
  رانی کرونا آموزش در مقاطع مختلف با مشکل مواجه شده است. آموزش و پرورش ا یآمده و پاندم ش ی پ  طی شرا ل ی امروزه به دل
پخش شده   یو دانش آموزان از برنامه ها نی استقبال والد رو ی مدرسه و پ  ط ی از مح ی از دور ی ناش بی به حداقل رساندن آس یبرا

برنامه   نی دانش آموزان قرار داده است. ا اری کرده و در اخت  ی شاد طراح ی برنامه  انرا تحت عنو ینرم افزار  ما،ی از صدا و س
  ق ی ورود به برنامه شاد از طر  یمقاله به چگونگ نی و هم به صورت تحت وب قابل استفاده است.در ا شنی کی هم به صورت اپل

 .پرداخت می گوگل خواه

 

. در  ندی از )شاد( استفاده نما یتوانند به سادگ یم یینای مختلف مانند کم ب  ی ها یبرنامه دانش آموزان با ناتوان  نی ا دی جد  تی آپد در
  یهم نکات  انی پرداخت. در پا می گوگل خواه قی سامانه از طر نی آن و آموزش ورود به ا یها ت ی برنامه شاد، قابل ی ادامه به معرف

 قرار گرفته است  رانی معلمان و مد اری برنامه در اخت  نی کار با ا یساده ساز  یبرا

 

 ست؟ ی شاد چ سامانه

 

  دی است و دانش آموزان با نی سامانه آموزش به صورت آنال  نی دانش آموزان است. در ا ی آموزش مجاز ی برا ی سامانه بستر نی ا
عرضه نشده و تنها راه   یفروشگاه مجاز   چی سامانه تا کنون در ه نی شرکت کنند. ا  یمجاز یدر ساعت مقرر در کالس ها

  ی استفاده م ت ی احراز هو یساده برا   یرابط کاربر   کی است. شاد از  https://shad.ir ینترنت ی ا ینشان  ق ی آن از طر یدسترس

ارائه شده   ی بر اساس راهنما نی شوند. همچن  سامانه وارد  نی به ا قی طر نی توانند از ا یو دانش آموزان م رانی کند و معلمان، مد
و شماره همراه آن ها را وارد    یکدمل جملهسامانه شودو اطالعات معلمان از  نی وارد ا دی مدرسه با ری مطلب ابتدا مد ی در ادامه 

ر شاد را  نرم افزا ی شود. معلمان موظف هستند که نسخه   یم ل ی تشک یهر معلم کالس درس ی روند برا نی ا ی. در ادامه  دی نما
همان طور که در   نی خود شوند. همچن  ی وارد کالس درس  تی و احراز هو  ینصب کنند و با انتخاب نقش معلم و وارد کردن کد مل

 .شود ی نرم افزار هم فراهم م نی تحت وب ا یامکان با نسخه   نی کرد ا دی مطلب مشاهده خواه یادامه  

 

هوشمند خود نصب کرده و با انتخاب نقش   یگوش  ای  وتری کامپ  یرسان شاد را رو  امی نسخه پ   دی با زی خود دانش آموزان ن  ای  ای اول
سازمان آموزش و   رانی اطالعات خواسته به کالس درس مشخص شده وارد شوند. بر اساس گزارش مد لی دانش آموز بعد از تکم

آمده   ش ی مشکالت پ  روی وجود دارد. پ  سامانه  نی عضو فعال در ا ونی لی م 10اند و  کرده برنامه را نصب  نی نفر ا ونی لی م 17پروش  

  ط ی شرا  نی کرده اند، در ا ی آموزش یبستر ها  ری از مدارس اقدام به استفاده از سا یاری بس نیی سرعت پا  لی سامانه از قب  نی در ا
  نی کامل تر معلمان را ملزم به استفاده از ا ی  ه نسخ  ینرم افزار نمود و با ارائه   نی ا وب ی آموزش و پرورش اقدام به رفع ع

  رانی نخواهند شد، مد یاب ی ارزش نکهی رسان ها بهره ببرند، عالوه بر ا امی پ  ری که از سا یبرنامه کرد و هشدار داد در صورت 
 .پاسخگو باشند دی مدارس با

 

 گوگل  قی به برنامه شاد از طر ورود 

 

ثبت نام خود را انجام   ندوزی عامل و ستمی س  قی ه تلفن همراه هوشمند و از طرب  ازی توانند بدون ن  ی نسخه تحت وب افراد م در
مورد استفاده   نترنتی ارتباطات ا ری طبق اعالم وز نی هستند همچن  رهی شود قابل ذخ ی که ارائه م ییبرنامه تمام محتوا نی دهند.در ا

 .است گانی دانش آموزان در برنامه شاد را

 

  یم نی . همچن دیی نما کی )ورود به نسخه وب( کل نه ی گز یمراجعه نموده و رو   shad.ir به سامانه شاد آموزش و پرورش به آدرس ابتدا

 .دی شو تی وارد شده و به مرحله بعد هدا  web.shad.ir به آدرس  مای مستق دی توان 

 .دشاب در دسترس  که دیی را وارد نما یشماره تلفن همراه از ورود به سامانه مذکور در صفحه اول، پس

)مرحله    دی آن را در بخش مورد نظر وارد نموده کل ستی با یگردد که م یشما ارسال م  یبرا ی کد فعال ساز کی  ی حاو یامکی پ  اکنون
 د ی بعد( را بفشار



 .دیی )ورود( را از قسمت راست صفحه انتخاب نما  نهی گز د،ی از انتقال به صفحه جد پس

 .دی ( انتخاب کن ری )مد ای نقش خود را به عنوان )معلم(،)دانش آموز(   ست ی با ی مرحله م نی ا در

اتباع خود را   یت ی قسمت کد هو نی در ا ی . اتباع خارجدیی )ارسال( را انتخاب نما  دی خود را ثبت نموده و سپس کل  یمل ر،کدی تصو مطابق
 .مربوط به اطالعات شناسنامه وجود ندارد ی به پر کردن قسمت ها یاتباع لزوم ی برا نی وارد کنند. همچن 

 

 شاد  ی شبکه آموزش امکانات

  نی ا نی دهد. از جمله مهم تر ی دانش اموزان قرار م اری را در اخت  یبه اصالح سامانه شاد ، امکانات فراوان  ای شاد   یدانش آموز  شبکه
با   گر،ی دانش آموزان است. از طرف د ری ارتباط با معلم و سا  س،ی تدر ی از برنامه ها یامکانات وارد شدن به گروه کالس و آگاه

مواقع،   ی معلمان در برخ  دی درس را مشاهده نمود. در صورت صالحد ی کالس ها نی به صورت آنال انتو ی شاد م  تی ورود به سا
  یسع دی بتوانند از آن ها استفاده کنند. البته دانش اموزان با بی تا دانش اموزان غا رندی گ یسامانه قرار م  نی کالس ها ضبط شده و در ا

از جمله   ونی زی تلو ی برنامه با کالس ها نی ا نی آنال ی مشخص سر کالس حضور داشته باشند. تداخل داشتن کالس ها یها می کنند در تا
  ت ی برنامه فعال نی شود. همانطور که مشخص است ا  یشاد اقدام م ت ی در سا نی کالس آنال ی که نسبت به ضبط و بارگزار یی زمان ها

  یموارد م نی از ا ی برخ یبه بررس امه را جبران کرده است که در اد ی رحضوری کالس غ ی ها تی را ساده تر و مجدود  یکالس یها
 .می پرداز

 

به جستجو در   گانی دهد تا به صورت را یامکان را م نی برنامه شاد است که به دانش آموزان ا  دی جد تی قسمت قابل نی : انی شادب 
در جهت مواجه کودکان با   نی والد یپاک ارائه شده است که نگران  یدانش آموز  نترنتی ابزار تحت عنوان ا نی بپردازند. ا نترنتی ا

 .ندرسا  یرا به حداقل م  یمجاز  ی فضا

حضور تمام   ت ی کالس ها از وضع ست ی و با مراجعه به ل یبه صورت هفتگ یبرنامه کالس نیی با تع هوشمند: معلم  ابی و غ حضور 
آموزان ثبت شده و  حضور دانش  قه ی صورت خودکار هر هفت دق به نی در کالس آنال نی کند.عالوه بر ا یدانش آموزان اطالع حاصل م

 .شودی به معلم اطالع داده م

شده است تا تمام کاربران و دانش آموزان با هر    یطراح ی به سادگ ی برنامه رابطه کاربر  نی و ساده: در ا بای ز ی کاربر رابط
  نی استفاده شده در ا یرنگ ی و کاراکترها ی بصر ی ها تی جذاب  نی قادر به استفاده از آن باشند. همچن  ی مجاز یدانش از فضا   سطح

 .اند هشد  ی طراح  ی روانشناس دی برنامه با د

کالس   ل ی را در نشک ی ساده ا ار ی نقش به آن ها روند بس یو اعطا ت ی ورود ماربران با احراز هو ی برنامه در ابتدا نی : اتی هو احراز
معلم و دانش آموز در نظر گرفته شده است که بر اساس شماره   ر،ی در شاد سه نقش مد قت ی گرفته است. در حق یدر پ  یآموزش یها

  مدرسه کالس  ری مد تی محض ورود و احراز هو مثال به  یکنند.برا ی الزم را کسب م یو دسترس  هشد  تی تلفن وارد شده احراز هو
 .ستی ن  یکالس یها به ساخت گروه  یازی ن  گری و د شوندی م فی صورت خودکار تعر مدرسه به  یها

توانند به صورت   ی گروه عضو هستند م کی که در  ی شده است که تمام افراد ی طراح  یبه گونه ا  سی سرو نی طرفه: ا  ک ی زنده  ارتباط
 ساعت قابل دانلود است  24شدن تا  رهی در صورت ذخ وی دی و  نی برگزار کنند. ا و ی طرفه ال کی 

در جهت پرسش   نی و همچن  انی مرب  ای اول ر،ی جلسات معلمان و مد  ی بخش با هدف برگزار نی ا ارتباط زنده دوطرفه: ی زنده کالس پخش
 .دانش آموزان و معلمان شکل گرفته است نی ب  نی آنال ی و پاسخ در کالس ها

 

شود و درجهت پرسش و پاسخ    یارائه م گانی است و را هی داده شده به صورت دو سو حی بخش هم مانند آنچه توض نی ا :ه ی دوسو تماس
 .ردی گ یمعلمان مورد استفاده قرار م د ی طبق صالح د  یو امتحانات شفاه

 

آموز و نقاط ضعف و قوت   دانش  یری ادگی  ت ی کند تا از وضع یآموز به معلم کمک م دانش  شرفتی پ   ی دانش آموزان: در راستا فی تکال
  دی جد  فی و ثبت تکل دهی به اتمام رس فی تکال ان،ی در جر فی معلم شامل سه بخش تکال یبرا فی تکل  سی او در دروس مطلع شود. سرو

 .ارائه شده است



شده   ی را دارد. آزمون توسط معلم بارگزار یحی و تشر  یبه صورت تست  نی آنال ی آزمون ها یبرگزار تی قابل  ساز: آزمون ساز آزمون
 .سازد یاتمام آزمون معلم را از اتمام آزمون مطلع م  نه ی بر گز ک ی به سواالت و با کل ی و دانش آموز با پاسخ ده

  یدانش آموزان در دسترس معلمان قرار م یها شرفت ی ها و پ   تی فعال  یاب ی ارز ی بخش برنامه برا نی ا آموز کارپوشه: دانش  لی پروفا
  یدانش آموز مورد استفاده قرار م ازی و ثبت امت   یدر جهت نمره ده یکالس  تی با عنوان کار و فعال ی لی ترم تجص انی و در پا ردی گ
 .ردی گ

 

 برنامه شاد  ی نسخه تحت وب و نرم افزار نصب  ی ها تفاوت

  نی ارائه شد. اگر چه ا ندوزی و و  دی مدارس در دو نسخه اندرو نی شاد جهت ارائه برخط دروس به محصل ی دانش آموز شنی کی اپل
از موارد مهم آن پرداخته شده   ی دارند که در ادامه به برخ یی به وجود آمده اند اما تفاوت ها کسانی دو نسخه جهت ارائه خدمات 

 .است

 .در نسخه تحت وب وجود ندارد س ی ارسال و امکان

 .نرم افزار تحت وب برقرار کنند قی از طر ی ری تصو ای  یتوانند تماس صوت  یآموزان نم دانش

 .اقدام نمود نی برنامه زنده و آنال ای  و ی ال یتوان نسبت به برگزار  ینم ندوزی نسخه و در

  ی شما م نی همچن سامانه تحت وب وجود ندارد. در ،شنی کی اپل دی موجود در نسخه اندرو یها  سی از سرو ی و برخ نوی شاد  بخش
 گانی به صورت را ی برنامه آموزش نی برنامه شاد از امکانات ا دی همراه، با دانلود نسخه جد یدر صورت داشتن گوش دی توان 

.  دیی نما ک ی مربوطه کل نک ی ل یبر رو  دی توان  ی م زی برنامه شاد، ن  گانی را نترنتی بسته ا اتی مطلع شدن از جزئ  ی . برادی استفاده کن 
آن ها   ی مجاز یکالس ها ی با ساعات برگزار ونی زی که اگر ساعت و زمان پخش کالس دانش آموزان در تلو نی ا گری نکته د

 .در سامانه شاد، بهره مند شوند یشده کالس درس  رهی ذخ  یآموزش یاتوانند از محتو یتداخل داشته باشد، م

 

 مای شاد با صدا و س ی کالس ها یبرنامه زمان  تداخل

تداخل داشتند چه کار   گری کدی دو با  نی ا ی اگر ساعت کالس ها نخواهد شد اما ونی زی سامانه شاد، مانع پخش دروس از تلو ی انداز راه
 شود؟  ی م محسوب بتی غ دانش آموز  ی برا ای آ کرد؟ دی با

 

  یون ی زی که ساعت آن ها با آموزش تلو ییکالس ها یمدارس موظف هستند، برنامه آموزش یتمام که میی بگو دی سوال با نی پاسخ به ا در
  یم جه ی در نت  دانش آموزان سهولت ببخشند.  یتمام ی را برا یآن ها در سامانه شاد، دسترس یتداخل دارند را دانلود کنند و با بارگذار

موجود   ی آموزش یو مشاهده محتوا  افت ی نسبت به در ین ی در مهلت مع دی با اما او شود   یمحسوب نم بتی غ ی آموزدانش  یتوان گفت برا 
 .اقدام کند ،یدانش آموز یدر شبکه آموزش

 

  یثبت نم بت ی او غ ی باشد، برا دهی رس  ری از قبل به اطالع معلم و مد یمجاز  ی عدم شرکت دانش آموز در کالس ها ای  ری چه تاخ چنان
مدت انجام شود، به منزله   ن ی که در ا ییها یاب ی ارزش زی و ن  یمجاز  ی آن ها در فضا یها تی فعال بدانند که دی شود. دانش آموزان با

 .نمره مستمرشان خواهد بود

 

  در برنامه شاد ی درس ی افزودن دانش آموزان به گروه ها یچگونگ

خود، الزم است به دانش آموزان اطالع دهند که نسبت به    تی شاد و احراز هو ی و معلمان مدارس پس از ورود به سامانه  رانی مد
  ستی دانش آموزان قادر خواهند بود در سامانه شاد ل تی مراحل و احراز هو لی .پس از تکمندی خود در سامانه شاد اقدام نما  تی احراز هو
 .وارد آن ها شوند  وخود را مشاهده  ی کالس ها

  دی حالت معلم با  نی باشد که در ا یافزودن او توسط معلم مدرسه م ، یدرس ی اورود دانش آموز به گروه ه ی برا گری روش د کی 
 .را انجام دهد  لی مراحل ذ



 .مورد نظر خود را انتخاب کند یگروه درس ابتدا

 .دی “افزودن عضو” را انتخاب نما نهی گروه مربوطه شود و گز ل ی پروفا وارد

 

 .دی خود، دانش آموز مورد نظر را انتخاب نما نی مخاطب  نی تواند از ب  یم تی نها در

  نکی ل یبر رو  کی دانش آموزان خود ارسال کند و آن ها با کل ی برا زی را ن   یدعوت به گروه درس  نکی تواند ل یروش معلم م نی ا در
 .مذکور، وارد گروه شوند

. 

 مطالب  خالصه 

 یوارده به دانش آموزان در پاندم  بی و جبران آس نی در جهت بهبود روند آموزش آنال رانی ا یاسالم  یو پرورش جمهور  آموزش 
مدت مورد استفاده   نی در ا اری تحت عنوان برنامه شاد کرد که بس   ی شبکه دانش آموز  یمدرسه اقدام به طراح طی از مج یکرونا و دور 

 نی گوگل پرداخته شد. همچن  قی ورود به برنامه شاد از طر  یچگونگ ی مقاله به بررس نی ت در اعل نی و استقبال قرار گرفته است. به هم
از   یبرنامه و به ذکر برخ ن ی ا یها  یژگی و ر،ی افزودن دانش آموزان به گروه توسط مد ی درمورد برنامه شاد، نحوه  یاطالعات کل

  شاد پرداخته شد.  یمشکالت به وجود آمده در برنامه  


