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٢

آموزان راهنماي اولياء دانش
  راهنماي ثبت نام دانش آموزان درخواست كننده سرويس توسط اولياء دانش آموزان :

 ورود به صفحه ثبت نام اينترتي سرويس مدارس :

http://ssm.tehranedu.irآدرس ورود به سامانه : 

عبور  كه همان كد ملي ميباشد و وارد كردن تصوير امنيتي موجوددانش آموزان  در ابتدا نام كاربري و كلمه  -1
 ( كه به بزرگ و كوچك بودن حروف حساس نيست )وارد سيستم ميشوند

رمز و رمز عبور خود رابايستي تغيير داده،  دانش آموزان بايد توجه نمايند كه پس از اولين ورود به سامانه -2
حل بعدي ثبت نام و تكميل مراحل ثبت نام با اين كلمه عبور واردو در مرا ،  عبور جديد را دريافت نمايند

كاربري همان كد ملي بوده و تغييري نميكند. لمهسيستم شوند .الزم بذكر است ك

الزم بذكر است در صورتيكه به دفعات زياد رمز عبور را اشتباه در سامانه وارد نمايند ، كاربري آن دانش آموز
زان ون دانش آموبنابراي هت فعالسازي به مسئول مربوطه در مدرسه مراجعه نمايندغيرفعال شده و بايستي ج

لمه كاربري كمال دقت را بنمايند.كاوليا عزيز در ورود كد و 



٣ 
 

 تكميل اطالعات دانش آموز و تغيير رمز عبور :

 

در اين مرحله پس از ورود به سامانه دانش آموز نسبت به بررسي نام و نام خانوادگي و انطباق با كد ملي خود  
اهتمام ورزيده و سپس با انتخاب منطقه آموزش و پرورش ،مقطع تحصيلي ،نوع مدرسه و جنسيت خود از ليست 

وده و در ادامه  فرم موجود در پايين مدارس موجود در بخش مربوطه ، با دقت نام مدرسه خود را انتخاب نم
  صفحه را تكميل كرده و از روي نقشه كروكي محل اقامات خود  را نيز تعيين نمايند .

دانش آموزان عزيز و اوليا ايشان دقت نمايند كه پركردن فرم فوق جهت ثبت نام سرويس ضروري بوده و دقت 
درس محل سكونت به همان دقت تكميل گردد تا در ارائه خدمات از سوي پيمانكاران آنمايند كه اطالعات و 

  سرويس خللي ايجاد نگردد. 

همچنين در اين مرحله ورود رمز عبور جديد و تكرار آن الزامي بوده و دقت فرمائيد كه رمز عبور جديد را حتما 
و كد كاربري قبلي (كد ملي دانش آموز) استفاده  ين رمزعبورا يادداشت نموده و ازين پس جهت ورود به سامانه از

  نمايند.

عات آدرس در صورت عدم وجود بخش از آن ( مثال : كوچه فرعي و...) اين بخش را الدر ورود اط ئيددقت نما
  .خالي بگذاريد

كروكي آدرس را ميتوانيد با گرفتن دكمه سمت چپ موس و جابجائي در روي نقشه محل مورد نظر را انتخاب 
  موده و روي دكمه ثبت كروكي موجود در زير نقشه كليك نموده و در نهايت دكمه ذخيره را بزنيد .ن



۴

  و ثبت نهائي  در سامانه :  دانش آموز بررسي اطالعات

را كه وارد نموده ايد را بررسي نموده و از صحت آن اطمينان حاصل فرمائيد .در صورت يدر اين قسمت اطالعات
.اطمينان از صحت آن و عدم نياز به تصحيح روي دكمه ثبت نهائي كليك نمائيد

زينه ويرايش  دانشگروي  ، دانش آموزان ميتوانند در صورت بروز هرگونه مشكل و يا ايراد در اطالعات ورودي
د.نتصحيح نماياطالعات خودرا ك كرده و آموز كلي



۵ 
 

  ثبت نهائي و ارسال اطالعات به مدرسه جهت تاييد :

  
پس از ثبت نهائي وارد اين صفحه شده و ورود به اين صفحه به منزله تكميل فرايند اوليه ثبت نام سرويس 

  دراين حالت باقي مي ماند.رويس توسط مدرسه سبوده و تا زمان بررسي و تاييد اطالعات و درج مبلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



۶

 ورود مجدد به سامانه و رويت هزينه سرويس و موافقت و يا عدم موافقت با آن :

پس از بررسي اطالعات دانش اموز ثبت نامي توسط مدرسه و تعيين هزينه سرويس  دانش آموز و تاييد ايشان
مز عبورخود (رمز عبور جديد) اين صفحه به ايشان نمايشتوسط مدرسه  ، اوليا با ورود به سامانه و ورود كد و ر

داده ميشود كه تاييديه ثبت نام و همچنين هزينه سرويس برآوردي از طرف مدرسه اعالم ميگردد.

وارد سامانه شده و مجاز به با فشردن دكمه موافقت  در صورت قبولي هزينه سرويس توسط اوليا دانش آموز
ميگردند.ت پرداخت و ساير مراحل ثبت نامي عمليا

در صورتيكه اوليا هزينه وارد شده توسط مدرسه دراين قسمت را قبول ننمايند با فشردن دكمه عدم موافقت
مراتب اعتراض به هزينه برآوردي جهت بررسي مجدد به مديريت و يا مسئول سرويس مدرسه به صورت

سيستماتيك اعالم  ميگردد.



٧ 
 

  اطالعات مالي سرويس و پرداخت اينترنتي هزينه سرويس :  بررسي

 

پس از موافقت اوليا و فشردن دكمه موافقت وارد سامانه شده و اطالعات و صفحه عمليات مالي سرويس نمايش 
زم ... خواهند داشت .ال داده ميشود كه اوليا امكان پرداخت تمامي و يا بخشي از شهريه را به صورت اينترنتي و

بذكر است در اين قسمت تمامي برآوردهاي سرويس و پرداختيهاي اوليا بابت سرويس در جدول مربوطه نمايش 
  صيلي ميتوانند گزارشات مقتضي را جهت تسويه حساب دريافت نمايندحداده شده و تا پايان سال ت

  

  

  

  

  

  

  

  



٨ 
 

  مدير و مسئول سرويس مدارسراهنماي 
  :مدرسهثبت نام دانش آموزان درخواست كننده سرويس توسط تكميل و تاييد راهنماي 

  بررسي وضعيت درخواست سرويس  دانش آموزان : ورود به سامانه و 
  //:edu.irssm.tehranhttpآدرس ورود به سامانه : 

 ور نسبت به تكميل فرايند ثبت نام سرويسمديريت مدرسه با ورود كد شناسه مدرسه به عنوان كلمه و رمز عب 
هوشمند اقدام مينمايد.الزم بذكر است مسئولين سامانه سرويس در مدارس دقت نمايند پس از اولين ورود به 

نه جهت امنيت سامانه حتما بايستي نسبت به تغيير رمز عبور اقدام و پس از اين عمليات در دفعات بعدي اسام
  .ورود به سامانه ميباشند با رمز عبور جديد مجاز به

  
مديريت مدرسه پس از ورود به سامانه ثبت نام با ورود به بخش اطالعات دانش آموزان ليستي از درخواست  

ثبت نام دانش آموزاني كه نسبت به تكميل اطالعات خود و درخواست سرويس اقدام نموده اند را مشاهده 
اتي در جلوي نام هر دانش آموز ثبت شده كه نمايانگر اين موارد مينمايد.كه در جدول موجود در اين صفحه اطالع

  ميباشند :
  دانش  آموز هنوز فرم درخواست سرويس و اطالعات خود را تكميل ننموده است فقط ثبت نام :

  دانش آموز فرم درخواست سرويس را تكميل نموده است  درخواست سرويس :
ي سرويس را براي اين دانش آموز وارد نموده و منتظر تاييد از در انتظار تاييد: مسئول سرويس هزينه براورد

  طرف اوليا دانش آموز جهت پرداخت ميباشد.



٩ 
 

دانش آموز با هزيه اعالمي مدرسه جهت سرويس موافقت نكرده و بايستي در هزينه آن بازبيني  عدم موافقت :
و مبلغ جديد وارد گردد.كه در اين حالت با فشردن دكمه جزئيات وارد صفحه دانش آموز مربوطه شده و نسبت 

  به بازبيني هزينه اقدام ميگردد.
  دانش آموز موافقت خود را نسبت به هزينه اعالم نموده و ثبت نام تكميل گرديده است . ثبت نام تكميل شده :

  بررسي اطالعات دانش آموزان درخواست كننده و ورود هزينه سرويس :

  
در اين صفحه مديريت  و يا مسئول سرويس مدرسه  نسبت به ورود پيش پرداخت و يا هزينه علي الحساب و 

  مايد.يا قطعي سرويس اقدام ن

همجنين  دراين بخش امكان تغيير رمز عبور  ورودي دانش آموز نيز براي مسدول سامانه در مدرسه فراهم شده 
 است كه در صورت فراموشي ويا غير فعال شده كد كاربري دانش آموز ازين بخش امكان ريست رمز عبور و

  فعالسازي كد دانش آموز مهيا ميباشد.

آموز نمايش داده ميشود كه مسئول سرويس جهت تخمين مسافت محل  ش پايين صفحه كروكي دانشخدرب
سكونت دانش آموز تا مدرسه جهت برآورد هزينه سرويس امكان مسافت سنجي قرارداد شده است.كه با كليك 

  راست نمودن روي مبدا و تعيين مبدا و سپس تعيين  مقد اين مسافت نمايش داده ميشود .

دارس  ثبت نام دانش آموزان براي سرويس انجام شده باشد ، مسئول سرويس همچنين در صورتيكه در برخي م
ميتواند با ورود به اين بخش نسبت به درج و تكميل اطالعات دانش آموزان و تكميل فرايند ثبت نام سرويس 

  ايشان اقدام نمايد.



١٠ 
 

 ثبت درگاه اينترنتي مدرسه جهت واريز وجوه سرويس:

 

ول سرويس مدرسه نسبت به ثبت دقيق اطالعات درگاه اينترنتي و شماره حساب در اين قسمت مديريت ويا مسئ
  جهت اتصال به سامانه جهت واريز وجوه اقدام مينمايد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١ 
 

  ويرايش اطالعات دانش آموزان و يا ثبت نام دانش آموزان درخواست كننده سرويس :

 

نين جهت همسان سازي ادرس دانش چنامي و همدر اين صفحه امكان ويرايش اطالعات دانش آموزان ثبت 
  آموزان جهت چينش بهتر سرويس دانش آموزان اقدام نمايند .

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢ 
 

  راهنماي ثبت پيمانكار سرويس  در سامانه ثبت نام سرويس :

  http://ssm.tehranedu.irآدرس ورود به سامانه : 

 

يمانكاري شناسائي شركت پ و يا كد كد ملي پيمانكار (براي پيمانكار حقيقي) مدرسه ابتدا قسمت كاربردر اين 
(براي پيمانكار حقوقي ) را درمحل مربوطه وارد نموده و استعالم براي تاكسيراني ارسال گرديده  و پاسخ آن 

يگر در صورت عدم تاييد بايستي پيمانكار د مبني بر تاييد و يا عدم تاييد پيمانكار در سامانه درج ميگردد. كه در
سامانه معرفي گرديده و يا به سازمان تاكسيراني جهت پيگيري موارد عدم تاييد مراجعه گردد .در صورت تاييد 

  پيمانكار براي مدرسه ثبت گرديده و پيمانكار مجاز به ثبت سرويس  و خودرو و راننده خود ميباشد.

  

  

  

  



١٣ 
 

  : كلمه و رمز عبور براي پيمانكار و تخصيصتاييد اطالعات پيمانكار 

 

در  اين قسمت پس از تاييد شدن پيمانكار توسط تاكسيراني ، اطالعات ايشان به صورت اتوماتيك تكميل 
ت مدرسه مديري پس از رويت اطالعات ، گرديده و همچنين ميتوانيد نسبت به ويرايش و تكميل آن اقدام نمائيد.

  ز عبور  ثبت نموده و جهت  ورود ايشان به سامانه به پيمانكار تحويل ميدهد.براي پيمانكار كلمه و رم

  م بذكر است پيمانكاران بايستي در اولين ورود خود به سامانه رمز عبور خود را تغيير دهند .زال

  

  

  

  

  



١۴ 
 

  

  

  
امه روند ادپس از تكميل مراحل قبل در اين صفحه پيمانكار ثبت شده در سيستم نمايش داده شده و مجاز به 

  همچنين ميتوان در صورت نياز نسبت به ثبت پيمانكار دوم نيز اقدام نمود. ثبت سرويس ميباشد .

  

  

  

  

  

  



١۵ 
 

  پيمانكاران سرويس مدارسراهنماي 
  راهنماي ثبت راننده و خودرو و چينش دانش آموزان توسط پيمانكار سرويس :

  
مربوطه ، وارد سامانه ثبت نام اينترنتي شده و نسبت به معرفي پيمانكاران با دريافت كلمه و رمز عبور از مدرسه 

  راننده و خودرو خود جهت سرويس مدرسه اقدام مينمايند.

در اين صفحه پيمانكار در صورت وجود رانندگان ثبت شده قبلي  ، ليست و اطالعات ايشان را مشاهده و نسبت 
يد بايستي روي دكمه ثبت راننده كليك كرده و وارد به حذف و ... ايشان اقدام نمايند. جهت ثبت راننده جد

  صفحه مربروطه گردند.

  

  

  



١۶ 
 

  ثبت راننده و خودرو در سامانه : 

  
در اين قسمت با ورود كد ملي راننده و شماره پالك خودرو  مربوطه نسبت به دريافت تاييديه از تاكسيراني اقدام 

عالم اطالعات راننده براي تاكسيراني ارسال گرديده و نمايد. كه پس از ورود اطالعات الزم با زدن دكمه است
  بالفاصله پاسخ آن را دريافت مينمايد.

  در صورت عدم تاييد راننده و يا خودرو بايستي مورد ديگري ثبت و استعالم گردد.

  

  

  

  

  



١٧ 
 

  نمايش اطالعات راننده و خودروهاي تاييد شده از تاكسيراني :

 

يد شده نمايش داده ميشود كه امكان ويرايش اطالعات براي پيمانكاران در اين قسمت اطالعات رانندگان تاي
قرارداده شده و همچنين ميتوانند در صورت نياز در قسمت كروكي نسبت به درج محل اسكان راننده نيز اقدام 

  نمايند.(جهت چينش بهتر سرويس در مراحل بعدي)

در صورت تاييد راننده و خودرو توسط تاكسيراني در اين قسمت اطالعات تكميل شده از سايت تاكسيراني 
  .نمايش داده ميشود 

  

  

  

  

  



١٨ 
 

  تخصيص دانش آموزان به خودرو و چينش سرويس :

  
 و پس از تاييد رانندگان و خودروها توسط تاكسيراني و ثبت نهائي در سامانه ، پيمانكار مجاز به ثبت سرويس

هائي  نبا ورود به صفحه ثبت و كنترل سرويس  با فشردن دكمه ثبت  چينش دانش آموزان در خودروها ميگردد .
  پيمانكار نسبت به دسته بندي و چينش سرويس اقدام مينمايد. ، سرويس

موده ندرس محل سكونت  محدود تر آيلدهاي موجود محدوده دانش آموزان از نظر فپيمانكار ميتواند با انتخاب 
نمايد و با توجه به خودرو خود  نتخابو از تعداد كمتري با توجه به جدول نمايش داده شده در پائين صفحه ا

پس از انتخاب دانش آموزان ( زدن تيك نفر (ون) به هر خودرو اقدام نمايد . 10(سواري) يا  4نسبت به ثبت 
رويس اقدام مينمايد. پيمانكار موظف است در مربع جلوي اسامي دانش آموزان ) نسبت به زدن دكمه ثبت س

تمامي دانش آموزان موجود در سامانه ثبت نام اينترنتي سرويس كه در آن مدرسه مورد نظر براي سرويس 
  درخواست داده اند را چينش نمايد .

  

  



١٩ 
 

  ثبت نهائي سرويس و تكميل فرايند سرويس دانش آموزان : 

  
دانش  ه، با رفتن به منوي مشاهدا و اختصاص خودرو به ايشان پس از چينش كامل دانش آموزان در خودروه

آموزان امكان مشاهده دانش آموزان بر مبناي انتخاب راننده ايشان مهيا گرديده و پيمانكاران ميبايست 
 مبلغ هزينه پرداختي به راننده بابت اين سرويس را در محل مربوطه جهت مالحظه راننده و مديريت مدرسه  

درج نمايند . در صورت صحت تمامي موارد مالحظه شده با فشردن زارشهاي الزمه توسط ايشان و دريافت گ
  دگمه ثبت نهائي سروي عمليات ثبت سرويس و چيدن دانش آموزان نهائي ميگردد.

  

در صورت نیاز بھ مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید

website: www.artingasht.ir

tel : 021- 66 27 59 93

شرکت آرتین گشت کارگزار
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