زاٌّوای اجسای آشهَى آشهَى تَاًایی ٍآشهَى زغبت سٌج داًص آهَشاى پایِ ًْن سال 79-79

جْت ّدایت تحصیلی دز ساهاًِ ّوگام
 داًص آهَشاى زهص ٍزٍد (گرزٍاضُ) بِ ساهاًِ زا اش هدیس دزیافت ًوایٌد (.دز صَزتی کِ قبال بسای فسایٌدّای دیگسهثل هسابقات فسٌّگی ٍ ٌّسی یا الوپیاد ٍ  ...زهص دزیافت ضدُ ًیاشی بِ زهص جدید ًیست )

 هدیساى هی تَاًٌد دز قسوت هدیسیت کازبساى زهص گسٍّی یا اًفسادی بسای کل داًص آهَشاى ایجاد ًوایٌد ( .در صورتیکه قبال رمس ایجاد نکرده باشند .با اجرای هر بار این گسینه کل رمسها تغییر می کند پس بهتر است فقط یک بار استفاده شود)

 آدرس ورود به سامانه  hamgam.medu.irیا آدرس مدرسه -روی قسمت ورود کلیک نمایید.

 -داًص آهَشاى باید با کازبسی کد هلی ٍ گرزٍاضُ(زهص) دزیافتی اش هدیس ٍازد ضَد.

زٍی هاضٍل آشهًَْای هطاٍزُ ای کلیک ًوایید.اش ایي هسحلِ بِ بعد اش دکوِ ٍ backیٌدٍش

استفادُ ًکٌید

بسای بسگطتي بِ هسحلِ قبل زٍی ًَاز داضبَزد اصلی زٍی گصیٌِ هَزد ًظس کلیک ًوایید.

زٍی شیس هاضٍل ضسکت دز آشهَى کلیک ًوایید.

لیست آشهَى ّای دز حال اجسا هطاّدُ هی ضَد .زدیف دٍم ٍ سَم هسبَط بِ آشهًَْای هَزد ًظس است
دز ستَى هدیسیت دٍ گصیٌِ
جوابها این تیک باید زده شود )ٍ گصیٌِ

هطاّدُ هی کٌید کِ گصیٌِ اٍل

هسبَط بِ ًْایی کسدى (بعد از ثبت

هسبَط بِ دفتسچِ ّای آشهَى است.

زٍی گصیٌِ

دفتسچِ هَزد ًظس کلیک ًوایید(.هثال آشهَى تَاًایی )دز پٌجسُ ًام آشهَى ٍ هدیت شهاى اجسا

دیدُ هی ضَد بسای ضسٍع آشهَى دز ستَى هدیسیت زٍی عالهت سَال کلیک ًوایید.

زٍی عالهت سَال کلیک ًوایید تا دفتسچِ هسبَط بِ آشهَى دیدُ ضَد .سَاالت با اعداد  1تا  5پاسخ دادُ هیطَد.

سَاالت هسبَطِ زا جَاب دادُ ٍ گصیٌِ ذخیسُ پاسخ ّا زا بصًید.

بعد اش ایي کِ بِ سَاالت توام قسوت ّا جَاب دادُ ٍ ذخیسُ ًوَدید با دکوِ باشگطت بِ صفحِ ضسکت دز آشهَى بسگطتِ
ٍ دز صَزت اطویٌاى دز ستَى هدیسیت آشهَى هسبَطِ تیک ًْایی زا بصًید.دز صَزت اجسای ایي گصیٌِ ٍضعیت آشهَى بِ
صَزت ًْایی دز هی آید ٍ دیگس قابل تغییس ًوی باضد.

آشهَى دیگس پایِ ًْن آشهَى زغبت سٌج هی باضد کِ هطابِ آشهَى تَاًایی است.

ادازُ فٌاٍزی اطالعات ٍ ازتباطات ادازُ کل آهَشش ٍ پسٍزش اصفْاى

