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شیده  یکی از عمده مشکالت معلمان و کارکنان مدرسه است. در بسییار  از مواعیگ ایزار  ،بازیابی رمز همگام فرهنگیان
هیا عدید دارنید ن یوه  اند. بیه همیین دلیین آن مواجه شده ها به هنگام ورود به سامانه همگام با نادرستی رمز عبور است که آن

 .مدارس را بدانند معلمان تغییر رمز همگام

 وزارت آمییوز  و وییرور  کشییور اسییت کییه بییا هییدآ ارا ییه  ییدمات آنالییین بییه ها  آنالییین سییایت همگییام یکییی از سییامانه
سایت همگام نام کاربر  و کلمه عبیور دارنید  آموزان، معلمان و سایر کارکنان آموزشی ایجاد شده است. کلیه کاربران دان 

باید بازیابی رمز  ها به هنگام فراموشی نام کاربر  یا کلمه عبور از آن استفاده کنند. لذا آن که به هنگام ورود به سامانه باید
شیود و مشیکالتی  هیا میییا نمیی استفاده از سامانه همگام برا  آن همگام فرهنگیان را انجام دهند. در غیر این دورت امکان

 .ایجاد  واهد شد ها را برا  آن

بایید  تواننید وارد ایین سیامانه شیوند. لیذا بسییار مییم اسیت و کیاربران بیدون آن نمی از آنجا که بازیابی رمز همگام فرهنگییان
ییم ایین ب ی  از ماالیه اییران ت دیین عدید دار ن وه تغییر رمز همگام معلمان مدارس را آموز  داد. به همین دلین در این

 .به اام تغییر رمز معلمان مدارس و سایر افراد را بیان کنیم موضوع را بررسی کنیم و مرا ن اام

  

آموزان در  در آن نظر دان  اجرا  واهد شد که 1044 – 1041ماهه دوم سان ت دیلی  6بند  معلمان در  رتبه :اطالعیه
را  ایثاراران، رزمنداان معسر و جانبازان جییت  ماییت معیشیتی موارد ب بند  معلمان د ین  واهد بود. البته در این رتبه
 .هایی در نظر ارفته شده است بینی وی  ها آن

  

 روش بازیابی رمز همگام فرهنگیان

هیا  فیی   ایوعی یکیی از آن دهید کیه دریافیت عالوه بر دان  آموزان  دمات متنوعی را برا  معلمان ارا ه می سایت همگام
 ود را فرامو  کنند و با مشکالت زیاد  در این زمینه بر ورد  است. معلمان نیز در بر ی مواعگ ممکن است رمز عبور

بازیابی رمز همگام فرهنگییان  ر  ود باید به مدیر مدرسه م ن تدریسشان مراجعه کنند تابرا  بازیابی رمز عبو ها کنند. آن
 :دهند همگام فرهنگیان مرا ن زیر را انجام می را انجام دهد. مدیران مدرسه برا  بازیابی رمز

  

 .کلیک کنید چگونه رمز همگام  ود را عوض کنیم جیت
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 ن وه تغییر رمز همگام معلمان مدارس

  

 وارد سامانه همگام به آدرس اینترنتی hamgam.medu.ir شوند می. 
 کیاربر   یود زننید تیا وارد  سیا   در ونجره باز شده با وارد کردن نیام کیاربر  و رمیز عبیور دکمیه ورود را می

 .شوند
 کننیید و از کییادر مشیی گ شییده ازینییه مربییوط بییه مییدیر را  انت ییا  می در منییو  بییاز شییده نایی  و سییازمان  ییود را

 .زنند می کنند و دکمه تایید را سوس در ب   مربوط به سازمان نام مدرسه را انت ا  می .ازینند برمی
 شیوند کیه بیرا  بازییابی رمیز همگیام فرهنگییان ازینیه  سامانه همگیام می  اال وارد  سا  کاربر  ادلی  ود در

 .کنند را کلیک می« کاربران مدیریت»
 ازینه مش گ شده ازینه وییرای  را انت یا   0شوند و از بین  کاربران می در ونجره جدید باز شده وارد مدیریت

 .مرا ن بازیابی را انجام دهند کرده تا
 ست کد ملی فرد مذکور را وارد کرده و با توجه به انت ا  نا  معلم ازینیه جسیتجو را در مر له بعد  نیز الزم ا

 .می بزنند
 کنند که برا  بازیابی رمز همگام فرهنگیان باید رو  شیکن دو  مشاهده می در ادامه نام کاربر را به همراه جدولی

 .کنند معکوس در عسمت انتیایی این جدون کلیک می فل 
 شود که باید ازینه باز می« آیا از بازنشانی رمز عبور اطمینان دارید؟»ا  با عنوان  هدر مر له بعد ونجر «ok» 

 .را بزنند
 شود که باید آن را یادداشت کرده و به معلم ت وین دهند  اال رمز عبور جدید برا  معلم منتشر می. 

معلمیان میدارس دی بت کیردیم و اشیاره فرهنگییان و ن یوه تغیییر رمیز همگیام  در این ب   در مورد بازییابی رمیز همگیام
اونیه ابییامی در ایین ب ی   مدیران چگونه مشکن فراموشی رمز عبور همگام را برطرآ کنند.  ان اار شما هر کردیم که

 .تماس بگیرید 9499409909توانید با شماره تلفن  می و ن وه تغییر رمز همگام معلمان مدارس داشته باشید

  

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


 انش آموزانروش بازیابی رمز همگام د

 کننده از سایت همگام هستند. به همین دلین بیشتر فراموشیی رمیز عبیور توسیط دانی  دان  آموزان بزراترین اروه استفاده
عبیور همگیام  هر چند که مرا ن بازیابی رمز .ها در اولویت عرار دارد شود. لذا بازیابی رمز همگام آن آموزان ازار  می

دهنید. در  یان  هایی بازیابی رمز عبور همگیام  یود را انجیام توانند به کمک رو  ها می آن آموزان زمان بر است. اما دان 
آمیوزان بیتیر اسیت  سامانه بر عییده دارد. البتیه دان  آموزان در این  اضر تنیا مدیر مدرسه اجازه ددور رمز عبور دان 

 .ندرمز عبور  ود آن را در جا  مطم نی یادداشت کن برا  جلوایر  از فراموشی

  

 .رو  لینک رنگی کلیک کنید وشتیبانی همگام جیت اطالع از

  

 

 بازیابی رمز همگام دان  آموزان

  

 برا  بازیابی رمز همگام  ود باید با مدیر مدرسه به دورت تلفنی یا  ضیور  در اونه که بیان کردیم دان  آموزان همان
ها کد ملیی  ان از آنآموز بازیابی رمز همگام دان  ها رمز عبور را ارا ه دهند. معموال مدیر مدرسه برا  ارتباط باشند تا آن

 .توانند رمز عبور جدید  ود را دریافت کنند می  واهد که با ارا ه آن را می

  

 بازیابی رمز همگام تیزهوشان
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بنیابراین  .هیا اسیت نام در آزمون تیزهوشیان یکیی از آن دهد که ثبت آموزان ارا ه می دان  سایت همگام  دمات م تلفی را به
هیا  زییاد   ها بیا چال  نام آن باشند فرآیند ثبت تیزهوشان رمز عبور  ود را فرامو  کرده اار داوطلبان شرکت در آزمون
تواننید آن را  می ها نگران بازیابی رمز همگام  ود نباشند. زیرا به دیورت اینترنتیی مواععی آن مواجه  واهد شد. در چنین

ی بیشیتر ن یوه تغیییر رمیز همگیام تیزهوشیان را بییان آشینای بازیابی کنند و رمیز عبیور  یود را تغیییر دهنید. در ادامیه بیرا 
 :کنیم می

  

 بازیابی رمز همگام داوطلبان تیزهوشان ورودی پایه هفتم

 سایت اینترنتی medu.ir را در اوان جستجو کنید. 
  را کلیک کنید« دانم رمز ورود را نمی» اال در دف ه باز شده برا  بازیابی رمز همگام تیزهوشان ازینه. 
  در ونجره جدید باز شده باید کد ملی، شماره شناسنامه و شماره تلفن همراه  ود را وارد کنید. سوس ازینیه تاییید را

 .بزنید
  اردد آموز ارسان می با انجام مرا ن باال رمز عبور جدید بر رو  اوشی همراه دان. 

  

 بازیابی رمز همگام داوطلبان تیزهوشان ورودی پایه دهم

 بایییید بیییرا  بازییییابی رمیییز عبیییور همگیییام  یییود بایییید در ابتیییدا آدرس  یزهوشیییان ورود  واییییه دهیییمدانییی  آمیییوزان ت
 .را جست و جو کنند. سوس رو  دف ه ادلی آن کلیک کرده و وارد آن شوند medu.irاینترنتی

  را « سییمواد دهییم»شییود کییه باییید ازینییه  نمییای  داده می« سییمواد دهییم»و « سییمواد هفییتم»در دییف ه جدییید دو ازینییه
 .انت ا  کنند

 دانم رمییز ورود را نمییی»شییوند کییه رو  ازینییه  در اییین مر لییه مجییددا بییه دییف ه ورود  اییین سییامانه هییدایت می »
 .کلیک کنند

 در دف ه جدید اطالعاتی مانند کد ملی، شماره شناسینامه و شیماره تلفین   اال شما برا  تغییر رمز عبور  ود باید
 .را بزنید« تایید»ها ازینه  را وارد کنید و سوس با بررسی آن همراه

 توانیید وارد سیامانه همگیام تیزهوشیان  شیود کیه بیا دریافیت آن می  اال رمیز عبیور جدیید بیه اوشیی شیما ارسیان می
 .شوید

  

 .کلیک کنید تغییر رمز عبور همگام تیزهوشان برا 

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%db%8c%d8%b2%d9%87%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%86/


 

 بازیابی رمز عبور همگام تیزهوشان

  

هنگیام انجیام  توانید مشکن بازیابی رمز همگام تیزهوشان را انجام دهید.  ان اار به می ام مرا ن فوق، شما به را تیبا انج
در ایین میورد دی بت کنیید تیا  اییران ت دیین کارشناسیان توانیید بیا تان ارسان نشد می مرا ن باال رمز عبور جدید به اوشی

 .ها شما را بیشتر راهنمایی کنند آن

  

 بازیابی رمز همگام مدیران

بیه  آموزان ممکن است رمز عبور  یود را فرامیو  کننید کیه بیرا  بازییابی آن بایید دان  مدیران مدرسه نیز مانند معلمان و
   .وا د فناور  مربوطه مراجعه کنند و رمز جدید  ود را دریافت کنند

  

 مان مدارس کشورنحوه تغییر رمز همگام معل

عبور همگام داشتن یک رمز عبور ساده است. اایر معلمیان و دانی  آزمیون  ها  جلوایر  از فراموشی رمز یکی از رو 
ا  داشیته  اار رمز عبور س ت و ویچیده توانند مانگ فراموشی آن شوند. بنابراین یک رمز عبور ساده داشته باشند می بتوانند

 :را در سامانه همگام تغییر دهید ا ن زیر آنتوانید با انجام مر باشند می

 با وارد کردن نام کاربر  و رمز عبور  ود وارد  سا  کاربر  سامانه همگام شوید. 
 اال رو  تنظیمات دف ه رفته و ازینه تغییر کلمه عبور را کلیک نمایید . 
 در کادر مش گ شده رمز عبور فعلی و رمز عبور جدید را وارد کنید. 
  در انتیا نیز تغییرات ایجاد شده را ذ ییره کیرده و در مرا ین بعید  بیرا  ورود بیه سیامانه همگیام از رمیز عبیور

 .جدید و ساده  ود استفاده کنید

https://irantahsil.org/


  

 .کلیک کنید رمز همگام را فرامو  کردم برا  اطالع از

  

 موارد مهم بازیابی رمز همگام با کد ملی

 ت کیه اسیتفاده ازآموزان، معلمان و سایر اعضا  مدرسیه اسی مناس  برا  دان  سامانه همگام یک سایت بسیار کاربرد  و
هیا  زییاد  را بیرا   اسیت کیه چال   دمات آن نیز اهمیت باالیی دارد. فراموشی رمیز عبیور، یکیی از مشیکالت عمیده آن

اشیاره و  آموزان ها  بازیابی رمز همگام فرهنگیان و دان  ترین رو  تاکنون به میم .کند آموزان ایجاد می فرهنگیان و دان 
عدد دارییم بیه نکیات میمیی در  دیوگ بازییابی  ان مدارس را بیان کردیم.  ان در این ب  ن وه تغییر رمز همگام معلم
 .اشاره کنیم تا شما به هنگام انجام مرا ن باال به مشکلی بر ورد نکنید آموزان رمز همگام فرهنگیان و دان 

  

 

 نکات بازیابی رمز همگام با کد ملی

  

 توانند با میدیر مدرسیه تمیاس بگیرنید و ایین  تمامی کاربران سایت همگام در دورت فراموشی رمز عبور  ود می
 .مشکن را برطرآ کنند

  تواننید در  میدر آزمیون ورود  تیزهوشیان واییه هفیتم و دهیم را دارنید  آموزانی کیه عدید شیرکت آن دسته از دان
 .فراموشی رمز عبور  ود از طریق اینترنتی به دورت آنالین آن را بازیابی کنند دورت

  در سایت همگام تعریآ نشده است و در این سیامانه  سیا  کیاربر  ندارنید ها آموزانی که نام آن آن دسته از دان 
کنند. برا  بازیابی رمز عبور  ود  زیابینام آزمون تیزهوشان رمز عبور  ود را با توانند به کمک سایت ثبت نمی

 .باید با مدیر مدرسه د بت کنند
  نییام تیزهوشییان را دارنیید باییید در  همگییام  ییود از طریییق سییامانه ثبت آمییوزانی کییه عدیید بازیییابی رمییز عبییور دان

 .کنند رعمی( و شماره موباین  ود را وارد 6شده کد ملی، ب   عدد  شمار شناسنامه ) کادرها  مش گ

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/


  

 .کلیک کنید مشاوره ت دیلی همگام برا  اطالع از

  

بنید   ها را بیر اسیاس ایین رتبه آن ند  کند  اوقب ا  عدد دارد معلمان را رتبه مجلس شورا  اسالمی طی مدوبه :اطالعیه
هیا  اوعشیان بیه  هزار تومان است که بر اساس رتبه آن 644میلیون  0معلمان  افزای  دهد. در این مدوبه  اوق وایه همه

 :زیر افزای   واهد یافت شکن

 .دردد افزای   اوق دریافت  واهند کرد 00  معلمان رتبه اون -1

 .دردد افزای   اوق مواجه  واهند شد 00ه دوم با معلمان دارا  رتب -۲

 .دردد افزای   اوق  واهند داشت 60فرهنگیان رتبه سوم  -۳

 .دردد  واهد بود 00افزای   اوق معلمان رتبه چیارم  -۴

 .باشد دردد می 90 اوق معلمان دارا  رتبه ونجم  -۵

  

  الده مطال 

 هییا و سییایر کییاربرانی اسییت کییه از اییین سییامانه اسییتفاده آمییوزان، معلم دان  فراموشییی رمییز همگییام از جملییه مشییکالت راییی 
آن را بازیابی کننید. زییرا میدیر مدرسیه  توانند با کمک مدیر مدرسه ها در دورت فراموشی رمز عبور  ود می کنند. آن می

 مورد بازیابی رمز همگام ها دسترسی دارد. ما در این ب   در  سا  کاربر  آن تنیا فرد  است که به دورت مستایم به
کردیم. وس اکنون مدیران مدرسیه بیا  آموزان و تیزهوشان د بت کردیم و مرا ن آن را جز به جز تعریآ فرهنگیان، دان 

کیه عدید  آمیوزانی تواننید آن را انجیام دهنید. امیا آن دسیته از دان  آشنایی دارند و می ن وه تغییر رمز همگام معلمان مدارس
مدرسه به دورت آنالین آن را بازییابی کننید کیه  توانند بدون د الت مدیر شرکت در آزمون ورود  تیزهوشان را دارند می

نرسییدید  کیردیم.  یان اایر شیما بیا مطالعیه ماالیه بیاال بیه جیوا  سیواالت و ابیامیات  یود در این مورد نییز در بیاال دی بت
 .د بت کنید شناسان با تجربه ایران ت دینتوانید برا  راهنمایی بیشتر با کار می

  

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/


 

 تغییر رمز عبور همگام فرهنگیان

  

  

  

  

  

  

 


