
چگونه رمز همگام خود را عوض کنیم؟ یکی از اساسی ترین و مهم ترین اطالعات برای  

ورود به سامانه همگام، رمز ورود آن می باشد که می بایست توسط دانش آموزان،  

 .آموزگاران و دیگر افراد مرتبط وارد شود

چگونه رمز همگام  بنابراین یکی از سواالت رایج توسط کاربران این سامانه این است که  

 .خود را عوض کنیم؟ تا هم به خاطر سپرده شود و هم دست شخص دیگری نباشد

در سال های اخیر سامانه هنگام که توسط وزارت آموزش و پرورش کشور ایجاد شده 

است، موارد مهمی از جمله ثبت نام در آزمون های استعداد درخشان و نمونه دولتی،  

و مواردی از این قبیل را پوشش می دهد، به همین خاطر  شرکت در المپیاد های مختلف  

دانستن اینکه چگونه رمز همگام خود را عوض کنیم؟ امری ضروری برای هر دانش  

پس تا انتهای مقاله با ایران تحصیل   .آموز و معلمی است که با این سامانه سروکار دارد

 .همراه باشید تا با نحوه تغییر رمز سامانه همگام آشنا شوید

 

و همچنین دریافت راهنمای کامل    چگونه رمز همگام خود را عوض کنیم؟جهت اطالع از  

 .تماس حاصل فرمایید ورود به سامانه با مرکز مشاوره ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از  تماس از طریق 

 تعطیل 

 

 چگونه رمز همگام خود را عوض کنیم؟ 

همان گونه که اشاره شد، جهت وارد شدن به سامانه همگام و استفاده از خدمات آنالین این  

آموزان، معلمان و  پلتفرم، الزم است تا نام کاربری و رمز عبور به درستی توسط دانش 

دیگر کاربران سامانه مذکور وارد شود، چرا که در غیر اینصورت امکان وارد به سامانه  

 .میسر نمی باشد

بنابراین با توجه به اهمیت سامانه همگام و خدمات آن، بهتر است هرچه سریعتر نسبت به  

اقدام نمایید. برای این امر تنها کافی است تا به   دریافت رمز عبور در سامانه همگام

ق مدیر مدرسه اقدامات الزم را انجام  مدرسه محل تحصیل خود مراجعه کرده و از طری 

 .دهید

حال در برخی موارد، کاربر تمایل دارد تا رمز دریافتی توسط مدیر مدرسه را تغییر دهه  

و رمز موردنظر خود را جهت ورود بگذارد که در ادامه مراحل تغییر رمز همگام را به  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85/


برای شما به  سوال و یا ابهامی  طور مفصل شرح می دهیم. چنانچه در این خصوص 

وجود آمد، می توانید از طریق تماس با مشاوران مجموعه ایران تحصیل پاسخ خود را  

 .دریافت نمایید 

دانش آموز می تواند به حساب کاربری خود در این سامانه با نام کاربری خود که همان  

کد ملی و رمز عبوری که مدیر مدرسه به او داده است، وارد شود. امکان تغییر رمز  

مگام توسط خود دانش آموز وجود داشته و می تواند رمزی دلخواه برای حساب کاربری  ه

 .اش انتخاب نماید

 

 

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  جهت اطالع از ثبت نام مدارس تیزهوشان

 

 

 

یل به تغییر رمز عبور خود دارند چرا که اغلب رمز  بسیاری از کاربران سایت همگام تما

عبوری که در ابتدا توسط مدیر به کاربر داده می شود، کمی پیچیده و به خاطر سپردن آن  

 .دشوار است

در صورتی که دانش آموزان، معلم ها و یا سایر کاربران این سامانه تمایل به تغییر رمز  

دارد. البته این مورد را در نظر داشته باشید که  خود داشته باشند، امکان انجام آن وجود 

قدیمی خود را به خاطر داشته تا بتوانید به پنل کاربری تان در این سامانه   رمز همگام باید

وارد شوید، چرا که امکان تغییر رمز از درون حساب کاربری وجود دارد. با توجه به  

می پردازیم تغییر رمز همگام اهمیت این موضوع، در ادامه به نحوه . 

 

 

و از طریق   حضوری تنها به صورت   رمز ورود همگام آزمون مدارس نمونه دولتی 

 .مراجعه به مدارس و یا اداره آموزش و پرورش ناحیه هر استان قابل دریافت می باشد

 

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86/


 

 

تغییر رمز سامانه همگام  نحوه  

وارد شوید، برای این کار به نام   ابتدا باید به حساب کاربری خود در سایت همگام (۱

کاربری و رمز قبلی نیاز دارید. پس از این که به پنل کاربری خود در این سامانه وارد  

شاهده می کنید. با کلیک بر روی  شدید، در قسمت سمت چپ و باالی صفحه نام خود را م

این قسمت، تا منو موردنظر نمایش داده شود. سپس اولین گزینه موجود در این منو با  

 .عنوان »تغییر کلمه عبور« را انتخاب نمایید

در ادامه پنجره جدیدی را مشاهده می کنید که باید رمز عبور قدیمی و جدید را در آن   (۲

قبلی خود را در کادر اول قرار داده و سپس رمز دلخواه   رمز عبور همگام وارد کنید.

 .جدید را در کادر بعد گذاشته و مجددا آن را تایید کنید

کاراکتر باشد و همچنین استفاده از  8حتما رعایت کنید که رمز انتخابی نباید کمتر از  

حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکترهای خاص در آن الزامی است. بعد از اینکه  

 .هر دو رمز را با دقت وارد کردید، بر روی گزینه »ذخیره« در پایین پنجره کلیک کنید

با گذراندن این مراحل، رمز همگام شما عوض شده و پیام »کلمه عبور شما با موفقیت   (۳

 .تغییر یافت« را در قسمت پایین صفحه کاربری تان مشاهده می کنید

تغییر رمز   تاه و ساده می توانید نسبت بهدر نهایت با طی کردن همین چند مرحله کو 

خود اقدام کرده و رمز دلخواه و جدیدی را برای ورود به این سامانه انتخاب نمایید همگام . 

 

 

 

نحوه دریافت رمز عبور در   و  سامانه پشتیبانی همگام آموزش و پرورش جهت آشنایی با

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  سامانه همگام
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تغییر رمز همگام  راهنمای تصویری نحوه  

به   پورتال اداری مدارس کل کشور یا و  سامانه همگام مدارس  تغییر رمز عبور 

 :با انجام مراحل زیر امکانپذیر است hamgam.medu.ir نشانی

دانش آموزان عزیز دقت نمایید که تنها از طریق اعالم درخواست تغییر رمز همگام، به  

تواند بعد از ورود  م یا مدیر مدرسه امکان تغییر رمز خواهید داشت. مدیر مدرسه میمعل

 .به سامانه همگام و انجام مراحل زیر، رمز دانش آموزان را بازیابی و دریافت کند

 :مراحل بازیابی رمز عبور سامانه سایت همگام مدارس به شرح زیر است

 hamgam.medu.ir ورود به سامانه (۱

از منوی باالی سایت همگام، گزینه ورود کاربر )معلمان( یا ورود مدیر ) مدیر و   (۲

 .معاونین و … ( را انتخاب نمایید 

 

 

https://hamgam.medu.ir/portal/home.php


[caption id="attachment_102181" align="aligncenter" width="600"]

 
تغییر رمز همگام  نحوه راهنمای تصویری   [/caption] 

 

 

 .وارد پنل مدیریت کاربران شوید و گزینه ” ویرایش ” را انتخاب نمایید (۳

در قسمت ویرایش الزم است کد ملی همکار و یا دانش آموز را وارد کنید، سپس گزینه   (۴

 .”جستجو” را انتخاب کنید

 

 



[caption id="attachment_102182" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سامانه همگام مدارس 

 

 

” را   تغییر رمز عبور در ستون مدیریت عبارت “  بعد از مشاهده اطالعات کاربر، (۵

 .انتخاب کنید

د با وارد کردن رمز عبور قبلی و رمز عبور جدید و انتخاب گزینه ” ذخیره ” می توانی  (۶

 .رمز خود را تغییر دهید 

 

 



[caption id="attachment_102183" align="aligncenter" width="600"]

 
سامانه همگام مدارس  تغییر رمز عبور  [/caption] 

 

 

چنانچه برای دریافت رمز عبور با مشکل روبرو شده اید، به جای نگران کافی است با  

مشاوران مجموعه ایران تحصیل مشکل  شماره تلفن های موجود تماس گرفته و به کمک  

 .خود را حل نمایید

 

 نحوه تغییر رمز عبور همگام توسط دانش آموزان

و همواره با   به خاطر نداشته  خود را رمز عبور همگام در مواردی که دانش آموزان

روبرو هستند، برای حل این مشکل   "رمز عبور همگام را فراموش کرده ام " عبارت

رمز عبور   عنوانسپارند را به که راحت تر به خاطر می رمز عبوری پیشنهاد می کنیم

خود انتخاب نمایند همگام . 

قسمت مربوطه در   باید به سامانه همگام مدارس در  تغییر رمز عبور به منظور 

قبلی   رمز عبور موردنظر خود را جایگزین رمز عبور مراجعه کرده و  سامانه تنظیمات

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/


 .نمایید

 

 

 

 

بر روی   چگونه در سایت همگام آزمون دهیم؟  و مشاوره تحصیلی همگام جهت دریافت

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

 

 راهنمای تصویری دریافت رمز جدید همگام برای ثبت نام تیزهوشان هفتم

نشانی ابتدا آدرس اینترنتی سامانه ثبت نام تیزهوشان هفتم به   (۱  hoosh.medu.ir   را در

 .مرورگر وارد نمایید

 .سپس وارد سامانه شده و روی گزینه موردنظر کلیک کنید (۲

 

https://irantahsil.org/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85%d8%9f/


[caption id="attachment_102185" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]دریافت رمز جدید همگام برای ثبت نام تیزهوشان هفتم 

 

 

شده در صفحه باز شده را ثبت کنید تا رمز عبور جدید  در نهایت اطالعات خواسته  (۳

 .برای شما به صورت پیامک ارسال گردد

 



[caption id="attachment_102186" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سامانه ثبت نام تیزهوشان هفتم 

 

دهم  راهنمای تصویری دریافت رمز جدید همگام برای ثبت نام تیزهوشان  

 

را در مرورگر   azmoon.medu.ir آدرس سایت ثبت نام تیزهوشان دهم به نشانی (۱

 .واردکنید

  

 .وارد سامانه شده و روی گزینه زیر کلیک کنید (۲

 



[caption id="attachment_102187" align="aligncenter" width="600"]

 
دهم دریافت رمز جدید همگام برای ثبت نام تیزهوشان [/caption] 

 

اطالعات درخواست شده را وارد کرده و رمز جدید را از طریق پیامک دریافت   (۳

 .نمایید

 



[caption id="attachment_102188" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سایت ثبت نام تیزهوشان دهم

 

 بازیابی رمز همگام با کد ملی 

دانش آموزان و هم برای معلمان و  سامانه همگام یک سایت بسیار کاربردی هم برای 

سایر اعضای مدرسه است، بنابراین استفاده از خدمات آن هم برای کاربران اهمت زیادی  

 .دارد

فراموشی رمز سامانه همگام مشکلی است که در بیشتر موارد کاربران را با چالش مواجه  

یابی رمز همگام را  می سازد. تا اینجای کار تعدادی از مهم ترین اقدامات الزم برای باز

توضیح دادیم تا دانش آموزان، معلمان و سایر کادر اجرایی جهت دریافت مجدد رمز  

 .عبور خود با مشکلی رو به رو نباشند 

یک سری نکات مهم برای این که بازیابی این رمز را به بهترین شکل ممکن انجام دهید،  

ساده ترین شکل ممکن می توانید رمز  الزم است تا به آن توجه داشته باشید. چرا که به  

 :خود را بازیابی کنید. نکات بازیابی رمز سامانه همگام به شرح زیر می باشند

در صورت فراموشی رمز عبور همگام، تمامی کاربران سایت همگام از جمله دانش  ︎▪

آموزان، معلم ها و کادر اجرایی مدارس می توانند با مراجعه به مدیر مدرسه نسبت به  

ریافت مجدد این رمز اقدام نمایند د . 



دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون های مدارس تیزهوشان در پایه های هفتم یا   ︎▪

ند، امکان بازیابی این رمز را به  دهم را داشته و رمز عبور خود را هم فراموش کرده ا

 .صورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام آزمون هم خواهند داشت

ها در سایت همگام تعریف نشده و در این سامانه حساب  موزانی که نام آندانش آ ︎▪

کاربری ندارند، امکان بازیابی رمز همگام از طریق سایت ثبت نام آزمون تیزهوشان را  

بایست به مدیر مدرسه خود مراجعه کرده و رمز همگام خود  نخواهند داشت. در نتیجه می

 .را دریافت کنند 

قصد بازیابی رمز همگام خود از طریق سامانه ثبت نام تیزهوشان را   دانش آموزانی که ︎▪

رقمی( و شماره موبایل خود را وارد   6دارند، باید کد ملی، بخش عددی شمار شناسنامه )

 .کنند

چنانچه دانش آموز با مشکل فراموشی رمز همگام مواجه شده و این رمز را از طریق   ︎▪

اید، برای ورود به پنل کاربری خود در سایت همگام  سایت ثبت نام تیزهوشان بازیابی نم

 .باید از این رمز جدید استفاده کند 

 

 

 

 

نمونه سواالت آزمون هدایت تحصیلی   و دانلود نرم افزار هدایت تحصیلی پایه نهم جهت 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید نهم

 

 

 

 

ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی  همگام نحوه دریافت رمز عبور   

هدایت تحصیلی پایه   از جمله سامانه همگام، برای انجام بسیاری از امور دانش آموزی در

نیاز دارید رمز عبور همگام به  و … و نمونه دولتی  ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم، . 

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%86%d9%87%d9%85/
https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


تمامی داوطلبان پایه نهم جهت ورود به مقطع دهم مدارس نمونه دولتی بایستی در آزمون  

اقدامات الزم را برای نام نویسی در سایت   آن شرکت کنند که برای انجام این امر باید ابتدا

به انجام برسانند آموزش و پرورش استان محل سکونت خود . 

عالوه بر داشتن شرایط الزم،   ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتی نهم به دهم برای

وارد شوند تا بتوانند به سیستم ثبت نام نیز داشته باشند  رمز عبور همگام باید . 

به مدرسه محل   حضوری در نتیجه متقاضیان برای داشتن این رمز باید به صورت

دریافت نمایند  مدیر زتحصیل فعلی خود مراجعه کرده و رمز را ا . 

معاون فناوری و آموزش اداره آموزش و   گرچه دانش آموزان می توانند از طریق

به رمز همگام دسترسی پیدا کنند  پرورش محل سکونت خود . 

هیچ گونه شیوه غیر حضوری   الزم به ذکر است که در حال حاضر برای دریافت این رمز

وجود ندارد و یا الکترونیکی . 

 

 

 

صورتی که دانش آموزان به هر دلیلیدر  همگام رمز ورود   خود را فراموش کرده   

می بایست به صورت برای بازیابی آن باشند، مدرسه و یا اداره آموزش و   به حضوری 

مراجعه نموده و  پرورش ناحیه استان محل زندگی خود   .را دریافت کنند رمز جدید  

 

 

 

در اجرایی مدارس هم تا حد زیادی مشابه  و هم چنین کا  روش دریافت رمز همگام معلمان

 .انجام این کار برای دانش آموزان است

یعنی افراد مذکور هم برای استفاده از این سامانه به صورت مستقیم دسترسی ندارند، بلکه  

 .باید به مدیر مدرسه مراجعه کرده و رمز عبور خدا در این سامانه را از او تحویل بگیرند

تنها کسی است که امکان ورود مستقیم به این سامانه را دارد. بعد از  چرا که مدیر مدرسه  

این که معلم ها به مدیر مراجعه کرده و درخواست دریافت رمز را ارائه دادند، مدیر وارد  

 .سایت همگام شده و نقش جدیدی برای آن ها تعریف می کند 



می تواند شامل معلم یا با توجه به سمت فرد درخواست دهنده در مدرسه که این نقش جدید 

شده و می تواند از این   دریافت رمز همگام سایر کادر اجرایی باشد، فرد متقاضی موفق به

به بعد با استفاده از نام کاربری و این رمز وارد سامانه همگام گردد. پس روش دریافت 

 .این رمز برای معلم ها هم مراجعه حضوری به مدیر است

 

امانه همگام آخرین اخبار مرتبط با س  

1402 – 1401زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم   

اوایل فروردین ماه امکان پذیر می باشد. بازه زمانی ثبت نام   نام نویسی در این آزمون از

روز به طول می انجامد؛ همچنین پس از اتمام زمان نام نویسی، معموال تمدید   15تقریبا 

جاماندگان در نظر گرفته می شود نیز برای تیزهوشان ششم به هفتممهلت ثبت نام آزمون  . 

1402 – 1401نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم   

 – 1401آزمون ورودی مدارس تیزهوشان برای تحصیل در پایه هفتم تحصیلی، در سال 

پرسشی   می باشد و  سواالت هوش، استعداد و خالقیت نیز همانند سال گذشته، شامل 1402

 .از کتاب های درسی آنان مطرح نخواهد شد

 

 خالصه مطالب 

در این مقاله سعی بر آن شده است تا چگونه رمز همگام خود را عوض کنیم؟ را برای  

شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله، مجددا سوال یا  

یم؟ برای شما عزیزان پیش آمد،  ابهامی در خصوص چگونه رمز همگام خود را عوض کن 

می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل  

 .دریافت نمایید 

 

و همچنین دریافت راهنمای کامل ورود به    نحوه تغییر رمز سامانه همگامبرای اطالع از  

 .تماس حاصل فرمایید سامانه با مرکز مشاوره  ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

https://irantahsil.org/


 

 


