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 راننده

  در (سپند) آموزی دانش ناوگان پایش سامانه

 به بیشتر توجه و شهروندی حقوق تحقق راستای

  امنیت رویکردی با بوم، و مرز این سازان آینده

 گردیده ایجاد ایرانی آموز دانش شایسته و محور

 ارائه بر تاکید با شده تالش سامانه این در .است

  هوشمند سرویس حوزه در کیفیت با خدمات

  ونقل حمل از نوع این به ویژه نگاهی ،مدارس

 های نابسامانی از بخشی تا شود، شهری درون

 را مدارس سرویس خدمات حوزه در موجود

 در رویه وحدت ایجاد با حتم طور به .دهد کاهش

  ونقل حمل از بخش این اجرایی فرایند

  وزارت پشتیبانی و همکاری با و شهری درون

  و راهور پلیس پرورش، و آموزش کشور،

  رو پیش را درخشانی انداز چشم ها شهرداری

 .داشت خواهیم

 شهرداری اداره کل آموزش و پرورش

شرکت  
(پیمانکار)  

 مدرسه

آموز دانش  

ها در سامانه روند تاییدیه  

2 



 اختیارات و وظایف کاربران در سامانه

اداره کل آموزش و 
 پرورش

 والدین مدرسه

 شهرداری

شرکت 
(پیمانکار)  راننده 

ایجاد کاربر منطقه، 
...ناحیه، راهور و   

تایید یا رد اطالعات 
 مدرسه

معرفی یا عدم معرفی 
شرکت تایید شده به 

 مدرسه

تایید یا رد اطالعات 
 شرکت

 تایید یا رد اطالعات راننده

 ورود اطالعات ولی

ورود اطالعات 
آموزان دانش  

آموزان تایید  یا رد دانش  

و ( پیمانکار)انتخاب شرکت 
 ثبت قرارداد

 تایید یا رد رانندگان ورود اطالعات

های  دریافت اطالعات سرویس تخصیص سرویس به متقاضیان
 تخصیصی

 صدور مجوز صدور مجوز

 تایید

 رد

 ثبت نام اولیه ثبت نام اولیه ثبت نام اولیه ثبت نام اولیه

 پیش ثبت نام پیش ثبت نام
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آموزان دانش ونقل حمل خدمات ارائه در رویه وحدت ایجاد   

مربوطه مقررات و قوانین شدن اجرایی   

خدمات همراه به آموزان دانش ایمنی و امنیت افزایش برای خدمات کیفیت بهبود و افزایش 

 والدین نسبی خاطر آسودگی حس ایجاد برای تر مطلوب

آموزان دانش ونقل حمل ناوگان نمودن متمایز و سازی هویت   

سفر پایش و رصد افزاری نرم خدمات از استفاده برای همراه تلفن بر مبتنی افزار نرم خدمات 

 آموزی دانش

  (آموزی دانش ناوگان پایش سامانه) سپند های ویژگی
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 (سپند) آموزی دانش ناوگان پایش سامانه اصلی صفحه
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وپرورش     شهرداری شرکت     مدرسه     ولی     راننده     آموزش  



 اولیا

 ورود اطالعات ولی

ورود اطالعات  
آموزان دانش  

 ثبت نام اولیه

 اداره آموزش و پرورش

 مدرسه

 اولیا

 شهرداری

 (پیمانکار)شرکت 

 راننده

 (اولیا) کاربر وظایف و اختیارات اهم

(خوداظهاری) سامانه در نام ثبت 

(آموزان دانش و ولی) اطالعات ثبت 
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توجه قابل نکات 
 

شماره طریق از شده داده نمایش کد .است سامانه در شده ثبت همراه تلفن شماره صحت از اطمینان برای کد این .شود می داده نمایش رقمی چند کد یک اولیه، نام ثبت از پس  
 طریق از پیامی کاربر) .شود می فعال کاربری پنل ثانیه چند از پس دیگر اطالعات و همراه تلفن شماره صحت اعتبارسنجی از بعد شود، می ارسال سامانه به شده ثبت همراه تلفن
 (گیرد می انجام شده وارد شماره صحت بررسی جهت صرفا کد وارسال کند نمی دریافت سامانه از همراه تلفن

شود ثبت والدین توسط درستی و دقیق آدرس است الزم دهی سرویس خدمات برای .شود می انجام پروفایل منوی در فرم کردن پر با ولی نام ثبت تکمیل. 
 

محل اطالعات فرم در .شود می وارد سامانه در آموزان دانش/آموز دانش اطالعات ،آموز دانش افزودن دکمه روی بر کلیلک با آموزان، دانش بخش در ولی اطالعات ثبت از بعد 
 انتخاب مدرسه نهایت در و شود ثبت سامانه در باید آموز دانش سکونت محل دقیق اطالعات کند نمی زندگی ولی با آموز دانش که صورتی در شده، خواسته آموز دانش سکونت

  شود می داده نمایش آموزان دانش برای مدرسه قرارداد طرف های شرکت رانندگان از لیستی فرم تکمیل از پس گردد، ارسال مربوطه مدرسه برای آموز دانش اطالعات تا شود می
 را ولی پیشنهادی راننده تخصیص، هنگام در شرکت شود، می ارسال شرکت به و کرده انتخاب پیشنهادی راننده عنوان به باشد داشته نظر مد را ای راننده ولی، که صورتی در

 .کرد خواهد مشاهده
  خواهد حذف سیستم از (کند زندگی ولی با فرزند که صورتی در) فرزندش مدرسه و تخصیص اطالعات سکونت، محل تغییر صورت در سرویس تخصیص مراحل از پس*

 از پس باید دهی، سرویس خدمات اصالح جهت (کرد نخواهد تغییری آن اطالعات دارد سکونت دیگری محل در یا و شهر در و کند نمی زندگی ولی با که فرزندی) شد
 .گیرد انجام نیز شرکت و مدرسه به رسانی اطالع مراتب آموز، دانش سکونت به مربوط اطالعات ویرایش

 
دهند انجام را الزم های پیگیری سرویس، خدمات دریافت جهت نهایی نام ثبت منظور به تاییدیه گرفتن برای اولیا است الزم مدرسه، توسط آموز دانش تایید عدم صورت در. 
باشند شرکت توسط سرویس تخصیص و مدرسه تاییدیه منتظر اولیا نام، ثبت مراحل اتمام از پس. 
است انجام قابل اپلیکیشن از استفاده با راننده با ارتباط و سرویس کنترل عملیات مدارس شروع و ها تخصیص اتمام از پس. 

فعالیتشروع   
( اولیا)   

شده درخواست اطالعات تکمیل و صحیص همراه شماره و ملی کد کردن وارد با والدین اولیه نام ثبت 
سرویس تخصیص جهت سکونت محل جمله از صحیح اطالعات ثبت و آموزان دانش/آموز دانش نام افزودن 
مدرسه توسط شده ثبت اطالعات تایید انتظار در 
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  اولیه نام ثبت
  درگاه از مدارس

 مدرسه نام ثبت
 گیرد می انجام

1 

2 
  ورود جهت نام ثبت تکمیل از پس

  وارد ورود قسمت از بعد دفعات
 شوید
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 بسپارید خاطر به حتما بعدی مراجعات و استفاده سهولت جهت را عبور رمز و کاربری نام
 گردد می درج اولیه نام ثبت جهت اولیا ملی کد قسمت این در

 باشد عدد یا انگلیسی حروف ترکیب و کاراکتر 6 از بیش شده انتخاب عبور کلمه
  بازیابی جهت و نیست تغییر قابل شماره این دارد، ضرورت شده وارد موبایل شماره صحت

 گیرد می قرار استفاده مورد نیاز، صورت در عبور رمز
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 دفعات در مدرسه اولیه نام ثبت از پس
  ورود بخش از سامانه به ورود بعدی

   شوید وارد مدرسه
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 مرحله در شده انتخاب عبور رمز و ولی ملی کد
 شود درج ورود جهت قسمت این در نام ثبت
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  محل تماس، فردی، اطالعات پروفایل، قسمت در
  ... و نقشه روی سکونت محل موقعیت سکونت،

 گردد می وارد آموزان دانش/آموز دانش ولی
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  اطالعات والدین قسمت این در
  کرده، وارد را خود آموزان دانش/آموز دانش
 مکانیابی نقشه روی آموز دانش سکونت محل

  لیست از تحصیل محل مدرسه گردد، می
 شده وارد اطالعات و  شده انتخاب مدارس

 شود می ثبت مدرسه تایید و بررسی جهت



14 

  قابل پیشخوان قسمت در والدین توسط شده ثبت آموزان دانش لیست اطالعات، ثبت از پس
 است ویرایش و مشاهده

  هماهنگی تا سرویس ارائه سرویس، تخصیص از پس سکونت، محل اطالعات ویرایش صورت در
  گردد می متوقف شرکت و مدرسه با کامل
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  بخش این در مدرسه سرویس خدمات گزارش
 است  مشاهده قابل والدین برای



                 

 

  (آموزی دانش ناوگان پایش سامانه) سپند

 این سازان آینده به بیشتر توجه راستای در مناسبی بستر (سپند) آموزی دانش ناوگان پایش سامانه است امید

 .باشد ایرانی آموز دانش شایسته و محور امنیت رویکردی با بوم، و مرز

 ارائه امکان ها شهرداری و راهور پلیس پرورش، و آموزش کشور، وزارت پشتیبانی و همکاری با همچنین

 .گردد فراهم مدارس هوشمند سرویس حوزه در کیفیت با خدماتی
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