
 همگام رمز مجدد دریافت - کردم فراموش را همگام رمز

همه دانش آموزان و کارکنان مدارس از جمله: معلمان، 

مدیران و... ، دارای رمز همگام هستند. این افراد، 

از طریق این رمز، در سایت همگام عضو شده و از 

امکانات آن استفاده می کنند. عالوه بر این، دانش 

آموزان برای ثبت نام در مدارس تیزهوشان و نمونه 

دارند. آن ها می توانند  دولتی، به این رمز نیاز

برای دریافت این رمز به مدارس مراجعه کرده و رمز 

همگام را دریافت نمایند. اما، عالوه بر مراجعه 

حضوری، می توانند این رمز را از طریق سایت همگام 

و به صورت غیر حضوری نیز دریافت کنند. اگر شما هم 

 جزء دانش آموزانی هستید که رمز همگام را دریافت

رمز همگام را کرده اید ممکن است سوال کنید که 

چگونه آن را بازیابی کنم؟ برای بازیابی  فراموش کردم

 hamgam.medu.ir این رمز شما عزیزان باید به سایت
مراجعه کنید و مراحلی را طی کنید تا آن را بازیابی 

  .کنید

عالوه بر سوال رمز همگام خود را فراموش کردم چگونه 

یابی کنم، ممکن است که شما بپرسید چگونه آن را باز

رمز همگام خود را تغییر دهم؟ برای این کار نیز شما 

باید وارد سایت همگام شده و طبق مراحلی آن را تغییر 

دهید. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا به طور 

و مراحل تغییر  بازیابی رمز عبور همگامکامل نحوه 

  .بیان کنیمآن را برای شما عزیزان 

 

 رمز همگام چیست و چه کاربردی دارد؟

پیش از آن که بخواهیم شما را با نحوه بازیابی و 

تغییر این رمز آشنا کنیم بهتر است که رمز همگام و 

کاربرد آن آشنا شوید. همان طور که در ابتدای مقاله 

بیان شد، رمز همگام، رمزی است که دانش آموزان، 

و... از آن برای ورود به معلمان، مدیران مدارس 

سایت همگام استفاده می کنند. سایت همگام، یک سامانه 

الکترونیکی است که این افراد می توانند از امکانات 



آن استفاده کنند. سایت همگام، برای تمامی دانش 

آموزان و کارکنان مدارس، یک صفحه شخصی ایجاد می 

ز خود کند که برای ورود به آن صفحه، افراد باید رم

را وارد کنند. در واقع، دانش آموزان، معلمان، 

مدیران و... برای ورود به این سایت ابتدا باید کد 

ملی و رمز همگام خود را وارد کنند تا بتوانند از 

  .امکانات آن استفاده نمایند

الزم به ذکر است تا بدانید که رمز همگام برای هر 

فرد همانند کد ملی او است. به عبارت دیگر می توان 

گفت که این رمز منحصر به فرد است و هیچ گاه رمز دو 

شخص، یکی نخواهد بود. بنابراین، افراد برای ورود 

به سایت همگام، باید از این رمز به خوبی نگهداری 

، افراد در هنگام ثبت نام در کنند. عالوه بر این

آمون های مختلفی همچون: آزمون جانمایی سمپاد، 

آزمون نمونه دولتی و... به این رمز نیاز خواهند 

داشت. این رمز، دارای چند رقم و حروف انگلیسی مختلف 

و سایر  دریافت رمز همگام دانش آموزاناست که برای 

زیر می  کارکنان، دو روش وجود دارد. که شامل موارد

 :باشند

مراجعه به مدرسه و دریافت حضوری رمز همگام از  

 مدیر و یا مسئول فناوری آموزش و پرورش
مراجعه به سایت همگام و دریافت غیر حضوری رمز  

 همگام

 . دبر روی لینک کلیک کنی سایت همگامبرای مشاهده 

  

 نحوه دریافت رمز عبور همگام

همان طور که در قسمت قبل بیان شد، برای دریافت این 

رمز، دو روش وجود دارد. اگر شما تا به حال نه به 

صورت حضوری و نه به صورت غیر حضوری این رمز را 

دریافت نکرده اید، بهتر است تا در ادامه با ما 

  .همراه باشید

 دریافت حضوری رمز همگام

https://irantahsil.org/hamgam-medu-ir/


شما عزیزان می توانید برای دریافت اولیه این رمز، 

به مدارس خود مراجعه کرده و آن را از مدیر و یا 

تان دریافت کنید. مسئول فناوری آموزش و پرورش مدرسه

در این هنگام، برای دریافت رمز همگام، شما باید 

توسط مدیر مدرسه خود در سامانه سناد دانش آموزی 

مدرسه باید تمامی اطالعات عضو شوید. سپس، مدیر 

خواسته شده اعم از اطالعات شخصی و تحصیلی شما را به 

درستی وارد نموده و فرم را تکمیل کند. پس از این 

که سامانه سنا اطالعات شما را تایید کرد، یک پنل 

شخصی برای شما ایجاد می شود. در نهایت، رمز همگام 

ه باید در به شما و یا مدیر مدرسه ارسال خواهد شد ک

نگهداری آن کوشا باشید. الزم به ذکر است تا بدانید 

که شما می توانید از طریق پنل شخصی خود، امور مربوط 

  .به تحصیلتان را مشاهده نمایید

بر روی لینک کلیک  سامانه سنابرای ورود و مشاهده 

  .کنید

  

 دریافت غیر حضوری رمز همگام

ه شما عزیزان نمی خواهید که رمز همگام را به اگر ک

صورت حضوری و با مراجعه به مدرسه دریافت کنید، می 

توانید به صورت غیر حضوری نیز آن را دریافت نمایید. 

البته الزم به ذکر است تا بدانید که این امکان در 

سال های گذشته وجود نداشت و افراد فقط از طریق 

ند این رمز را دریافت مراجعه حضوری می توانست

نمایند. اما، با گذر زمان، امکان دریافت غیر حضوری 

این رمز از طریق مراجعه به سایت سنا نیز امکان 

پذیر شده است. شما عزیزان برای دریافت این رمز به 

صورت غیر حضوری باید مراحل زیر را با دقت و به 

  .درستی طی کنید

 ی به آدرسابتدا باید سامانه سناد دانش آموز 
schsnd.medu.ir  در گوگل سرچ کرده و سپس وارد آن

  .شوید
پس از ورود به سامانه سنا باید از قسمت مربوطه،  

  .گزینه ثبت دانش آموز جدید را انتخاب نمایید
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پس از آن، باید اطالعات خواسته شده را وارد کرده  

و پس از اطمینان، بر روی گزینه ثبت نام، کلیک 

  .کنید
ن مرحله، یک فرم را مشاهده خواهید کرد که در ای 

  .باید آن را به درستی بررسی کنید
سپس، برای دریافت رمز باید به بخش مدیریت  

  .کاربران بروید
در این مرحله شما باید کد ملی خود را وارد کرده  

  .و بر روی گزینه جست و جو کلیک کنید
در انتها، باید اطالعات خود را مشاهده کرده و  

ایید نمایید. پس از تایید، رمز عبور همگام را ت

  .دریافت خواهید کرد

بر روی لینک مربوطه کلیک  سامانه سنادبرای مشاهده 

  .نمایید

  

  

رمز همگام را فراموش کردم چگونه آن را بازیابی 

 کنم؟

اگر که شما عزیزان نیز جز افرادی هستید که سوال می 

چگونه آن را  رمز همگام را فراموش کردمپرسید 

بازیابی کنم؟ حتما در ادامه با ما همراه باشید. 

برای بازیابی این رمز شما می توانید از طریق دو 

روش، آن را مجدد دریافت کنید. در واقع شما می 

توانید همانند دریافت اولیه رمز، هم به مدارس خود 

مراجعه کنید و هم به سایت همگام مراجعه نمایید. در 

ا همراه باشید تا به طور مفصل نحوه ادامه با م

  .بازیابی این رمز را برای شما بیان کنیم

 دریافت مجدد رمز عبور همگام توسط مدیر مدرسه

اگر بنا به دالیل مختلفی رمز خود را فراموش کرده 

اید، برای دریافت مجدد آن می توانید به مدرسه 

مراجعه کرده و از مدیر مدرسه و یا مسئول فناوری 

آموزش و پرورش، درخواست کنید که رمز همگام شما را 
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بازیابی کند. مدیر مدرسه باید ابتدا وارد سایت 

همگام شده و سپس مراحل بسیاری را طی کند. پس از 

اتمام مراحل، رمز ورود به شماره خود شما و یا مدیر 

مدرسه ارسال خواهد شد. الزم به ذکر است تا بدانید 

فراموش و یا گم کنید؛ زیرا، که نباید این رمز را 

  .بازیابی مجدد آن بسیار دشوار خواهد بود

  دریافت مجدد رمز عبور همگام به صورت غیر حضوری

اگر زمان رفتن به مدرسه را نداشتید و یا بنا به 

دالیل دیگری نخواستید که برای بازیابی رمز به صورت 

حضوری مراجعه کنید، می توانید از طریق مراحل زیر 

  .ن را بازیابی کنیدآ

 hamgam.medu.ir در گام اول، ما عزیزان باید به سایت
 رمز و ملی کد سپس،. شوید آن وارد و مراجعه کرده

  .کنید وارد را خود عبور

 

در گام دوم، باید در قسمت پیشخوان سایت، به بخش 

مدیریت کاربران رفته و جهت سرچ کاربر مورد نظر با 

 ."ویرایش" کلیک کنیدکد ملی بر روی کلمه 

در گام آخر، پس از این که اطالعات شما به صورت کامل 

نمایش داده شد، بازیابی رمز عبور را با استفاده از 

فلش دوسویه که در سمت چپ کادر قرار دارد، انجام 

 .داده و رمز جدید را دریافت نمایید

  

بر روی لینک  سایت همگامبرای مشاهده و ورود به 

  .مربوطه کلیک کنید

  

نحوه بازیابی رمز عبور در سامانه همگام مدارس 

 تیزهوشان پایه هفتم و دهم

https://irantahsil.org/hamgam-medu-ir/


اگر شما عزیزان مایل به شرکت در سامانه ثبت نام 

نام، مدارس تیز هوشان، هستید، الزم است قبل از ثبت

 .رمز عبور در سامانه اقدام نمایید نسبت به دریافت
دریافت این کد، برای تمامی داوطلبان عزیزی که مایل 

نام در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی می به ثبت

برای دریافت رمز عبور در سامانه  .باشند الزامی است

همگام، ابتدا الزم است به سامانه همگام به نشانی 

 hamgam.medu.ir مراجعه نمایید. پس از آن شما دانش

 .توانند رمز خود را دریافت نماییدآموزان عزیز می

الزم به ذکر است تا بدانید که دانش آموزان عزیز، 

توانند برای دریافت رمز مدیران و معلمان محترم می

نمایند. عبور در این سامانه عضویت خود را ثبت 

نام، تنها با استفاده از اطالعات هویتی همچون ثبت

پذیر خواهد بود. به یاد داشته باشید شماره ملی امکان

که نام کاربری داوطلبان در سامانه پرتال همگام، 

باشد. پس از ورود به سامانه،  همان شماره ملی می

 .الزم است نسبت به ارائه کد مورد خود اقدام نمایید
توانید با استفاده از همین سامانه رمز عبور سپس، می

خود را تغییر دهید و یا رمز عبور خود را وارد 

نمایید. اما، شما می توانید به صورت حضوری و از 

  .طریق رفتن به مدرسه، نیز این رمز را تغییر دهید

 1401- 1402ثبت نام مداری تیزهوشانبرای مطالعه مقاله 
  .بر روی لینک کلیک کنید

  

  

راهنمای تصویری بازیابی رمز عبور همگام جدید برای 

 مدارس تیزهوشان پایه هفتم

ششم هستید و می خواهید در آزمون تیزهوشان اگر پایه 

پایه ششم ثبت نام کنید و رمز همگام خود را فراموش 

کرده اید، برای بازیابی آن باید مراحل زیر را طی 

  .کنید
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در مرحله اول، برای اینکه بتوانید رمز عبور خود را 

مراجعه نموده hoosh.medu.ir تغییر دهید باید به آدرس 

 .و بر روی "رمز ورود را نمیدانم" کلیک کنید

 

در مرحله دوم، در پنجره ای که برای شما نشان داده 

می شود، اطالعات خود را به صورت کامل وارد نمایید 

پیامک ارسال شود. پس از  تا رمز عبور برای شما توسط

اتمام این کار، رمز عبور برای شما از طریق پیامک 

  .ارسال خواهد شد

 

راهنمای تصویری بازیابی رمز عبور همگام جدید برای 

 مدارس تیزهوشان پایه دهم

اگر که شما متقاضیان عزیز در پایه نهم هستید و می 

خود خواهید در آزمون تیزهوشان شرکت کنید؛ اما، رمز 

را فراموش کرده اید، باید رمز خود را بازیابی کنید. 

شما عزیزان می توانید از طریق مراحل زیر، رمز همگام 

  .خود را بازیابی کنید

مراجعه azmoon.medu.ir در مرحله اول، شما باید به آدرس 

" نمیدانم را ورود رمز" گزینه  س بر رویکرده و سپ

 .کنید کلیک

 

در این مرحله، شما باید اطالعات خواسته شده را در 

کادرهای مربوطه به صورت صحیح وارد کنید تا رمز 

 .عبور جدید برای شما ارسال گردد

 

  

نحوه تغییر رمز عبور در سامانه همگام توسط دانش 

 آموزان

http://hamgam.medu.ir/portal/smart.php
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شما رمز عبور خود را  گاهی اوقات نیز ممکن است که

فراموش نکرده باشید اما بخواهید که آن را تغییر 

دهید. برای این کار شما دانش آموزان عزیز ابتدا 

باید وارد سایت همگام شده و مراحل زیر را به درستی 

انجام دهید. به یاد داشته باشید که برای تغییر این 

در  رمز، باید مراحل آن را تا به انتها انجام دهید؛

  .غیر این صورت، نمی توانید رمز را تغییر دهید

 راهنمای تصویری تغییر رمز عبور در سامانه همگام

شما عزیزان، باید در ابتدا به صفحه الگین در سامانه 

همگام مراجعه کرده و نام کاربری و رمز عبور خود را 

  .وارد نمایید

بعد از تکمیل کادرهای کد ملی و رمز عبور، وارد 

صفحه پیشخوان می شوید که در این قسمت می توانید 

 .رمز عبور خود را مانند شکل زیر تغییر دهید

بعد از کلیک بر روی "تغییر کلمه عبور" پنجره ای 

برای شما باز می شود که در ابتدا باید رمز عبور 

فعلی خود را وارد نمایید. سپس، رمز عبور جدید را 

کمه ی "ذخیره" کلیک وارد کرده و در نهایت بر روی د

  .کنید

 نکات مهم بازیابی رمز همگام

اگر بنا به هر دلیلی، رمز عبور خود را فراموش کرده 

باشید، در زمان بازیابی رمز خود، باید نکات مهمی 

را بدانید و رعایت کنید. برخی از مهم ترین این 

 :نکات شامل موارد زیر می باشند

حتما باید به برای بازیابی رمز همگام خود،   

  .سایت های ذکر شده مراجعه کنید
زمانی که می خواهید وارد سایت مربوطه شوید،  

دقت کنید که کد ملی خود را به درستی وارد کنید. 

زیرا، اگر کد ملی برای شما نباشد، پنل شخصی 

  .شما باز نخواهد شد
هنگامی که می خواهید شماره تلفن همراه را وارد  

شماره برای شما بوده و صحیح  کنید، دقت کنید که



باشد. در غیر این صورت، رمز به شماره شخص دیگری 

  .ارسال خواهد شد
در زمان بازیابی دقت کنید که بر روی گزینه  

ذخیره اطالعات کلیک کنید. زیرا، عدم انتخاب این 

گزینه، باعث می شود تا شما نتوانید رمز همگام 

  .خود را مجدد دریافت نمایید

  مطلبخالصه 

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را در 

رابطه با نحوه دریافت، بازیابی یا تغییر رمز همگام 

آشنا کنیم. در واقع، شما دانش آموزان عزیز می 

توانید با انجام مراحل بیان شده در مقاله، رمز خود 

را بازیابی و یا تغییر دهید. امیدواریم که سوال 

بود را پاسخ داده  «ام را فراموش کردمرمز همگ» شما که

باشیم. اما، اگر سوال دیگری در این زمینه دارید، 

می توانید با یک مشاور خوب در ارتباط باشید. 

مشاوران ما در ایران تحصیل می توانند شما را در 

این زمینه یاری کنند. برای برقراری ارتباط با 

یا برای مشاوران ما می توانید با ما تماس گرفته و 

  .ما کامنت بگذارید
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