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 بسمه تعالی

 

 

 «شاد»در خصوص سامانه  (FAQ)سواالت پرتکرار 

 23/01/1399منتشر شده در:  -01نسخه 
 

 سواالت عمومی
 های درسی است؟ يا گروه کالستعريف  به يا اوليا نياز ، دانش آموزمعلم ،آيا بعد از نصب پيام رسان توسط مدير. 1

ساخت می شوند و نیازی به خودکار تعریف  صورتبه  ی مدرسههاکالس مدرسه، مدیرهویت  ورود و احرازواب: به محض ج

 های کالسی نیست.گروه 

 

 داخلی و اختصاصی در اين طرح چيست؟ مزيت استفاده از اپليکيشن. 2

ترین دالیل از مهمایرانی آموزان فراهم آوردن محیطی جذاب، پویا، امن و متناسب با نیازهای آموزشی و اجتماعی دانش :جواب

 شاد است.  اپلیکیشن داخلی اندازیراه

 

ممکن است يا  ستيبرنامه معتبر ن نيا. تلفن همراهم اجازه نصب اپليکيشن را نمی دهد. چه کار کنم؟ پيغام هايی نظير 3

 ؟ اندازديتلفن و اطالعات شما را به خطر ب

جواب. تمام مسایل امنیتی در خصوص اپلیکیشن توسط تیمی فنی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا کافی است به بخش 

 اجازه نصب اپلیکیشن را فعال کنید. ( دستگاه خود مراجعه کرده وsettingتنظیمات )

 

 ؟ ننديبیا را مم نيها و مخاطبهم گروه نيمخاطب ايآ. 4

جواب: خیر. تمام اطالعات شخصی کاربران محفوظ بوده و برای سایر کاربران غیرقابل دسترسی است. افراد تنها امکان 

 مشاهده مخاطبان خود که به شاد پیوسته اند را دارد.

 

 دارد؟ )ويندوز/ مک/ لينوکس( رسان نسخه دسکتاپ اميپ ايآ. 5

 اندروید قابل دسترسی است.جواب: در حال حاضر فقط نسخه 

 

 رسان نسخه وب دارد؟ اميپ ايآ. 6

 آدرس نسخه وب پیامرسان اعالم می شود. . به زودیجواب: بله

 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش

 ریزی و فناوری اطالعاتمرکز برنامه

 

 

 

)شاد( آموزدانش آموزشی شبکه  
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 دارد؟ IOSرسان نسخه  اميپ ايآ. 7

 .خیر :جواب

 

 ادامه دارد؟ یتا چه زمان برخط یآموزش ها. 8

 مبارزه با کرونا ادامه خواهد داشت.جواب: آموزش برخط تا رفع موانع موجود و اعالم ستاد ملی 

 

 رد؟يگ یما قرار م اريدر اخت گانيرا نترنتيا ايآ. 9

 جواب: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، به زودی امکان استفاده از اینترنت رایگان برای اپلیکیشن شاد فراهم خواهدشد. 

 

 چگونه خواهد بود؟ پيش دبستانی/ نهضت سوادآموزی /هيپاچند یهابرنامه کالس. 10

جواب: فعال امکان حضور این افراد در سامانه شاد وجود ندارد. در اسرع وقت پس از امکان پذیر شدن ارائه خدمت اطالع 

 رسانی می شود.

 

 کرد؟ دياز امکانات الزم چه با مناطق محروم /دانش آموزان محروم یبرا. 11

 به اطالع می رسد.جواب: موضوع در دست بررسی است و مراتب متعاقبا 

 

 در سطح منطقه و استان وجود دارد؟ مدرسه و کالس ها تياز فعال یريامکان گزارش گ ايآ. 12

 در اپلیکیشن شاد وجود دارد. « ورود مدیر ستادی/ استانی/ شهرستانی»جواب: بله. پنل گزارشگیری در بخش 

 

 وجود دارد؟ یدبستان شيپ هایکالس. امکان فعاليت 13

 فعال خیر. اما به زودی این امکان فراهم خواهد شد.جواب: 

 

 برای افراد وجود دارد؟ (به هر نوعی). آيا امکان ايجاد گروه و کانال 14

 جواب: خیر. این امکان در اپلیکیشن شاد وجود ندارد.
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 . امکانات مورد نياز دستگاه هوشمند برای نصب اين اپليکيشن چيست؟15

یا باالتر( و دارای حداقل حافظه الزم برای نصب و اجرای  4.4تم عامل اندروید )نسخه جواب: دستگاه هوشمند با سیس

 اپلیکیشن.

 

 مدیران
 )شرح يک به يک مراحل( بايد چه کاری انجام دهند؟مديران . 1

)در صورت  تمامی مراحل کار را به تفکیک مشاهده کرد. ندتوانمیبه کانال پشتیبانی اپلیکیشن شاد مراجعه با  : مدیرانجواب

 نیاز از راهنما استفاده شود(

 

و  را در سناد ثبت ((، فاقد ابالغ سيستمی )خريد خدماتنيروهای آزاد، حق التدريس)رسمی، معلمان  اطالعاتچگونه . 2

 چطور حل کنيم؟مشکل عدم پذيرش اطالعات معلم توسط اپليکيشن را  کنيم؟اصالح 

مدیر و معلم باید از صحت  سناد قابل ثبت و ویرایش است.سامانه توسط مدیران مدارس در  علمانکلیه اطالعات مجواب: 

 اطالعات وارد شده در سناد اطمینان حاصل کنند و سپس فرآیند نصب و راه اندازی اپلیکیشن را اجرا نمایند.

 

 را در سناد ثبت کنم؟اطالعات خود )مدير( چگونه . 3

 سناد قابل ثبت و ویرایش است.سامانه در  مناطقاین اطالعات توسط مدیران جواب: 

 

 ؟را انجام دهند اطالعاتچه مقاطعی موظف هستند در سناد فرآيند ثبت . 4

بوده و دسترسی بر عهده مدیران مدارس و مناطق  هستند. این کار سناد خود درثبت اطالعات  تمامی مقاطع موظف به :جواب

 ندارد.وجود سایر افراد  برای
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 سواالت معلمان
 )شرح يک به يک مراحل( بايد چه کاری انجام دهند؟ علمانم .1

)در صورت  تمامی مراحل کار را به تفکیک مشاهده کرد. ندتوانمیبه کانال پشتیبانی اپلیکیشن شاد با مراجعه  : معلمانجواب

 نیاز از راهنما استفاده شود(

 

 ؟بايد چه کار کنم نمايش داده می شود. «معتبر نيست»بندی، خطای  کالسکد ملی معلم در قسمت با ورود . 2

: الزم است دقت کنید شماره تلفن شما با سامانه سناد مطابقت داشته باشد. همچنین شماره ملی را درست و با کیبورد جواب

 کند.از مدیر درخواست کنید اطالعات شما را در سامانه سناد اصالح  انگلیسی وارد کنید. در صورت نیاز،

 

 کرد؟ ديدر کالس هستند. چه با یگريهمکار د با ابالغ سياز همکاران حق التدر . برخی3

 جواب: ابالغ صوری خالف است. باید اطالعات دقیق در سناد درج شود.

 

 معلم وجود دارد؟ کيمشابه توسط  یامکان ادغام چند کالس با محتوا ايآ. 4

 جواب: متاسفانه فعال این امکان وجود ندارد.

 

 هاسایر آموزش /سواالت کادر مدرسه
  بايد چه کاری انجام دهند؟معاونين مدرسه . 1

های نیز نقش این افرادحل بعد برای ادر حال حاضر، کادر مدرسه موظف به همکاری با مدیر مدرسه هستند. در مر :جواب

 مجزا روی اپلیکیشن قابل تعریف است.

 

 . مربيان پرورشی/ مشاوران بايد چه کاری انجام بدهند؟2

 جواب: به زودی گروه مخصوص پرورشی/مشاوره در هر مدرسه تاسیس خواهد شد.
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 م؟يچه کن دروس عملی/ دروس مهارتی /یبدن تيسالمت و ترب یبرنامه ها یاجرا یبرا. 3

 جواب: متعاقبا اطالع رسانی خواهدشد. 

 

 سواالت دانش آموزان
 )شرح يک به يک مراحل( بايد چه کاری انجام دهند؟ دانش آموزان .1

)در  تمامی مراحل کار را به تفکیک مشاهده کرد. ندتوانمیبه کانال پشتیبانی اپلیکیشن شاد با مراجعه : دانش آموزان جواب

 صورت نیاز از راهنما استفاده شود(

 

 چگونه وارد سامانه شوم؟ .موز اتباع هستمآدانش . 2

 ای نیست.نیازی به ورود اطالعات شناسنامه یتی اتباع به جای کد ملی درج شود ودر مورد اتباع سایر کشورها، کد هو :جواب

 امکان ورود این عزیزان به زودی فراهم می شود.

 

می توانند از همان خط . آيا امکان ورود چند دانش آموز با يک خط وجود دارد؟ والدينی که معلم يا مدير مدرسه هستند 3

 ؟برای ورود فرزندشان استفاده کنند

ی والدین جواب: بله. فعال این امکان وجود دارد. اما احتمال بروز هر خطای احتمالی توسط فرزندان در این زمینه بر عهده

 اهدبود. والدین باید در صورت نیاز، خط تلفن جداگانه برای ورود هر دانش آموز تهیه کنند.خو

 

 دانش آموزان استثنايی چه کار کنند؟. 4

جواب: متاسفانه در این فاز ابتدایی اجرای طرح برنامه ویژه ای برای دانش آموزان استثنایی در نظر گرفته نشده است. در 

 صورت امکان، فعال دانش آموزان با شرایط مشابه سایرین وارد برنامه بشوند. 

 

 . ورود دانش آموزان با مشکل مواجه شده است.5

یل بروز این ایراد، نقص یا اشتباه در مشخصات ثبت شده دانش آموز در سامانه سناد باشد. جواب: توجه کنید که ممکن است دل

 از صحت اطالعات خود اطمینان حاصل کنید.
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 سواالت والدین
  بايد چه کاری انجام دهند؟ والدين .1

مقرر نظارت داشته  های درس در ساعتآموزان در کالسپس از نصب اپلیکیشن، بر حضور دانشوالدین می توانند جواب: 

 فعال امکان حضور فعال والدین در اپلیکیشن شاد وجود ندارد. باشند.

 

 وجود دارد؟ نيوالد یبرا یبصورت هفتگ ابيامکان ارسال گزارش حضور و غ ايآ.2

جواب: متاسفانه فعال این امکان وجود ندارد. اما محتوای کالس و فعالیت های کالسی در دستگاه هوشمند مورد استفاده 

 همواره قابل دسترسی است. 

 

 فعالیت های داخل کالسی
 وجود دارد؟)ترک گروه کالسی( ا امکان انصراف از کالس يآ. 1

 وجود ندارد.ها در حال حاضر امکان انصراف از کالس  :جواب

 

 ارائه شده را دارم؟ یکالس و محتوا رهيامکان ذخ ايآ. 2

. اپلیکیشن شاد در این زمینه مشابه پیامرسان ها عمل می کند و شما مشابه یک پیامرسان می توانید محتوای ارائه بله :جواب

 شده در آن را ذخیره کنید.

 

 ؟مرا دار یارسال یها اميپ ويرايش /امکان حذف ايآ. 3

. اپلیکیشن شاد در این زمینه مشابه پیامرسان ها عمل می کند و شما مشابه یک پیامرسان می توانید پیام های خود بله :جواب

 را حذف یا ویرایش کنید. 

 

 دارد؟ تیمحدود لمیف ایعکس  ایو  یوصوت یمتن لیارسال فا ایا. 4

 مگابایت است. 100حداکثر حجم فایل قابل ارسال  :جواب
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 را دارم؟ گريد یبه گوش یگوش کيامکان انتقال اطالعات از  ايا. 5

جواب: بله. اطالعات پیامرسان درون خود پیامرسان ذخیره شده اند و وابسته به ابزار مورد استفاده شما نیست. کافی است با 

 دستگاه دیگر در حساب کاربری خودتان وارد شوید. 

 

 دانش آموزان و معلم وجود دارد؟ نيب یو تعامل هيامکان ارتباط دوسو ايآ. 6

البته . محیط شاد قابلیت ارتباط گیری دو سویه معلم و دانش آموزان در گروه های کالسی را فراهم آورده است. جواب . بله

 امکان ارتباط گیری شخصی وجود ندارد.

 

 د؟نشویروش انجام م نيهم به هم صدور کارنامه /امتحانات /ازمون ها ايآ. 7

 خواهد شد.اطالع رسانی در این مورد متعاقباً  :جواب

 

 همه کالس وجود دارد؟ یدسکتاپ برا ايو  یاز صفحه گوش یقسمت (share) اشتراک گذاری امکان ايآ. 8

 جواب: متاسفانه فعال این امکان وجود ندارد.

 

 دانش آموز از کالس خارج نشده است؟ مي؟ چگونه بفهمددار دوجو نيآنال ابيامکان حضور و غ ايآ. 9

 می توانید از وضعیت حضور هر یک از دانش آموزان اطالع حاصل نمایید. با مراجعه به لیست کالسجواب: 

 

 ( وجود دارد؟ stream. آيا امکان ارسال تصوير يا صوت معلم به صورت همزمان )10

 جواب: خیر. متاسفانه فعال این امکان وجود ندارد. 


