
 
 

 

 

ها ابتدا در صوریت که اطالعات معلمان )شامل کد میل و شماره همراه(، کالس مرحله اول:

مدیر ثبت نشده یا ناقص است، الزم است  )سنااد( آموزی دانش ۀآموزان در سامانو دانش

تر نسننبت به تیم ل ایا اطالعات اقدام نمایدد در ر ر ایا صننورت، هر چه سننری مدرسننه 

 برویدد ه دوممرحلت و مستق ما به ازی به ورود به سامانه سااد ن سن 

شماد خود  را از آدرس اپل ی شنا ششناد مرحله دوم:   ستگاه هو زیر دانلود کرده و روی د

 د: نصب نمای
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د و شماره تلفا همراه خود را وارد یشووارد اپل ی شا نصب برنامه، پس از  مرحله سنوم:

دق قا همان شننماره مشنندص شننده در باید  مدیرد دقت کا د که شننماره تلفا همراه کا د

پس از دریافت پ امک تای د و روشا باشدد شما باشدد الزم است خط تلفا  سنامانه سنااد

خود را وارد ورود در ابتدا نام پس از دد شوییمبرنامه ارسال شماره آن در اپل ی شا، وارد 

آموزان و ، دانشنام از معلما اعمداطب ا شنننمد دقت کا د که ایا نام برای تمایم نمای د

 شودد اول ا نمایش داده یم

ایش داده د در کادر نمانتداب کا درا    معلم/دانش آموز/مندیر   ورودشگزیاه  : چهنارم  مرحلنه 

 نمودهکد میل خود را وارد  در کادر جدید، نقش شمدیر  را انتداب کا دد پس از آن، شده،

 دو دکمه تای د را فشار ده د

شدهکادر در  :پاجم مرحله   سپس،  ه ل سنت مدارس  شمشناهد ، گزیاه باز را انتداب کا د و 

  دد مدرسه مورد نظر خود را تع  ا نمای

ستریس اند و برای معلم ا قابل د مدرسه شما ایجاد شدههای کالیسگروه :م شنشن مرحله  

همواره     های کالیسروه گه ل سننت  شمشنناهد گزیاه با انتداب ، بازشنندهکادر در هسننتادد 

ست آنیم شاهده کا د و هاتوان د فهر شما همچجعه نمای دد ها مرابه داخل کالس را م ا ا 

 ها عضو خواه دبودد د و همواره در آنهای کالیس هست( همه گروهownerصاحب )

شده  :هفتم مرحله   سایل ۀنامش وهدر در تاریخ اعالم  معلمان ، ورشوزارت آموزش و پر ار

 عوت کا دد شاد داپل یش ا یت در ه عضوبخود را مدرسه 

 ارسننایل ۀنامشنن وهدر در تاریخ اعالم شننده ثبت نام معلمان، اتمام پس از  ه هشننتم: حل مر 

 شنننا شننناد خود را به عضنننویت در اپل ی ۀمدرسننن آموزان دانش ،ورشوزارت آموزش و پر

 ا دددعوت ک

 

آموزان )شاد(دانش آموزشی شبکه  

یرانراهنمای مد  

 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش

 ریزی و فناوری اطالعاتمرکز برنامه
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