
 تحصیل ایران | جامع تصویری راهنما+  شاد ای مرحله دو تایید سازی فعال

با آمدن ویروس کرونا، تدریس در کشور عزیزمان ایران مجازی شده است. به همین دلیل، مدارس تدریس 

برنامه ها، دارای قابلیت ها و امکانات  خود را از طریق برنامه شاد انجام می دهند. برنامه شاد، همانند سایر

بنا به دالیل مختلفی، در هنگام ورود باید  1401-1400بسیاری می باشد. دانش آموزان از سال تحصیلی 

فعال سازی تایید دو  مراحل احراز هویت را انجام دهند. عالوه بر احراز هویت، دانش آموزان می توانند با

 .یشن را افزایش دهند، امنیت این اپلیکمرحله ای شاد

اگر شما هم دانش آموز هستید و می خواهید که با نحوه فعال سازی تایید دو مرحله ای شاد آشنا شوید، در 

ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله مراحل فعال سازی، بازیابی رمز عبور تایید دو مرحله ای و 

 .وضوع بدانید را برای شما عزیزان بیان خواهیم کردتمامی آن چه که باید در رابطه با این م

  

 :اطالعیه مهم

نسخه جدید برنامه شاد، آماده شده است، و دیروز رونمایی شد، اما فعال تا زمانی که اعالم نکردیم، نرم افزار 

مه شاد را نصب نکنید، طی یکی دو روز آینده، نسخه جدید نرم افزار شاد، توضیحات تکمیلی در مورد برنا

 .شاد، در گروه های واتساپی هر کالس قرار خواهد گرفت

  

  

 مراحل و نحوه فعال سازی تایید دو مرحله ای شاد

همان طور که بیان شد، شما دانش آموزان عزیز و گرامی برای افزایش امنیت اپلیکیشن شاد، می توانید عالوه 

فعال سازی تایید  مکن است سوال کنید که نحوهبر احراز هویت، تایید دو مرحله ای را نیز فعال کنید. حال م

چگونه است؟ شما عزیزان برای فعالی سازی تایید دو مرحله ای برنامه شاد، باید مراحلی  دو مرحله ای شاد

را با دقت و به درستی انجام دهید. در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا شما را به صورت گام به گام با نحوه 

 .دو مرحله ای این برنامه آشنا کنیم فعال سازی تایید

 راهنمای تصویری نحوه فعال سازی تایید دو مرحله ای شاد

شما دانش آموزان عزیز برای فعال سازی تایید دو مرحله ای ابتدا باید وارد اپلیکیشن شاد شوید. پس از وارد 

مه شاد در قسمت پایین، سمت شدن به برنامه شاد باید به قسمت تنظیمات این برنامه بروید. تنظیمات برنا

 .چپ می باشد



 .را انتخاب نمایید« حریم خصوصی و امنیت » در این مرحله شما عزیزان باید گزینه 

  

  

 .را انتخاب کنید« تایید دو مرحله ای » پس از وارد شدن به قسمت حریم خصوصی و امنیت، باید گزینه 

  

  

 .گشته و بر روی آن کلیک نمایید« تنظیم گذرواژه اضافی » در مرحله چهارم، شما باید به دنبال عبارت 

  

  

در این مرحله، در کادر زیر، باید گذرواژه ای مناسب را برای خود انتخاب کنید. الزم به ذکر است تا بدانید که 

را گذرواژه شما نباید زیاد پیچیده باشد که آن را فراموش کنید و نه آن چنان آسان باشد که همه بتوانند آن 

حدس بزنند. بنابراین، سعی کنید تا گذرواژه ای را برگزینید که از عدد و حروف تشکیل شده باشد. به یاد 

 .داشته باشید که بهتر است جهت جلوگیری از فراموش کردن رمزتان، آن را جایی یادداشت کنید

  

  

ا یادتان نمی آید بگذارید. به طور هم اکنون، شما دانش آموزان گرامی باید یک راهنما برای زمانی که رمزتان ر

 .مثال اگر که تاریخ تولد خود را به عنوان گذرواژه انتخاب کرده اید، در کادر زیر واژه تولد را بنویسید

  

  

 .در مرحله هفتم، شما عزیزان باید آدرس ایمیل و یا جیمیل خود را به درستی وارد نمایید

  

  



در نهایت، پس از وارد کردن آدرس ایمیل و یا جیمیلتان، یک کد برای آن آدرس ارسال می شود که شما باید 

آن را کد را وارد کنید. با وارد کردن کد، مراحل فعال سازی تایید دو مرحله برنامه شاد شما به اتمام می رسد 

 .و شما توانسته اید آن را به درستی فعال کنید

  

  

 بی رمز عبور تایید دو مرحله اینحوه بازیا

اگر که بنا به هر دلیلی رمز عبور خود را فراموش کرده اید، نگران نباشید. زیرا، می توانید آن را بازیابی کنید. 

به یاد داشته باشید که برای بازیابی رمز عبور خود حتما باید در هنگام وارد کردن آدرس ایمیل و یا جیمیل 

د کنید. همچنین، باید آدرسی را وارد کنید که قدیمی نیست و هم اکنون بر روی خود، آدرس را درست وار

تلفن همراه شما وجود دارد. در این صورت، می توانید از طریق امیل و یا جیمیل خود، رمز عبورتان را به 

فاده از برنامه سرعت بازیابی کنید. الزم به ذکر است تا بدانید که شما می توانید از اینترنت رایگان برای است

  .شاد بهره مند شوید. برای اطالع از نحوه استفاده اینترنت رایگان، مقاله زیر را مطالعه نمایید

  

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید چگونه از اینترنت رایگان برنامه شاد استفاده کنیم؟ جهت مطالعه مقاله

  

  

 چرا باید تایید دو مرحله برنامه شاد را فعال کنیم؟

شما دانش آموزان عزیز ممکن است بپرسید که چرا باید تایید دو مرحله ای را در اپلیکیشن شاد فعال کنیم؟ 

در ابتدای مقاله گفتیم که شما می توانید از این امکان استفاده کنید تا امنیت برنامه را افزایش دهید. در واقع، 

یادی ندارد. زیرا، افراد دیگر اگر بتوانند به تلفن همراه رمزی که شما ابتدای ورود به برنامه گذاشته اید، امنیت ز

 .و سیم کارت شما دسترسی پیدا کنند، به راحتی می توانند مراحل احراز هویت را انجام دهند

زیرا، در مراحل احراز هویت، برنامه شاد فقط یک کد را به سیم کارت شما ارسال می کند که افراد در صورت 

ما می توانند به راحتی این مراحل را انجام دهند. اما، در تایید دو مرحله ای، افراد دسترسی به سیم کارت ش

نمی دانند که چه رمزی را انتخاب کرده اید. بنابراین، امنیت برنامه شاد از طریق فعال سازی تایید دو مرحله 

 .بسیار زیاد افزایش می یابد
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 آیا تا به حال برنامه شاد هک شده است؟

امروز هیچ گزارشی مبنی بر هک شدن برنامه شاد ارسال نشده است. اما، برای جلوگیری از بروز این اتفاق  تا به

بهتر است که از طریق انجام مراحل ذکر شده، تایید دو مرحله ای برنامه شاد را فعال کنید. طبق ضرب المثل 

بدانید که برنامه شاد دسترسی های البته الزم به ذکر است تا « پیشگیری بهتر از درمان است. » معروف 

بسیاری از شما نمی خواهد. به همین دلیل، آمار هک شدن این برنامه بسیار کم است. برخی از دسترسی هایی 

 :که این برنامه از شما می خواهد، شامل موارد زیر می باشند

 میکروفون 

 گالری 

 مخاطبین تلفن همراه 

 ارسال تصویر و صدا 

  

 مشاوره فعال سازی تایید دو مرحله ای برنامه شاد

اگر که شما عزیزان بنا به دالیل مختلفی نتوانستید که تایید دو مرحله ای اپلیکیشن شاد را فعال کنید، می 

توانید از افراد دیگر کمک بگیرید. اما، به یاد داشته باشید که برای انجام این کار حتما از افراد معتبر کمک 

اگر مشاور تحصیلی دارید، بهتر است که این موضوع را با او در میان بگذارید و از او کمک بگیرید. اما، بگیرید. 

اگر مشاور تحصیلی ندارید، باید به دنبال مراکز و افراد معتبر بگردید. مشاوران ما در ایران تحصیل با داشتن 

این زمینه یاری رسانند. عالوه بر این، چندین سال سابقه مشاوره تحصیلی، می توانند شما عزیزان را در 

مشاوران شما را با تمامی قابلیت های برنامه شاد از جمله شادینو و... آشنا خواهند کرد. ممکن است شما 

عزیزان بپرسید که شادینو در برنامه شاد چیست؟ برای آشنایی با این قابلیت، حتما مقاله درج شده در زیر را 

  .مطالعه نمایید

  

 . ، بر روی لینک کلیک کنیدشادینو در برنامه شاد طالعه مقاله و آگاهی ازجهت م
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 ازی تایید دو مرحله ای شاد باید بدانیدنکات مهمی که هنگام فعال س

حال که به طور کامل با نحوه فعل سازی تایید دو مرحله ای این برنامه آشنا شدید، بهتر است که شما را با 

نکاتی کلیدی نیز آشنا کنیم. در واقع، شما دانش آموزان عزیز و گرامی در هنگام فعال سازی این قابلیت، بهتر 

بروز مشکالت احتمالی، نکاتی را بدانید و رعایت کنید. برخی از مهم ترین این نکات،  است برای جلوگیری از

 :شامل موارد زیر می باشند

 حتما باید در زمان وارد کردن آدرس ایمیل، آدرسی صحیح را وارد کنید. 

 به یاد داشته باشید که آدرس ایمیلی را وارد کنید که هم اکنون به آن دسترسی دارید. 

 واژه ای را انتخاب کنید که نه زیاد آسان و نه زیاد سخت باشدحتما گذر. 

  پس از انجام مراحل فعال سازی، برای تایید شدن این مراحل حتما کدی که به ایمیل تان ارسال می

 .شود را در برنامه وارد کنید

  

 جدیدترین اخبار پیرامون برنامه شاد

 ها پرداخت شدهزینه استفاده رایگان از پلتفرم شاد به اپراتور

های وزارت ارتباطات به تمامی اپراتورها، هزینه استفاده از برنامه شاد برای همه رایگان است.  طبق ابالغیه

ها تعریف و ارائه شده است. این خدمات توسط سه  آموزان هم برای همه آن ای دانش همچنین بسته ویژه

 .اپراتور همراه به دانش آموزان ارائه می شود

 های آنالین در شبکه شاد کامال حذف شد کالس

بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش مازندران بیان کرد: به خاطر  قربان علی سهرابی، معاون تربیت

های درس در شبکه شاد  های آنالین از شبکه شاد حذف شده است. اما، کالس حضوری شدن مدارس، کالس

 .موجود هستند

 دات درباره پولی شدن بخشی از محتوای شاد، پاسخ دادآموزش و پرورش به انتقا

مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در شبکه شاد محتوای تولیدی 

آموزان عرضه خواهد  وزارت آموزش و پرورش به صورت رایگان، در کنار محتوای پولی بخش خصوصی به دانش

 .شد



 دانش آموز به سامانه شاد دسترسی ندارند ۵۰۰هزار و  ۴در تکاب 

دانش آموز به سامانه  ۴۵۰۰سجاد نعمتی، سرپرست آموزش و پرورش شهرستان تکاب از عدم دسترسی حدود 

 .شاد در تکاب خبر داد

  

  

 :اطالعیه

دانش آموزان، کامال  ورود و خروج دانش آموزان در شبکه آموزشی شاد ثبت می گردد، یعنی حضور و غیاب 

  .تحت کنترل قرار دارد

  

  

 خالصه مطلب

فعال سازی تایید دو مرحله  ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با نحوه

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که حتما تمامی مراحل ذکر شده را با دقت و به درست انجام دهید تا  ای شاد

نید تایید دو مرحله ای را ثبت نمایید. اگر در این زمینه به کمکی احتیاج دارید و یا سوالی دارید، حتما با بتوا

مشاوران ما در ایران تحصیل تماس بگرید. عالوه بر این، می توانید برای ما کامنت بگذارید و سواالت خود را 

به سواالت شما پاسخ داده و مشکالت شما را  از مشاوران ما بپرسید. همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن

 .برطرف خواهند کرد

  

 


