
مخفی کردن شماره تلفن در شاد، که به عنوان برنامه اصلی آموزش مجازی دانش آموزان  

کشور در یک سال اخیر با تغییرات زیادی مواجه بوده است. تغییرات به منظور بهبود  

 .شرایط و امکانات این سامانه انجام گرفته است

گوناگون، از مهم ترین  با قابلیت های  حریم خصوصی برنامه شاد اضافه شدن بخش

تغییرات ایجاد شده در بروزرسانی این برنامه می باشد. از جمله این موارد در بخش حریم  

است مخفی کردن شماره تلفن در شاد خصوصی این برنامه، امکان . 

دانش آموزان و معلمانی که کاربر این برنامه هستند، می توانند نسبت به مخفی کردن  

ت عدم نمایش برای دیگر کاربران اقدام کنند. برای آشنایی با نحوه  شماره تلفن در شاد جه 

 .همراه باشید مخفی کردن شماره تلفن در شاد تا انتهای متن با ایران تحصیل

 

 

 

بر روی لینک   و  مشکالت برنامه شاد جهت اطالع از  چگونه در سامانه شاد ثبت نام کنیم 

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 

 مخفی کردن شماره تلفن در شاد

مخفی کردن شماره در برنامه شاد نیست،   تنها امکانات بخش حریم خصوصی، قابلیت

شما، هدایت پیام به شما در این  کنترل مشاهده عکس پروفایل شما برای دیگران، تماس با 

برنامه و اضافه کردن شما در گروه ها و کانال های از دیگر امکانات قابل دسترسی در  

 .بخش حریم خصوصی برنامه شاد است

ها را برای  امکان دسترسی به هر یک از موارد ذکر شده، برای کاربر وجود دارد تا آن

تواند دسترسی های اشاره شده را به همه استفاده سایر افراد کنترل کند. در واقع کاربر می 

کنندگان این برنامه بدهد، تنها به مخاطبان خود دهد و یا اصال به هیچ فردی دسترسی به  

 .این موارد را ندهد
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در نتیجه، همه چیز تحت کنترل کاربر شاد قرار خواهد داشت. در بین تمامی  

تری برخوردار بوده که در ادامه با  از اهمیت بیش  مخفی کردن شماره در شاد موارد، 

 .جزئیات به روش انجام این کار خواهیم پرداخت

 

 

[caption id="attachment_103136" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]حریم خصوصی و امنیت در شاد

 

 

 ورود بدون شماره تلفن در برنامه شاد 

شماره خود را در شاد غیر قابل مشاهده کنیددر اپلیکیشن شاد، با انجام مراحل زیر  : 

برنامه شاد و انتخاب گزینه تنظیمات پایین صفحه  ورود به (1  

وارد شدن به بخش “حریم خصوصی و امنیت” اپلیکیشن شبکه شاد در قسمت   (2

 تنظیمات

 انتخاب “نمایش شماره موبایل من” در این بخش  (3



تیک باالی صفحه برای تایید انتخاب گزینه نمایش برای هیچکس و زدن   (4  

 ذخیره شدن تنظیمات و مخفی کردن شماره موبایل شما در شبکه شاد مدارس  (5

 

 

 

، از طریق شماره تلفن  برنامه شادآموزش و پرورش  پشتیبان رسمیجهت تماس با 

 .اقدام نمایید 43081

 

 

 

 

 

 مزاحمت در برنامه شاد 

حریم خصوصی برنامه   شده در بخش اکنون به ویژگی های مختلف و جدید اضافه 

پردازیم پرداختیم، در ادامه به نحوه استفاده از آن ها می شاد  

همانگونه که در ابتدای متن اشاره شد، از مهم ترین قابلیت های جدید افزوده شده، امکان  

باشد. چرا که می  ای میاست که دارای اهمیت ویژه مخفی کردن شماره در برنامه شاد

زیادی از مشاهده شماره دانش آموزان و دبیران توسط دیگر کاربران و ایجاد   توان تا حد 

 .مزاحمت برای آن ها جلوگیری کرد

کافیست یک سری اقدامات ساده را که در باال به صورت موردی به آن اشاره شد، در این  

 :برنامه انجام دهید. اقدامات الزم عبارتند از

رنامه شاد شوید. البته این نکته را در نظر بگیرد که  ابتدا در گوشی همراه خود وارد ب  (۱

این قابلیت ها با بروز رسانی این برنامه و در نسخه های جدید اضافه شده است، در نتیجه  

مخفی کردن شماره در شاد، برنامه شاد را بروز کرده و جدیدترین   پیش از اقدام برای

 .نسخه آن را نصب نمایید 



ارد شدن به برنامه، آیکون مرتبط با تنظیمات در صفحه اصلی  در مرحله بعد، پس از و  (۲

 .را انتخاب نمایید. بخش تنظیمات در قسمت پایین و سمت چپ صفحه قرار گرفته است

در ادامه بعد از انتخاب آیکون تنظیمات، از منو نمایش داده شده گزینه »حریم   (۳

 .خصوصی و امنیت« را انتخاب نمایید 

 

 

 

بر روی لینک قرمز   نصب شاد در کامپیوتر  و  دانلود اپلیکیشن شاد آخرین نسخه جهت 

 .کلیک نمایید 

 

 

 

همانطور که اشاره کردیم، در بخش حریم خصوصی برنامه شاد به   (۴

گزینه های مختلفی را مشاهده خواهید کرد که باید بر روی اولین   Shad.medu.ir آدرس

 .گزینه با عبارت »نمایش شماره موبایل من« کلیک نمایید

در ادامه بعد از کلیک بر روی بخش مربوط به شماره تلفن در قسمت حریم   (۵

پنجره دیگری برای شما نمایش داده می شود  خصوصی، . 

در این بخش، سه گزینه »همه«، »مخاطبین من« و »هیچ کس« را مشاهده خواهید کرد.  

 .اگر انتخاب شما گزینه »همه« باشد، شماره شما به همه افراد نشان داده خواهد شد

انی وه در  اگر انتخاب شما گزینه »مخاطبین من« باشد، شماره شما تنها برای مشترک

 .برنامه شاد مخاطب شما هستند نمایش داده می شود

در نهایت، اگر گزینه انتخابی شما »هیچ کس« باشد، امکان مشاهده شماره شما برای هیچ  

 .یک از افراد وجود نخواهد داشت

هستید، باید بر روی گزینه »هیچ   مخفی کردن شماره خود در برنامه شاد اگر خواستار (۶

یید کس« کلیک نما . 
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بعد از انتخاب گزینه موردنظر خود، باید بر روی تیک موجود در قسمت   در هرصورت 

 .باال و سمت چپ کلیک کرده تا تغییرات ایجاد شده ذخیره شوند 

 

 

 

بر روی   احراز هویت در سامانه شاد و  نحوه ثبت نام در اپلیکیشن شاد جهت اطالع از

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

رنامه شاد راهنمای تصویری مخفی کردن شماره در ب  

باشد. دانش  تغییرات جدید اعمال شده در اپلیکیشن شاد جدید برای حفظ امنیت کاربران می

توانند از بخش تنظیمات و در قسمت حریم خصوصی و  آموزان، معلمان و مدیران می

 .امنیت نمایش شماره موبایل خود را برای سایر کاربران شبکه شاد محدود کنید

پایین صفحه را انتخاب کنید  ظیماتتن طبق تصویر زیر گزینه . 
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[caption id="attachment_103116" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ورود بدون شماره تلفن در برنامه شاد

 

شوید  بخش حریم خصوصی و امنیت سپس از منوی تنظیمات وارد . 

 

 



[caption id="attachment_103117" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مزاحمت در برنامه شاد 

 

شوید  من بخش نمایش شماره موبایل  در قسمت حریم خصوصی و امنیت وارد . 

 

 



[caption id="attachment_103118" align="aligncenter" width="600"]

 
شادراهنمای مخفی کردن شماره در برنامه  [/caption] 

 

حاال می توانید تعیین کنید که چه کسانی می توانند شماره تلفن همراه شما را ببیند و پس از  

تا تنظیمات ذخیره شوند تیک باالی صفحه را بزنید مشخص کردن، . 

 

 



[caption id="attachment_103120" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ورود بدون شماره در شاد

 

 

 مراحل تغییر شماره موبایل در برنامه شاد 

تغییر شماره موبایل امری ساده در برنامه شاد است تنها الزم است تا مراحل احراز هویت  

 .شاد با شماره موبایل جدید دانش آموز انجام شود

تواند وارد کالس خود در برنامه شاد شود.  بنابراین دانش آموز با شماره موبایل جدید می

ق مراحل زیر برای تغییر شماره خود اقدام نماییدطب : 

 اطالع دادن درخواست تغییر شماره تلفن خود به دبیر  (1

وارد شدن معلم یا مدیر مدرسه به سامانه سناد دانش آموزی و ویرایش اطالعات دانش   (2

 آموز در سامانه سناد

 

 



 :نکته

امکانپذیر است مدیر مدرسهاز طریق  سامانه سناد دانش آموز در  تغییر شماره موبایل  . 

 

 

 

خارج شدن از برنانه شاد توسط دانش آموز برای ورود مجدد به برنامه شاد با شماره   (3

 جدید 

طی کردن مجدد مراحل نصب شاد و وارد کردن شماره تلفن جدید احراز هویت در   (4

 برنامه شاد توسط دانش آموز 

 

 

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید پشتیبانی شاد و جهت ورود به سامانه شاد تحت وب 

 

 

 

 نصب برنامه شاد به طور همزمان در دو گوشی 

در قسمت قبلی، مراحل الزم جهت تغییر شماره در شاد ارائه شد که برای کاربرانی که  

اگر دانش آموز یا دبیری بخواهد   باشد اماشماره جدید خود را وارد سامانه می کنند، می

دو گوشی داشته باشد، از این جهت هیچ محدودیتی  برنامه شاد را به طور همزمان در 

 .نخواهد داشت

بنابراین کاربر می تواند برنامه شاد را با یک شماره، در دو گوشی یا تبلت یا کامپیوتر  

و تنها الزم است که سیم کارت روشن باشد تا کد فعال سازی برای آن ارسال   داشته باشد

 .گردد
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و دانلود مستقیم اپلیکیشن شاد برای  حضور و غیاب در شاد جهت اطالع از نحوه

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید کامپیوتر

 

 

 غیرفعال کردن دستگاه های فعال در شاد

توانند کنترل کنند که شخص دیگری وارد حساب  کاربران از بخش دستگاه های فعال می

بخش حریم   از همان قسمت دستگاه های فعال ها نشده است. برای این کار واردکاربری آن

 .خصوصی و امنیت شوید

اند را مشاهده دستگاه های فعال که با شماره شما وارد برنامه شاد شدهاکنون می توانید 

ها را غیرفعال نماییدکرده و در صورت لزوم، آن . 

و آن   برای امنیت بیشتر می توانید گذرواژه دو مرحله ای فعال کنید پس از تغییر شماره،

تواند وارد   را در اختیار کسی قرار ندهید، بدین ترتیب شخص دیگری جز خودتان نمی

های درسی شما شودکالس . 
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[caption id="attachment_103137" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نمایش شماره موبایل من در شلد

 

 

 آخرین اخبار مرتبط با برنامه شاد

نتایج این بررسی نشان  % از مخطبان شاد از آن ناراضی اند.65براساس یک نظرسنجی  

درصد پاسخگویان معتقدند این نرم افزار )شاد( »اصال« مشکالت آموزشی   ۴۴.۴داد؛ 

درصد بیان کردند نرم افزار   ۲۶.۵دانش آموزان را در دوران کرونا رفع نکرده است. 

درصد   ۱۸.۱شاد به میزان »کم« توانسته مشکالت آموزشی دانش آموزان را رفع کند. 

زیاد« اعالم کردند درصد » ۱۱این میزان را »تاحدی« و  نیز  . 

  ۴۸یا اپلیکیشن تاکنون بیش از  افزار شاد: از آغاز ایجاد این نرم افزارای نرممدیر رسانه

حسن قاسم   جا به جا شده است. آموزان دانش میلیارد فایل میان معلمان و   ۱۸میلیارد پیام و  

گفت:   شاد ای نرم افزار شاد درخصوص آخرین آمار استفاده از شبکه مدیر رسانه زاده،

راه اندازی شد و    ۹۸-۹۹نرم افزار شاد )شبکه اجتماعی دانش آموزی( در سال تحصیلی 

میلیون کاربر فعال داریم    ۱۰کاربر آن را نصب کردند و حدود  میلیون ۲۶تاکنون بیش از  

کنندکه روزانه استفاده می . 

 



 

 

 

 

 

 خالصه مطالب 

شماره تلفن در شاد + ورود بدون شماره  در این مقاله سعی بر آن شده است تا مخفی کردن 

را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله،  

مجددا سوال یا ابهامی در خصوص مخفی کردن شماره تلفن در شاد + ورود بدون شماره  

برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود   و   نحوه تدریس در برنامه شاد

 .دریافت نمایید  را از طریق مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل
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