
 شاد()آموز مجازی در شبکه آموزشی دانش هایکالساندازی راهنمای راه

صیلی تمامی     -1 سال تح سی  کالس-گروهپیش از آغاز  صورت         های در شته به  سال گذ شاد که در  سامانه 

شددود   های ج ی  در سددامانه اراهم می ب  یخودکار ایجاد شدد ه بودح فذو و زمی ه برای ایجاد کالس 

ه به اعالیت خود ادامه ان ازی شدد ه بودح مان   گذشددتکه خارج از این ارای   راههای درسددی کالس-گروه

 د خواه   دا

شاد در گوشی تلفن همراه یا نسخه وبح می    آموزانح بع  از نصب یا به تمامی دانش -2   توان روزآوری برنامه 

  ک واردکردنم یران با  معلمان و با ورود ک  ملی و تاریخ تول ح افراز هویت و به نسخه ج ی  وارد شون  

  شون میافراز هویت  حملی و شماره تلفن همراه

در سددال گذشددتهح به ت اسددب اطالجات موجود در سددامانه شدداد از م ارس و     شدد ه طیمشددابه روال  -3

های درسددی در کالس-گروه -که از سددامانه سددی ا دریاات شدد ه اسددت -گراته های صددورتب  یکالس

 آموزان به طور خودکار تشکیل خواه  ش  ضویت دانشم ارس با م یریت معلمان و ج

-و در صورت ایجاد گروه  شود میروزرسانی  اطالجات دریااتی از سامانه سی ا به صورت روزانه در شاد به      -4

 های مت اظر در شاد ایجاد خواه  ش  های درسی ج ی ح گروهکالس

-های م رسدده تحت م یریت خودح گروهم یران م ارس وظیفه دارن  با ک ترل وضددعیت تشددکیل کالس -5

ش هح ایجاد و معلم مربوط را به ج وان      کالس صورت خودکار ایجاد ن سی مورد نیاز را که به   م یرهای در

 ر ده   آموزان و شماره تلفن همراه آنها را در اختیار معلم قرادانش اسامی وتعیین ک     گروه

های تشکیل ش ه در   آموزان کالس خود را بر اساس شماره تلفن آنها یا وال ی شان به گروه   دانشمعلمانح  -6

  نمای  میشاد اضااه 

اهم ن نیز ارهای درسی برای معلما کالس-یل گروههای درسح امکان تشک برای تسهیل در تشکیل کالس   -7

از پراک  گیح الزم است م یران نسبت به تشکیل     ش ه است ولی به م ظور اتخاذ رویه واف  و جلوگیری  

شون  ن به ج وان م یر این گروهای   و معلماهای درسی م رسه مبادرت نم  کالس-تمامی گروه  ها تعیین 

 و مسئولیت اداره و ک ترل محتواهای ارائه ش ه با ایشان است 

گروه خواه  بود  م یریت گروه با ک   ه های درسی ایجاد ش ه صرااً در اختیار ایجادکالس-مالکیت گروه -8

 توان  به سایرین نیز داده شود می حامکان تعیین سطح دسترسی

 

 

 



 

 

 

 
 آغاز

های شدن گروهپاک

کالسی ایجاد شده در 

 سال قبل 

ساخت خودکار 

های درسی دارای کالس

اطالعات روی سیدا و 

 شاد 

های درسی مدرسه به کالس

صورت خودکار و کامل تشکیل 

 شده؟

های مجازی اندازی کالسراه

 روی شاد 

 پایان

کنترل وضعیت 

های درسی مدرسه کالس

 توسط مدیر

های کالسی تشکیل گروه

نشده توسط مدیر تشکیل

مدرسه و تعیین معلم به عنوان  

 مدیر گروه

های آموزان کالسارائه فهرست دانش

نشده یا ناقص با شماره تلفن تشکیل

 توسط مدیر به معلمهمراه هر یک 

آموزان توسط افزودن دانش

شده های تشکیلمعلم به گروه

با مدیریت سطح سترسی هر 

 یک از آنها

 بله

 خیر

احراز هویت کاربران با 

کد ملی و تاریخ تولد و 

 عضویت در شاد


