
  دانش آموزان با استفاده از کد فعالسازی تعرفه اینترنت رایگان برنامه شاد می توانند از این برنامه به صورت رایگان استفاده نمایند و

مقداری از هزینه های تحصیل آن ها کاهش یابد. این کد تنها به منظور تسهیل روند تحصیل دانش آموزان در نظر گرفته شده است  

بنابراین در صورتی که برناه های دیگر فضای مجازی مانند واتساپ و تلگرام را باز نمایید این کد به صورت خودکار غیرفعال می  

 وشد و اینترنت طبق تعرفه رایج حساب می شود. 

 آشنا خواهید شد.  در این مقاله با چگونگی فعال سازی این کد

 

 

 ل در شاد چگونگی فعال سازی اینترنت رایگان همراه او 

این کد به منظور دسترسی راحت تر دانش آموزان به محتوای آموزشی در نظر گرفته شده است همچنین آموزش  وپرورش با ارائه  

این طرح موجب افزایش امنیت فضای مجازی و آرامش خاطر والدین از عدم دسترسی دانش آموزان به محتوای اینترنتی غیر 

 ست. مناسب،برنامه ریزی و اجرا شده ا 

، مربع( را شماره  131، ستاره 100برای فعال سازی تعرفه دانش آموزی برای ایجاد فضای امن تنها کافی است کد دستوری ) ستاره 

و والدین   گیری نمایید.همانطور که ذکر شده این سرویس تنها اجازه دسترسی به محتوای آموزشی شاد را به دانش آموزان خواهد داد 

 زیر هر زمان که مایل بودن نسبت به لغو این سیستم اقدام نمایند. می توانند طبق دستورات 

 *100*#131 کد دستوری فعالسازی اینترنت رایگان شاد

 *100*#130 کد دستوری استعالم وضعیت اینترنت رایگان شاد 

 *100*#132 غیرفعال سازی اینترنت رایگان شاد

 *100*#139 راهنمای استفاده از اینترنت رایگان شاد 

 

 چگونگی فعال سازی اینترنت رایگان ایرانسل در شاد 

در ابتدا الزم است تعرفه آزاد اینترنت را به صورت دائمی قطع نمایید در غیر این صورت ممکن ایت اینترنت طبق تعرفه آزاد  

ی نمایید و یا با اپلیکیشن همراه من آن  راشماره گیر  9990محاسبه شده و هزینه باالیی را به شما تحمیل نماید.برای این منظور شماره

 را غیرقعال نمایید. سپس دیتای تلفن همراه را روشن نموده و از خدمات رایگان استفاده نمایید.

هزار گیگابایت در روز   800وزیر ارتباطات در رابطه با حجم ترافیک مصرفی در برنامه شاد خاطر نشان کرد: این حجم روزانه به 

میلیارد تومان خدمات رایگان از طریق اپراتور های مختلف به معلمان و دانش آموزان تعلق می   2انه بیش از  رسیده است و روز

 د.  ی برای برخورد با متخلفین اطالع ده 195گیرد. بنابراین در صورت مشاهده کسری هزینه در هنگام استفاده از برنامه شاد فورا به  

  IPن طریق بدی  ان ها را تغییر می دهد را خاموش کنند IPهایی که ،برنامه ستفاده از برنامه شاداد که در زمان کاربران باید دقت نماین 

 انند از اینترنت رایگان استفاده نمایند.اده می شود و کاربران می تویص دات برنامه شاد تشخ مشخص وایران 

تنها از سایت های  که دانش آموزان هد والدین این اطمینان را میدت که به ه اسرا با عنوان سیم کارت کوشا ارائه دادایرانسل طرحی 

به نام  ن سیم کارت که باید به نان فراهم می آورد.ای جازی برای آو محیط امنی را در فضای م ایرانی استفاده می کنند ییدداخلی مورد تا

 ل  ل به ایرانسایرانس دقیقه مکالمه رایگان 100روزه و  20ابایت اینترنت گیگ 1.5 ، عتبار اولیه تومان ا 4000با  شد یکی از والدین با

 



یم کارت  عرضه می شود. ثبت نام و دریافت این سماه  6هرماه به مدت  روزه در  7گیگابایت اینترنت رایگان   4و  روز   20برای 

 امکان پذیر است.  shop.irancell.irنتی ایرانسل به نشانیوشا« رد فروشگاه اینتر» سیم کارت آموزشی کصرفا با مراجعه به صفحه

 

 

 ان شاد در رایتل اینترنت رایگ چگونگی فعال سازی 

آموزان و  دانش  ن،ی والد تل،ی را  یگزارش روابط عموم به ه است .فراهم شد  تل،ی را نی مشترک یشاد برا  گانی را نترنتی استفاده از ا

  نی از ا شی از طرح دانشجو که پ  توانندیم انی دانشجو نی همچن.استفاده نمایندشاد، شنی کی از اپل توانندیم تلی را گانی را نترنتی ابا معلمان 

  مکالمه دقیقه   3000پرسرعت، نترنتی ا تی گابای گ 25طرح شامل    نی ا ژهی و یای هدا.مند شوندبهره  این اپراتور معرفی شده بود توسط 

  29تا 18تمامی جوانان  .می باشد کسال ی به مدت  هی هد نترنتی ا تی مگابا 200روزه و  90نامحدود   درون شبکه  امکی و پ  درون شبکه 

شوند. هزینه ی این سیم  ند  ان ثبت نام نموده و از مزایای آن بهره مو طالب می توانند در طرح جو سال،دانشجویان

 کان پذیر است. ام rightel.ir/javan.سایت مراجعه به ی باشد و از طریق تومان م20000تکار

 

 

 دریافت کدفعال سازی اینترنت رایگان شاد

رایتل  همراه اول و ایرانسل، این طرح از طریق تمام اپراتورهای کافی است سیم کارت دانش آموزی تهیه نمایید که برای این منظور 

 طه را به شماره های ذکر شده ارسال نمایید.دمربوت سیم کارت دانش آموزی کپشتیبانی می شود. برای ثبت درخواس

 ال برای متقاضی ارسال خواهد شد ارسبه دفاتر پیشخوان دولت  اریخ و ساعت مراجعهت کدفعال سازی و  ،کپس از ارسال پیام

 

 

 مخابرات برای برنامه شاد ت رایگان اینترن 

رایگان خواهد  نت شرکت مخابرات رسامانه شاد در بستر اینت استفاده از  ایران طبق بیانیه ای اعالم کردمدیر عامل شرکت مخابرات 

مخابرات   ADSLست و سهم بازارهزار ا 500میلیون و   6پورت بهره برداری از اینترنت پرسرعت مخابرات حدود  د ی افزوو  بود.

نیاز دانش  و  ن خواهد بود بنابراین استفاده از سامانه شاد در بستر اینترمن مخابرات رایگادرصد در کشور می باشد  50ایران باالی 

 به محتوای آموزشی را تسهیل می نماید. آموز برای دسترسی 

 

 ن اخبار برنامه شاد آخری 

 کرد  گانی استفاده از »شاد« را را ل،ی شاتل موبا

  نی در استفاده از ا  یکی تراف گونهچی شد و ه گانی هم را ل ی شاتل موبا یهاکارت می س  نترنتی ا قی شاد از طر یتعامل شنی کی به اپل یدسترس

صورت    یدر حال ل،ی شاد توسط شاتل موبا شنی کی اپل کی تراف ی سازگانی را.محاسبه نخواهد شد ل ی شاتل موبا نی مشترک ی سامانه برا

  نی خود ارائه کرده است. در ا نی با دو برابر حجم به مشترک یاژه ی و یهامهر ماه بسته  ی اپراتور اعالم کرده از ابتدا نی که ا ردی گیم

  لی از شاتل موبا شدهیداری حجم خر   زانی مهر، به م همد انی تا پا یلی آغاز سال تحص ژهی و یهابسته  دی با خر توانندی م نی طرح مشترک

"شاتل   شنی کی مراجعه به اپل قی از طر ای و   لی شاتل موبا یهاکارت می * از س۴۲۱# یکددستور  یری گ ها با شماره بسته  نی . ارندی بگ هی هد

 هستند.  یسازقابل مشاهده و فعال  ل ی شاتل موبا ی حساب کاربر  تی ری مد ستم ی من" و س لی موبا


