
به منظور سهولت در امور دانش آموزان، اساتید محترم و اداره آموزش و hamgam.medu.ir  به نشانیسایت همگام 

سازی امکانات پرورش آغاز به کار کرد، اداره آموزش و پرورش با ایجاد پورتال سامانه همگام قدم بزرگی در زمینه فراهم 

 .برداشته است  بسیار مانند ارتباط آسان، امکان استفاده از امکانات تحصیلی به صورت آنالین،

ت های آنالین، ثبتوانند به برنامه هفتگی،کارنامه تشویقی، غیبت ها، انتخاب رشته، آزموندر سایت همگام دانش آموزان می

دیگر در این سایت دسترسی داشته باشند. در حالت کلی می توان گفت که نام المپیادهای دانش آموزی و بسیاری از موارد 

 .هدف از سامانه همگام، آسان کردن برقراری ارتباط بین والدین، دانش آموزان و معلمان می باشد

 نبه طوری که امروزه به دلیل وجود بیماری کرونا و غیر حضوری شدن مدارس به این سامانه اینترنتی برای گرفتن آزمو

های اینترنتی نیاز می باشد. البته در این دوران برای برگزاری کالس ها و امتحانات برنامه های بسیار زیادی روی کار 

 .آمدن برای ثبت نام مدرسه نیز توسط اداره آموزش و پرورش برنامه اینترنتی در نظر گرفته شده است

ن و پرتکرارترین سواالت دانش آموزان است که در این نحوه ی ورود به سایت همگام هدایت تحصیلی، یکی از مهم تری

می باشد.  hamgam.medu.ir مقاله به آن پرداخته ایم. به اطالع می رسانیم آدرس پورتال همگام هدایت تحصیلی به نشانی

 شایان ذکر است در صورت بروز هر گونه مشکل و سوال در مورد ورود به سایت و شرکت در آزمون هدایت تحصیلی با

 .می توانید تماس بگیرید ایران تحصیل شماره های مرکز

  

  

 hamgam.medu.ir کاربرد سامانه همگام
  

در باال بیان شد که اداره آموزش و پرورش با ایجاد سامانه همگام تقریبا انجام تمامی فرایند های مدارس را به صورت 

برای انجام برخی از امور خود باید به این سامانه مراجعه  الکترونیک تغییر داده است. به طوری شده است که دانش آموزان

کنند. یکی از مهم ترین اقداماتی که در این سامانه صورت می گیرد این است که آزمون های مشاوره ای و هدایت تحصیلی 

 .دانش آموزان نهم که می خواهند تعیین رشته کنند انجام می شود

مراجعه کند و از نقاط ضعف  hamgam.medu.ir ابق با مراحلی که وجود دارد بهافراد باید در زمان های تعیین شده مط

و قوت خود و استعداد های خود متوجه شود. بدین صورت است که به صورت اینترنتی مورد سنجش قرار می گیرد تا 

عداد ند و متناسب با استمشاورات تحصیلی بتوانند پیشنهاد های درست را به دانش آموزان بدهند و در تحصیل خود موفق باش

  .ها و سالمت روانی شان انتخاب رشته کنند

بخش دیگر این سامانه به مدیران و والدین و دیگر کادر اداری برای انجام برخی امور تعلق دارد. هر فرد که وارد سامانه 

برنامه های آنالین زیادی مانند  می شود باید اطالعات خود را درباره عضویتش پر کند تا بتواند به سایت ورود کند. امروزه

 .شاد برای کالس های مجازی دانش آموزان برگزار می شود. این سامانه هم زیر نظر آموزش و پرورش می باشد

به همین دلیل می باشد که بسیار مورد اطمینان است. دانش آموزان و معلمان بدون هیچ نگرانی می توانند از این برنامه 

بسیار قوی در جهت اطالع رسانی و انجام امور مربوط به  پرتال همگاممگام، سامانه همگام و یا استفاده کنند. سایت ه

آموزش و پرورش است. در این اوقات دانش آموزان برای انجام برخی از امور خود باید به صورت اینترنتی وارد این 

 .سامانه بشوند تا کارهای خود را به صورت اینترنتی انجام دهند

  

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


  

  

به منظور هوشمند سازی تمام فعالیت های اداری، آموزشی و پرورشی  hamgam.medu.ir امانه همگام به نشانیس

 .مدارس، ایجاد شده است

  

  

  

 امکانات سامانه همگام هفتم و هشتم و نهم
امکانات بسیار زیادی برای تمامی مقاطع دانش آموزان در نظر گرفته  hamgam.medu.ir پرورشسایت همگام آموزش و 

 .است. از جمله امکانات مهم این سایت برای پایه های هفتم و هشتم و نهم می باشد

 برگزاری آزمون های مشاوره ای .۱

 آزمون غربالگری .۲

 دریافت کارنامه .۳

 ثبت نام اوقات فراغت .۴

 تحصیلی پایه نهم هدایت .۵

 ثبت نام برای تیز هوشان و المپیاد .۶

 انتخاب رشته پایه نهم .۷

  

 سایت همگام چه خدماتی به دانش آموزان و دبیران می دهد؟
نیز مانند دیگر سایت های اداره آموزش و پرورش دارای مزایا و معایب بسیار زیادی  hamgam.medu.ir سایت همگام

های جعلی بسیار زیادی برای گرفتن آزمون روی کار آمدن همین علت باعث بی اعتمادی افراد به  می باشد. متاسفانه سایت

آزمون های اینترنتی شده است. پورتال همگام از جمله سایت هایی می باشد که هنگام ورود توجه معلمان و دانش آموزان را 

 .بسیار به خود جلب کرد. این سامانه بسیار معتبر می باشد

فاده از این سایت امکانات بسیار زیادی در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار داده می شود. برای اطالعات بیشتر در با است

مورد سامانه همگام می توانید تا آخر این مقاله همراه باشید و در صورت داشتن سوال با مشاوران ایران تحصیل در تماس 

  .باشید تا شما را راهنمایی کنند

http://hamgam.medu.ir/portal/home.php?r=login


همگام یک سایت بسیار معتبر می باشد که بستر مناسبی برای انجام امور اموزش و پرورش ایجاد می کند. این سایت پورتال 

امکانات بسیار باالیی در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار می دهد. یکی از امکانات این سایت برگذاری آزمون های 

 .هم داردآنالین می باشد. البته امکانات بسیار زیاد دیگری 

  

 هدایت تحصیلی .۱

 آزمون های مشاوره ای مربوط به مدارس .۲

 طراحی آزمون های آنالین زمان دار .۳

 دادن آزمون های آنالین توسط دانش آموزان .۴

 ثبت نام المپیاد های مختلف دانش آموزان .۵

 ثبت نام آزمون استعداد درخشان و نمونه دولتی .۶

 و ماهانهنمایش کارنامه های هفتگی  .۷

 برنامه کالسی دانش آموزان .۸

 انضباط و تشویق .۹

 بیمه دانش اموزان .۱۰

 سامانه نماد .۱۱

 پرسش و پاسخ آنالین .۱۲

 محتوای الکترونیک .۱۳

 فرم سازی .۱۴

 .باشدمی hamgam.medu.ir این موارد نام برده از جمله امکانات پورتال همگام 

  

  

  

https://hamgam.medu.ir/
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 hamgam.medu.ir[/caption] لینک ورود مستقیم پرتال

  

 اعالم نتایج در سامانه همگام

کارنامه و شود. قابلیت مشاهده ترین خدماتی که در سامانه همگام که برای دانش آموزان و کاربران ارائه مییکی از مهم

د های خوشود تا سایر دانش آموزان برای دریافت کارنامه یا نتایج آزمونهای مختلف است. این مسئله موجب مینتایج آزمون

 .به مراجعه حضوری مدرسه نیازی نیست

کلیه ها برای شود که شرکت در آنهای متعدد به صورت آنالین به واسطه این سامانه برگزار میاز سوی دیگر، آزمون

 .رودهای مهم سایت همگام بشمار میهای سالمت روان و مشاوره جزو آزموندانش آموزان الزامی است. آزمون

ها زمان شرکت در آزمون را اعالم کردند به سامانه وارد شده و نسبت کلیه دانش آموزان پس از اینکه مسئولین مدرسه به آن

 .کننداین سامانه نتایج را دریافت میها اقدام کنند و به واسطه به شرکت در آزمون

 .کنیمدر ادامه برای مشاهده نتایج در سایت همگام روشی را بیان می

ها به هم های مشاهده هرکدام از این آزمونشود، روشهای متعددی برگزار میبا در نظر گرفتن اینکه در این سامانه آزمون

 .پردازیمنامه تحصیلی میشباهت دارند. در ادامه به روشی برای مشاهده کار

وارد شوید، از منوی آن مشابه تصویر  hamgam.medu.ir در ابتدا به صفحه اصلی سایت همگام به نشانی اینترنتی -1

هایی همچون آزمون آنالین، را کلیک کنید و روی آن کلیک کنید. اگر قصد دریافت نتایج آزمون« کارنامه»زیر گزینه 

 توانید گزینه مرتبط را انتخاب کنید.گمت روان را دارید میایی و یا سالآزمون مشاوره



  

 

  

از صفحه اصلی حساب کاربری خود در سایت هگام انتخاب کریدید در صفحه دیگر « کارنامه»پس از اینکه روی گزینه  -2

 .مجددا چند گزینه جدید نمایش داده خواهد شد

ت بایساست. برای دریافت کارنامه اصلی می« کارنامه نهایی»و « فتگیکارنامه ه»، «کارنامه ماهانه»این موارد متشکل از 

توانید عنوان مربوطه را ها را دارید میدر صورتی که قصد مشاهده سایر کارنامه) .کلیک کنید« کارنامه نهایی»روی گزینه 

 (کلیک کنید

د شد. در قسمت انتخایی این پنجره، تصویر در ادامه برای مشاهده کارنامه، پنجره جدیدی برای شما نمایش داده خواه -3

 .برگه قرار دارد باید روی این تصویر کلیک کنید تا کارنامه شما باز شود تا قابلیت مشاهده نمرات را داشته باشید

  

 دریافت کارنامه از سامانه همگام

  

این امتحانات بعد از تصحیح در سایت قابل برخی از معلمان در سامانه همگام هر هفته و یا هر ماه امتحانی میگیرند که نمره 

نمایش می باشد. در صورتی که چندین نمره در کارنامه وجود داشته باشد میانگین و معدل نیز لحاظ می گردد. در صورت 

اینکه هر هفته دانش آموزان امتحان دهند می تواند در عملکرد خوب دانش آموزان موثر باشد. ثبت نمرات در سامانه سیدا 

 .قابل رویت می باشد hamgam.medu.ir باشد ولی کارنامه در پورتال همگام به نشانی می

  



  

بر روی لینک قرمز  نحوه دریافت رمز عبور در سامانه همگام و سامانه پشتیبانی همگام آموزش و پرورشجهت آشنایی با 

 .یک نماییدکل

  

  

 hamgam.medu.ir ثبت نام در سایت همگام از آدرس

  

ثبت نام و ورود برای دانش آموزان و معلمان مقدور نمی باشد یعنی خودشان نمی توانند وارد سامانه همگام شوند. و سوال 

ممکن می باشد که ابتدا باید اینجاست که چگونه پس وارد سامانه همگام شوند. ثبت نام در پورتال همگام فقط در صورتی 

دانش آموزان در مدرسه ثبت نام قطعی خود را انجام داده باشند. بعد مدیر مدرسه اطالعات دانش آموران را در سامانه سناد 

ثبت کند. در آخر مدیر مدرسه برای دانش آموزان نام کاربری و رمز عبور مشخص کند و به دانش آموزان تحویل دهد. پس 

این سامانه تنها توسط مدیران امکان پذیر می باشد. در نهایت برای ورود به سامانه همگام رمز عبور را باید از ثبت نام در 

 .مدیر مدرسه تحویل بگیرند. رمز عبور تنها در اختیار مدیر مدرسه می باشد و دیگر کارکنان دسترسی به آن ندارند

  

  

 .خود مراجعه و این رمز را دریافت کنند مدیر مدرسهبه  باید دریافت رمز عبور سامانه همگامکاربران جهت 

  

  

 hamgam.medu.ir رمز عبور در سامانه همگام

  

شاید برای بسیاری از معلمان و دانش آموزان سوال پیش آید که نام کاربری و رمز عبور برای سامانه همگام چیست؟ همان 

شخص می باشد که در برخی اوقات به جای آن کد ملی مادر و یا  طور که در این مقاله بیان شده است نام کاربری کد ملی

پدر توسط مدیر انتخاب می شود. در این صورت برای ورود کد ملی شخصی که انتخاب شده را باید درج کرد و نقش هم 

ه دلیل نقش کسی که کد ملی او درج می شود را نوشت. رمز عبور توسط مدیران مدرسه انتخاب و درج می شود. مدیران ب

     .باال بردن امنیت سامانه معموال رمز عبور را از حروف و اعداد انتخاب می کنند

  

  

ز کلیک بر روی لینک قرم نمونه سواالت آزمون هدایت تحصیلی نهم و دانلود نرم افزار هدایت تحصیلی پایه نهم جهت

 .نمایید

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85/
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/
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/


  

  

 (hamgam.medu.ir ) نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت همگام

  

اطالعاتی که برای ورود به سایت همگام، سامانه همگام، پرتال همگام و ورود به همگام الزم می باشد نام کاربری و رمز 

روی ورود کلیک کنند تا وارد سامانه شوند. به طور  عبور است. افراد می توانند زمانی که این اطالعات را وارد کردن بر

پیش فرض کد ملی هر کس به عنوان نام کاربری تعیین شده و رمز عبور هر یک متفاوت می باشد. دانش آموزان می توانند 

ا داشته رمز عبور ورود به سامانه همگام را از مدیر مدرسه دریافت کنند. اگر از کادر مدرسه کسی قصد ورود به سامانه ر

  .باشد باید به مدیر مدرسه مراجعه کند

کاربر این کادر مدرسه برای ورود عالوه بر این که رمز عبور دریافت کنند باید از مدیر بخواهند برایشان متناسب با نقشان 

ه اید بدسترسی مناسب ایجاد کند. در صورتی که یکی از پرسنل آموزش و پرورش بخواهد به سامانه همگام مراجعه کند ب

کارشناس فناوری منطقه و یا کارشناس فناوری استان خود مراجعه کند تا هم برای او دسترسی متناسب به نقشش ایجاد کند و 

رمز عبور از او دریافت کند. افراد برای مشاهده فیش حقوقی خود که از آموزش و پرورش دریافت می کنند الزم نیست که 

 .ته باشند این دسته از افراد می توانند از همان رمز سامانه استفاده کننددسترسی جدا و با رمز عبور جدا داش

  

  

انجام می شود. بنابراین هیچ گونه  سامانه همگامثبت نام او در  بطور خودکارهرگاه دانش آموز در مدرسه ای ثبت نام کند، 

 .انجام نمی شود hamgam.medu.ir ثبت نام مجزایی در سامانه

  

  

 ام دانش آموزان اتباع در پرتال همگام وجود دارد؟امکان ثبت ن
 

  

تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس دولتی و غیر دولتی، استعداد های درخشان و مدارس استثنایی، براساس 

تمامی دانش شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع و نیز دستور العمل های ابالغی همانند دانش آموزان ایرانی می باشد. 

اعم از گذرنامه دفترچه اقامت، کارت آمایش، کارت هویت، برگه تردد  آموزان اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی معتبر

 .آموزش و معرفی نامه حمایت تحصیلی می توانند در مدارس ثبت نام نمایند

می توانند در مدارس دولتی و غیردولتی،  حمایت تحصیلی دانش آموزان اتباع با ارائه مدارک اعتباری معتبر و معرفی نامه

شامل دانش آموزان  دانش آموزان الزم التعلیم اتباع خارجی مدارس استثنایی و مدارس استعدادهای درخشان ثبت نام نمایند.

 .سال تمام دختر می باشند 22تا  6سال تمام پسر و  20تا  6بین سنین 

  



 hamgam.medu.ir شرایط ثبت نام دانش آموزان اتباع در
 

  

 :به صورت زیر است شرایط ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس .1
جزو دانش آموزان مشمول ثبت نام و  و روادید معتبر، دانش آموزان اتباع خارجی دارای مدارک مجاز گذرنامه .2

 .تحصیل در مدارس کشور محسوب می شوند
سهمیه پذیرش  ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در هنرستان های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش با رعایت .3

 .درصدی از ظرفیت در ناحیه، شهرستان و منطقه در رشته های شاخه فنی و حرفه ای بالمانع می باشد ۲۰
در جمهوری اسالمی ایران ثبت نام اتباع خارجی در مدارس مناطق ممنوعه تردد و امکان اتباع خارجی  .4

 .نیست مجاز
 .می باشند، بالمانع است ثبت نام دانش آموزانی که والدین آنها در مناطق ممنوعه دارای اقامت قانونی .5

  

 hamgam.medu.ir کارت حمایت تحصیلی اتباع در
 

  

كارت حمایت  طریق افرادی كه مدارک هویتی ندارند از بر اساس شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی

 .صادر می كند می توانند در مدارس ثبت نام كنند اداره كل امور اتباع خارجی كه تحصیلی

  

 نحوه دریافت کارت حمایت تحصیلی اتباع خارجی

  

 .مراجعه دانش آموز و ولی وی به دفاتر خدماتی که قبال در آن سرشماری شده اند 
 عکسبرداری از دانش آموز 
 آدرس، تلفن والدین یا قیم در سامانه و به روزرسانی اطالعات خانوارثبت تغییرات  
پرینت معرفی نامه سنجش سالمت و تحویل به تبعه به همراه یک عدد پاکت و دو نسخه فرم مربوط به سنجش  

 سالمت
 داللت متقاضی برای مراجعه به مرکز بهداشت تعیین شده 
ز دریافت پاسخ آزمایش ها نسبت به ثبت نتایج در سامانه اقدام دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی پس ا 

 .خواهد نمود
 صدور برگه حمایت تحصیلی 

  

 کد ملی اتباع در سامانه همگام

  



" شروع می شود از این پس می توانند 025رقمی بوده و با " 10کلیه دانش آموزان اتباع که کد ملی آنها در سامانه همگام ، 

 از مدیر مدرسه خود ، با ورود به سامانه از خدمات آن استفاده نمایند.با دریافت گذرواژه 

  

 مراحل ورود به سایت همگام

  

قبل از انجام هر نوع از استفاده ای از وبسایت همگام ابتدا باید با وارد کردن مشخصات و اطالعات شخصی خود اقدام به 

ه این سامانه نیازمند یک کد عبور است که از سوی مدیران مدارس ورود به این سامانه نمایید، الزم به ذکر است که ورود ب

 .برای دانش آموزان دریافت شده و دانش آموزان باید با مراجعه حضوری به مدرسه آن را دریافت نمایند

میتوانید اقدام به وارد کردن مشخصات و ورود به این  HAMGAM.MEDU.IRابتدا در گام اول بعد از ورود به سامانه 

 .امانه نماییدس

  

  

[caption id="attachment_99617" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سایت همگام

  



  

  

بعد از وارد کردن اطالعات صفحه قبل و زدن گزینه تایید تمامی امکاناتی که ورود به سامانه همگام برای شما در پی خواهد 

 .مایش داده می شودداشت مطابق عکس زیر به شما عزیزان ن

  

  

[caption id="attachment_99618" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه ورود به سامانه همگام

  

  

با کلیک بر روی گزینه مذکور و ورود به فرم هدایت تحصیلی، باید بر روی گزینه نشان داده شده در تصویر آورده شده در 

 .ادامه کلیک کنید

  

  



[caption id="attachment_99620" align="aligncenter" width="600"]

 
 hamgam.medu.ir[/caption] ورود به

  

  

آزمون های خودارزیابی و آزمایشی می باشد که برای شرکت در آن ها باید روی  سامانه همگامیکی دیگه از خدمات 

 .آیکون های مربوطه )مطابق با عکس زیر( کلیک کنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85.jpg


[caption id="attachment_99622" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]پرتال همگام

  

  

یکی دیگر از مواردی که در همگام کاربرد باالیی دارد دریافت و مشاهده کارنامه های تحصیلی می باشد، شما با ورود به 

 .و نهایی خود را مشاهده نماییداین وبسایت می توانید سه نوع از کارنامه های ماهانه، هفتگی 

  

  



[caption id="attachment_99624" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ورود به همگام

  

  

 در انتهای کار و بعد از انجام تمامی اقدامات الزم برای انتخاب رشته و درج آن ها در سایت همگام هدایت تحصیلی
(hamgam.medu.ir)دریافت فرم مربوط به انتخاب رشته از طریق کلیک کردن بر روی شکل به نمایش  ، نوبت به

 .درآمده در عکس زیر می رسد

اما باز هم در  .در این بخش از نوشته حاضر با ذکر آموزش سایت همگام هدایت تحصیلی در خدمت شما عزیزان بودیم

می توانید با مشاوران حاضر  hamgam.medu.ir مگامصورت داشتن سؤالی در رابطه با نحوه انتخاب رشته در سامانه ه

مشاوران حاضر در مجموعه ما می توانند با ارائه اطالعاتی دقیق و جزئی  .در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

در خدمت شما دوستان و عزیزان  hamgam.medu.ir در رابطه با نحوه انتخاب رشته در پورتال همگام هدایت تحصیلی

 .یشه همراه باشندهم

  

  

 اییدبر روی لینک قرمز کلیک نم چگونه در سایت همگام آزمون دهیم؟ و مشاوره تحصیلی همگام جهت دریافت

  

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/


 سایت همگام هدایت تحصیلی

های گذشته برای طی کردن فرآیند انتخاب رشته کلیه دانش آموزانی که در پایه نهم مشغول به تحصیل هستند همچون سال

بایست فرمی با عنوان فرم تحصیلی را تکمیل کنند. این فرم تا حدودی برای انتخاب رشته تحصیلی موردعالقه دانش می

 .کندها کمک میبه فرآیند انتخاب رشته آنآموزان است و 

های گذشته دانش آموزان این مقطع تحصیلی باید این فرم را به صورت حضوری از مشاور مدرسه دریافت در سال

 .دادندکردند به مشاور تحویل میکردند و بعد از این فرم کاغذی را تکمیل میمی

سایت همگام هدایت تحصیلی مراجعه کرده و در این سایت نسبت به تکمیل این توانند به اما امروزه تمامی دانش آموزان می

 .فرم اقدام کنند. در حقیقت الزم نیت دانش آموز برای کامل کردن این فرم هم به صورت حضوری به مدرسه مراجعه کند

ار داده و برای هرکدام کنند را مورد بررسی قرهایی که دانش آموزان در این سایت پر میمشاورین مدارس تمامی فرم

گیرند، الزم است فرم به واسطه دانش آموز کامل شود. در ادامه به صورت کامل به شما در تکمیل این امتیازاتی در نظر می

 .کنیمفرآیند در سامانه همگام کمک می

 hamgam.medu.ir ترنتیبایست به آدرس اینبایست با استفاده از روشی که در قسمت قبل بیان کردیم، میدر ابتدا می -1
اید و نام کاربری و رمزعبور خود را از مدیر مدرسه وارد شوید. اگر نسبت به دریافت اطالعات کاربری خود اقدام کرده

 توانید به راحتی به سایت موردنظر وارد شویداید میدریافت کرده

دید به صفحه که در تصویر زیر مشاهده در هر صورت پس از اینکه به حساب کاربری خود در سایت همگام ورود کر -2

 .کنید روبرو خواهید شدمی

ترین امکاناتی که در این قسمت وجود بینید که از امکانات متعددی برخوردار است، از جمله مهمدر این بخش منویی را می

 .نیددر این قسمت کلیک ک« هدایت تحصیلی»دارد، هدایت تحصیلی است. برای تکمیل این فرم روی گزینه 

 



کلیک کردید در بخش منوی اصلی سامانه همگام به صفحه حدیدی وارد « هدایت تحصیلی»پس از اینکه روی گزینه -3

ن تعیی« نتایج فردی دانش آموز»و « تکمیل فرم اولویت»خواهید شد که از دو گزینه برخوردار است، دو مورد با عناوین 

 .شده است

نسبت به  را انتخاب کرده و« تکمیل فرم اولویت»بایست ابتدا نخستین گزینه یعنی برای کامل کردن فرم هدایت تحصیلی می

 .کلیک کنید و آن را مشاهده کنید« نتایح فردی دانش آموز»بایست روی گزینه تکمیل فرم اقدام کنید، پس از این می

در بخش چپ این پنجره و در ستون ایی برای شما باز خواهد شد که پنجره« تکمیل فرم اولویت»پس از انتخاب گزینه  -4

 شود. روی این شکل کلیک کنید تا وارد مرحله بعد برای انجام هدایت تحصیلی در سایتمدیریت شکل چند آدمک دبده می
hamgam.medu.ir شوید. 

هایی خشبایست نام و نام خانوادگی و کدملی خود را وارد کنید. بشود که در آن میپنجره دیگری برای شما ظاهر می -5

 .توانید نسبت به پر کردن آن اقدام کنیدبرای اولویت اول تا اولویت دوازدهم شما قرار دارد که می

 .های خود ر به ترتیب انتخاب کنید، روی شکل موجود در ستون مدیریت کلیک کنیدبرای اینکه بتوانید اولویت

 

اید را وارد کنید. پس از اینکه انتخاب کرده 12تا  1ود از های موجهای خود را که بین رشتهتوانید کلیه اولویتحال می

 .ها استها و الویتشود که متشکل از رشتههای موردعالقه را وارد کردید در نهایت لیستی برای شما ظاهر میرشته

خیره ذ»وی گزینه توانید رها را با توجه به عالقه خود به درستی انتخاب کرده باشید در آخر میدر صورتی که تمامی رشته

 .در قسمت انتهای صفحه کلیک کنید تا اطالعات شما در سامانه ثبت شود« چیدمان

بعد از اینکه تمامی مراحل گفته شده را طی کردید، فرم هدایت تحصیلی شما با موفقیت تکمیل خواهد شد. اکنون نوبت به 

 .جود به شما در انتخاب رشته کمک کنندمشاورین مدرسه است که با در نظر گرفتن فرم و کلیه فاکتورهای مو

  

 سایت همگام انتخاب رشته



  

به سایت  توانید به راحتیدر قسمت قبل با فرآیند تکمیل فرم هدایت تحصیلی در سامانه همگام آشنا شدید. پس تا به اکنون می

رد شده در بخش هدایت تحصیلی از وارد شده و مراحل گفته شده در بخش قبل را انجام دهید. با توجه به اینکه اطالعات وا

بایست این مراحل را به درستی انجام دهید.پس از اینکه فرم توسط مشاور بررسی شد به اهمییت زیادی برخوردار است، می

انجام انتخاب رشته هم آنالین فراهم شده  ها، قابلیتانتخاب رشته اقدام کنید. با در نظر گرفتن شرایط مدارس در این سال

 .های مشاور مدرسه کمک بگیریداگر قصد دارید به سایت همگام مراجعه کنید باید از راهنماییاست. 

  

 hamgam.medu.ir آشنایی با دیگر بخش های سامانه

  

به جز موارد فوق هر کدام از ماژول های دیگر نیز دارای عملکرد مخصوص به خود می باشند. برای مثال شما می توانید 

المپیاد دانش آموزی ، تکالیف، بیمه دانش آموزی، جشنواره ها، مسابقات و موارد دیگر را نیز می توانید مواردی مانند، 

مشاهده کنید. با کلیک بر روی هر کدام می توانید از امکانات مربوطه استفاده کنید. در ادامه به شرح برخی از ماژول های 

 دیگر نیز می پردازیم

ی، که این قسمت برای ثبت نام در المپیاد دانش آموزی و فرایند های مربوط به ان در نظر در قسمت المپیاد دانش آموز .۱

گرفته می شود. دانش آموزان می توانند در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام و یا مشاهده نتایج المپیاد خود به این قسمت 

 .مراجعه کنند

اوقات فراغت دانش آموزان می باشد می توانند در زمینه های  گزینه ثبت نام اوقات فراغت که این قسمت مربوط به .۲

 .باشد… مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و

قسمت استعداد های درخشان برای دانش آموزانی در نظر گرفته شده است که می خواهند در آزمون استعداد های  .۳

 .درخشان شرکت کنند

ن های آنالینی که در برخی از مدارس برگذار می شود در نظر بخش آزمون آنالین، این قسمت برای شرکت در آزمو .۴

 .گرفته می شود

قسمتی با عنوان انضباط و تشویقی، توسط این قسمت دانش آموزان می توانند حضور و غیاب خود شان را مشاهده کنند.  .۵

 .همچنین می توانند از موارد تشویقی و انضباطی در طول سال خود اطالعات کسب کنند

انش آموزانی که قصد بر شرکت در جشنواره های خوارزمی را دارند می توانند از قسمت جشنواره جوان خوارزمی د .۶

 .نسبت به ثبت اطالعات خود و یا ویرایش آن ها اقدام کنند

  

  

بر روی لینک  نحوه اولویت بندی رشته های تحصیلی در پایه نهم و تاثیر نمره در انتخاب رشته پایه نهم جهت اطالع از

 .فرمز کلیک نمایید

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%85/


  

 راهنمای شرکت در آزمون های مشاوره ای سایت همگام

  

آزمون های مشاوره ای طراحی شده در سایت می باشد. دانش  hamgam.medu.irیکی از کارهای مهم در سامانه همگام 

مشاوره آموزان پایه نهم برای انتخاب رشته باید در این آزمون های مشاوره ای شرکت کنند. هدف از برگذاری آزمون های 

ای، سنجش توانایی و رغبت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم در نظر گرفته شده است که این آزمون به صورت آنالین 

 .برگذار می شود

دانش آموزان می توانند برای پی بردن به مشکالت رفتاری و نقاط ضعف و همچنین قوت خود در آزمون های مشاوره ای 

کنند. که در نهایت با بررسی سنجش آزمون های مشاوره ای و هدایت تحصیلی در این مرحله می باشد شرکت  ۶که دارای 

قسمت رشته پیشنهادی تحصیلی که بیشتر با روحیه و استعداد های فردی هر شخص تطابق دارد را اعالم می کند. برای 

 .شرکت در این آزمون دانش آموزان بایستی مطابق مراحل زیر عمل کنند

ه پورتال همگام مراجعه کرده و نام کاربری و رمز عبور خودتان را وارد کنید و بعد بر روی ورود کلیک در اول باید ب .۱

 .کنید

 .نقش خودتان را مشخص کنید و بعد از این که نام مدرسه را هم درج کردید بر روی عبارت تایید کلیک کنید .۲

 .یداز پنل کاربری خود بر روی گزینه آزمون مشاوره ای کلیک کن .۳

 در این بخش باید شرکت در آزمون خود ارزیابی کلیک کنید .۴

 .از قسمت مدیریت گزینه دفترچه ها را انتخاب کنید تا سواالت برای تان نمایش داده شود .۵

برای پاسخ به سواالت این آزمون باید یکی از موارد ) کامال موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کامال مخالفم( را  .۶

 .انتخاب کنید

  

 اخبار پیرامون سایت همگام

  

 آموزان و معلمان در سایت همگامبارگذاری آثار دانش 

دعوت  ۹۷مند به شرکت در فراخوان پرسش مهر آموزان و معلمان عالقهطی فراخوانی از دانش ۹۷دبیرخانه پرسش مهر 

 .ری کنندنام و آثار خود را بارگذامهرماه در سایت همگام ثبت ۲۲کرد تا از 

 درصدی اطالعات در سایت همگام ۹۸هزار دانش آموز گلستانی در طرح ملی شهاب/ثبت  ۱۳۹پوشش  

هزار دانش آموز گلستانی درسال تحصیلی جدید به منظور شناسایی وهدایت  139»مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: 

هشت گانه استعدادی تحت پوشش برنامه ملی شهاب های استعدادهای برتروایجادزمینه رشد وبالندگی حداکثری در حوزه

 «.قرار گرفتند



در نخستین جلسه ستاد اجرایی استانی برنامه ملی شهاب که با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان در گرگان برگزارشد، 

 . ودآموزشگاه ابتدایی و دبیرستان اجرا می ش 341"محمدرضا وطنی" اظهار کرد: برنامه ملی شهاب دریک هزار و 

 تطبیق ستاد اوقات فراغت با سایت همگام 

دوشنبه شب در جلسه شورای آموزش و پروزش حسن استوار آذر به راه اندازی سامانه امور جوانان در سه سال اخیر 

ستاد ساماندهی امور جوانان استان اهتمام جدی در خصوص اوقات فراغت دارد و »اشاره کرد و در این باره اظهار کرد: 

 «.انه باعث شد وضعیت را بهتر رصد کنیماین سام

امانه این س»وی با بیان اینکه در سال های گذشته هم عزم جدی دستگاه تعلیم و تربیت در این موضوع را شاهد بودیم،افزود: 

رصد وضعیت را بهتر کرد و از بین دستگاه های عضو سامانه شهرداری تبریز مقام اول و آموزش و پرورش رتبه دوم را 

 «.این خصوص کسب کردنددر 

  

  

 .کلیک نماییدجهت دانلود مطالب این صفحه به صورت پی دی اف 

  

  

 خالصه مطلب

همانطور که در این مقاله به آن پرداخته شد، وزارت آموزش پرورش در جهت ارائه خدمات آموزشی مناسب به صورت 

د با تواننرا ایجاد کرد. به همین سبب کلیه افراد نامبرده می سایت همگامها و سایر کاربران آنالین برای دانش آموزان، معلم

این سایت ورود کرده و نسبت به بررسی و مشاهده مورد دلخواه خود که اعم از استفاده از نام کاربری و رمز اختصاصی به 

های آنالین و غیره است، بپردازند. لذا تمامی دانش ثبت نام در المپیادها، مشاهده کارنامه، انتخاب رشته، شرکت در کالس

کنند. در این مقاله به صورت راهنمای آموزان باید برای دریافت رمزعبور و نام کاربری خود به مدیر مدرسه خود مراجعه 

 .ایمتصویری کامل و جامع کار با این سایت را آموزش داده

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85-converted.pdf
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