
 

 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 ةگزیناز طریق  -2

 

باشد، لطفاً در توسط سامانه مقدور می 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
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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

و شده بررسی شماره تلفن همراه آنان حتماً آموزان سال جاریبررسی اطالعات دانشهنگام در  مدیران مدارس: 1توضیح

 نمایید.مغایرت، ویرایش  و یا وجوددرج در صورت نبود 

های قبل نیز با رؤیت مدارک تحصیلی و هویتی، اقدام به التحصیالن سالمدیران مدارس در صورت مراجعه فارغ :2توضیح

 سامانه ساهت نمایند. آموز دردرج شماره تلفن همراه دانش

سامانه اقدام به  در 8بندرسانی شود؛ که براساس آموز اطالع، به دانشآموزی در سامانه موجود نبودچنانچه اطالعات دانش:3توضیح

 نمایید.نام اطالعات خود را مشاهده نکرد موضوع را از طریق کارشناسی سنجش منطقه پیگیری که هنگام ثبتنام نماید. و درصورتیثبت

آموزان دارای شماره تلفن همراه)ترجیحاً شماره تلفن همراه شبکه شاد( باشند. برای ویرایش و ضروری است که تمام دانش :4توضیح

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

 
 

را زده و تأیید کنید تا کاربری و کلمه  ایجاد حساب کاربریآموز، گزینه یا ویرایش شماره تلفن همراه دانش: پس از ثبت 5توضیح 

 شود. پیامکآموز دانش تلفن همراهعبور سامانه به 

 https://dipcode.medu.ir یا https://sahat.medu.ir به سامانه ؛رسانی شوداطالع آموزاندانشبه نحو مقتضی به  -7

و پس از بررسی اطالعات  نمودهسامانه و دریافت کاربری و کلمه عبور نام مراجعه و اقدام به ثبت
 را دریافت نمایند.

 را بزنند. تأیید اطالعات)سبز رنگ(صحیح بود فقط گزینه کارنامهو  اطالعات هویتیآموزان باید دقت نمایند چنانچه تمام : دانش1توضیح

اعالم مغایرت اطالعات هویتی به های باید با توجه به نوع مغایرت، روی گزینهآموز دانشدر صورت وجود مغایرت در اطالعات، 

)در صورتیکه هر دو اطالعات هویتی و کارنامه مغایرت داشت روی هر اعالم مغایرت اطالعات کارنامه به کارشناسانو یا  کارشناسان

اقدام تا توسط کارشناسی سنجش منطقه  dipcode یا sahatنسبت به درج درخواست رفع مغایرت در سامانه  د وکلیک کن (گزینه

 بررسی شود.

به مدرسه محل با مدارک تحصیلی و هویتی نام کند باید آموزی که به دلیل مغایرت شماره تلفن همراه نتواند در سامانه ثبتدانش :2توضیح

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

بایست با مدارک تحصیلی و هویتی به آموزش و پرورش محل تحصیل آموز میدر سامانه نباشد، دانش م، مشخصاتناهنگام ثبتچنانچه : 3توضیح

 خود مراجعه نماید. 
های امین، سیدا، فاینال و برنامه دیپسالی رساند؛ با عنایت به اینکه اطالعات سامانه ساهت، از طریق سامانهبه اطالع مدیران محترم می: تذکر

توسط  های مذکوربرابر ضوابط و مقررات مربوط در سامانه بایستمیابتدا آموزان لذا هرگونه اصالح سوابق تحصیلی دانش ،شودتغذیه می

آموزان، در این خصوص با لذا شایسته است برای جلوگیری از تضییع حق دانش انجام شود. های سنجش و ارزشیابی تحصیلی مناطقکارشناسی

                                                                            های الزم را در اسرع وقت به عمل آورند.همکاریآموزش و پرورش منطقه 
                                                    

تحصیلی، کد سوابق تحصیلی
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 شوید. ساهتوارد سامانة  https://sahat.medu.irابتدا با آدرس  -1

 تواند با هماهنگی استان، حداکثر دومی منطقه)هر نام نمایید.اقدام به ثبت نام کارشناسان/مدیرانثبتنام از طریق گزینة ثبت -2

  (.تعریف نمایدکاربر 

 
 ( موجود باشد.hrmبایست حتماً در سامانه منابع انسانی): اطالعات کاربران می1توضیح

باشد، لطفاً در توسط سامانه مقدور می بازیابی)فراموشی( کلمه عبوربار امکان یک صرفاًبا توجه به اینکه  مناطق؛: کاربران محترم 2توضیح

 د. نحفظ و نگهداری آن، دقت الزم را بعمل آور

 شود. فعالاستان سنجش اداره بایست کاربری شما از طریق نام میپس از ثبت -3

 رسانی شود تا دراطالع (روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزادمتوسطه)مدارس دوره دوم  مدیران به -4

 نام نمایند.ثبتمذکور سامانه  اسرع وقت در

 )برای هر مدیر یک کاربری(به شرح ذیل اقدام نمایند:مدیران مدارس مذکور  یبرای فعال نمودن کاربر مناطقکاربران  -5

 شوید. وارد سامانه اداره سنجش استان،پس از تأیید  -1-5

 را انتخاب نمایید. لیست کاربران، مدیریت سامانهاز طریق منوی  -2-5

 
 

 

 کارشناسان مناطق آموزش و پرورشبرداری از سامانه ساهت برای راهنمای بهره

 .گرددمیزیر ارائه راهنمای  Dipcodeو  Sahatهای سامانهدر های جدید ایجاد شده در راستای قابلیت
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تا مشخصات کاربر  را انتخاب نمایید         جزئیات ة، گزینعملیاتدر ستون کلیک کرده و  جستجوروی  منطقهپس از انتخاب  -3-5

 مدرسه نمایش داده شود.

 
 

را اجرا نموده)برای مدیرانی که نیروی آزاد هستند نیاز به اجرای این گزینه  بارگذاری اطالعات ازسامانه منابع انسانی ةگزینابتدا  -4-5

   نمایید. ذخیرهکرده و در پایان را انتخاب  فعال ةگزین ،ضعیتوفیلد  در و مدیر مدرسه ة، گزیننقش کاربرفیلد نیست( و سپس در 

، سایر مدارس را انتخاب و سپس دسترسی به مدارس ةباشند از طریق گزین: برای افرادی که مدیر بیش از یک مدرسه میتوضیح

 نمایید. ذخیره
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مراجعه و اقدام  medu.irehttps://dipcod.به سامانه  ؛رسانی شودآموزان اطالعبه نحو مقتضی به دانش -6

 را دریافت نمایند. کد سوابق تحصیلی اطالعات تحصیلی، و تأیید از بررسی نمایند. و پسکلمه عبور 

 دهند:بایست در سامانه مذکور اقدامات زیر را انجام میکاربران سنجش مناطق  -7

 ساهت نمایند.در سامانه  آموزاندرج شماره تلفن همراه دانش، اقدام به شود رسانیه مدیران مدارس اطالعب -7-1

درج شماره تلفن  نیز با رؤیت مدارک تحصیلی و هویتی، اقدام به ،های قبلالتحصیالن سال: مدیران مدارس در صورت مراجعه فارغتوضیح

 در سامانه ساهت نمایند.آموز دانشهمراه 

)مانند آموزانی که به هر دلیلی، با رؤیت مدارک تحصیلی و هویتی، نسبت به درج شماره تلفن همراه دانشکارشناسان سنجش مناطق -7-2

 آنان در سامانه ساهت ثبت نشده است اقدام نمایند. تلفن شماره بلی و...(های قالتحصیالن نظاممدارس منحله، فارغ

سی و اصالحات های متقاضیان را بررو درخواست مراجعهای( به سامانه مذکور روزانه)به صورت لحظه، کارشناسان سنجش مناطق -7-3

 الزم را انجام و در همان سامانه پاسخ دهند.

برنامه و  ، فاینالهای امین، سیداای متقاضیان، براساس اطالعات موجود در سامانههای حضوری و سامانه: بررسی و تأیید درخواستتوضیح

 دیپسالی طبق روال قبل بر اساس قوانین و مقررات مربوط انجام شود.

 مطالعه فرمایند.نیز راهنمای مدیران مدارس را  ،کارشناسان محترم مناطق -8

 مسئول محترم سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه؛ -9

، آموزش از راه دور، ایثارگران ن)روزانه، بزرگساالهای مدیران مدارس دوره دوم متوسطهبت به تعریف کاربریمقتضی است نس

 اسرع وقت به  عمل آورید.در سامانه ساهت اقدامات الزم را در  آموزان، و درج شماره تلفن همراه دانش و داوطلبان آزاد(

 ها و مؤسسات آموزش عالینام آزمون ورودی دانشگاهضمن تشکر از همکاران محترم با توجه به شروع ثبت

 رسانی شود.ان به نحو مقتضی اطالعآموزمدارس و دانشمدیران در اسرع وقت به ی مذکور هاراهنمارود  انتظار می

 

                                                                                                                                           

و دریافت نام به ثبت
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 شوید. ساهتوارد سامانة  https://sahat.medu.irابتدا با آدرس  -1

 تواند دو کاربری داشته باشد()هر استان مینام نمایید.اقدام به ثبت نام کارشناسان/مدیرانثبتنام ثبت ةاز طریق گزین -2

 

 ( موجود باشد.hrmبایست حتماً در سامانه منابع انسانی ): اطالعات کاربران می1توضیح

باشد، توسط سامانه مقدور می بازیابی)فراموشی( کلمه عبوربار امکان یک صرفاً: کاربران محترم استانی با توجه به اینکه 2توضیح

 د. نلطفاً در حفظ و نگهداری آن، دقت الزم را بعمل آور

 شود. فعال و پایش کیفیت آموزشی سنجش بایست کاربری شما از طریق مرکزنام میپس از ثبت -3

 نمایند. نامثبترسانی شود تا در سامانه به مناطق اطالع -4

 سنجش و ارزشیابی تحصیلی مناطق به شرح ذیل اقدام نمایند:ی کاربران استان برای فعال نمودن کاربر -5

 شوید. وارد سامانه ،پس از تأیید ستاد -1-5

 .کلیک کنید جستجوروی  نتخاب استانشده و پس از ا لیست کاربرانوارد ، مدیریت سامانهاز طریق منوی  -2-5

 

 را انتخاب نمایید. تا مشخصات کاربر منطقه نمایش داده شود.          جزئیاتدر ستون عملیات، گزینه  -3-5

 کارشناسان اداره سنجش استانبرداری از سامانه ساهت برای راهنمای بهره

 .گرددمیزیر ارائه راهنمای  Dipcodeو  Sahatهای سامانهدر های جدید ایجاد شده در راستای قابلیت
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 در فیلدو  کارشناسگزینة ، نقش کاربردر فیلد  و سپس اجرا نموده بارگذاری اطالعات از سامانه منابع انسانیگزینه  -4-5

 (نماییدکاربری فعال  توانید دومی)برای هر منطقه  .کنید ذخیرهو را انتخاب  فعال گزینه وضعیت

 

توانند همچون کاربران سنجش مناطق و مدیران مدارس، با رؤیت مدارک ستان در صورت تمایل و صالحدید میکاربران ا -5-6

 نمایند. آموزاندرج شماره تلفن همراه دانشاقدام به  ،آموزاندانشاز طریق منوی تحصیلی و کارت ملی 

 

 کارشناسان محترم اداره سنجش استان، راهنمای کارشناسان سنجش مناطق و مدیران مدارس را مطالعه فرمایند. -8

 به سامانه مراجعه نمایند. //:medu.ireipcoddhttps. آموزان از طریق آدرسدانش -9

 ؛استانسنجش اداره محترم  رئیس -10

، ن)روزانه، بزرگساالمدیران مدارس دوره دوم متوسطهسنجش مناطق و خصوصاً های بت به تعریف کاربریمقتضی است نس

در سامانه  1400آموزان، تا ششم بهمن ماه سال و درج شماره تلفن همراه دانش آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد(

 ساهت اقدامات الزم را در اسرع وقت به  عمل آورید.

                                                                                                                                                                                                                      

 ها و مؤسسات آموزش عالینام آزمون ورودی دانشگاهضمن تشکر از همکاران محترم با توجه به شروع ثبت

رسانی شود.ان به نحو مقتضی اطالعآموزمدارس و دانشمدیران در اسرع وقت به ی مذکور هاراهنمارود  انتظار می
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