات ناام         احراز شرايط عمومي از طريق بررسي سوابق تحصيلي و تربيتي دانش آموز، با حضور دانش - 2-3

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

 نحوه ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان شاهد:  -0
( و تكميل فرم هاي مربوط قطعي مي باشد. اين دسته از دانش آموزان براي ثبات ناام    saja.medu.irثبت نام دانش آموزان شاهد پس از ورود به سامانه سجا )  -1-4

بديهي است تصاميم گياري در خصاوص داناش آماوزان       در پايه دهم بايد شرايط ورود به شاخه و رشته مورد نظر بر اساس نمون برگ هدايت تحصيلي را كسب نمايند.

 اهد استان مي باشد.شاهدي كه فاقد شرايط مي باشند برعهده ستاد ش

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

شاده باه    مدير مدرسه شاهد موظف است آخرين وضعيت تحصيلي تربيتي دانش آموزان شاهد را به تناوب در طي سال تحصيلي به همراه گزارش اقادامات انجاام   -3-4

 با توجه به گزارش هاي ارائه شده در جهت ارتقاء وضعيت تحصيلي دانش آموزان اتخاذ تصميم مي نمايد. ستاد اجرايي شاهد منطقه اعالم نمايد. ستاد مذكور

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

ان و منطقاه بار   موافقت شوراي مدرسه موارد بصورت مكتوب و محرمانه به شوراي راهنمايي و مشاوره شاهد شهرستان و منطقه ارسال و ساتاد اجراياي شااهد شهرسات    

 اساس پيشنهاد آن شورا تصميم مقتضي را اتخاذ مي نمايد.

 آموزان غيرشاهد:دانش  اصي  ثبت نام و ادامه تحصيلشرایط 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 

 7دانش آموز براي ثبت نام در فارم شاماره    شاخه و رشته مورد نظر ) بدون در نظر گرفتن اولويتثبت نام دانش آموزان در پايه دهم منوط به كسب شرايط ورود به  -ج

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

موفق به شركت در امتحانات خردادماه نشده باشاد، اداماه تحصايل وي مناوط باه احاراز        لت غيبت موجه )به تشخيص مديرمدرسه(درصورتي كه دانش آموزي به ع -د

   .باشدشرايط علمي با احتساب نمرات امتحاني شهريورماه مي

درس كساب مقيااس خاوب و ماابقي      2كاه حاداكثر در    ر صورتيدرصد(د 25تا موزان جانباز و فرزندان جانبازاندانش آموزان پايه ششم با اولويت ايثارگري )دانش آ -ه

 كسب نموده اند مي توانند ثبت نام موقت در پايه هفتم در سامانه سجا را انجام دهند. 98-99خيلي خوب را در خرداد ماه 

 و مابقي )خيلي خوب( باشد بالمانع است. ارزشيابي آنها )خوب(درس از موارد   2در صورتي كه  6-1 جدول بند 2و1ادامه تحصيل دانش آموزان ابتدايي مشمول رديف هاي  -و

 در هماان منطقاه   در مدرسه ديگر شااهد  ثبت نام دانش آموزان قبولي خرداد در پايه سوم دوره اول ابتدايي مدارس شاهد براي ورود به پايه چهارم دوره دوم ابتدايي -ز

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

تايياد مادير آموزشاگاه و     آموزان ميان پايه )دوره اول و دوم متوسطه( درصورتي كه دريك درس فاقد حد نصاب علمي تعياين شاده باشاند، باا    ادامه تحصيل دانش -ط

   رعايت ساير مقررات بال مانع است.

درس  2درصد( )ورودي و اداماه تحصايل( چنانچاه حاداكثر در      25توسطه با اولويت ايثارگري )دانش آموزان جانباز و فرزندان جانبازان تا دانش آموزان دوره دوم م -ظ

 كمتر از حد نصاب نمره را كسب نمايند مي تواننددر مدارس شاهد ثبت نام نمايند.
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 آموزان غير شاهد:شرایط علمي ثبت نام و ادامه تحصيل دانش  -1-5            

 دوره ابتدایي: –الف 

 

 دوره اول متوسطه: –ب       

 شرایط علمي

 پایه تحصيلي

 آموز ورودی به مدرسه شاهددانش
 

 آموز مدرسه شاهددانش

های هشتم و نهم (پایه –)ادامه تحصيل 

 هفتم پايه 

 

 )كسب مقياس خيلي خوب در تمامي دروس (    يا

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

 98-99در خردادماه  پايه ششم ابتدايي سال تحصيلي 

 

 و نهم هشتمهاي پايه 

 

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

 )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.

 دوره دوم متوسطه: –ج    

شرایط علمي   

 پایه تحصيلي

 آموز ورودی دانش

 به مدرسه شاهد

 آموز مدرسه شاهددانش

های یازدهم و پيش دانشگاهي (پایه -)ادامه تحصيل

 پايه دهم

 

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

 در تمامي دروس   15ونمره ساالنه 
 

 و دوازدهم يازدهمهاي پايه 

 

و نمره ساالنه  16قبول خردادماه با حداقل معدل سال 

در دروس اختصاصي) براساس مصوبه  15حداقل  

 شوراي عالي آموزش و پرورش( رشته تحصيلي مربوط.

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

دروس اختصاصي ) براساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش( رشته 

 تحصيلي مربوط.

 ای مستقل یا ضميمه شاهد:هنرستان كاردانش و فني و حرفه  -د 

 شرایط علمي

 پایه تحصيلي
 شرایط ورود و ادامه تحصيل

كاردانش  پايه هاي دهم و يازدهم هنرستانهاي

 مستقل يا  ضميمه شاهد  ایو  فني و حرفه

يط علمي تعيين مطابق ضوابط عمومي هنرستانهاي فني و حرفه شده توسط اي و كاردانش و شرا

استان  ستاد اجرايي شاهد 

آموزان و اولياء 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

آموزان كه براي  ادامه تحصيل دانش شودحوي داير هاي تحصيلي به صورت متناسب ، به نهاي ورودي و مياني و رشتهشود، كالسهاي پايهنمايد، تاكيد ميآنان ايجاد مي

 شاهد در همان آموزشگاه مشكلي فراهم نشود.

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

 يازبندي شده و به ترتيب امتيازات مكتسبه، ثبت نام خواهند شد. امت 6-1امتيازات جدول بند

 )اغماض از كسر نمره( بر عهده ستاد شاهد استان مي باشد.كه فاقد شرايط علمي مي باشند ي تصميم گيري در خصوص ثبت نام دانش آموزان درموارد خاص،  تبصره :

هاي مندرج دانش آموزان غيرشاهد درصورت دارا بودن شرايط عمومي برحسب وضعيت -6-1 نحوه امتياز بندی ثبت نام داوطلبان غير شاهد : -6

باشد. آيد. ثبت نام قطعي منوط به كسب امتياز الزم و احراز ساير شرايط مندرج در اين شيوه نامه ميذيل، امتياز بندي شده و از آنان ثبت نام موقت بعمل مي درجدول

 عهده مديرآموزشگاه است. مسئوليت آن بهمتيازات مورد تاكيد بوده و دقت كامل در محاسبه و اعمال ا

 شرایط علمي

 پایه تحصيلي

 آموز ورودی به مدرسه شاهددانش
 

 آموز مدرسه شاهددانش

(های دوم تا ششمپایه -)ادامه تحصيل

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

 پایه دوم تاششم  ابتدایي
 دروس درخرداد ماهكسب مقياس) خيلي خوب ( در تمامي 

 

يا كسب  كسب مقياس  خيلي خوب در تمامي دروس در خردادماه

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

 خردادماه دروس  در
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 توضيحات و مدارك مورد نياز ميزان امتياز وضعيت دانش آموز ردیف 

ی
گر

ار
یث

ت ا
وی

اول
 

 *دانش آموز جانباز 1

 

 امتياز(    3444)
 ثبت كد ایثارگری در سامانه سجا توسط متقاضي

 ثبت كد ایثارگری در سامانه سجا توسط متقاضي امتياز (   2444) درصد   25*فرزند جانباز تا  2

و  %04خواهر و برادرشهيد و جانباز   3

 باالتر

 امتياز  544دهر مور 

معرفي نامه یا كارت شناسایي معتبر از بنياد شهيد و 

 امتياز   1044حداكثر -امتياز   044هرمورد  و باالتر  %04نوه شهيد و نوه جانباز   امور ایثارگران

 امتياز  044 نوه شهيد اتباع

 

 فرزند جهادگر و رزمنده بسيجي 0

سال دفاع مقدس   8خدمت بسيجييان در جبهه در 

 04)هر ماه ماه( : 96حداكثر  ( 60تا شهریور  59)شهریور 

 امتياز(  

ج یا جهاد گواهي معتبر از نيروی مقاومت بسي 

قيدمدت حضور داوطلبانه )با   6-2سازندگي مطابق بند

 درجبهه یا منطقه جنگي   مطابق  با گواهي معتبر(

 گواهي معتبر از حوزه  ایثارگران سپاه  امتياز  04هر ماه    فرزند رزمنده جبهه مقاومت **      5
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 فرزند رزمنده نظامي یا وظيفه

سال 8حضور در جبهه و مناطق جنگي در -الف

حداكثر  –60تا شهریور  59دفاع مقدس  )شهریور

 متياز ا 24هرماه    ماه(: 96

به  1/0/60حضور در مناطق امنيتي از تاریخ -ب

 امتياز( 2ماه )به ازای هر ماه  94بعد حداكثر

به  1/0/60حضور در مناطق عملياتي از تاریخ  -ج

 امتياز(  5/1ماه به ازای هر ماه  64بعد حداكثر 

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

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

 امتياز  15هر ماه 

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

 و امنيتي عملياتيمناطق و  جبههبا قيد مدت  حضور در

معرفي نامه یا كارت شناسایي معتبر از بنياد شهيد و  امتياز   144هر مورد   درصد   69تا 54جانباز   نوه - نوه آزاده  0

 امتيلز    154هر مورد    درصد  69نوه آزاده با جانبازی تا  امور ایثارگران
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 ،مورد(2درصد )09نوه جانباز تا -

 ورد( م 2سالله )نتيجه ( شهيد ) -

 

 امتياز   54هر مورد  

از بنياد شهيد و معرفي نامه یا كارت شناسایي معتبر 

 امور ایثارگران

به باال و %54فرزند همسر)شهيد،جانباز 

 آزاده(

معرفي نامه یا كارت شناسایي معتبر از بنياد شهيد و  امتياز    54

 امور ایثارگران

 

 نوه رزمنده

 

 

 امتياز   04 امتياز  حداكثر   5هرماه   

   6-2مطابق بندحضور در جبهه گواهي معتبر -

 با مهر برجسته شميم شاهدجهادی  گروه معرفي نامه از  ماه 144امتياز حداكثر  3هر ماه  شميم شاهد گروه جهادی فرزند 

 خواهرزاده یا برادرزاده شهيد و -

 به باال  %04جانباز

معرفي نامه یا كارت شناسایي معتبر از بنياد شهيد و  امتياز   144هر مورد 

 امور ایثارگران

ر 
سای

ها
ت 

وی
اول
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 حافظ قرآن كریم

 امتياز  15هر جز 

 
 ارئه گواهي معتبر از واحد مرتبط اداره كل آموزش و پرورش استان  -
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حائز رتبه اول تاسوم در مسابقات 

آن و حفظ، مفاهيم ، قرائت قرساالنه

نهج البالغه آموزش و پرورش 

درسطح منطقه، استان، كشورو بين 

 المللي

 امتياز  5سطح منطقه   مسابقات در 

 امتياز 34مسابقات در سطح استان   

 امتياز  54مسابقات در سطح كشور   

 امتياز  64مسابقات در سطح  بين الملل   

 امتياز  مي باشد 154تذكر: حد اكثر امتياز در این بخش   

گواهي معتبر از واحد مرتبط در اداره آموزش و  -

 ی  پرورش منطقه ، استان، حوزه ستاد

 گواهي از منطقه پذیرفته شود( 2)حداكثر 

 



 
 

 8از  5صفحه ی 

11 
 در حائز رتبه اول تا سوم 

مسابقات فرهنگي ، هنری ، ورزشي و 

علمي دانش آموزان منطقه 

 ،استان،كشور و بين المللي

 امتياز  5مسابقات در سطح منطقه     

 امتياز 34مسابقات در سطح استان   

 امتياز  54مسابقات در سطح كشور   

 امتياز  64مسابقات در سطح بين الملل   

 امتياز  مي باشد 154تذكر: حد اكثر امتياز در این بخش   

 گواهي از منطقه پذیرفته شود. 3حداكثر -

گواهي صادره از واحد مرتبط در اداره آموزش و -

 پرورش منطقه ، استان ، حوزه ستادی 

مسابقات علمي شامل  المپيادهای علمي و -

 ارزميجشنواره خو
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فرزند كارمند رسمي  و پيماني 

آموزش و پرورش  و بنياد شهيد 

  شاغل در طرح شاهد

 (:98-99اشتغال فعلي )سال جاری( در طرح شاهد )

 امتياز   24ساعت درهفته 6عوامل آموزشي به ازای هر  -1

یا ابالغ رسمي مبني بر آخرین حكم استخدامي - امتياز   15ساعت در هفته  6عوامل اداری  به ازای هر -2 

اشتغال  موظف در طرح شاهد در سال تحصيلي 

 جاری

گواهي سوابق خدمت درطرح شاهد از مراجع -

 ذیربط
 

 99سابقه سنوات گذشته  خدمت )آموزشي ( تا پایان-3

 8ساعت  در طرح شاهد  هر سال  20، به نسبت 98-

سابقه سنوات گذشته )اداری( در طرح شاهد هر  -امتياز 

 امتياز 14سال 

 حداكثر امتياز این بند برای زوج كارمند و فرهنگي

 امتياز است .  344)شاغل در طرح شاهد( 

دانش آموزان متقاضي ثبت نام در 

 مدرسه شاهد محل تدریس والدین

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

 امتياز 144حداكثر  -( 99-044 )ابالغ سال تحصيلي
 تایيد ستاد اجرایي شاهد منطقهبا 
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فرزندان كاركنان رسمي آموزش 

 وپرورش شاغل در مدرسه ایثارگران

 :(98-99) فعلي  در مدارس ایثارگراناشتغال

 امتياز  8در هفته  ساعت  موظف 6عوامل آموزشي به ازای هر-1

 امتياز  8در هفته   ساعت موظف8عوامل اداری به ازای هر  -2

آخرین حكم استخدامي یا ابالغ رسمي اشتغال  -

موظف در مدرسه ایثارگران در سال تحصيلي  

 سابقه خدمت تمام وقت موظف در مدارس ایثارگران (98-99)جاری 

 امتياز 0هر سال 

فرزندان فرهنكيان  شاغل به تدریس  10

و غير درگير در مدارس مناطق امنيتي

 درگير

 امتياز  144

 ستاد شاهد منطقهبه تشخيص 

 

فرزندكارمندرسمي آموزش و پرورش  و  15

بنياد شهيد )شاغل یا بازنشسته ()مامور یا 

 انتقالي به ادارات دیگر(

 امتياز ( 5هرسال سابقه خدمت رسمي یا پيماني  : ) 

 امتياز  344حداكثرامتيازسابقه خدمت زوج كارمند : 

 

)برای آخرین حكم استخدامي صادره در سال جاری -

 شاغلين(

آخرین حكم بازنشستگي )برای بازنشستگان( و  –

گواهي سوابق خدمت در آموزش و پرورش )برای مامورین 

 و انتقالي ها(
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 فرزند یا نوه خيرمدرسه ساز

   6-3به شرح بند  

 امتياز )با اولویت  احداث مدرسه شاهد( 124حداكثر 

 6-3مطابق بند  به تشخيص ستادشاهد استان -

گواهي صادره در سال جاری از اداره كل نوسازی مدارس  -

 استان و تأیيد كتبي ستاد اجرایي شاهد استان

 امتياز علمي  دانش آموز 10

 5دانش آموزان ميان پایه ابتدایي مطابق بند  –الف 

 5دانش آموزان پایه هفتم  مطابق بند  –ب 

معدل دانش آموزان ورودی پایه دهم و ميان پایه  –ج 

 24  ×   ]5-1به شرح جدول  [دوره اول  و دوم  متوسطه 

 كارنامه تحصيلي دانش آموز -

 

 مقارر درساامانه ساجا   در صاورت ثبات ناام موقات در موعاد       6-1( جادول   10تاا   3( گروه اولویت های ایثارگری نسبت به اولویت های ) 2و  1متقاضيان ردیف های) -*

(saja.medu.ir .به ترتيب اولویت جانبازی، ثبت نام قطعي مي گردند ) 

از مدرسه شاهد مالك اولویت  پاذیرش  دوری و نزدیكي محل سكونت  هستند ، )در شرایط مساوی( 6-1آموزاني كه با امتياز برابر یا فاقد امتياز جدول بند برای دانش -*

 خواهد بود. 

 بت نام قطعي خواهند شد.جانبازی یا شهادت رزمندگان جبهه مقاومت تا زماني كه تحت پوشش بنياد شهيد قرار نگرفته اند. با گواهي صادره از سوی ایثارگران سپاه ثدرصورت -**

 كاركنان شاغل در طرح شاهد عبارتند از :  -1تبصره 

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

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

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

 



 
 

 8از  6صفحه ی 

 

 مراجع قانوني صادر كننده گواهي حضور درجبهه )برای نيروهای نظامي ، انتظامي، بسيجي و جهادی( بر اساس جدول ذیل مي باشد. -2-6

 مرجع صدور گواهي حوزه صدور گواهي نام سازمان رديف

 نيروي انسانيمركز عمليات و خدمات  درسطح مركز ستاد كل نيروهاي مسلح 1

 معاونت نيروي انساني درسطح مركز آجا 2

 الف: فرماندهي پشتيباني و اجراييات حوزه مركزي درسطح مركز سپاه 3

 ب: مديريت منابع انساني ويژه مسئولين

 معاونت اداري و نيروي انساني درسطح مركز وزارت دفاع و پشتيباني ن.م. 4

 معاونت  نيروي انساني درسطح مركز نيروي انتظامي ج.ا.ا. 5

 معاونت  نيروي انساني منطقه يا ناحيه انتظامي درسطح مناطق و نواحي انتظامي

 معاونت  نيروي انساني درسطح مركز نيروي زميني ارتش ج.ا.ا 6

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

 معاونت  نيروي انساني مناطق درسطح مركز هوايي آجا قرار گاه پدافند 7

 درسطح مناطق هوايي

 مركز عمليات و خدمات نيروي انساني درسطح مركز نيروي زميني سپاه 8

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

 مركز عمليات و خدمات نيروي انساني درسطح مركز سازمان بسيج مستضعفين 9

 معاونت  نيروي انساني منطقه يا ناحيه يامقاومت درسطح مناطق و نواحي مقاومت

 معاونت  نيروي انساني درسطح مركز نيروي هوايي و دريايي ارتش ج.ا.ا 11

 معاونت  نيروي انساني پايگاه پايگاه هاي هوايي و دريايي

 مركز عمليات و خدمات نيروي انساني درسطح مركز دريايي سپاهنيروي هوايي و  11

 معاونت  نيروي انساني پايگاه درسطح پايگاه هاي هوايي و دريايي

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-

 (.1371لغايت سال  21/5/1358تاريخ 

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

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

 امتياز محاسبه گردد.  15ماه( هر ماه  18)به مدت  31/6/59لغايت  1/1/58گواهي هاي صادره از حضور در مناطق امنيتي )شمال غرب ايران( از تاريخ  تذكر:

به فرد خيري اطالق مي شود كه مطابق با گواهي صادره از اداره كل نوسازي مدارس استان در احداث، تجهيز يا تكميل فضاهاي آموزشي و  خير مدرسه ساز -6 -3

 پرورشي )با اولويت مدارس شاهد(مشاركت داشته است، كه امتياز آن به ترتيب ذيل اعالم مي گردد:

 امتياز (   121ساخت مدرسه ) احداث و -الف                    

                       امتياز( )ارائه گواهي از اداره نوسازي و تجهيز مدارس استان(  81اهداء زمين ) -ب                    

  و غير شاهد شاهدو مراحل ثبت نام دانش آموزان  زمان بندی - 0

 شود.ورودي دوره هاي ابتدايي و متوسطه اول و دوم صرفاً از طريق سامانه سجا انجام ميهاي  آموزان شاهد و غيرشاهد درپايهثبت نام و پذيرش دانش -1-7

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

  :ت نام موقتزمان ثب -2-0

 پايه اول ابتدايي از اول خردادماه به مدت دوهفته  -

 پايه هفتم متوسطه دوره اول از  اول تيرماه به مدت دوهفته  -

 تير ماه به مدت دوهفته    پنجمپايه دهم متوسطه دوره دوم از  -

 ارائه مدارك توسط اولياء به مدرسه، قطعي محسوب مي گردد.ثبت نام دانش آموزان شاهد پس از ثبت اطالعات در سامانه سجا در موعد مقرر با   -7 - 3
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 (، انجام مي پذيرد. saja.medu.irآموزان غير شاهد : در دو مرحله ) ثبت نام موقت و ثبت نام قطعي ( به شيوه امتيازبندي از طريق سامانه سجا )ثبت نام دانش -4-7

 را تكميل نمايند. "نمون برگ ثبت نام موقت "نام موقت به سامانه سجا مراجعه نموده و در صورت دارا بودن شرايط اوليه ثبت نام اولياء دانش آموزان غير شاهد در موعد مقرر جهت ثبت

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

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

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

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

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

 موظفند از طريق سيستم پيامكي نسبت به اطالع رساني به والدين اقدام نمايند.سامانه سجا اعالم مي گردد. مديران محترم پس از دريافت اسامي 

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

 و استان موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته مدارك را بررسي و تائيد نمايند. ستاد هاي اجرايي شاهد منطقه -8-7

 ثبت نام پایه های مياني –8
( انجام مي پذيرد.  6-1مرداد )با شيوه امتياز بندي طبق جدول 11لغايت  1در صورت وجود ظرفيت در مدارس شاهد، ثبت نام موقت پايه هاي مياني از تاريخ  -1-8

توسط ستادهاي  مديران محترم بعد از تائيد مداركموظف است مشخصات كليه متقاضيان ثبت نام در ميان پايه را در سامانه سجا ثبت نمايد گاه مدير محترم آموزش

 .اقدام نمايد مردادماه 16حداكثر تا  نفرنسبت به تائيد نهايي در سامانه سجا 31داكثر ي مانده تا حاجرايي شاهد منطقه و استان مطابق ظرفيت باق

 نفر مجاز نمي باشد. 31: ثبت نام دانش آموزان در كالس هاي پايه هاي مياني بيش از 1تبصره 

انش آموز جديد، : كالسهايي كه در سنوات گذشته مجوز ظرفيت باالتر از حد مجاز را دريافت نموده اند، در صورت خروج دانش آموزان، جايگزيني و ثبت نام د2تبصره

 فر ممنوع مي باشد.ن 31بيش از 

 ظرف یك 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

 .باشدن شده مجاز نميآموزان غير شاهد خارج از زمان بندی تعييثبت نام دانش  -3-8

 دانش آموزان : وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه –9

 آموزان در قالب كمك سرانه تامين و پرداخت مي شود.هزينه فعاليتهاي فوق برنامه آموزشي و پرورشي مدارس شاهد از محل اعتبارات طرح شاهد و مشاركت مالي اولياء دانش -1-9

با رعايت ساير شرايط و ضوابط خواهد بود. بديهي  17/11/97مورخ  211593/511كليه وجوه دريافتي و هزينه هاي آنها برابر دستورالعمل مالي ابالغي به شماره -2-9

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

 شود.براساس جدول ذيل تعيين مي 99-411و پرورشي فوق برنامه براي دانش آموزان غير شاهد در سال تحصيلي  وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي -3-9

 كمك سرانه مشاركت دانش آموزان غير شاهد

  حداكثر حداقل دوره تحصيلي

 ریال444/544/8 ریال 444/544/0 ابتدايي

 ریال 444/444/14 ریال 444/344/5 دوره اول متوسطه 

 ریال444/444/13 ریال 444/044/6 دوره دوم متوسطه  

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

 درصد وجوه فوق برنامه مصوب ستاد اجرايي شاهد استان معاف مي باشند. 41از پرداخت  %24جانبازان تا  : 1تبصره 

درصد وجوه فوق برنامه مصوب ستاد اجرايي  41ايثارگران از پرداخت ، همكاران محترم فرهنگي و كاركنان محترم بنياد شهيد و امور %49تا  %25جانبازان : 2تبصره 

 شاهد استان معاف مي باشند.

 درصد(. 41: افراد ذينفع فقط از يك مورد تخفيف مي توانند استفاده نمايند)حداكثر3تبصره 

های آموزشي و پرورشي رسمي و ه برنامهبراساس اجرای كلي وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه نظر به اینكه -5-9

شود، لذا دریافت وجه اضافي بابت اجرای برنامه های مذكور در هنگام ثبت نام یا تقویتي هریك از مدارس شاهد تعيين مي مكمل،كالسهای پيش نياز و

 .باشدطول سال تحصيلي مجاز نبوده و مسئوليت آن برعهده مدیر آموزشگاه مي
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د استان مي : دريافت هزينه كالسهاي آمادگي كنكور منوط به تاييد برنامه آموزشگاه توسط ستاد اجرايي شاهد منطقه و صدور مجوزكتبي ستاد اجرايي شاه1تبصره

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

ه ويژه اي داشته باشد، پس از تصويب شوراي مدرسه و ستاد شاهد منطقه، جهت اخذ مجوز از ستاد : اگر مدرسه اي تصميم به برگزاري كالسهاي فوق برنام2تبصره

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

 باشد.آموزان در اختيار مدير مدرسه مياز اولياء دانش آموزان غير شاهد بعنوان تخفيف بر حسب تمكن مالي اولياء دانشدرصد از سرجمع وجوه دريافتي  11تا سقف  -6-9

از  درصد و باالتر( مطابق با ارقام مندرج درجدول ذيل، 71وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه دانش آموزان شاهد )فرزند شهيد و جانباز  - 7-9

 محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين و پرداخت مي شود.

 پرداختي از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران(كمك سرانه مشاركت دانش آموزان شاهد: )

 مبلغ قابل پرداخت دوره تحصيلي

 ريال  111/511/4 ابتدايي

 ريال  111/211/5 دوره اول متوسطه 

 ريال  111/511/6 دوره دوم متوسطه  

توسط بنياد شهيد و امور  (،9-7ارقام تعيين شده براي دانش آموزان شاهد مطابق با بند ) % 05درصد معادل  69تا  54آزادگان وجانبازان فرزندان وجوه فوق برنامه  -8-9

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

( از محل اعتبارات بنياد 9-7اي وكاردانش مطابق با بند)هنرستانهاي فني و حرفهو دانش آموزان شاهد شاغل به تحصيل درمدارس شاهد وجوه فوق برنامه  -9-9

 شهيد و امور ايثارگران تامين و پرداخت مي شود. 

وجوه فوق برنامه اي و كار دانش مستقل يا ضميمه شاهد به تناسب آموزان غير شاهد در هنرستانهاي فني و حرفهشدانوجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه  -11-9

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

 تعيين و ابالغ مي شود.

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

اید به حساب آموزشگاه  واریز شود ب  .تذكر: تمامي مبالغ دریافتي از دانش آموزان 

 جداول زمان بندی ثبت نام ورودی و ميان پایه -14     

 جدول زمان بندی مراحل ثبت نام ورودی -1-14

                                      دوره تحصيلي                                                                        

 مراحل ثبت نام

 دهمپايه  پايه هفتم اول ابتدايي

 تير  21تا   5 تير 14اول تا  خرداد 17اول تا  زمان ثبت نام

 تير 23 تير   16 خرداد 21تا     19 اعالم نتايج غير قطعي  از طريق سايت و ارسال پيامك توسط مدرسه

 تير 31تا  24 تير 27تا  17 خرداد 27تا 22 بررسي مدارك دانش آموزان ازسوي ستادثبت نام مدرسه وتاييددرسامانه سجا

 مرداد 15تا    1 مرداد 3تير تا 28 تير 3خرداد تا 28 تاييد مدارك ثبت نام از سوي منطقه ، استان و اعالم نتايج قطعي به اولياء

 جدول زمان بندی مراحل ثبت نام ميان پایه -2-14

 دوره تحصيلي                                                                                

 مراحل ثبت نام     

 دوره دوم متوسطه متوسطه دوره اول ابتدايي

 مرداد 11تا  1 مرداد 11تا  1 مرداد 11تا  1 زمان ثبت نام ميان پايه

 مرداد 15تا 11 مرداد 15تا 11 مرداد 15تا 11 نام مدرسه  و تاييد ستاد شاهد منطقهبررسي مدارك دانش آموزان ازسوي ستادثبت 

 مرداد16 مرداد16 مرداد16 اعالم نتايج قطعي و ثبت در سامانه سجا توسط مدير

 


