
 

 هحترم هذارس هذیراى  تَجِ قاتل                                                                            

ِ ّوگام    اًجام فرایٌذ ّذایت تحصیلی جْت                       تِ صَرت زیر  عول فرهاییذ.       ( hamgam.medu.ir)در ساهاً

ِ   هذیر  تا کارتریاتتذا   رٍد  هذیر  هذرس ِ ّوگاماز  قسوتٍ  ُ خَد ض ٍارد ساهاً  َیذ .آهَزضگا

 

ِ تایذ اًجام دّذ. ِ هذیر هذرس  کارّایی ک

یست ( ٍ هعلویي  تعریف کارتری ترای  هطاٍر هذرسِ-1 یازً   ًُ  )  در فایل پیَست رٍش ایجاد ()اگر قثال ایجاد ضذ

ظر )-2  (  در فایل پیَست رٍش ایجادتعریف کارتری ترای داًص آهَزاى هَردً 

ٍ افسٍدى  هخاطثیي -3  :تِ صَرت زیر صذٍر هجَز  فرم اٍلَیت  

واییذ. ّذایت تحصیلی در داضثَرد اصلی رٍی هاشٍل    کلیکً 

 

              

 



 

واییذ.صذٍر هجَز فرم اٍلَیت رٍی گسیٌِ                                             کلیکً 

 

الذیي  دادُ هی ضَد.س ریز لکض رد  ٍ ٍ هطاٍرٍ   ِ قسوت صذٍر هجَز ترای داًص آهَز 

 

ِ تعذی ضَیذ. ارد هرحل  تا کلیک رٍی  قسوت دٍم ستَى هذیریت ٍ 

 

 

در قسمت مدیریت روی 

این گزینه فقط کلیک 
 نمایید.

در ایه قسمت  مخاطبیه هر 

 اوش آمًزان ()دمشاير

 .مشخص می گردد

در ایه قسمت  مخاطبیه 

مشخص  ماوىذ مرحله قبل 

)جهت تکمیل فرم .گردد

 والدین(



 

ِ رٍی افسٍدى هخاطثیي   کلیک کٌیذ. در ایي هرحل

 

- ِ ظر )پای ِ کٌین .در ایي قسوت  داًص آهَزاى هَردً   ًْن ( را  تایذ تِ هخاطثیي اضاف

ُ ضًَذ.- ْن دیذ  ًِ ِ داًص آهَزاى پای َ را تسًین تا کلی وَدٍُ  کلیذ جستج ٍِ  کالس را  اًتخابً  قص / پایِ/ رضت  اتتذا  فیلذ ّایً 

وایص کل- ِ را اًتخاب کٌیذ. داًص آهَزاى  جْتً  وایص هحتَیات ،ًوایص ّو  در قسوتً 

 

ِ در ایي  ِ تایذ تا دکو ِ  کرد.هرحل  در ستَى هذیریت ، داًص آهَزاى را تِ هخاطثیي هطاٍر اضاف



 

ِ ًْن تا کلیک رٍی  ِ داًص آهَزاى پای ِ ضذى کلی هی تَاى لیست داًص آهَزاى را  جْت اطویٌاى از اضاف

ُ هی ضَد(  ُ در قسوت تعذادهخاطة دیذ ِ ضذ ُ کرد.)ضوٌا تعذاد داًص آهَزاى اضاف  هطاّذ

 

 

ِ قثل عول ضَد. ترای تکویل  قسوت سَم صذٍر هجَز فرم اٍلَیت ِ هرحل  هطات

 



 مذیران محترم مذارس  تًجٍ لابل                                                                

 ريش  ایجاد کاربر با ومص مطاير                                                                       

ٍ َمگام    آمًز(ایجاد کاربر با ومص مطاير ي یا ....)بجس داوص جُت             بٍ صًرت        ( hamgam.medu.ir)در ساماو

 زیر  عمل فرماییذ.           

ٍ   مذیر  با کاربریابتذا   ٍ َمگاماز  لسمت يريد  مذیر  مذرس ٌ خًد ض يارد ساماو  ًیذ .آمًزضگا

 در داضبًرد اصلی ريی ماشيل  مذیریت کاربران  کلیک وماییذ.                     

 

 ريی گسیىٍ  کاربر جذیذ  کلیک  کىیذ.

 

.کذ ملی َمکار را يارد کىیذ

 



 

ٌ می ضًد. ٍ فرد حمًق بگیر باضذ مطخصات )با يريد کذ ملی مطخصات کاربر)وام ي وام خاوًادگی ( دیذ در صًرتی ک

ٍ صًرت دستی يارد ضًد( ٌ می ضًد يلی اگر ویريی آزاد باضذ مطخصات ب  دیذ

 ٍ  ضًد.ومص مطايردر وظر گرفت

 تاریخ ضريع ي پایان  مطابك ابالغ َمکار باضذ.)معمًال از  ايل مُر سال جاری  تا پایان ضُریًر  سال بعذ(

ٍ َمگام  از لبل  ،بعذ از رخیرٌثبت الذام وماییذ.  جُت " رخیرٌ  " از گسیىٍ  در پایان   ٍ  کاربر در ساماو در صًرتی ک

ٌ باضذ  ٍ عبًر  تعریف  وطذ ٌ می ضًد. کلم  وطان داد

-  ٍ ٍ َمگام  برای در صًرتی ک ٍ یا کاربر در ساماو ٌ  ومص دیگربا ومص مطاير یا  دیگر  ارسمذ در ایه مذرس تعریف ضذ

ٌ ک ،باضذ   .ىذبایذ از َمان رمس لبلی استفاد

ٍ باضذ  در لسمت مذیریت کاربران ،لسمت - با اوتخاب ومص مًرد وظر ي  يیرایصاگر مطاير از رمس لبلی اطالعی وذاضت

ً می تًان وسبت بٍ بازوطاوی رمس الذام  کرد  ٌ خًاَذ بًد.جستج ٍ جا لابل استفاد ٍ ایه رمس برای َم  (،ک

 وام کاربری برای َمٍ ومص َا کذ ملی می باضذ.-



 هذیراى هحترم هذارس  تَجِ قببل                                                                

 آهَزداًص  ایجبد کبربر بب ًقص رٍش                                                                       

 زیر  عول فرهبییذ.  بِ صَرت        ( hamgam.medu.ir)در سبهبًِ ّوگبم   داًص آهَز ایجبد کبربر بب ًقصجْت          

ٍ کلوِ عبَر قسوت کذ هلی  ص آهَزاى داًًبم کبربری برای ّوِ بِ -1 صَرت پیص فرض 

 .هی ببضذداًص آهَز ضٌبسٌبهِ  عذدی ضوبرُ سریبل 

در صَرتی کِ در طَل سبل تحصیلی هذیر یب هسئَل سبهبًِ ًسبت بِ اختصبظ کلوِ -2

 ،ّوبى رهس قبلی هعتبر است.برای داًص آهَزاى اقذام ًوَدُ عبَر 

اگر هذیر بخَاّذ رهس جذیذ برای داًص آهَزاى ایجبد ًوبیذ طبق هراحل زیر عول -3

 ًوبیذ.

 الف (بِ صَرت دست جوعی

وبییذ.                       در داضبَرد اصلی رٍی هبشٍل  هذیریت کبربراى  کلیکً 

 

وبییذ.رٍی گسیٌِ    دریبفت لیست کبربراى کلیکً 

 

 

 



قص داًص آهَزاى  اًتخبةً 

 

 

ْن  ٍ  کلیک رٍی گسیٌِ تبییذ اًتخبة کالسً 

 

 

 

 

 



ِ عبَر دادُ هیطَد. وَدى پیبم زیر  لیست کبربراى بب کلو  بب تبییذً 

ِ رهس بِ داًص آهَزاى   ِ دریبفت لیست  ًکتِ هْن :در ّر ببر اجرای ایي هراحل رهس تغییر هی کٌذ بٌببر ایي پس از ارائ  از گسیٌ

ِ تغییر رهس بِ صَرت  اًفرادی در قسوت یبز ب ٍ  در صَرتً  طَد.  ًُ ٍ اًتخبة  کبربراى استفبد  هذیریت کبربراى ،قسوت ٍیرایص 

ِ عبَر  ًقص داًص آهَز ،فقط ظر  ای برکلو  ببزًطبًی گردد. داًص آهَز هَردً 

 

 

 

 اًفرادی(بِ صَرت ة

وبییذ.  در داضبَرد اصلی رٍی هبشٍل  هذیریت کبربراى  کلیکً 

 

 



وبییذ.  رٍی گسیٌِ  ٍیرایص کلیک ً 

 

 

َ هی کٌین. ارد کردٍُ  جستج قص داًص آهَز راٍ   در ضکل زیر فقطً 

 

 

 

 ِ ُ هی ضَد ک  را ببزًطبًی کرد.  یدر قسوت هذیریت رهس قبل هی تَاى لیست داًص آهَزاى دیذ
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