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آموزان و همچنین هوشمندسازی روند تحصیل آموزی است که جهت تسهیل امور دانشهای دانشسایت همگام یکی از سامانه

و پرورش به ارائه خدمات  اندازی شد. این سامانه چند سالی است که تحت نظارت وزارت آموزشو آموزش معلمان راه

و پرورش و حتی اولیای  دبیران کادر اجرایی مدارس، پرسنل آموزشآموزان تمام مقاطع، پردازد و دانشالکترونیکی می

 .توانند از امکانات گسترده این سامانه استفاده کنندآموزان میدانش

آموزان به امکانات اینترنتی تحصیلی است. رسانی و یکپارچه کردن دسترسی دانشهدف از ایجاد این سامانه تسریع خدمت

و  آموزیپذیر است، اما برای استفاده از برنامه دانشز طریق تبلت، کامپیوتر و گوشی امکاندسترسی به سامانه همگام ا

رائه ا  های مختلف و نحوه استفاده از آن در نسخه موبایل است. به همین دلیل در ادامهورود به سامانه نیاز به آشنایی با بخش

  .راهنمای ورود به سایت همگام با گوشی را ارائه خواهیم کرد

  

 

  

  آشنایی با سایت همگام
آموزان به یکی از پلتفرم های آموزش و پرورش برای دسترسی دانش www.hamgam.medu.irسایت همگام به نشانی

توانند با توجه به نیاز خود از آن استفاده نمایند. توجه خدمات مختلف تحصیلی و آموزشی است. در این پلتفرم کاربران می

 آموزی صرفاً در بازه زمانینام در المپیادهای دانشهای این سامانه مانند ثبتمکان استفاده از برخی ویژگیداشته باشید که ا

 .پذیر می باشدمشخصی امکان
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  اطالعیه

را در آدرس بار جستجو کنید. برای  hamgam.medu.ir برای ورود به سایت همگام مدارس و دریافت کارنامه نشانی

نیاز به رمز همگام دارید. اگر رمز همگام را گم یا فراموش کرده اید، میتوانید رمز خود را بازیابی و ورود به سامانه 

 .دریافت مجدد کنید

  

 امکانات سامانه هنگام
توانند به تناسب پایه دهم می  های سامانه همگام هدایت تحصیلی است که متقاضیان ورود بهیکی از بخش :هدایت تحصیلی

آموز باید با مراجعه به سامانه همگام هدایت و شرایط خود بهترین رشته را انتخاب کنند. در همین راستا دانشهدف استعداد 

به تکمیل فرم مربوط اقدام کنند و مشاوران مدارس می توانند با استفاده از این فرم و سایر  تحصیلی پایه نهم نسبت

را  آموزتوانند دانشاین نکته توجه داشته باشید که مشاوران مدرسه میای تصمیم نهایی را بگیرند. باید های مشاورهآزمون

 .برای انجام آزمون غربالگری همگام و آزمون سالمت روان همگام نیز به این سایت هدایت کنند

  

 

  

 .بر روی لینک کلیک کنید نحوه بارگذاری فایل در همگام برای آشنایی با

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/
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متوسطه دوم از آموزی نویسی برای المپیادهای دانشآموزی: یکی از دیگر امکانات این سامانه نامبرگزاری المپیادهای دانش

ی نام براگیرد. ثبتمیان افراد واجد شرایط در بازه زمانی مشخص است که صرفاً از طریق پرتال سامانه هنگام صورت می

 نویسی آزمون مدارس تیزهوشان نهم به دهم، از طریق سایتنام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم، نامآزمون تیزهوشان، ثبت
hamgam.medu.ir توانند نحوه دریافت رمز ورود را از طریق این سایت و اطالعات تمامی متقاضیان می.دشوانجام می

  .کسب کنند

صورت  به ارائه ابهامات و سواالت خود به و پاسخ، نسبت توانند از قسمت پرسشسایر امکانات سایت همگام: کاربران می

 .دریافت کنندترین زمان ممکن پاسخ را آنالین اقدام نموده و در سریع

 :توانند فرآیندهای دیگری را از طریق سایت همگام را انجام دهند از جملهآموزان میعالوه تمامی دانش به

 شرکت در جشن جشنواره جوان خوارزمی 
 نام در مسابقات مختلف علمی و فرهنگیثبت 
 اخذ کارنامه از سایت 
 مشاهده برنامه کالسی و هفتگی 
 ت همگامشرکت در آزمون آنالین سای 
 آموزیدریافت بیمه دانش 
 برررسی نقاط ضعف 
 تشویقی ها 
 هاحضور و غیاب کالس 
 مشاهده کارنامه تخلفات انضباطی  
  ارسال تکالیف 

  

 اطالعیه

کلیه کاربران سامانه دانش آموزی همگام می توانند در صورت نیاز به کسب راهنمایی برای ورود و استفاده از خدمات 

  .تماس حاصل فرمایند  موزی با شماره تلفن های اعالم شده در سایت همگامسامانه همگام دانش آ

  

  

 راهنمای ورود به سایت همگام با گوشی
توانند با ثبت اطالعات خود در این سامانه وارد آن شوند. گفتنی است رمز عبور طور که گفتیم هریک از کاربران میهمان

و پرورش تعیین می گردد. بنابراین الزم است دانش آموزان  اجرایی آموزشهمگام توسط مدیران مدارس و سایر اعضای 

از ورود حضوراً به مراکز آموزشی مربوطه مراجعه و رمز را دریافت کنند. اما کاربران جهت ورود به سایت همگام  قبل

 .با گوشی باید مطابق مراحل زیر اقدام نمایند

  

 .و سایت همگام را وارد کنید. اولین صفحه نتایج را باز کرده و وارد شوید ابتدا از طریق گوشی وارد مرورگر شده -1
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 .در این مرحله کد ملی و رمز عبور را وارد نمایید -2
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 .از بین لیست ارائه شده، بخش " آزمون های مشاوره ای " را پیدا کنید و وارد آن شوید -3
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 .خودارزیابی کلیک کنیداکنون بر روی شرکت در آزمون  -4
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 .بعد از اینکه وارد صفحه شدید، صفحه نمایش خود را بر روی حالت افقی قرار دهید -5
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 .سپس آیکون شرکت در آزمون خودارزیابی لمس کنید -6
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 .در این بخش، قسمت آیکون کتابخانه را مطابق تصویر انختاب نمایید تا وارد بخش آزمون ها شوید -7
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 .در این بخش ابتدا گوشی خود را به حالت عمومدی برگردانید و سپس قسمت "جواب سواالت " را انتخاب کنید -8
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 .در ادامه با ورود به بخش پرسشنامه، به سواالت هر آزمون جواب دهید. همه آزمون ها را به همین صورت انجام دهید -9
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 .تمامی سواالت، بر روی کلمه ثبت کلیک کنید تا پاسخ همه آزمون های شما ثبت شونددر پایان با جواب دادن به  -10
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 جدیدترین اخبار سایت همگام

 تاکنون یک میلیون دانش آموز در سایت همگام ثبت نام کرده اند

تابستان با  های اوقات فراغتمعاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بخش مهمی از برنامه

های تابستانی در زنجان به صورت ملی پیش بینی می شود، گفت: یک توجه به انتخاب زنجان به عنوان ستاد اجرایی فعالیت

 .آموز در سامانه همگام ثبت نام کردندمیلیون دانش

  

 های تابستانیهای فعالیتآموزان در کالسامکان شرکت دانش

از اداره کل فرهنگی و هنری: بعد از آن شبکه شاد با ایجاد پنجره ای در صفحه اصلی  به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل

شاد "پایگاه تابستانی من را " مثل "مدرسه من "را ایجاد کرد، با انتقال اطالعات از سامانه همگام به شاد، شبکه شاد قادر 

های کالسی را ایجاد و در های تابستانی گروهههای تعریفی در سامانه همگام توسط مدیران، پایگاخواهد بود طبق کالس

  .دسترس قرار دهد
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 . بر روی لینک کلیک کنید آنالین سایت همگام آزمون  جهت اطالع بیشتر از

  

  

  خالصه مطالب

توانند وارد سامانه همگام شوند و در آموزان میدر این مقاله به بررسی نحوه ورود به سایت همگام با گوشی پرداختیم. دانش

آموزی راه اندازی خدمات دانشآموزان به های تعبیه شده شرکت نمایند. این سامانه که با هدف تسهیل دسترسی دانشآزمون

توانند به بسیاری از امکانات سامانه دسترسی داشته باشند. چنانچه در خصوص ورود به سامانه آموزان میاست، دانش شده

 .توانید با کارشناسان مجرب ما در ایران تحصیل تماس حاصل نماییدسوالی داشته باشید، می  همگام

  

  .کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله

 

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