فرایند شروع دوره و ثبتنام نیمسال اول سال تحصیلی  1400-1401در سامانه سیدا
(مدارس بزرگساالن ،آموزش از راه دور ،داوطلبان آزاد و ایثارگران) داخل و خارج از کشور

الف) شروع دوره:
 -از منوی عملیات اولیه/سازماندهی و ثبتنام/شروع دوره تحصیلی  ،نیمسال اول  1400-1401را شروع کنید.

ب) دانشآموزانی که در سال تحصیلی  1400-1401توسط مدرسه مبدأ در سامانه سیدا ثبتنام شدهاند و درخواست انتقال به
مدرسه دیگری را دارند میبایست با دریافت کلمه عبور پادا از مدرسه مبدأ ،به منوی نقل و انتقال دانشآموزان در سامانه
 https://pada.medu.irمراجعه و اقدام به ثبتنام در مدرسه مقصد نمایند.
ج) دانشآموزانی که در سال تحصیلی  1399-1400در سامانه سیدا سابقه دارند و به هر دلیلی برای سال
تحصیلی  1400-1401در سیدا ثبتنام ندارند به شرح زیر اقدام نمایند:
 -1از منوی عملیات اولیه/سازماندهی و ثبتنام ،وارد بخش ثبت نام و نمایش انتخاب دروس دانشآموزان شوید.

سپس رو دکمه انتخاب کلیک کنید.

 -2روی دکمه ثبتنام کلیک کنید.
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 -3از لیست باز شده ،دانشآموز مورد نظر را انتخاب و سپس پایه تحصیلی(بزرگسال) را درج کرده و روی دکمه ثبت و
اعتبارسنجی کلیک کنید.

د) ثبتنام دانشآموزانی که در سامانه سیدا سابقه ندارند:
 -1دانش آموزانی که در سامانه سیدا سابقه ندارند(ترک تحصیل ،وقفه تحصیل و تعیین پایه و )...باید از طریق سامانه پادا،
منوی وقفهوتعیینپایه ثبتنام شوند.

*
 -2با توجه به وضعیت تحصیلی دانشآموز یکی از گزینههای وقفهتحصیلی یکساله یا تعیینپایه را انتخاب و کدملی
دانشآموز را وارد کرده و روی دکمه استعالم کلیک کنید.

*توضیح :برای دانشآموزانی که بیش از یکسال وقفهتحصیلی دارند ،از گزینة تعیینپایه برای ثبتنام استفاده
نمایید.
 -3موارد خواسته شده در این مرحله را وارد کرده و ثبت و ادامه را بزنید(.تمام فیلدها تکمیل شود)
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 -4سپس استان ،منطقه و مدرسه مقصد را انتخاب و ثبت نهایی نمایید.

توضیح :پس از کلیک روی دکمه ثبت نهایی ،پیغام«درخواست شما به مدرسه ارسال شد» ظاهر میشود که میبایست ابتدا
کارشناس آموزش منطقه ،ثبتنام دانشآموزان را به شرح زیر تأیید نماید.
 -5کارشناس آموزش منطقه از منوی عملیات اولیه  /عملیات پیشثبتنام  /دانشآموزان جامانده از تحصیل،
دانشآموزان را تأیید نماید .سپس مدرسه هم از همین مسیر دانشآموزان را باید تأیید کند.
هـ) کالسبندی دانشآموزانی که در سیدای مدرسه به شرح مراحل فوق ثبتنام شدهاند:
 -1از منوی عملیات اولیه/مدیریت کالس بندی ،وارد بخش کالسهای مدرسه شوید.

 -2در این قسمت ابتدا برای هر رشته صرفاً یک کالس ایجاد نمایید(.توجه داشته باشید که در این بخش فقط باید برای
پایة بزرگسال ایجاد کالس شود).
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 -3پس از ایجاد کالس روی دکمه تخصیص دانشآموز کلیک کرده و دانشآموزان را به کالس اضافه کنید .در خاتمه روی
دکمه تأیید نهایی کالسبندی کلیک کنید.
توضیح :1همکاران دقت نمایند پس از اتمام کامل کالسبندی و تخصیص همه دانشآموزان به کالسها ،دکمة تأیید نهایی
کالسبندی را اجرا کنند زیرا هر  8ساعت یکبار میتوان از این دکمه استفاده کرد.
توضیح :2پس از اجرای تأیید نهایی کالسبندی ،تأمل نمایید تا دانشآموزانِ تخصیص داده شده به کالس ،به بخش انتخاب
واحد انفرادی منتقل شوند و پس از مشاهده اسامی دانشآموزان ،اقدام به اجرای بند و نمایید.
و) انتخاب واحد:
 -1از منوی عملیات ضمن سال/انتخاب واحد ،وارد بخش تخصیص معلم به درس گروه شده و درسگروههای مورد نظر
برای مدرسه را تعریف ،سپس معلمان را از طریق دکمه ویرایش ،به درسگروه اختصاص دهید(.الزم به ذکر است امکانی فراهم
شده که برای هر درس میتوان بیش از یک درسگروه نیز تعریف کرد).

 -2از منوی عملیات ضمن سال/انتخاب واحد ،وارد بخش انتخاب واحد(درس)انفرادی شده و دروس انتخابیِ
دانشآموزان را با رعایت قوانین و مقررات ثبت کنید.

تذکر بسیار مهم:
با عنایت به مصوب هجدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ،تاریخ
 1397/11/17و نامه شماره  115333/400تاریخ  1400/07/12معاونت آموزش متوسطه مبنی بر
اتمام نظام آموزشی دوره پیشدانشگاهی در پایان شهریورماه سال  ،1400ضروری است مدارس از
ثبتنام دانشآموزان دوره مذکور در سامانه سیدا اکیداً خودداری نمایند .الزم به ذکر است مسئولیت
عدم اجرای مصوبه و نامه مذکور بر عهده مدیران محترم مدارس خواهد بود.
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موفق باشید.

