
شده  1401 – 1400در به روز رسانی هایی که به تازگی برای سامانه شاد در سال تحصیلی 
می باشد. همین طور می توان به ساخت کانال  تبدیل گروه به کانال در برنامه شاداست، 

 .برای کالس های درس اشاره نمود

که در شرایط برنامه شاد، به عنوان یک پیام رسان آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد 

فعلی تعطیلی مدارس، در جهت آموزش های مجاز و غیر حضوری استفاده می شود. این 
سامانه نیز به منظور تعطیل نشدن آموزش های مدارس در شرایط کرونایی طراحی شده 

است. سامانه شاد در ابتدای ورود خود، دارای نقص ها و کمبود های بسیاری بود که کم کم و 

ن شرایط آموزش مجاری، این کمبود ها جبران شده و حتی هر روز قابلیت با در نظر گرفت

 .های جدید و پر استفاده ای به آن اضافه می شود

یکی از مهم ترین قابلیت های اضافه شده به سامانه شاد، تبدیل گروه کالسی به کانال آموزشی 

ائه بحث هایی خارج از می باشد. در شرایطی که این امکان وجود دارد تا دانش آموزان با ار

درس، فضای آموزشی گروه را برهم بزنند و یا در برخی مواقع به برنامه های آموزشی خود 
دسترسی نداشته باشند، می توان شرایط کالس های مجازی را کنترل نموده و موارد آموزشی 

 .را بدون پراکندگی ناشی از بحث و سوال، در اختیار داشته باشند

 تبدیل گروه به کانال در برنامه شادراهنمای تصویری 

تغییرات و به روز رسانی های انجام شده در برنامه شاد، به صورت کلی در نظر گرفته شده 

است و حتی ظاهر این پیام رسان آموزشی نیز به طور کامل دستخوش تغییراتی شده است. از 
شنا شوید. در ادامه آن را به این رو در ابتدا الزم است با نحوه ورود به کالس در سامانه شاد آ

 .صورت تصویری برای شما توضیح داده ایم

پس از وارد شدن به گروه کالسی، از نوار ابزار باالی صفحه گوشی خود، نام پروه را 

 .انتخاب کنید



[caption id="attachment_108633" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]در برنامه شادراهنمای تصویری تبدیل گروه به کانال 

 .حال گزینه چرخ دنده را از سمت چپ باالی صفحه بر اساس تصویر زیر انتخاب کنید



[caption id="attachment_108637" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]آموزش تصویری تبدیل گروه به کانال در برنامه شاد

ست، می توانید گزینه دسترسی اعضای گروه را در صفحه ای که پیش روی شما باز شده ا

 .انتخاب کنید



[caption id="attachment_108641" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]راهنمای تصویری گام به گام تبدیل گروه به کانال در برنامه شاد

یر دهید و یا از طریق این بخش شما می توانید میزان دسترسی اعضای گروه کالسی را تغی

 .حتی تا حداالمکان دسترسی ها را محدود سازید

 پس از تبدیل گروه به کانال در برنامه شاد، چه امکاناتی قابل مشاهده می باشد؟

پس از این که شما از طریق مراحل گفته موفق به تبدیل گروه به کانال در برنامه شاد شدید، 

دسدن لیست مدیران، ارسال پیام و افزون  دسترسی های مختلفی از جمله، دیدن لیست اعضا،

 .عضو جدید برای شما فعال خواهد شد

 .در ادامه تمامی این موارد را به صورت تصویری شرح داده ایم

  

 اطالعیه

پس از تبدیل گروه به کانال در سامانه شاد، دسترسی های دیدن لیست اعضا، دسدن لیست 

 .شما فعال خواهد شد مدیران، ارسال پیام و افزون عضو جدید برای



  

 راهنمای تصویری دسترسی ها در کانال برنامه شاد

اقدام کردید، قطعا به عنوان مدیر  تبدیل گروه به کانال در برنامه شادپس از این که شما برای 
کانال دسترسی های مختلفی را در اختیار خواهید داشت که در این بخش عالوه بر توضیح 

 .نیز برای شما درج کرده ایم هر کدام تصاویر آن ها را

دیدن لیست اعضا: در صورتی که این گزینه را غیر فعال کنید، دانش آموزان نمی توانند 

 .لیست اسامی هم کالسی های خود را مشاهده کنند

 

دیدن لیست مدیران: اگر این گزینه غیر فعال شود، دانش آموزان نمی توانند لیست اسامی 

 .ا مشاهده نمایندمدیران گروه کالسی خود ر



 

ارسال پیام: با غیر فعال نمودن این گزینه، امکان ارسال هر گونه پیان توسط دانش آموزان 

 .غیر ممکن خواهد شد



 

افزودن عضو جدید: هنگامی که این گزینه فعال شود، سایر اعضای گروه یا به عبارتی دیگر 

و می باشند، عضو جدیدی را سایر دانش آموزان می توانند به گروه کالسی که در آن عض

 .اضافه کنند



 

در صورتی که در زمان ورود به گروه های کالسی با مشکل مواجه شدید، می توانید در این 

 .تماس حاصل نمایید ایران تحصیلزمینه با کارشناسان 

  

 .کلیک کنید وقتی شاد باال نمیاد چیکار کنیم؟برای اطالع از 

  

 یری ورود به گروه کالسیراهنمای تصو

حال که تصمیم دارید با جدید ترین آپدیت سامانه شاد کار کنید، بهتر است با نحوه ورود به 

 .گروه کالسی به صورت تصویری آشنا شوید

پس از این که به برنامه شاد وارد شدید، از نوار پایین صفحه مورد نظر خود را انتخاب کنید 

 .و وارد گروه کالس شوید

/
/
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 .حال گزینه مدرسه من را در صفحه اصلی برنامه شاد انتخاب کنید

 



پس از آن صفحه ای که در تصویر زیر مشاهده می کنید، برای شما نشان داده خواهد شد که 

 .باید از آن طریق نام معلم خود را انتخاب نمایید

 

 .سپس گزینه کالس های من را انتخاب کنید



 

 .تصویر نام مدرسه خود را انتخاب کنید در این بخش می توانید مانند

 



پس از آن نام کالس را انتخاب کنید و با کمک این چند مرحله ساده وارد گروه کالسی مورد 

 .نظر خود شوید

 

  

 .کلیک کنید نحوه پاسخگویی به سواالت آزمون سامانه شادبرای آشنایی با 

  

 راهنمای تصویری ساخت کانال در برنامه شاد

کانال جدیدی را در برنامه شاد ایجاد کنید، این بخش از مطلب را در صورتی که می خواهید 

از دست ندهید. در این بخش از مطلب با کمک تصاویر درج شده نحوه ساخت و ایجاد کانال 

 :را در برنامه شاد به شما آموزش داده ایم

ان را ابتدا وارد برنامه شاد شوید. مطابق تصویر زیر، در قسمت پایین صفحه آیکون پیام رس

 .انتخاب کنید
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در صفحه ای که پیش رو دارید، باید آیکون قلم که با فلش در تصویر زیر نشان داده شده 

 .است را انتخاب کنید



 

 .حال گزینه کانال جدید را انتخاب کنید

 



در این مرحله باید نوع کانال و همین طور یک اسم و تصویر را برای کانالی که مد نظر 

 .کنید و سپس عالمت تیک در قسمت باالی سمت چپ صفحه را انتخاب کنیددارید انتخاب 

 

شما می توانید در این مرحله از بین مخاطبانی که در گوشی موبایل دارید، عضو های کانال 

را انتخاب کنید. سپس مجدد باید بر روی عالمت تاییدی که در گوشه سمت چپ و باالی 

 .صفحه دیده می شود را انتخاب نمایید

  

  

 خالصه مطلب

، الزم است در ابتدا به برنامه شاد وارد شوید. سپس تبدیل گروه به کانال در برنامه شاد برای

پس از انتخاب گروه کالسی که نیاز دارید آن را به کانال تبدیل کنید، انتخاب نمایید و از 

ی به کانال، طریق چرخ دنده، آن را به کانال تغییر دهید. شما با تبدیل گروه های کالس
دسترسی های مختلفی از جمله کنترل اعضای کانال، امکان ارسال و یا عدم ارسال پیام و... 

 .را در دست خواهید گرفت



در صورتی که در زمان تبدیل گروه به کانال در برنامه شاد با مشکل مواجه شدید، می توانید 

 .با کارشناسان ایران تحصیل در تماس باشید
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