
 

 
 

 

 همگام  تیثبت نام دانش آموزان در سا

با پیشرفت تکنولوژی و ارائه خدمات آنالین و غیرحضوری توسط سازمان ها، ارگان ها، شرکت ها و ... 

سامانه همگام نیز تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش کشور به منظور تسریع خدمت رسانی، یکپارچه  

عدالت آموزشی راه  سازی دسترسی دانش آموزان و معلمان و کادر مدارس به امکانات اینترنتی و نیز ایجاد  

اندازی شده است. سامانه همگام جامع ترین پورتال ملی مدارس کشور است. الزم به ذکر است که به دلیل  

سهولت استفاده از خدمات متعدد این سامانه مانند هدایت تحصیلی ، انتخاب رشته، ثبت نام المپیادهای دانش 

ثبت نام دانش آموزان در   رسی نحوه کار و نیز نحوهآموزی، آزمون های آنالین و ... در این مقاله به بر

خواهیم پرداخت. اگر دانش آموز و یا عضوی از کادر مدارس می باشید، تا انتهای مقاله با ما   سایت همگام

 .همراه باشید 

 آشنایی با سایت همگام 

آموزشی و تحصیلی   همانطور که گفته شد، یک سایت  hamgam.medu.ir سامانه همگام به آدرس اینترنتی

وزارت آموزش و پرورش کشور ایجاد شده است. این سامانه امکانات آموزشی و تحصیلی  است که توسط  

مختلفی مانند فرم های ارزیابی، آزمون های علمی و یا خدمات مشاوره ای ارائه می کند که کاربران می 

مکانات این سامانه توانند با توجه به نیاز خود از آن استفاده نمایند. الزم به ذکر است که استفاده از برخی از ا

مانند ثبت نام در المپیادهای دانش آموزی، تنها در زمانی معین و بازه زمانی مشخص شده امکان پذیر است.  

 .به همین دلیل الزم است که با امکانات الکترونیکی این سامانه بیشتر آشنا شوید 

  

 .کلیک کنید  «رمز همگام را فراموش کردم »جهت مطالعه مقاله

  

 دریافت رمز عبور سایت همگام 

بود. نام کاربری الزم برای    در ابتدا برای ورود به سامانه همگام نیازمند نام کاربری و رمز عبور خواهید 

ورود به سامانه همان کد ملی هر شخص می باشد ولی برای دریافت رمز عبور الزم است تا به صورت 

حضوری به مدرسه خود مراجعه کرده و جهت دریافت رمز عبور خود از مدیر مدرسه اقدام نمایید. رمز  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85/


 

 
 

ت، به دلیل اینکه نیازمند تعریف نقش از عبور را نمی توان به صورت مجزا دریافت کرد و یا خود ساخ

 .سوی مدیر می باشد 

به   همگام،  سامانه  به  برای  بایست  می  کشور  تمامی  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  کارمندان  و  پرسنل 

کارشناس فناوری منطقه استان مراجعه کنند و به منظور دسترسی به نقش مرتبط با جایگاه سازمانی پرسنل، 

دریافت کنند. عالوه بر موارد گفته شده، افرادی که توسط سامانه فیش حقوقی    رمز عبور فردی خود را

می توانند اطالعات فیش حقوقی خود را مشاهده کنند،  fish.medu.ir آموزش و پرورش به نشانی اینترنتی

ن رمز برای ورود به سامانه همگام استفاده  نیازی به دریافت رمز ورود مجزا نداشته و می توانند از هما 

 .کنند 

  

 نکته 

و   google chrome سامانه همگام در حالتی است که از طریق آخرین نسخه مرورگرهای بهترین عملکرد 

  .وارد سامانه شوید  Firefox یا

  

 نحوه ثبت نام دانش آموزان در سایت همگام 

نش آموزان در سایت همگام مدارس خواهیم پرداخت البته  در این بخش از مقاله به بررسی نحوه ثبت نام دا

به شرط داشتن رمز عبور همگام که در بخش قبلی اشاره کردیم که دانش آموزان به چه طریق باید جهت 

دریافت رمز عبور اقدام نمایید. الزم به ذکر است برای اینکه دانش آموزان بتوانند رمز عبور خود را دریافت  

ا اطالعات دانش آموزان توسط مدیران مدارس در سامانه سناد ثبت و تایید شده باشد. اگر  کنند، نیاز است ت

که ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد تکمیل و در نهایت تایید شده باشد، رمز عبور سامانه همگام با  

 .خواهد بود مراجعه مدیر مدرسه مربوطه به سایت همگام و تایید اطالعات دانش آموزان قابل دریافت 

  

 توجه 

الزم است بدانید که ثبت نام دانش آموزان در سایت همگام توسط خود دانش آموز امکان پذیر نیست و این  

 .عمل تنها از طریق مدیر مدارس امکان پذیر است 

https://fish.medu.ir/


 

 
 

  

در این بخش از مقاله برای راهنمایی بیشتر شما کاربران عزیزبه بررسی نحوه ثبت نام دانش آموزان در  

 .ه سناد دانش آموزی توسط مدیران مدارس خواهیم پرداخت سامان

، را در  schsnd.medu.ir در ابتدا می بایست آدرس اینترنتی سامانه سناد دانش آموزی به نشانی •

  .مرورگر خود وارد نمایید. سپس وارد سامانه شده و مانند تصویر مقطع خود را انتخاب نمایید 

 

در این قسمت برای ورود به پنل مدرسه وارد بخش دانش آموزی و یا بخش مدارس شوید. سپس  •

صفحه ای مانند تصویر زیر باز می شود که باید کد مدرسه و کد ملی و رمز عبور را در آن درج  

رقمی ثابت و یکسان است که به هر یک از مدارس اختصاص داده می    8یک کد  کد مدرسه   کنید.

شود و رمز عبور شما نیز باید پیشتر توسط مدیر ساخته شده باشد و برای دریافت آن ها باید به مدیر  

 .مدرسه خود مراجعه نمایید 



 

 
 

 

بایست وارد قسمت “امور دفت • نام دانش آموز  ری” شده و بر روی گزینهدر گام بعدی می  “ثبت 

 .جدید” کلیک کنید 



 

 
 

 

 .خش بعدی می بایست اطالعات دانش آموز مانند کد ملی او را وارد نمایید در ب •



 

 
 

 

قبل در سامانه سناد نام نویسی  پس از وارد کردن کد ملی دانش آموز، د صورتی که دانش آموز از   •

کرده باشد اطالعات او نمایش داده می شود اما اگر که برای اولین بار است اطالعات او وارد سامانه  

 .سناد می شود، در ابتدا الزم است اطالعاتش در سامانه ثبت شود 



 

 
 

 

در مرحله بعد برای ثبت نام دانش آموز جدید در سامانه سناد و نام نویسی در این سایت، باید گزینه  •

“ثبت مشخصات دانش آموز جدید” را از منوی سمت چپ سایت انتخاب کنید و با وارد کردن کد  

وارد   ملی پدر، کد ملی مادر و اطالعات دانش آموز، ثبت نام را انجام دهید. پس از تایید کردن و

 .شدن به مرحله بعد، مجددا کد ملی پدر را وارد نمایید و بر روی گزینه ادامه کلیک نمایید 



 

 
 

 

تماس وی ، محل تولد او و … را مطابق تصویر زیر   در این مرحله باید جنسیت دانش آموز، شماره •

 .در محل هایی که از شما خواسته شده است درج کنید 



 

 
 

 



 

 
 

 

  

در گام بعد باید از منوی سمت چپ سایت سناد گزینه “لیست دانش آموزان” را انتخاب کنید و سال  •

را   پایه  1401-1401تحصیلی  “بدون  را  تحصیلی  پایه  گزینه  و  روی  بر  و  کرده  انتخاب   ”

 .کلیک نمایید  “جستجو”



 

 
 

 

آموز و مقطع تحصیلی او مانند تصویر زیر نمایش  در نهایت پس از جستجو کردن، اطالعات دانش   •

  .داده می شود 



 

 
 

 

می توانند با مراجعه به مدیر   به این ترتیب اطالعات دانش آموز در سامانه سناد ثبت می گردد. دانش آموزان

مدرسه از او تقاضای رمز عبور کرده تا بتوانند با رمز عبور ساخته شده توسط مدیر مدرسه وارد سامانه 

 .همگام شوند 

  

  

اگر که شما به عنوان دانش آموز، معلم، مشاور و مسئول مدرسه و یا سایر موارد این چنینی قصد  :توجه

را دارید، باید ابتدا به مدیر مدرسه مراجعه کرده تا نقش شما را در سامانه    سایت همگام مدارس  ورود به

همگام تعریف کند. در ادامه رمز عبوری هم توسط مدیر به شما داده می شود که به کمک این اطالعات می 

 .توانید وارد حساب کاربری خود در سامانه همگام شوید 

  



 

 
 

 نحوه ورود به سامانه همگام 

را در مرورگر خود hamgam.medu.ir   برای ورود به سامانه همگام الزم است تا آدرس اینترنتی  •

جستجو کنید. صفحه ای مانند زیر باز خواهد شد. در این مرحله بعد از درج کد ملی و رمز عبور  

 .را بفشارید  درهای مربوطه، عبارت “ورود”در کا

 

باز خواهد شد. در این صفحه می بایست نقش خود )مانند: دانش     برای بار دوم صفحه ای مانند زیر •

دانش آموز هستید( در قسمت های  نام مدرسه خود را اگر که  نام سازمان را )در واقع  آموز( و 

 .یید “تایید” کلیک نما مشخص ثبت کرده و سپس بر روی دکمه

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


 

 
 

 

در این مرحله وارد پنل کاربری خود خواهید شد و می توانید به تمامی امکانات و بخش های مختلف   •

 .اشته باشید و استفاده نمایید تحصیلی و آموزشی مانند تصویر زیر دسترسی د 



 

 
 

 

در صورتی که بر روی گزینه “هدایت تحصیلی” کلیک نمایید با صفحه ای مانند زیر مواجه می  •

ه “تکمیل فرم اولویت” فایل اینترنتی مربوط به تعیین توانایی ها،  شوید که می توانید با انتخاب گزین

مهارت و عالیق شخصی خود را جهت انتخاب رشته تحصیلی تکمیل نمایید. الزم به ذکر است که 

این قسمت جهت کمک به انتخاب رشته دانش آموزان در پایه نهم، تعبیه شده است. عالوه بر آن در  

انش آموز”، نتیجه تکمیل فرم اولویت برای شما نمایش داده خواهد صورت انتخاب “نتایج فردی د 

 .شد 



 

 
 

 

یکی دیگر از بخش های مهم دیگر، قسمت مربوط به آزمون های مشاوره ای می باشد که با انتخاب  •

آن، به صفحه ای مانند زیر هدایت می شوید. اگر که تمایل به شرکت در آزمون سالمت روان سامانه  

دا انجام  همگام را  به  نسبت  ارزیابی”  آزمون خود  در  بر روی “شرکت  با کلیک  توانید  رید، می 

 .مجازی این آزمون اقدام کنید 



 

 
 

 

مانه مربوط به بخش کارنامه می باشد. در صورتی که مایل  یکی دیگر از امکانات کاربردی این سا •

به مشاهده کارنامه نهایی، ماهانه یا هفتگی خود و یا فرزند خود هستید، می توانید از این قسمت به 

 .نتایج مربوطه دسترسی یابید 



 

 
 

 

به جز امکانات گفته شده، هر کدام از گزینه های دیگر سامانه همگام نیز دارای عملکرد مخصوص  •

مانند   به مواردی  امور مربوط  انجام  به  توانید نسبت  نمونه، شما می  به عنوان  باشد.  به خود می 

واره ها و مسابقات”، تنها با کلیک  “المپیاد دانش آموزی”، “تکالیف”، “بیمه دانش آموزی”، “جشن 

  .بر روی هر کدام از گزینه های مربوطه اقدام نمایید 



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید  چگونه در سایت همگام آزمون دهیم؟ جهت اطالع از مقاله

  

 سایر امکانات سایت همگام

تا این قسمت از مقاله نحوه ثبت نام دانش آموزان در سامانه همگام و نیز نحوه ورود آنها به سامانه را خدمت  

شما کاربران عزیز توضیح دادیم. از این پس قصد داریم تا امکانات بیشتری از این سامانه را برای شما 

 .عزیزان توضیح دهیم. با ما همراه باشید 

هدایت تحصیلی: یکی از امکانات سامانه همگام بخش هدایت تحصیلی پایه نهم می باشد تا متقاضیان   •

ورود به پایه دهم، بتوانند متناسب با عالیق، هدف خود در آینده، استعداد و نیز شرایط حال حاضر  

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/


 

 
 

راجعه به خود، بهترین رشته ممکن را انتخاب کنند. به همین دلیل، دانش آموزان می بایست با م

سایت همگام هدایت تحصیلی پایه نهم، نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند تا مشاوران مدرسه  

  .بتوانند با استناد به این فرم و سایر آزمون های مشاوره ای، تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند 

موزی در مقطع متوسطه  المپیادهای دانش آموزی: توجه داشته باشید که ثبت نام در المپیادهای دانش آ •

با مراجعه به  بازه زمانی که مشخص می گردد، فقط  تنها در  دوم، از میان افراد واجد شرایط و 

 .سامانه همگام امکان پذیر است 

ثبت نام آزمون تیزهوشان: همان طور که می دانید، ثبت نام آزمون تیزهوشان در میان مقطع تحصیلی   •

م آزمون مدارس تیزهوشان مقطع نهم به دهم، در فرصت از پیش ششم به هفتم اتفاق افتاده و ثبت نا

اعالم شده و از طریق سایت همگام انجام می شود. به همین دلیل، الزم است تا کلیه متقاضیان ثبت  

نام در این آزمون با نحوه دریافت رمز عبور همگام جهت ثبت نام آزمون تیزهوشان آشنایی کافی  

 .داشته باشند 

ر و غیاب دانش آموزان: انجام حضور و غیاب دانش آموزان به ویژه در کالس ثبت وضعیت حضو •

های آنالین و غیر حضوری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دبیران و معلمان مدارس می  

توانند با مراجعه به سایت همگام حضور و غیبت دانش آموزان خود را از این طریق انجام دهند. هم  

ه وضعیت حضور در کالس برای خود دانش آموزان نیز در این سایت وجود چنین امکان مشاهد 

 .دارد 

به سایت همگام    مشاهده برنامه کالسی دانش آموز: دانش آموزان مدارس مختلف می توانند با مراجعه •

نسبت به دریافت برنامه کالسی هفتگی خود اقدام نمایند. جهت مشاهده و دریافت این برنامه کالسی  

 .ز ورود به حساب کاربری، گزینه »برنامه کالسی« را انتخاب کنید باید پس ا

طراحی آزمون های آنالین زمان دار: از دیگر امکانات قابل توجه سایت همگام می توان به فراهم   •

کردن امکان ساخت آزمون های آنالین زمان دار برای معلم ها اشاره کرد. با توجه به این که در  

ی آزمون تا حدی مشکل تر می باشد، امکان ساخت آزمون های آنالین  کالس های آنالین برگزار 

برای دبیران و معلمان محترم در این سایت به وجود آمده است. این افراد می توانند آزمون های  

مورد نظر خود را از طریق سامانه همگام طراحی کرده و نیز زمان و تاریخ برگزاری آن را هم 

اع سواالت در این آزمون ها از جمله سواالت تستی، تشریحی و غیره  مشخص کنند. استفاده از انو 

 .امکان پذیر است 

ای مدارس • دانش  :آزمون های مشاوره  آموزش علمی  کنار  در  دانید، مدارس  همان طور که می 

آموزان وظیفه دارند بر روی جنبه های روحی و روانی دانش آموزان نیز کار کنند و از هر نظر  

را بهبود ببخشند. در زمان آموزش های حضوری، مشاورین بیش ترین نقش را    شرایط دانش آموز

در انجام این امورات بر عهده داشته و آزمون های مختلفی برای اطالع از وضعیت دانش اموزان 

سایت  طریق  از  آنالین  ای  مشاوره  های  آزمون  برگزاری  امکان  هم  اکنون  کردند.  می    برگزار 

 hamgam.medu.ir فراهم شده است تا هم چنان توجه به این جنبه روحی و روانی مهم ادامه داشته

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


 

 
 

باشد. بنابراین، دانش آموزان می توانند با مراجعه به این سامانه در زمان اعالم شده توسط مشاور 

 .مدرسه، نسبت به شرکت در این آزمون ها اقدام نمایند 

  

عالوه بر امکانات گفته شده، آن دسته از دانش آموزانی که متقاضی شرکت در برنامه هایی که از سوی 

مدرسه برای گذران ایام فراغت آن ها تدارک دیده شده، هستند؛ الزم است تا نام نویسی این رویه را از طریق 

ند با توجه به آمار درخواست ها، نسبت سایت اینترنتی همگام به انجام رسانده تا واحد آموزشی مربوطه بتوا 

 .به تدارک هرچه بهت برنامه های مذکور اقدام نمایند 

  

 .کلیک کنید  سامانه پشتیبانی همگام آموزش و پرورش جهت اطالع از

  

 اخبار پیرامون سایت همگام

مدیرعامل همراه اول گفت: پلتفرم شاد، در سال گذشته توانست گوی رقابت را از منظر ترافیکی از   •

 .سایر پلتفرم های داخلی و خارجی برباید 

  ۱و کربالی  ۳وزیر آموزش و پرورش در سفر به استان ایالم خبر داد: از مناطق عملیاتی والفجر  •

ایثار شهرستان مهران استان ایالم جهت گسترش زمینه برگزاری حضوری اردوهای راهیان  نقطه  

 .نور در مناطق عملیاتی، استفاده خواهد شد 

  

  

 خالصه مطالب

غیر   و  آنالین  صورت  به  متناسب  پرورشی  و  آموزشی  خدمات  ارائه  برای  پرورش  و  آموزش  وزارت 

ان و پرسنل مدارس، اقدام به راه اندازی سایت همگام کرده  حضوری به دانش آموزان، معلم ها و سایر کارکن 

به   توانند  داشتن اطالعات کاربری می  اختیار  با در  افراد  این  تمامی  اند. همانطور که در مقاله گفته شد، 

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/


 

 
 

سامانه همگام وارد شده و از خدمات گوناگون آن استفاده کنند. اطالعات کاربری الزم برای ورود به این  

  .ل نام کاربری یا همان کد ملی هر فرد و رمز عبور می باشد سامانه شام

  فراموش نکنید که برای دریافت رمز عبور به سامانه همگام نیازمند این خواهید بود که مدیر مدرسه پیشتر 

و یا سایر پرسنل مدرسه را انجام داده باشد و رمز عبور را در اختیار    ثبت نام دانش آموزان در سایت همگام

رار دهد. در مقاله فوق به طور کامل نحوه ثبت نام دانش آموزان در سایت همگام و نیز ورود آنها به  شما ق

این سامانه و سایر امکانات را توضیح داده ایم. در صورت بروز مشکل و یا داشتن هر سوالی می توانید با 

ن ممکن به سواالت شما عزیزان  کارشناسان ما تماس گرفته و یا برای ما کامنت بگذارید. در سریع ترین زما 

 .پاسخ داده خواهد شد 

  

  

 


