
 97-98ضوابط وشرايط ثبت نام در مدارس شاهد در سال تحصيلي 

 :ترکیب دانش آموزی مدارس شاهد شامل
و باالتر مي باشندکه ثبت نام اين دانش آموزان در % 50فرزندان شهداء ، آزادگان ، جانبازان :  دانش آموزان شاهد  -1

مدارس شاهد پس از ثبت اطالعات در سامانه سجا در موعد مقرر و با ارائه مدارك توسط اولیاء به مدرسه، بصورت قطعي 
 .انجام  مي گردد

ثبت نام اين دانش آموزان  .مي باشند دانش آموزان با اولويت ايثارگری و ساير اولويت ها :   دانش آموزان غیرشاهد   -2
انجام مي ( saja.medu.ir)به شیوه امتیازبندی از طريق سامانه سجا ( ثبت نام موقت و ثبت نام قطعي ) در دو مرحله 

ثبت نام مدارس شاهد ثبت نام قطعي منوط به کسب امتیاز الزم و احراز ساير شرايط مندرج در شیوه نامه  . پذيرد
 .مي باشد

 شرايط عمومي ثبت نام کلیه دانش آموزان شاهد و غیر شاهد
 دارا بودن صالحیت اخالقي و رفتاری -1
 (خصوصاً حجاب برتر برای دانش آموزان دختر)رعايت شئونات و پوشش مناسب با دوره تحصیلي و سن دانش آموزان  -2
 التزام و پايبندی خانواده به حفظ شئونات و ارزشهای اسالمي و تربیت ديني -3
 رعايت مقررات و آئین نامه های انضباطي، تربیتي و آموزشي مدارس شاهد -4
 سكونت در محدوده تعیین شده برای متقاضیان ثبت نام   -5

احراز شرايط عمومي از طريق بررسي سوابق تحصیلي و تربیتي دانش آموز ، با حضور دانش آموزان و والدين آنها  :تذکر
انجام مي شود و مسئولیت آن در ثبت نام ورودی به عهده ستاد ثبت نام مدرسه و در ادامه تحصیل به عهده شورای 

 .مدرسه مي باشد
 محدوده ثبت نام مدارس شاهد تعيين 
 .مي باشدستاد اجرايي شاهد استان  به عهده محدوده ثبت نام مدارس شاهد در مناطق و شهرستان های تابعه تعیین 
با مجوز والدين ثبت نام برای فرزندان همكاران محترم فرهنگي و بنیادشهید در محدوده محل کار پیش امكان : تذكر

 .اداره شاهد منطقه مورد نظر بالمانع مي باشد



 زان ورودي به مدارس شاهد  شرايط علمي ثبت نام دانش آمو

 شرايط علمي      

 
 

 تحصيليپايه 

 
 ورودي به مدرسه شاهددانش آموز 

 
 تبصره

 اول ابتدايي

 

 
 امتیازبندي   جدولدارا بودن شرايط عمومي وکسب امتیازالزم مطابق 

 

-------------------------- 

 هفتم پايه 

 

و " خوب"دانش آموزان پایه ششم در صورتی که در یک درس مقیاس )

كسب نموده اند مي توانند در  96-97را در خردادماه " خیلي خوب"مابقي 

 پایه هفتم در سامانه سجا ثبت نام نمایند

------------------------------ 

 پايه دهم

 

، و کسب  17قبول خرداد ماه در پایه نهم با معدل كل حداقل 

 شرایط علمی الزم در انتخاب شاخه و رشته تحصیلی مربوط
---------------------- 

 از طريق ( اصلي و ذخیره ) دو برابر ظرفیت تا  در مدارس شاهد( اول ابتدايي ، پايه های هفتم و دهم ) از بین متقاضیان ثبت نام در پايه های ورودی
 .مديران محترم پس از دريافت اسامي  از طريق سیستم پیامكي نسبت به اطالع رساني به والدين اقدام نمايند. سامانه سجا اعالم مي گردد

الزامي استبررسي وتايید مدارك درمدرسه  حضور حداقل يكي از والدين و ارائه اصل مدارك ثبت شده در سامانه سجا، هنگام  . 
مسئولیت تطبیق و تايید نهايي مدارك دريافتي از اولیاء برعهده مدير آموزشگاه مي باشد. 
درصورت نقص مدارك، ولي دانش آموز مي تواند حداکثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم، نسبت به رفع نقص و تحويل مدارك به مسئول  -تبصره

 .لغو مي گرددثبت نام پیش بديهي است پس از انقضای مهلت مذکور هیچ گونه مدرك يا ادعايي پذيرفته نخواهد شد و . مربوط اقدام نمايد
 ، دوری و نزديكي محل سكونت از مدرسه شاهد مالك اولويت  پذيرش ( در شرايط مساوی)برای دانش آموزاني که با امتیاز برابر يا فاقد امتیاز هستند

 .  خواهد بود



 مدارس شاهد در سامانه سجا   وروديپايه هاي جدول زمان بندي مراحل ثبت نام 

  :نكات مهم در خصوص ثبت نام الكترونیكي مدارس شاهد 
ثبت نام و پذيرش دانش آموزان شاهد و غیرشاهد درپايه  های ورودی دوره های ابتدايي و متوسطه اول و دوم صرفاً از طريق سامانه سجا  

( (saja.medu.ir انجام مي شود . 
 الزم است متقاضیان محترم در درج کد ملي، نام و نام خانوادگي، مشخصات شناسنامه ای، نام استان و شهرستان، نام آموزشگاه، و

بديهي است در صورت اعالم و ارسال هرگونه اطالعات اشتباه، مسئولیت . تمامي اطالعات الزم ديگر، دقت و توجه کافي به عمل آورند 
 .خواهد شد « لغو»وثبت نام شما در مدرسه .برعهده متقاضي خواهد بود

 پس از پايان مهلت قانوني ثبت نام، به درخواست های واصله در اين خصوص، ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
 به منظور استفاده از امتیاز مربوط به هر يك از بند های جدول امتیاز بندی، ارائه اصل مدارك جهت ثبت نام قطعي ضروری مي باشد . 
 لذا برای جلوگیری ازبرخي مشكالت، دقت و توجه . در پايان ثبت نام اينترنتي تايید صحت اطالعات ارسالي برعهده متقاضي مي باشد

 .کافي در اين خصوص به عمل آيد
 تهیه و آنرا نزد خود   متقاضیان پس از تكمیل فرم ثبت نام موقت و دريافت کد رهگیری، يك نسخه از فرم تكمیل شده ثبت نام را

 . نگهداری نمايند
 متقاضیان ثبت نام مي توانند تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام ،نسبت به ويرايش اطالعات خود اقدام نمايند. 

   تحصيلي دوره                                                                              
 نام ثبت مراحل     

 پايه دهم پايه هفتم اول ابتدايي

 تير  24تا   10 تير 14اول تا  خرداد15اول تا  زمان ثبت نام

 تير  25 تير   16 خرداد19تا     17 اعالم نتايج غير قطعي  از طريق سايت و ارسال پيامك توسط مدرسه

 مرداد 3تير تا  26 تير 27تا  17 خرداد27تا    20 بررسي مدارك دانش آموزان ازسوي ستادثبت نام مدرسه وتاييددرسامانه سجا

 مرداد 17تا    3 مرداد  3تير تا    28 تير  3تا    27 تاييد مدارك ثبت نام از سوي منطقه ، استان و اعالم نتايج قطعي به اولياء



 داوطلبان ثبت نام در مدارس شاهد با اولويت ايثارگري  نحوه امتياز بندي 

  در صورت ثبت نام موقت در موعد مقرر درسامانه سجا امتيازمندي جدول (  17تا 3)گروه اولويت هاي ايثارگري نسبت به اولويت هاي (  2و  1) متقاضيان رديف هاي-*
(saja.medu.ir  )به ترتيب اولويت جانبازي، ثبت نام قطعي مي گردند. 

 .با گواهي صادره از سوي ايثارگران سپاه ثبت نام قطعي خواهند شد. درصورت جانبازي يا شهادت رزمندگان جبهه مقاومت تا زماني كه تحت پوشش بنياد شهيد قرار نگرفته اند-**

 توضيحات و مدارك مورد نياز ميزان امتياز وضعيت دانش آموز رديف

 دانش آموز جانباز 1

 درصد 49تا  25فرزند جانباز  

 از طريق سامانه  كد ملي دانش آموزشناسايي از  (امتياز    3000)
 در صورت جانبازي مادر از كد ملي مادر استفاده شود: تبصره 

 از طريق سامانهكد ملي دانش آموز  شناسايي از  (امتياز    2000) درصد   25فرزند جانباز تا * 2
 در صورت جانبازي مادر از كد ملي مادر استفاده شود: تبصره 

 از طريق سامانه دانش آموز كد ملي پدر و مادرشناسايي از - امتياز    500هر مورد  و باالتر% 70خواهر و برادرشهيد و جانباز  3
 امتياز   1000حداكثر  -امتياز   500  هرمورد و باالتر% 70نوه شهيد و نوه جانباز  يثارگرانامعرفي نامه ياكارت شناسايي معتبر از بنياد شهيد و امور  -
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 فرزند جهادگر و رزمنده بسيجي

 
شهريور )سال دفاع مقدس   8در جبهه در  خدمت بسيجيان

 ( :ماه 96حداكثر   – 67تا شهريور  59

 (امتياز  30هر ماه )

ارائه گواهي معتبر از نيروي مقاومت بسيج يا جهاد سازندگي با ذكر مدت   -
 حضور 

 .محاسبه شود روزمدت حضور به 
 روز 20ماه و  10: مثال
320=20(+30*10) 

 گواهي معتبر از حوزه  ايثارگران سپاه امتياز  30هر ماه    فرزند رزمنده جبهه مقاومت**      5
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 فرزند رزمنده نظامي يا وظيفه

سال دفاع مقدس   8حضور در جبهه و مناطق جنگي در -الف
 (:ماه 96حداكثر  –67تا شهريور  59شهريور)

 (امتياز  15هرماه   )
  90به بعد حداكثر 67/7/1حضور در مناطق امنيتي از تاريخ -ب

 (امتياز 2به ازاي هر ماه )ماه 
به بعد حداكثر   67/7/1حضور در مناطق عملياتي از تاريخ  -ج

 (امتياز  1/5به ازاي هر ماه  )ماه 60
  58/1/1از تاريخ ( شمال غرب ايران)حضور در مناطق امنيتي   -د 

 امتياز 15هر ماه ( ماه 18به مدت ) 59/6/31لغايت 

 ارائه گواهي معتبر از مراجع ذيصالح صادر كننده مطابق راهنماي ثبت نام
 .محاسبه شود روزمدت حضور به 

 روز 20ماه و  10: مثال
320=20(+30*10) 

 شناسايي از كد ملي پدر و مادر از طريق سامانه- امتياز   100هر مورد   (مورد 2)نوه آزاده  7
 معرفي نامه يا كارت شناسايي معتبر از بنياد شهيد و -

 امور ايثارگران

 امتياز   100هر مورد   (مورد 2)درصد  69تا 50نوه جانباز 

 امتياز 150 درصد 69نوه آزاده با جانبازي تا 

8 

 ،(مورد2)درصد 49نوه جانباز تا -
 (وردم 2)شهيد ( نتيجه )سالله  -

 خواهرزاده يا برادرزاده شهيد و-

 (مورد  5حداكثر )به باال % 70جانباز

  

 امتياز   50هر مورد  
 معرفي نامه يا كارت شناسايي معتبر از بنياد شهيد و -

 يثارگراناامور 

 معرفي نامه يا كارت شناسايي معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران - امتياز    50 (به باال و آزاده %50شهيد،جانباز )فرزند همسر



 داوطلبان ثبت نام در مدارس شاهد براي سايراولويتهانحوه امتياز بندي 

 : کارکنان شاغل در طرح شاهد عبارتند از 
شورای مشاوره شاهد استان و مناطق،کارشناسان اموور شواهد و ايثوارگران اصلي اعضای ستاد اجرايي شاهد استان، شهرستان و مناطق،کارکنان مدارس شاهد و عوامل طرح پراکنده، کارکنان اداره کل امور شاهد و ايثارگران، اصلي اعضای  - الف

 .استانها، شهرستانها ومناطق
 کارکنان اداره کل آموزش و کارشناسان امورآموزشي، فرهنگي و مشاوره استان، شهرستان و مناطق بنیاد شهید و امور ايثارگران– ب

 :عبارتند از  خیر مدرسه ساز
مشارکت داشته است، که امتیاز آن به ترتیب ذيل اعالم مي (با اولويت مدارس شاهد)در احداث، تجهیز يا تكمیل فضاهاي آموزشي و پرورشي به فرد خیری اطالق مي شود که مطابق با گواهي صادره از اداره کل نوسازی مدارس استان  

 (امتیاز 20شاهد غیر مدارس ( )امتیاز 50مدارس شاهد)تجهیزمدرسه به نسبت هزينه کرد  -ج(   امتیاز  80)اهداء زمین  -ب(   امتیاز   120)احداث وساخت مدرسه  -الف:گردد

 رديف
 توضيحات و مدارك مورد نياز ميزان امتياز وضعيت دانش آموز
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 گواهي معتبر از اداره كل آموزش و پرورش استان يا سازمان اوقاف و امورخيريه با تاييد ستاد اجرايي  شاهد استان امتياز      15هر جز  حافظ قرآن كريم
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حائز رتبه اول تاسوم در مسابقات ساالنه حفظ، مفاهيم ، قرائت قر آن و نهج البالغه 
 آموزش و پرورش درسطح منطقه، استان، كشورو بين المللي

 درسطح منطقه، استان، كشورو بين المللي

 امتياز     5مسابقات در سطح منطقه   

 امتياز 30مسابقات در سطح استان   

 امتياز  50مسابقات در سطح كشور   

 امتياز  60مسابقات در سطح  بين الملل   

 .امتياز  مي باشد 150حد اكثر  امتياز  در اين  بخش   : تذكر

 .گواهي از منطقه پذيرفته شود2حداكثر  -
استان، حوزه ستادي  با  منطقه ،و پرورش آموزش گواهي معتبر از واحد مرتبط در اداره  -

 استانتاييد ستاد اجرايي شاهد 
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 حائز رتبه اول تا سوم در

مسابقات فرهنگي ، هنري ، ورزشي و علمي دانش آموزان برگزار شده از سوي آموزش و  
 پرورش 

 امتياز     5مسابقات در سطح منطقه  

 امتياز 30مسابقات در سطح استان   

 امتياز  50مسابقات در سطح كشور   

 امتياز  60مسابقات در سطح بين الملل   

 .امتياز  مي باشد 150حد اكثر امتياز در اين بخش   : تذكر

 .گواهي از منطقه پذيرفته شود 3حداكثر -
 گواهي صادره از واحد مرتبط در اداره آموزش و پرورش منطقه ، استان ، حوزه ستادي -

 مسابقات علمي شامل  المپيادهاي علمي و جشنواره خوارزمي-
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   شاغل در طرح شاهدفرزند كارمند رسمي  و پيماني آموزش و پرورش  و بنياد شهيد 

 (:96-97)درسال جاري  اشتغال فعلي در طرح شاهد 

 امتياز   20درهفته  تدريس ساعت   6به ازاي هر  (معلمين)عوامل آموزشي -1

آخرين حكم استخدامي يا ابالغ رسمي مبني بر اشتغال  موظف در طرح شاهد در سال تحصيلي - امتياز   15ساعت در هفته  6عوامل اداري  به ازاي هر -2  
 جاري

 گواهي سوابق خدمت درطرح شاهد از مراجع ذيربط-

  

ساعت  در طرح شاهد  هر  24، به نسبت 96-97تا پايان ( آموزشي )سابقه سنوات گذشته  خدمت -3
 امتياز 10در طرح شاهد هر سال ( اداري)سابقه سنوات گذشته  -امتياز  8سال 

 حداكثر امتياز اين بند براي زوج كارمند و فرهنگي

 .امتياز است   300( شاغل در طرح شاهد)
 امتياز    50اعضاي اصلي ستاد شاهد ومشاوره استان ومنطقه  -4

 دانش آموزان متقاضي ثبت نام در مدرسه شاهد محل تدريس والدين

  

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

 امتياز   100حداكثر   -( 97-98ابالغ سال تحصيلي)

منطقهبا تاييد ستاد اجرايي شاهد   
.جهت بهره مندي از امتياز اين بند به كارشناسي شاهد منطقه مراجعه نماييد  
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 فرزندان كاركنان رسمي آموزش وپرورش شاغل در مدرسه ايثارگران

 (   :96-97)اشتغال فعلي  در مدارس ايثارگران

 امتياز  8موظف در هفته    دريست ساعت 6به ازاي هر    (معلمين)عوامل آموزشي-1

 امتياز  8ساعت موظف در هفته  8عوامل اداري به ازاي هر  -2
حكم استخدامي يا ابالغ رسمي اشتغال موظف در مدرسه ايثارگران در سال آخرين -

 (96-97)تحصيلي  جاري 
 درهفته   ساعت 24به نسبت  سابقه خدمت تمام وقت موظف در مدارس ايثارگران 

 امتياز 4هر سال 
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 امتياز  100 فرزندان فرهنكيان  شاغل به تدريس در مدارس مناطق امنيتي 

 منطقهبه تشخيص ستاد شاهد 

 .جهت بهره مندي از امتياز اين بند به كارشناسي شاهد منطقه مراجعه نماييد
  

15 
مامور يا انتقالي به ()شاغل يا بازنشسته ) فرزندكارمندرسمي آموزش و پرورش  و بنياد شهيد

 (ادارات ديگر

 (امتياز  5: ) هرسال سابقه خدمت رسمي يا پيماني 
 امتياز  300: حداكثرامتيازسابقه خدمت زوج كارمند 

  

 (براي شاغلين)آخرين حكم استخدامي صادره در سال جاري -
براي )و گواهي سوابق خدمت در آموزش و پرورش ( براي بازنشستگان)آخرين حكم بازنشستگي  –

 (مامورين و انتقالي ها
  

16 

 فرزند يا نوه خيرمدرسه ساز

   6-3به شرح بند  
 (با اولويت  احداث مدرسه شاهد)امتياز  120حداكثر   

 به تشخيص ستادشاهد استان  -

 (  امتياز  120)  احداث وساخت مدرسه  -الف

 (  امتياز  80)  اهداء زمين  -ب

اداره كل نوسازي مدارس استان و از ( 96-97سال تحصيلي )صادره در سال جاري گواهي -
 (سال جاري)تأييد كتبي ستاد اجرايي شاهد استان

 

 

 1396گواهي صادره از ستاد شاهد استان تا پایان اسفند ماه سال  (امتياز 50مدارس شاهد   ( )امتياز 20مدارس غير شاهد   )تجهيزمدرسه به نسبت هزينه كرد  -ج 

     15 ×     دانش آموزان معدل  امتياز علمي  دانش آموز 17
 كارنامه تحصيلي دانش آموز -

  



براي نيروهاي نظامي ، )مراجع قانوني صادر كننده گواهي حضور درجبهه 
 .بر اساس جدول ذيل مي باشد( انتظامي، بسيجي و جهادي

 مرجع صدور گواهي حوزه صدور گواهي نام سازمان رديف

 مرکز عملیات و خدمات نیروي انساني درسطح مرکز ستاد کل نیروهاي مسلح 1

 معاونت نیروي انساني درسطح مرکز آجا 2

 درسطح مرکز سپاه 3
 فرماندهي پشتیباني و اجرايیات حوزه مرکزي: الف

 مديريت منابع انساني ويژه مسئولین: ب

 معاونت اداري و نیروي انساني درسطح مرکز .م.وزارت دفاع و پشتیباني ن 4

 معاونت  نیروي انساني درسطح مرکز .ا.ا.نیروي انتظامي ج 5

 معاونت  نیروي انساني منطقه يا ناحیه انتظامي درسطح مناطق و نواحي انتظامي

6 

 ا.ا.نیروي زمیني ارتش ج

 معاونت  نیروي انساني درسطح مرکز

 معاونت  نیروي انساني لشكر، تیپ يا مرز مستقل در سطح لشكر ها ، تیپها و مراکز مستقل

 معاونت  نیروي انساني مناطق درسطح مرکز قرار گاه پدافند هوايي آجا 7

 درسطح مناطق هوايي

 مرکز عملیات و خدمات نیروي انساني درسطح مرکز نیروي زمیني سپاه 8

 معاونت  نیروي انساني لشكر، تیپ يا مرز مستقل درسطح لشكر ها ، تیپها و مراکز مستقل

 مرکز عملیات و خدمات نیروي انساني درسطح مرکز سازمان بسیج مستضعفین 9

 معاونت  نیروي انساني منطقه يا ناحیه يامقاومت درسطح مناطق و نواحي مقاومت

 معاونت  نیروي انساني درسطح مرکز ا.ا.نیروي هوايي و دريايي ارتش ج 10

 معاونت  نیروي انساني پايگاه پايگاه هاي هوايي و دريايي

 مرکز عملیات و خدمات نیروي انساني درسطح مرکز نیروي هوايي و دريايي سپاه 11

 معاونت  نیروي انساني پايگاه درسطح پايگاه هاي هوايي و دريايي

حضور در هشت سال دفاع مقدس شمال غرب  و جنوب شرق از تاريخ )مرجع صدور گواهي براي نيروهاي اعزامي از جهاد سازندگي ، وزارت جهاد كشاورزي مي باشد  -
 (.1371لغايت سال   58/5/20

ماه توسط  96حداكثر به مدت  1367تا شهريور  59/6/ 31مرجع صدور گواهي براي كاركنان صداو سيما و يا وزارت بهداشت و درمان در طول هشت سال دفاع مقدس از -
 .معاونت هاي اداري سازمان هاي مذكور صورت مي پذيرد

 .صدورگواهي براي رزمندگان جبهه مقاومت فقط واحد ايثارگران سپاه مي باشد  مرجع -


