
 
 گردد.راهنمای زیر ارائه می Dipcodeو  Sahatهای های جدید ایجاد شده در سامانهدر راستای قابلیت

 شوید. ساهتوارد سامانة  https://sahat.medu.irابتدا با آدرس  -1

 .نام نماییداقدام به ثبت ارشناسان/مدیراننام کثبتنام ثبت ةاز طریق گزین -2

 
باشد، لطفاً در سامانه مقدور میتوسط  امکان بازیابی)فراموشی( کلمه عبوربار یکصرفاً با توجه به اینکه  ؛مدارسمحترم  مدیران: توضیح

 . ندحفظ و نگهداری آن، دقت الزم را بعمل آور

 شود. فعال منطقهسنجش کارشناسی بایست کاربری شما از طریق نام میپس از ثبت -3

  نمایید.را انتخاب  آموزاندانشگزینة و  وارد سامانه شدهپس از فعال شدن کاربری،  -4

 
 کلیک کنید.  جستجواستان، منطقه و مدرسه را انتخاب و روی  سپس -5

 

 

 

 

 

 

 

 برداری از سامانه ساهت برای مدیران مدارس دوره دوم متوسطهراهنمای بهره

 ، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد(ن)روزانه، بزرگساال

https://sahat.medu.ir/


به آموزان را مشاهده نمایید. و سپس اقدام توانید مشخصات دانششود که می، صفحه زیر نمایش داده می5مرحله پس از اجرای  -6

 ئن شوید که تمام آنان در سامانه ثبت شده باشند. ممط و ودهبررسی و کنترل اطالعات نم

در سامانه اقدام به ثبت نام  8بند ، به دانش آموز اطالع رسانی شود؛ که بر اساس آموزی در سامانه موجود نبودچنانچه اطالعات دانش

 سنجش منطقه پیگیری نمایید. نماید. و در صورتی که هنگام ثبت نام اطالعات خود را مشاهده نکرد موضوع را از طریق کارشناسی

آموزان دارای شماره تلفن همراه)ترجیحاً شماره تلفن همراه شبکه شاد( باشند. برای ویرایش و درج ضروری است که تمام دانش :توضیح

 کلیک نمایید.            ، روی گزینة ثبت تلفن همراهآموزان، در ستون شماره تلفن همراه دانش

 
 

های قبل نیز با رؤیت مدارک تحصیلی و هویتی، اقدام به درج شماره تلفن التحصیالن سالمدیران مدارس در صورت مراجعه فارغ -7

 آموز در سامانه ساهت نمایند.همراه دانش

مراجعه  https://dipcode.medu.irبه سامانه  06/11/1400تا تاریخ  ؛رسانی شودآموزان اطالعبه نحو مقتضی به دانش -8

و پس از بررسی اطالعات تحصیلی، کد سوابق تحصیلی را  نمودهسامانه و دریافت کاربری و کلمه عبور نام و اقدام به ثبت

 دریافت نمایند.

به مدرسه  با مدارک تحصیلی و هویتینام کند باید سامانه ثبت آموزی که به دلیل مغایرت شماره تلفن همراه نتواند دردانش :1توضیح

  آموز در سامانه ساهت نماید.اقدام به درج شماره تلفن همراه صحیح دانش 6بند براساس  محل تحصیل خود مراجعه تا مدیر مدرسه

 dipcode مغایرت در سامانهباید نسبت به درج درخواست رفع دانش آموز در صورت وجود مغایرت در اطالعات، : 2توضیح

 اقدام تا توسط کارشناسی سنجش منطقه بررسی شود.

محل  آموزش و پرورشبه  بایست با مدارک تحصیلی و هویتیآموز میدر سامانه نباشد، دانش نام، مشخصاتهنگام ثبتچنانچه : 3توضیح

 مراجعه نماید.  تحصیل خود

های امین، سیدا، فاینال عنایت به اینکه اطالعات سامانه ساهت، از طریق سامانهرساند؛ با به اطالع مدیران محترم می: تذکر

برابر ضوابط و مقررات  بایستمیابتدا آموزان لذا هرگونه اصالح سوابق تحصیلی دانش ،شودو برنامه دیپسالی تغذیه می

لذا شایسته است برای  انجام شود. های سنجش و ارزشیابی تحصیلی مناطقتوسط کارشناسی های مذکورمربوط در سامانه

های الزم را در اسرع وقت به عمل آموزان، در این خصوص با آموزش و پرورش منطقه همکاریجلوگیری از تضییع حق دانش

         آورند. 

    موفق باشید.                                                                                                                                                        

https://dipcode.medu.ir/

