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 به کلیه  مدارس ونمایندگی های سیاسی ج. اسالمی ایران      

 حوزه سرپرستی اروپا ،آمریکا وکانادا

 

 1400-401شيوه نامه ثبت نام از دانش آموزان غيرحضوری و داوطلبان آزاد در سال تحصيلی  موضوع:

 سالم عليکم 

مرکز امور بين الهلل و مدارس خارج از کشتور  15/6/1399مورخ  21/6492/340احتراما با استتااد به شتيوه نامه شتهاره  

وزارت آموزش و پرورش)تصتتتوپر پيوستتتتت وتتوپر اختيتارب هتل آمتده توستتتج آن مرکزطی م وزشتتتهتاره  

مبای بر ان ام کليه   اروپا ،آمریکا وکانادا  سرررپرسررتی مدارس ج.ا.ا دربه   13/6/1398مورخ    30/1106/340

شریوه نامه بت  نا  دان   حوزه ، اپن  دگی های ستياستی ج.ا.ا درکشتورهای  امور آموزشتی و پرورشتی مدارس و نهاپا

 ارسال می گردد: 1400-401برای سال تحصيلی  )به شیوه روزانه(و داوطلتان آزاد آموزان 

 
 در کشور هایی که جمهوری اسالمی ایران واحد آموزشی دولتی یا غیردولتی دارد: -1

آموزان دارای شتراپج را به وتورت حضتوری پا داوطلز آزاد)به شتيوه مدپران محترم می تواناد دانش   الف 

 روزانه  ثبت نام کااد.

برگزاری امتحانات دانش آموزان آموزش از راه دور م رفی شده از مراکز آموزش از راه دور مربوطه     ب

 نيز بر عهده  مدپر ان محترم خواهد بود.

افرادی که واجد شرایط تحصیل در  ز داوطلبان آزاد و  ا  قتل از پذیرش و بت  نا مدپران محترم    توجه مهم:

 آموزش سرپرستی ههاهاگی نهاپاد.سا ش وبا  مسوول  مدرسه روزانه نیستند، 

 
 ندارد:در کشور هایی که جمهوری اسالمی ایران واحد آموزشی مستقل دولتی یا غیر دولتی  -2

 دانش آموزان می تواناد در مدارس آموزش از راه دور ثبت نام کااد. الف( 

پرستتی  ر، دانش آموزان را به وتورت داوطلز آزاد در ست با هماهنگی نمایندگی سریاسریاولياء می تواناد   ب( 

 ثبت نام نهاپاد.

تحصيل در نظام آموزشی   خواهان و برگزاری امتحانات افراد   با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ثبت نام  برابر     

 اپران درکشورهاپی که درهيچ پک از شهرهای آن مدرسه اپرانی دولتی پا غير دولتی وجود ندارد برعهده ستارت  
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است ستير محترم فردی از کارکاان نهاپادگی که ترجيحا فاقد  باابراپن خواهشهاد  جههوری اسالمی اپران می باشد.  

 ودانش آموزان   داوطلبان آزادی امتحانات دانش آموزان وول ثبت نام وبرگزار دانش آموز باشد،ب اوان مس فرزند

برابر نهون   مدارس آموزش از راه دور در ستارت ت يين و ضهن ودور ابالغ رسهی برای اپشان مشخصات وی را

دقيق پستی    نی نشابرگ پيوست شامل)نام و نام خانوادگی ،شهاره تلتن ثابت،شهاره تلتن ههراه، واتس آپ   به ههراه  

 نهاپادگی سياسی به اپن سرپرستی اعالم دارد.

 

 بت  نا  -3

وقع اطالعات افراد در سيستم های دانش آموزی و جلوگيری از اپ اد هرگونه خلل در روند  به ماظور تغذپه به م  الف(

م وز ازسرپرستی وجاهت قانونی ندارد و به  درپافت ادامه تحصيل آنان ثبت نام افراد مراج ه کااده بدون ههاهاگی و

 آن ترتيز اثر داده نخواهد شد. 

  در مدارس داخل کشتتور مشتتغول به تحصتتيل 1400ثبت نام دانش آموزانی که ازابتدای ستتال تحصتتيلی)مهرماه   ب(

  و اصرل مدار  تحصریلی دریاف گردپده اند ولی در طول ستال تحصتيلی به خارج ازکشتور ماتمل می شتوند پس از  

م وز    درپافتآنان که توستج مدرسته مبداء وتادر شتده باشتدو ( 1400-401سرا  تحصریلی)گواهی اشرتاا  به تحصریل 

 ان ام می پذپرد.از سرپرستی 

 سن متعارف بت  نا   دان  آموزان به تفکیك دوره تحصیلی  -4

 می باشد . 1400در سال تحصيلی جاری مالک محاسبه سن ثبت نام در اول مهرماه سال توجه:
 

 دوره تحصیلی ابتدایی )پایه های او  تا ششم( (الف

 می باشد  1400سال تهام در اول مهرماه  9سال و حداکثر   6دبستان داشتن  پاپه اولحداقل سن ثبت نام در  -

از  )متولدپن    ابتداییدر خصوص     1/7/94قبل  او   پایه  در  نا   بت   با    حداکثر سن  داشت  وجود  متماضی  چاانچه 

 ههاهاگی الزم وورت پذپرد.آموزش و امتحانات سرپرستی کارشااسی 

 سال تهام می باشد. 11و  10و  9و  8و  7درپاپه دوم تا ششم ابتداپی به ترتيز  سن مت ارف ثبت نام  -

 سال تهام می باشد.  15حداکثر سن ثبت نام در دوره ابتداپی در مدارس خارج از کشور  -
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 دوره او  متوسطه: ب(

 می باشد.سال تهام  14و در پاپه نهم  13، در پاپه هشتم  12سن مت ارف ثبت نام در پاپه هتتم 

 

 دوره دو  متوسطه: پ( 

 سال تهام می باشد .  17سال و در پاپه دوازدهم  16در پاپه پازدهم 15سن مت ارف ثبت نام در پاپه دهم  -   

تهام می باشد. به عبارت دپگر در سال    سال   18حداکثر سن ثبت نام در دوره دوم متوسطه و ورود به پاپه دهم    توجه:

و قبل از آن دارای کبر سن بوده  و امکان ثبت نام آنان بدون طی    1382نيهه اول سال    تولدپنم  1400-401تحصيلی  

 مراحل قانونی درپاپه دهم دوره دوم  متوسطه وجود ندارد.

 
 موارد مهم و قابل توجه در زمان بت  نا  از متقاضیان -  5

پاپين تر است بدون ههاهاگی با سرپرستی    از ثبت نام افرادی که سن آنان ازسن مت ارف ثبت نام باالتر و پا  الف(

 خودداری ب هل آپد. 

 فرم تطبيق شااساامه)پيوست برای ثبت نام دانش آموزان پاپه اول ابتداپی باپد تکهيل و در پرونده قرار داده شود.ب( 

 

ودر پکی ازسه رشته رپاضی،ت ربی،انسانی چاانچه    دو  متوسطه افراد متقاضی فقط می تواننددرشاخه نظریدر دوره  پ(  

امکان   ،تاکید می گرددبنابر این شراپج آن رشته را در فرم هداپت تحصيلی پاپه نهم کسز نهوده باشاد ثبت نام کااد. 

در وورت وجود    .بت  نا  از افراد متقاضی در هیچکدا  از رشته های شاخه فنی حرفه ای و کاردان  وجود ندارد 

ست با کارشااسی سا ش و آموزش سرپرستی به ماظور اراپه راهکار پيرامون نحوه تغيير رشته تحصيلی اپاگونه  درخوا

افراد ههاهاگی الزم ب هل آپد.چاانچه دانش آموزی  سال تحصيلی جاری  ب اوان مثال در پاپه دهم ت ربی مشغول به  

يير رشته شرکت نکرده است. امکان تغيير رشته تحصيلی  در امتحانات تغ  1400تحصيل بوده و خرداد ماه پا شهرپور ماه  

 اپشان در پاپه پازدهم  به رشته دپگری وجود ندارد.
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 مدار  مورد نیاز برای بت  نا  و تشکیل پرونده تحصیلی  -5

 مدارک عهومی مورد نياز برای ثبت نام در کليه پاپه های تحصيلی   لف(ا

 

 تکهيل نهودن نهون برگ ثبت نام )پيوست  برای هر دانش آموز  1

 تصوپرکارت ملی ووتحه اول شااساامه دانش آموز)دروورت داشتن توضيح تصوپرآن نيزالزم است   2

 دانش آموز  پدر ومادرکارت ملی وشااساامه  تصوپر  3

تهام رخ سال جاری که پشت نوپسی شده بازمياه ستيدوبارعاپت شئونات    4*3اسکن پک قط ه عکس 4

 300*400کيلو باپت و اندازه  70اسالمی حداکثر ح م 

 + کد پادا  کدانتمال سوابق تحصيلی برای دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه)رمز انتمال  5

 فيش پا مدرک نشان دهاده پرداخت هزپاه ثبت نام    6

 به ب د  1400گواهی اشتغال به تحصيل وادره از مدرسه مبداء برای دانش آموزان انتمالی از مهر  7

 پسر مشمو برای داوطلبان   وضعی  نظا  وظیفهمشخص نهودن  8

 ورود و خروج و تصوپر مهر م وز حضور و اقامت در کشور ممصد )بررسی گذرنامه  9

گردد   توجه: می  جدا    از   تاکيد  است  نامشخص  آنان  وظيته  نظام  وض يت  که  پسرمشهول  آموزان  دانش  نام  ثبت 

 خودداری ب هل آپد. 

 :دوره تحصیلی ابتدایی )پایه او  تا ششم(مدارک اختصاوی مورد نياز برای ثبت نام در ب(

  

1 

 تکهيل نهودن نهون برگ تطبيق مشخصات شااساامه با اول شااساامه)خاص پاپه اول ابتداپی  

اول کارنامه های ساوات قبل برای پاپه های دوم تا ششم)برای ثبت نام در هر پاپه اراپه  اول  2

 نامه پاپه قبل ضروری است کار

دفترچه سا ش سالمت جسهانی )برای دانش آموزانی که تحصيالت ابتداپی خود را در اپران   3

 آغاز کرده اند 

 مدارک و مستادات مربوط به ثبت نام دانش آموز با وغر سن در پاپه استحماقی 4
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 : متوسطهدوره او  مدارک اختصاوی مورد نياز  برای ثبت نام در (پ

 عکس وتهبر اپه ششم ابتداپی )ههراه با اول کارنامه پ پاپه هتتم  1

 اول کارنامه پاپه ششم ابتداپی و هتتم   پاپه هشتم  2

 اول کارنامه پاپه ششم ابتداپی و هتتم وهشتم  پاپه نهم  3

 

   :دوره دو  متوسطهمدارک اختصاوی مورد نياز  برای ثبت نام درت(   

اول گواهياامه پاپان تحصيالت دوره اول متوسطه که مورد تاپيد ماطمه وادره کااده   پاپه دهم   1

 هداپت تحصيلی دوره اول متوسطه  7و  6قرار گرفته باشد ،اول نهون برگ شهاره 

گواهياامه پاپان تحصيالت دوره اول متوسطه ، اول کارنامه دهم،اول نهون برگ   پاپه پازدهم   2

مستادات تغيير رشته)چاانچه دانش    - هداپت تحصيلی دوره اول متوسطه  7و    6شهاره  

 آموز تغيير رشته داده باشد  

اول    گواهياامه پاپه دوازدهم   3 دوره  تحصيالت  وپازدهم  –پاپان  دهم  کارنامه  نهون    - اول  اول 

مدارک و مستادات تغيير  -هداپت تحصيلی دوره اول متوسطه  7و    6برگ شهاره  

 رشته)چاانچه دانش آموز تغييررشته داده باشد 

 

 یادآوری می شود : 

تصوپرمدارک شااساامه ای و تحصيلی اپشان توسج نهاپادگی های    1399-400دانش آموزانی که سال تحصيلی    الف(

فمج    آنان  توسج اپن سرپرستی وادر شده است  1400و کارنامه راپانه ای خرداد  فرستاده شده  سياسی  به سرپرستی  

  تادن فرسکااد،و نيازی به  نام ارسال  تکهيل و ههراه با فيش وارپز هزپاه ثبت    را1400-401فرم ثبت نام سال تحصيلی

 مدارک ندارند.دوباره ی 

توسج    جدپد  در نهاپادگی سياسی در سال تحصيلی  داوطلبان آزادمسوول ثبت نام و برگزاری امتحانات    چاانچه  ب(

ستير محترم تغيير داده شده است. ضرورت دارد  نهاپادگی سياسی مشخصات و تلتن تهاس اپشان مطابق با نهون برگ  

 تکهيل و در اختيار اپن سرپرستی قرار دهد. را پيوست 
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 هزینه بت  نا  دان  آموزان غیرحضوری واجد شرایط روزانه  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ه پرداخ  هزینه بت  نا شیو -7

 حسراب ارزی شرمارهشتده از افراد متماضتی بصتورت جه ی به   درپافتزمان ثبت نام ضترورت دارد وجوه   پاپانپس از  

تهران شررعته وزارت امور خارجه بنا  سرررکنسررولگری  جمهوری اسررالمی ایران در   –نزد بانك ملی ایران   70025

توستج هر نتر و ستاپر مدارک  به    لیسر  اسرامی افراد با رکر متلو واریزیوارپز شتود.و فيش وارپزی بانضتهام  هامتورگ

 سرپرستی ارسال شود

 
 چگونگی تشکیل پرونده  وارسا  مدار  تحصیلی به سرپرستی  -8

مدارک   تهامیبرای هر پک از متماضتتيان به تتکيک فرد پرونده تحصتتيلی تشتتکيل گردد وضتتهن قرار دادن  الف(

مشتخص و در ابتدای پرونده درج شتود.در   درپافتی  تحصتيلی آنان در پک پوشته طی چک ليستتی نو  و ت داد مدارک

پل نداده  حتها در چک ليست وورتی که فرد اول مدرک  تحصيلی را به مسوول ثبت نام در ستارت پا مدرسه تحو

 قيد نهاپيد.

 

 مبلغ به یورو  مبلغ به دالر پایه و رشته تحصیلی دوره تحصیلی ردیف

1  

 

 دوره تحصیلی اول

 ودوم ابتدایی   

 

 یورو  27 30 اول 

 یورو 36 40 دوم   2

 یورو40 45 سوم 3

 یورو 45 50 چهارم 4

 یورو 45 50 پنجم 5

 یورو50 55 ششم 6

7  

دوره تحصیییلی اول           

 متوسطه

 یورو  117 130 هفتم

 یورو 117 130 هشتم 8

 یورو 117 130 نهم 9

10  

دوره تحصییلی دوم  

 متوسطه

 یورو 297 330 دهم )ریاضی،تجربی،انسانی(

 یورو 297 330 یازدهم)ریاضی،تجربی،انسانی( 11

 یورو 297 330 دوازدهم)ریاضی،تجربی،انسانی( 12
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اصرل مدار    فرسرتادننیازی به به ماظور پرهيز از مشتکالتی که در خصتوص نمل و انتمال مدارک وجود دارد   ب(

به سررپرسرتی   داوطلتان آزاد که در نمایندگی های سریاسری بت  نا  شرده اند،ای و کارنامه های تحصریلی  شرناسرنامه

پرونده تحصتيلی و اوتل   تا زمانی که دانش آموز در خارج از کشتور مشتغول به تحصتيل می باشتد،باا براپن  نمی باشرد.

رسيد به قيم   و در زمان انتمال فرد با درپافتگردد  می  درمحل نمایندگی سیاسی نگهداری  مدارک درپافتی از اپشان  

 گردد.می قانونی وی تحوپل 

دم امکان وتتدور الهثای مدارک تحصتتيلی خصتتووتتا گواهياامه های پاپان تحصتتيالت پرونده های  با توجه به ع (پ

 تحصيلی افراد ثبت نام شده در محلی امن نگهداری شود.

به تفکیك فرد و پایه   نخسر   مدارک تحصتيلی افراد ثبت نام شتده بانضتهام فيش وارپز هزپاه ثبت نام متماضتيان  (ت

ستسس مدارک استکن شتده با نامه رستهی اداری که استامی متماضتيان و پاپه با رشتته تحصتيلی ثبت نامی  تحصریلی اسرکن 

و تاپيدپه    فرستاده شدهاپن سرپرستی و آموزش  آنان در نامه مشتخص باشتد.از طرپق واتس آپ به  کارشااسی سا ش 

 درپافت شود. از سرپرستیدرپافت مدارک 

 ردد.خودداری گاد بصورت  موردی وپراکاده مدارک تحصيلی افر  فرستادناز   توجه:

 
 برگزاری امتحاناتشیوه ی   -9

 

امتحانات دانش آموزان غير حضتوری واجد شتراپج روزانه )پاپه اول ابتداپی تا پاپه دوازدهم   و داوطلبان آزاد   الف(

استت لذا افرادی که توستج نهاپادگی های ستياستی بصتورت غير حضتوری ثبت نام می    یك نوبتیخارج از کشتور  

برابر با برنامه    1401خرداد ماه روس آنان در شتوند و پرونده آنان به اپن سترپرستتی ارستال می شتود ، امتحانات کليه د

نماینده  همکاریمی شرود با    فرسرتادهتنطیم و به نمایندگی های سریاسری  1401امتحانی که حداکثر تا فروردین ماه  

 برگزار می شود. تعیین شده توسط سفیر محتر  در محل سفارت ج.ا.ایران در کشور مربوطه 

امتحانات افرادی که در مدارس آموزش از راه دور خارج از کشتور)ثهين،راپان کاشتيها،روشتاگر،وتبا  ثبت نام  (ب

امتحان دروس انتخابی آنان در    .برگزار می شتود دو نیم سرا در نهوده و پرونده خوپش را به آن مدارس تحوپل داده اند  

 برگزار می شود. 1401نیم سا  دو  آنان در خرداد ماهدروس انتخابی و  1400نیم سا  او  سا  تحصیلی دردی ماه 
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مستوولين ثبت نام در نهاپادگی های ستياستی و مدپران مدارس مستووليت برگزاری امتحان دانش آموزان م رفی   (پ

 ممرر توسج زمانشده توسج مدارس آموزش از راه دور مطابق برنامه امتحانی وبا استتاده از سواالتی که در 

ور جهت تصتحيح و اعالم نتي ه به اپن  امتحانی دانش آموزان مذک  برگه هایسترپرستتی ارستال خواهد شتد و برگشتت   

وتتدور مدارک تحصتتيلی و ستتاپر امور دانش آموزان   ،پيرامون ثبت نام ، انتخاب درس.  ستترپرستتتی را برعهده دارند

مدارس آموزش از راه دور مستتووليتی نداشتتته و ان ام اپن موارد با مدرستته آموزش از راه دوری استتت که از دانش  

  ت.آموز ثبت نام ب هل آورده اس

هر چاد نهاپت ستتت ی الزم جهت اعالم نتي ه و وتتتدور بهوقع مدارک تحصتتتيلی افراد ب هل خواهد آمد ولی به   (ت

 امتحانی جهت تصحيح از  برگه های دانش آموزان و اولياء آنان حتها پادآوری شود با توجه به اپاکه  روند برگشت 

رس خارج از کشتور  اعالم نتي ه و تحوپل کارنامه در مدا  براپنختلف به اپن سترپرستتی طوالنی استت باا کشتورهای م

 والزم است در اپن رابطه حووله به خرج داده و با مسوولين ذپربج ههکاری نهاپاد. زمان بر می باشد 

 
 مقررات نظا  وظیفه   -10

 مشرمو  نظا  وظیفهستال تهام   18ستالگی می شتوند ) 19اول ماهی که درآن ماه وارد ستن    از  دانش آموزان پستر الف(

اجازه ادامه تحصتيل در نظام آموزشتی    تا زمانی که وضرعی  نظا  وظیفه آنان مشرخن نشرده باشردشتااخته می شتوند و 

ه اوليه آنان استت و اپران ندارند.)مالک رستيدگی به وضت يت دانش آموزان مشتهول تارپو تولد مادرج در شتااستاام

)اتبا  اپرانی     و قتل از آن  1382دان  آموزان پسرر متولدین نیمه او  سرا  تغييرات ب دی مالک عهل نهی باشتد.  

ترک تحصتيل نهوده    1399-400مشتهول می باشتاد لذا چاانچه پيوستتگی تحصتيلی نداشتته باشتاد و در ستال تحصتيلی 

مشتخص نگردپده باشتد امکان ادامه تحصتيل در نظام آموزشتی ج.ا.ا را  باشتاد تا زمانی که وضت يت نطام وظيته آنان  

 ندارند.

دانش آموزانی که در زمان ورود به ستن مشتهوليت در دوره دوم متوستطه به تحصتيل اشتتغال دارند،در وتورت   ب (

ناد تا سن  پيوستگی تحصيلی و اخذ نامه م افيت تحصيلی  دانش آموزی خارج از کشور از سازمان نظام وظيته می توا

 سالگی از م افيت تحصيلی برخوردار شوند. 20
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 توصیه ضروری ومهم   -11

 ثبت نام می باشد.)گذرنامه ورود وخروج  برعهده مسئول  و اقام  درکشور مقصد وضعی  حضوربررسی 
   .اس ندارد خالف مقررات  فیزیکی  بت  نا  دان  آموزی که در کشور مقصد حضور 

 

 
 تذکر:

دانش آموزان پسر پا دختری که در مدارس خارج از کشور پا مدارس راه دور پا شيوه غير حضوری ثبت نام   -1

 می کااد می تواناد در طول سال تحصيلی فمج ت طيالت نوروز و تابستان حداکثر سه بار و جه ا سه ماه در  

 داخل کشور حضور داشته باشاد

نش آموز را  بررسی نهاپد تا بيش از حد م از در داخل کشور  دا گذرنامه ی مسوول ثبت نام باپد هر فصل    -2

ولی دانش آموز برساند. چاانچه در وورت عدم    آگاهیاقامت نداشته باشد و اپن موضو  را نيز مکتوب به  

مسووليت آن با فرد خاطی    ،رعاپت اپن موضو  در سههيه کاکور سراسری افراد ذپاتع مشکلی اپ اد گردد

 می باشد.

 
 پیوس  ها  -12

 

 هون برگ ثبت نام دانش آموزان مدارس خارج از کشور خاص دوره ابتداپی و دوره اول و دوم متوسطه ن -1

 نهون برگ وض يت اقامت دانش آموزان -2

 

 




