
در این مطلب همراه ما باشید. اگر این سوال که چگونه پروفایل شاد را  حذف پروفایل برنامه شادبرای پاسخ به نحوه 

ود ندارد. اما امکان خروج از پروفایل ویا حذف  فعالً این امکان وجحذف کنیم؟ برای شما نیز پیش آمده است باید بگوییم 

ی که نیاز به اطالعات برنامه از دستگاه وجود دارد که ما در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد. در صورت

 .بیشتری در رابطه با دیلیت اکانت شاد با لینک مستقیم داشتید می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

همانطور که می دانید در دوران کرونا تمامی داتش آموزان امور آموزشی خود را در این سامانه پیگیری می کردند.   

ادند و تمامی گروه ها به آن ن نیز در این سامانه فعالیت های بسیاری انجام می دعالوه بر دانش آموزان معلمان و مدیرا

دسترسی داشتند. استفاده از اپلیکیشن شاد نیز برای تمامی گروه ها اجباری بوده است و برای افرادی که از آن استفاده  

 .نمی کردند جریمه تعیین شده بود 

در رابطه با اینکه حذف پروفایل برنامه شاد چگونه ممکن است پاسخ دهیم   ما در ادامه سعی داریم به تمامی سواالت شما

 .و ابهامات احتمالی در رابطه با این سامانه را برطرف کنیم

  

  

 .کلیک کنید برای اطالع از نحوه مخفی کردن شماره تلفن در شاد

  

  

 حذف پروفایل برنامه شاد 

چگونه پروفایل شاد را حذف کنیم؟ این سوال رایج بسیاری از استفاده کنندگان سامانه شاد می باشد. با ما در این قسمت 

ا نحوه حذف پروفایل برنامه شاد را توضیح دهیمهمراه باشید ت . 

توجه داشته باشید که با دیلیت اکانت شاد با لینک مستقیم، دیگر به آن دسترسی نداشته و باید دوباره عملیات ثبت نام  

اهم  تکرار شود. در خصوص دیلیت اکانت شاد با لینک مستقیم باید به شما بگوییم که این امکان هنوز در این ابزار فر 

ایند؛ اما اگر قصد نصب آن روی دستگاه جدیدی را داشتید باید نشده است و افراد نمی توانند پروفایل خود را حذف نم

یک سری نکات را بدانید. قبل از نصب برنامه شاد در دستگاه جدید ابتدا باید خروج از برنامه را در دستگاه قبلی بزنید  

غیر این صورت با مشکل مواجه خواهید شد و سپس ادامه مراحل را طی کنید زیرا در . 

اما ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چطور می تواند برنامه شاد را از روی گوشی تلفن همراه پاک کرد؛  

خصوص پیشنهاد می دهیم همراه ما باشید تا اطالعات الزم را بدست آورید  در این . 

ی موبایل خود حذف کنید، کافیست مراحل زیر را طی نماییداگر قصد دارید برنامه را نیز از روی گوش . 

  

 .را انتخاب کنید Applications به تنظیمات گوشی خود بروید و از بین گزینه ها برنامه ها

  

 .را بزنید Applications manager به برنامه ها رفته و گزینه مدیر برنامه

  

زیر برایتان باز شود رده و روی آن ضربه بزنید تا صفحهوارد مدیربرنامه شده و اپلیکیشن شاد را پیدا ک . 

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d8%af/


  

 .گزینه لغو نصب را انتخاب کنید و آن را تایید نمایید

  

  

 فرق بین خارج شدن و دیلیت اکانت 

ما در موارد فوق سعی کردیم به سواالت شما مبنی بر دیلیت اکانت شاد با لینک مستقیم و همچنین اینکه چگونه پروفایل  

حذف کنیم؟ پاسخ دهیم. در این قسمت فرق بین خارج شدن و دیلیت اکانت از شاد را بررسی خواهیم کرد شاد را . 

همانطور که در موارد فوق اشاره کرده بودیم در شاد امکان دیلیت اکانت وجود ندارد. در دیلیت اکانت شما به صورت 

ترسی نخواهید داشت؛ اما در خارج شدن شما تنها  ذف کرده و دیگر به آن دسکامل پروفایل و حساب کاربری خود را ح

از حساب خود خارج می شوید و حساب شما هنوز در اپ وجود دارد. در این حالت اطالعات شما همچون گروه ها، نام 

خواهید داشت آن ها دسترسی به تمام شماره قبلی  ماند و شما با استفاده از کاربری و غیره در برنامه باقی خواهند . 

 .ما به شما آموزش می دهیم چطور از برنامه خارج شوید و برنامه را حذف نصب کنید 

  

  

 .کلیک کنید برای اطالع از نحوه استفاده اینترنت رایگان برنامه شاد

  

  

 خروج از برنامه شاد 

روج از حساب کاربری خود در اپلیکیشن شاد را دارید می توانید در ادامه همراه ما باشید تا  در صورتی که تمایل به خ

 .این موضوع را به شما آموزش دهیم

 .در ابتدا باید به برنامه وارد شوید 

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%af/


 

 .سپس از گوشه سمت چپ گزینه تنظیمات را انتخاب کنید

  

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/05/دیلیت-اکانت-شاد-با-لینک-مستقیم.jpg
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/05/چگونه-پروفایل-شاد-را-حذف-کنیم؟.jpg


  

  

باالی تصویر را کلیک کنیددر بخش تنظیمات، سه نقطه در سمت چپ   . 

  

  

 

  

  

 . در این بخش دو گزینه وجود دارد که باید گزینه دوم یا همان خروج را انتخاب نمایید

 .در این قسمت از شما پرسیده می شود که آیا می خواهید از حساب کاربری خود خارج شوید که باید آن را تایید کنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/05/مراحل-دیلیت-اکانت-شاد-با-لینک-مستقیم.jpg


 

  

  

معناست که شما با موفقیت از حساب کاربری خود خارج شده ایدمشاهده این صفحه بدین   . 

  

  

 .کلیک کنید برای اطالع از نحوه فعال سازی تایید دو مرحله ای شاد

  

  

 آشنایی با شاد 

وزارت آموزش و پرورش با هدف نظم دهی به آموزش های مجازی دانش آموزان، سامانه شاد را راه اندازی کرد. این  

 .در دسترس بوده و دارای امکانات مختلفی نیز می باشد https://shad.irسامانه در وبگاه 

این سامانه برای احراز هویت مدیران و معلمان و همچنین دانش آموزان یک رابط کاربری بسیار ساده دارد. کاربران  

اصلی این سامانه نیز معلمان و مدیران مدارس می باشند. برای استفاده از سامانه نیاز است ابتدا مدیر مدرسه وارد شده 

 .و اطالعات معلمان را در آن ثبت نماید

سپس برای هر معلم کالس درسی تشکیل خواهد شد و به همین دلیل معلم ها باید این اپلیکیشن را نصب نمایند و احراز 

 .هویت شوند

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d8%af/
https://shad.ir/
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ه اولیا یا خود دانش آموز نیز باید نسخه پیام رسان شاد را روی کامپیوتر یا گوشی هوشمندشان نصب کرده و در مرحل

 .بعد با انتخاب کلید »دانش آموز« و وارد کردن اطالعات به کالس ها وصل شوند

استفاده از این ابزار برای تمامی معلمان و مدارس اجباری بوده است و افرادی که از آن استفاده نمی کردند از سمت  

 .آموزش و پرورش مشمول جریمه خواهند بود

  

  

 : اطالعیه

بعد از هر سال تحصیلی به صورت خودکار از بین رفته و پاک می شودمعموال اکانت برنامه شاد  . 

  

  

 خالصه مطلب

ما سعی کردیم در این مطلب تمامی نکات مربوط به نحوه حذف پروفایل برنامه شاد را در اختیار شما قرار داده و  

چنین موارد مرتبط با نحوه دیلیت  همچنین به سوال شما مبنی بر اینکه چگونه پروفایل شاد را حذف کنیم؟ پاسخ دهیم. هم

اکانت شاد با لینک مستقیم نیز توضیح داده شد. در صورتی که پس از مطالعه این مطلب نیاز به اطالعات بیشتری در 

خصوص حذف پروفایل برنامه شاد داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید تا اطالعات الزم را در اختیار شما 

 .قرار دهند

  

  

 .مطلب کلیک کنید pdfبرای دانلود 

  

  

 


