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 ثبت نام در سایت همگام

سامانه   از طریق ثبت نام در سامانه همگام مدارس  گام ثبت نام دانش آموزان درثبت نام در سایت هم
دانش   ثبت نام صورت گرفته و توسط مدیران مدارس انجام می پذیرد . همزمان با سناد دانش آموزی 

رمز عبور  و ایجاد پنل کاربری برای آنان، ورود به سامانه از طریق سامانه سناد دانش آموزی  آموزان در
 .امکان پذیر خواهد بود گامهم

کاربردی آموزش و پرورش بوده که دانش آموزان   سایت های  از جمله سامانه همگام دانش آموزی 
خود تمامی فعالیت های آموزشی را در آن انجام دهند.   ورود به پورتال همگام مدارس می توانند با

و سایر فعالیت ها   صیلی همگامهدایت تح  ،غربالگری همگام سایت دریافت کارنامه همگام، درواقع
 .صورت می پذیرد (hamgam.medu.ir) به نشانی سامانه همه در این

  

امکانات و گزینه های   سامانه ،سامانه همگام مدارس  آموزان به  برای دسترسی دانش  ای است که 
را در بر می   مدارس  مفید آموزشی و تحصیلی ایجاد شده و بسیاری از موارد آموزشی دانش آموزان و 

 .گیرد 

و عضویت در آن می توانند به موارد آموزشی    سامانه همگام مدارس دانش آموزان از طریق مراجعه به 
رم ها و آزمون های مشاوره ای هدایت تحصیلی دسترسی داشته و یا در آزمون  بسیاری از جمله ف 

 .های مختلف علمی و دانش آموزی ثبت نام نمایند

https://khabarifa.ir/1399/07/30/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://khabarifa.ir/
http://www.khabarifa.ir/
https://khabarifa.ir/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3/
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به ورود  آموزی  برای  نام    سامانه همگام دانش  عنوان  به  آموز  دانش  ملی  کد  نمودن  وارد  بر  عالوه 
و تایید  سامانه ثبت احل اولیه عضویت در نیز در مر  رمز عبور همگام کاربری، باید کلمه عبوری به عنوان

برای دانش آموزان وجود   سامانه همگام ورود به امکان رمز عبور همگام  شود، در واقع بدون داشتن
تنها از طریق مراجعه حضوری به مدرسه محل تحصیل دانش  رمز عبور همگام نخواهد داشت، که این

 .آموز و توسط مدیر مدرسه قابل دریافت خواهد بود 

و دریافت رمز   ثبت نام در سامانه همگام مدارس  به منظور راهنمایی بیشتر دانش آموزان با مسئله
سامانه سناد    در ادامه مقاله در سایت خبریفا به بررسی نحوه ثبت نام دانش آموزان در همگام عبور

با دانش آموزی  آن  ارتباط  نام در سامانه همگام مدارس و  عبور ثبت  رمز  دریافت  خواهیم   همگام و 
 .پرداخت

 عضویت دانش آموزان در سایت همگام با ثبت نام سامانه سناد 

می باشد که این  رمز عبور همگام مشروط به داشتن سامانه همگام مدارس  عضویت دانش آموزان در
سامانه   ات دانش آموزان توسط مدیران مدارس دررمز عبور تنها در صورتی قابل دریافت است که اطالع 

تکمیل و تایید   سامانه سناد ثبت و تایید شده باشد . در صورتی که ثبت نام دانش آموزان در سناد
با مراجعه مدیر مدرسه به این سامانه و تایید اطالعات دانش آموزان   همگام شده باشد، رمز عبور 

 .قابل دریافت خواهد بود 

نحوه ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد   در این بخش سامانه همگام بیشتر کاربران  برای راهنمایی
 .توسط مدیران مدارس را شرح داده و بررسی خواهیم کرد  دانش آموزی 

آدرس  به  آموزی  دانش  سناد  سامانه  در  آموزان  دانش  نام  ثبت  تصویری   راهنمای 
(schsnd.medu.ir) 

 .شوید سایت سناد ردابتدا از طریق لینک زیر وا -1

 سنا سامانهورود به 

ده و از قسمت مشخص شده، گزینه ثبت نام دانش آموز جدید را انتخاب وارد سامانه سناد ش   -2
 .نمایید

https://khabarifa.ir/1399/07/30/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://khabarifa.ir/
http://www.khabarifa.ir/
https://schsnd.medu.ir/Account/Login?ReturnUrl=/School/Dashboard
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در مرحله بعد تمامی اطالعات خواسته شده دانش آموز را در سامانه ثبت کرده و پس از اطمینان     -3
 .ا، گزینه ثبت نام را انتخاب نماییداز درستی داده ه

 

در مر حله آخر اطالعات دانش آموز و والدین او نمایش داده می شود تا از صحت اطالعات وارد     -4
 .شده اطمینان پیدا کنید

 

https://khabarifa.ir/1399/07/30/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://khabarifa.ir/
http://www.khabarifa.ir/
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 فیلم آموزش ثبت نام در سامانه سناد 

 از طریق لینک زیر وارد سایت شوید آموزشی  جهت دیدن فیلم

 ورود به سایت

 دریافت رمز عبور همگام 

، مدیران مدارس می توانند  سامانه سناد دانش آموزی  پس از ثبت و تکمیل اطالعات دانش آموزان در
  مدارس  نه همگامساما در عضویت دریافت کرده و برای سامانه رمز عبور همگام دانش آموزان را از این

 .در اختیار دانش آموزان یا والدین آن ها قرار دهند

تنها توسط مدیران مدارس قابل دریافت    رمز عبور همگام دانش آموزان باید توجه داشته باشند که
را   رمز عبور اجازه و امکان دسترسی به این  بوده و هیچ یک از دانش آموزان یا کارکنان دیگر مدارس،

می توانند از   سامانه و ورود به این سایت همگام در ثبت عضویت انش آموزان پس ازندارند، اما د
 .قسمت تنظیمات مربوطه این رمز عبور اولیه را تغییر داده و رمز عبور جدیدی را جایگزین آن سازند

دانش  همگام  به منظور ارائه توضیحات واضح تر، در این قسمت به بررسی مراحل دریافت رمز عبور
 :، می پردازیمسامانه سناد آموزان توسط مدیران مدارس در

  نحوه دریافت رمز عبور همگام

 .شوید سایت همگام ابتدا از طریق لینک زیر وارد  -1

 ورود به سایت همگام

 .در صفحه اصلی گزینه مدیریت کاربران را انتخاب نمایید  -2

 .سپس پس از ورود به قسمت مدیریت کاربران گزینه ویرایش را انتخاب نمایید  -3

در مرحله بعد کد ملی کاربر سامانه را در قسمت مورد نظر وارد کرد و گزینه جستجو را انتخاب    -4
 .نمایید

یید تا  در نهایت پس از مشاهده اطالعات کاربر مورد نظر گزینه بازنشانی رمز عبور را انتخاب نما   -5
 .رمز عبور جدید برای کاربر ایجاد شود

https://khabarifa.ir/1399/07/30/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://khabarifa.ir/
http://www.khabarifa.ir/
https://khabarifa.ir/1400/09/02/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/
https://hamgam.medu.ir/portal/home.php?r=login
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پس از انجام مراحل فوق دانش آموزان با مراجعه به مدرسه محل تحصیل خود و یا از طریق تماس  
سامانه   خود را دریافت کرده و عضویت خود در رمز عبور همگام  تلفنی با مدیران مدارس می توانند

 .را تکمیل نمایند همگام دانش آموزی 

 موزش راهنمای ثبت نام در سایت همگام فیلم آ

 از طریق لینک زیر وارد سایت شوید آموزشی  جهت دیدن فیلم

 ورود به سایت

 سواالت متداول 

 چگونه می توان در سایت همگام ثبت نام کرد؟  -1

 .داده شده استتمامی جزئیات و مراحل ثبت نام در سامانه همگام مدارس در این مقاله توضیح 

 آیا دانش آموزان می توانند رمز عبور همگام را دریافت نمایند؟  -2

خیر ، طبق مطالب عنوان شده در این مقاله رمز عبور همگام تنها توسط مدیران مدارس قابل دریافت  
 .بوده و دانش آموزان می توانند با مراجعه حضوری به مدرسه خود این رمز را دریافت نمایند

ا قبل از ورود و عضویتدر سامانه همگام باید در سامانه سناد دانش آموزی عضو  آی  -3
 بود؟

بله همان طور که در مقاله فوق نیز عنوان شده است شرط دریافت رمز عبور همگام، ثبت و تایید 
اطالعات دانش آموزان در سامانه سناد می باشد و در صورت نبود رمز عبور امکان عضویت در سامانه  

 .م برای کاربران و جود نخواهد داشتهمگا

 

 لینک مقاله 

https://khabarifa.ir/1399/07/30/%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://khabarifa.ir/
http://www.khabarifa.ir/
https://khabarifa.ir/1400/09/02/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/
https://khabarifa.ir/1400/09/02/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/

