
راهنمای استفاده از سامانه نورینو

معاونت پرورشی و فرهنگی



.از طریق گوشی یا رایانه وارد سایت ذیل شده و گزینه پرورشی را انتخاب می کنیم
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کد ملی دانش آموز

(پادا)کلمه عبور 

.می توانیم کلمه عبور پادا را از مدیر محترم مدرسه محل تحصیل، دریافت کنیم



ثبت نام در مسابقات

.برای ثبت نام در مسابقات قرآن، عترت و نماز وارد بخش مربوطه می شویم



.یمدر یک یا چند رشته از رشته های مسابقات قرآن، عترت و نماز ثبت نام می کن

ته در مرحله مدرسه ای، دانش آموزان می توانند؛ به صورت همزمان در چند رش: نکته

.مسابقاتی ثبت نام کنند
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پدر و مادر، محتوای مسابقه یا مسابقه هایی که ثبت نام کردیم را دریافت و با راهنمایی
مراده  مدیر و معلمان شروع به مطالعه و تمرین می کنیم و جهت شررکت در مسرابقه آ  

.خواهیم شد
.زمان برگزاری مسابقه در همین سامانه نمایش داده خواهد شد



وارد  برای ثبت نام در کالس های متنوع قرآنی مرکز دارالقرآن شهر محل تحصیل،

.بخش مربوطه می شویم



.در یک یا چند کالس از کالس هایی که عالقه مند هستیم ثبت نام می کنیم

د تا نحروه  موقع ثبت نام، حتما شماره تماس خودتان را به صورت صحیح وارد کنی: نکته

.شرکت در کالس ها به شما به صورت تلفنی یا پیامکی اطالع رسانی شود



وطه برای پرسیدن سواالت خودمون در زمینه مسائل دینی و اعتقادی، به بخش مرب

.مراجعه می کنیم



یم تا  سواالت خودمون در زمینه مسائل دینی و اعتقادی رو در این بخش ثبت می کن

.توسط کارشناسان دینی پاسخ داده شود

.ویمبرای استفاده از سایر امکانات سامانه نورینو وارد بخش حساب کاربری می ش



کشور  در این بخش امتیاز های کسب شده و رتبه خودمان در مدرسه، شهر، استان و

.می بینیم

تان و کشور  از دانش آموزانی که بیشترین امتیاز را در سطح مدرسه، شهر، اس: نکته

.کسب کنند، با تقدیم جایزه تقدیر خواهد شد



تقلید  در بخش حساب کاربری، می توانید سن تکلیف خودتان را حساب کنید، مرجع

صحیح  خودتان را انتخاب کنید و همچنین می توانید سوره حمد را بخوانید و در بخش

.یدخوانی نماز بارگذاری کنید تا داوری شود و امتیاز این بخش را هم دریافت کن



را در صفحه اصلی و در قسمت امتیازهای من، تمام امتیازهایی کره دریافرت کردیرد   

یر خواهرد  از دانش آموزانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند، تقرد . مشاهده می کنید

.شد



را در صفحه اصلی و در قسمت اخبار و اطالعیه ها، آخرین خبر ها و اطالعیه های مهرم 

.می توانید مشاهده کنید
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