
آزمون   ی رگزارتوان به ب  یامور م  نی شده است.از جمله ا یدانش آموزان طراح  یلی از امور تحص یار ی انجام بس ی همگام برا تی سا

سامانه   نی در ا یحی و هم تشر  یتوانند سواالت خود را،هم به صورت تست  یم یهمگام اشاره کرد. معلمان به راحت  تی سا نی آنال

 .پ می پرداز  یم ندی فرا  نی انجام ا یچگونگ به .در ادامه ندی نما ی و بارگذار ی طراح

 

  نی همگام و آخر تی معلمان در سامانه همگام، نحوه شرکت در آزمون در سا ی آزمون برا یطراح ی نحوه   یمقاله به بررس نی ا در

 .دیی تماس حاصل فرما لی تحص رانی با کارشناسان ا دی توان  یم  شتری کسب اطالعات ب  یپرداخته شده است.برا  نهی زم نی اخبار در ا

 

 همگام تی سا نی آزمون آنال ی طراح ی ری تصو یراهنما

در   ییتوان به صرفه جو یموارد م نی مورد توجه معلمان قرار گرفته است.از جمله ا ی اری بس ینبه هاهمگام از ج تی سا نی آنال آزمون

و آرامش خاطر دانش   ی در زمان اشاره کرد.سهولت دسترس ییصرفه جو نی و همچن  یامتحان  ی برگه ها ری چاپ و تکث   ی نهی هز

 .سامانه شده است نی باعث افزودن دانش آموزان در گروه طرفداران ا تی سا نی مناسب ا ییآموزان از سرعت و کاررآ

 .می امر پرداخته ا نی ا یچگونگ حی در عصر امروز به توض نی آزمون آنال یطراح تی توجه به موارد ذکر شده است و اهم با

معلم را انتخاب   ی داده شده کاربر ش ی نما ی. در صفحه  دی شو hamgam.medu.ir  ینترنت ی آدرس اهمگام به  ت ی ابتدا وارد سا در

ورود را   ی  نه ی را نخواهند داشت. و سپس گز  یسواالت امتحان  ی معاون امکان بارگذار ای  ری مد ی کاربر دی . توجه داشته باشدیی نما

 .دیی انتخاب نما

شده و    ری مرحله وارد داشبورد دب  نی آزمون وجود دارد. در ا یآزمون و زمان بند ی بانک سوال، طراح یسه مرحله   نی آزمون آنال در

 .دی کن  ی از قسمت بانک سوال، سواالت را طراح

را مشخص    یتست  ای  یحی درس و نوع سوال تشر ه،رشته، ی سبز رنگ را انتخاب نموده و پا  دی جد ی منو ری صفحه همانند تصو نی ا در

 .شده است ی بررس یفرض سواالت تست  ش ی به طور پ  نجای . در ادیی نما

کرده   یسواالت خود را از نرم افزار ورد کپ  دی توان  ی به عنوان سوال در نظر گرفته شده است که م  ینوع سوال، بخش  نیی قسمت پا در

 شده   یها به طور جداگانه طراح نهی از گز ک ی است. هر  ریی و رنگ سواالت هم قابل تغ زی سا نی . همچن دی جدول بپرداز ی به طراح ای و 

مشخص شده روبه   ری همانند تصو نی .همچن دیی و عنوان آزمون را وارد نما دیی آزمون را انتخاب نما یقبل طراح  ی صفحه  ه ی بازگشت  با

ن  افزود نه ی گز یشده است.سواالت را انتخاب و رو   یافزودن سواالت در بانک سواالت طراح یعالمت سوال برا نهی آزمون،گز ی رو

 .وجود دارد  مه ش ی رای و ی  نهی . گزدیی نما کی کل

 

شروع آزمون را   خی آرمون را انتخاب و تار ر ی ز ری آزمون در نظر گرفته شده است. مطابق تصو یزمانبند ی بعد برا ی  مرحله 

 دی آزمون نبا ی بارگذار ی برا رفعالی غ نه ی گز دی است.توجه داشته باش ریی آزمون هم قابل تغ انی ساعت شروع و پا نی .همچن دیی مشخص نما

 .دیی نما خاب ثبت را انت  تی بخورد. در نها کی ت 

 

هرچه   یمختلف و آمادگ ی شرکت در آزمون ها ی برا تی سا  نی توانند از امکانات ا یمختلف م ی لی تحص ی ها هی آموزان در پا دانش

  تی شرکت در آزمون آنال ینحوه   ی سهولت دانش آموزان به بررس ی .در ادامه براندی استفاده نما  ی حضور  یآزمون ها یبرا شتری ب 

 .می پرداز یهمگام م تی سا

 

  تی سا نی ا یخود وارد پورتال اصل ی . با وارد کردن رمز عبور و نام کاربردی شو medu.ir ینترنت ی همگام به آدرس ا تی وارد سا ابتدا

 .دیی را انتخاب نما نی آزمون آنال نهی گز ری شده و در سمت چپ تصو



. با  دیی نما ک ی مداد کل کونی آ ی بر رو تی ری را انتخاب نموده و در قسمت مد دی که قصد شرکت در آن را دار ی بعد آزمون  ی صفحه  در

 .شد دی همگام خواه نی آزمون آنال ط ی کار وارد مح نی ا

پس از   دی دانش آموزان قابل مشاهده خواهد شد. دانش آموزان با ی برا  ییشروع آزمون سواالت و مدت زمان پاسخگو  نهی انتخاب گز با

 .ندبرسان  انی برگه را انتخاب کرده و آزمون خود را به پا ل ی تحو نه ی به سواالت کز ییاتمام آزمون و پاسخ گو

 

به تمام   ییپاسخ گو یزمان برا ت ی ری شروع آزمون، شروع خواهد شد و مد نهی به ذکر است زمان آزمون از هنگام انتخاب گز الزم

برگه و اتمام وقت آزمون شما به صوت خودکار از سامانه خارج   ل ی تحو نه ی مهم است.در صورت عدم انتخاب گز اری سواالت بس

 .به صورت خودکار ثبت خواهند شد دهمی که نوشته ا را ییهاشد. البته سواالت و پاسخ  دی خواه

 

 .دی کن  ک ی همگام کل تی درباره ورود به سا شتری اطالعات ب  افتی در یبرا

 

 سامانه همگام  امکانات

سامانه   نی ا ی آمده در خصوص کرونا و لزوم آموزش دانش آموزان به صورت مجاز شی پ  طی که اشاره شد به سبب شرا همانطور

 .اشاره کرد ری توان به موارد ز یسامانه م نی ا یها  یژگی شده است.از جمله و ی طراح

 ی مشاوره ا  ی آزمون ها یبرگزار

 ی آزمون هاب غربالگر یبرگزار

 در اوقات فراغت  یجانب   ینام در کالس ها  ثبت

 کارنامه ت ی از وضع و اطالع   افتی در

 نهم  هی دانش آموزان پا یلی تحص تی آزمون هدا یبرگزار

 ادی و المپ  زهوشانی نام مدارس ت  ثبت

 نهم  هی رشته پا انتخاب

 ی دانش آموز  مهی نام ب  ثبت

 نی و پاسخ آنال  پرسش

 

 ی اخبار آموزش مجاز نی آخر

 شودی سمنان برگزار م ییدانش آموزان ابتدا یبرا  یکالس جبران  ۳۰۰

دانش   ی برا یکالس جبران  ۳۰۰ ،یری ادگی آموزش و  تی آموزش و پرورش استان سمنان، گفت: در قالب طرح جبران و تثب  رکلی مد

آغاز شده   یبهداشت  یهانامه وعی و ش  ینوبت بند تی ها کامالً با رعاآموزش  نی ادامه داد ا ی .,وشودی استان برگزار م ییآموزان ابتدا

  ییها هم مدارس روستاشهرستان نی است البته در هم ی ها به صورت مجازکالس  ییقرمز کرونا  طی اشر ی دارا یهار شهرستان است،د

  تی پرجمع یهااما دروس در کالس  کنندی خود را برگزار م یدرس یهاکالس  ی هستند، به صورت حضور تی که کم جمع ی ری و عشا

 .شودی برگزار م ی قرمز به صورت مجاز ی در درون شهرها

 

 



 ردی گی را از کودکان م ی ری ادگی فرصت  نی آنال آموزش 

  یامشاهده  ی ری ادگی و  دی تقل ق ی و از طر نیی پا نی کسب شده توسط کودکان در سن  یهاگفت: عمده مهارت  یبهشت  دی دانشگاه شه اری استاد

کرونا و همزمان با اعمال   روسی و  وعی .با شمی ری گیرا از کودکان م های ری ادگی نوع  نی فرصت ا نی است و ما در آموزش آنال

مدارس به   یهاکالس  ی برگزار شد. برگزار ی رحضوری به شکل غ زی مدارس ن  یهاجهان کالس  اسرمدت در سرت  یطوالن  یهانه ی قرنط

  انی در م یلی خود را نشان داد.افت تحص یموفق در کوتاه مدت بود؛ اما در بلند مدت آثار منف یاگر چه راه حل  یرحضور ی غ وهی ش

به   ی درس یهاکالس  یبرگزار یاثرات منف نی تراز مهم  ییآموزان اول ابتدامهارت نوشتن در دانش  ی جد  فی دانش آموزان و تضع

 .باشد ی م یرحضور ی شکل غ

 

 مطالب  خالصه 

خود را تحت    یحی و تشر یمختلف تست  ی شده است تا معلم ها بتوانند آزمون ها ی دانش آموزان مقاطع مختلف طراح ی همگام برا تی سا

در   نی ساعت و مدت زمان آزمون را فراهم کرده است. همچن  نیی تع ،یگذار  خی سامانه امکان تار نی . اندی سامانه برگزار نما نی پوشش ا

  یآزمون و نمره ده حی توانند از همگام در جهت تصح  یسامانه، م ی برا حی صح نهی معلم ها با مشخص کردن گز یامتحانات تست 

معلم ها و   ییو لزوم آشنا موضوع نی ا تی امر کامال به صورت خودکار انجام خواهد شد.با توجه به اهم نی و ا ندی امتحانات استفاده نما

خصوص با کارشناسان   نی در ا شتری کسب اطالعات ب  ی رو آماده گرده است. برا ش ی پ  یدانش آموزان با نحوه استفاده از همگام مقاله  

 . دیی تماس حاصل فرما لی تحص رانی ا


