را هنمای برنامک"شادیانه"
سرزمین کودک
شادیانه سرگرمی ،آموزش و امنیت را در فضای دیجیتال ،برای کودکان به همراه میآورد.
برنامه تخصصی شادیانه ،محیطی جذاب را برای کودکان ایجاد نموده تا در کنار همسان سازی دستگاههای هوشمند با روحیه کودکان ،محتوای سرگرم کننده ،آموزشی و
ایرانی اسالمی را متناسب با فرهنگ بومی کشورمان در اختیار کودکان قرار دهد .به بیان دیگر شادیانه یک رابط کاربری مناسب ،سرگرم کننده و ایمن ویژه کودکان است.

اما داستان شادیانه همین جا به اتمام نمیرسد ،چرا که شادیانه دسترسیهایی را که والدین برای کودکان مجاز میدانند را در اختیار کودک قرار میدهد ،به این معنا که
والدین تعیین خواهند کرد ،کودکشان کدام تصویر ،صوت یا موسیقی ،ویدئو ،برنامه و محتوا را در اختیار داشته باشد.
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گردش در دنیای شادیانه
با ورود به دنیای شادیانه ،محیط کاربری امن کودک فراخوانده میشود و دیگر امکانی برای خروج از آن وجود ندارد(مگر با ورود رمز والدین یا پاسخ به سوال انتخاب روش
خروج با شماست فقط کافیست به بخش والدین مراجعه کنید و روش خرو ج از برنامک را نتخاب و رمز عبور دلخواه خود را انتخاب نمایید ).با خیال آسوده و بدون نگرانی
از اینکه اطالعاتتان پاک شود و یا در دسترس کودک قرار گیرد ،شادیانه را اجرا کرده و دستگاه هوشمند )تلفن همراه یا تبلت با سیستم عامل اندروید(خود را با کودکتان
تنها بگذارید ،ما هوای کودک شما را داریم.
البته قبل از رفتن سری به قسمت والدین بزنید ،کمی حوصله به خرج دهید و محتوای مطلوب برای کودکتان را در دسترس شادیانه قرار دهید.
در ابتدا پروفایل کودک خود را تکمیل کنید ،چرا که ما بر اساس همین اطالعات برای کودک شما محتوای آموزشی و سرگرمی در اختیار فرزند شما قرار میدهیم .اگر هم قبال
ثبت نام کرداید و قصد دارید تبلت یا گوشی خود را تعویض کنید کافیست برنامک شادیانه را بر روی گوشی یا تبلت جدید نصب و با همان شماره تلفن همراه که قبال ثبت
نام و نموده بودید و کلمه عبور قبلی خود را در قسمت"قبال ثبت نام کرده ام وارد نمایید" وارد شوید (اگر کلمه عبور را هم فراموش کردهاید کافیست در قسمت "فراموشی
رمز عبور" شماره همراهی که با آن ثبت نام کرده بودید را وارد نمایید تا مجدداً کلمه عبور برای شما پیامک گردد.
(توجه داشته باشید با هرشماره موبایل تنها میتوانید یک بار ثبت نام کنید)
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عکاسی با شادیانه
عکاسی با شادیانه ساده و جذاب است .این وقتی جالب تر میشود که کودک در گالری تصاویر خود تنها عکسهایی که خود گرفته را میبیند و
امکان دسترسی به سایر عکسهای گرفته شده در خارج از محیط شادیانه توسط والدین را ندارد( .مگر با اجازه والدین)

پوستههای شادیانه
دوست داری محیط شادیانه چه جوری باشه؟ در این بخش کودک میتواند از میان پوستههای جذاب شادیانه یکی را انتخاب و جایگزین نماید

نگارخانه شادیانه
گالریهای تصویر ،ویدئو و صوت با امکان مدیریت والدین برای نمایش آنچه میخواهند در دسترس کودک باشد.
رادیو تماشا
 -1تماشاخونه :محتوای ویدویی با امکان انتخاب کودک که همواره محتوای برنامههای این تماشاخونه همواره در حال بروزرسانی است ،پس
نگران تکراری شدن و از دست دادن برنامههای شبکه کودک و نباشید ،چون همیشه با تماشاخونه در دسترس شماست.
 -2رادیو کودک :هر روز کلی شعر ،قصه و الالیی در برنامک رادیو شادیانه پخش میشود.
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شهر بازی شادیانه:
بازی ،سرگرمی ،آموزش و خالقیت در شهربازی شادیانه با دسترسی به صدها برنامک ویژه کودکان ،سعی شده است در شهربازی شادیانه برنامکهایی
هدف ارتقاء توانمندیهای یادگیری کودک ارائه میشوند و شامل انواع آموزشهای رسمی و غیر رسمی و همچنین برنامکهایی که میتواند در
شکوفایی خالقیتهای کودکان نقش داشته باشد در

اختیار کودک قرارگیرد.

نقاشی با شادیانه:.
نقاشی و رنگ آمیزی همیشه از سرگرمیهای مورد عالقه کودکان است ،شادیانه محیطی جذاب برای نقاشی کودکتان فراهم کرده است تا لذت نقاشی
را در دستگاه هوشمند خود هم تجربه کند.
مرورگر شادیانه:.
ما به فکر وبگردی کودکان هم بوده ایم ،مرورگر ویژه کودک شادیانه ،دسترسی کودک را به وبسایتهای تایید شده توسط والدین و شادیانه را مقدور
میسازد و محتوای غیراخالقی و نامناسب را از دسترس کودکان دور نگه میدارد.

«در مسیر حرکت دنیای امروز به سوی دهکده جهانی ،سرزمین کودک شادیانه را برای کودکان مستعد ایرانی فراهم نموده ایم»
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با

دانلود شادیانه:
برنامک "شادیانه را میتوانید از وب سایت  www. shadiane. irرایگان دانلود نمایید ویا عدد  1را به  300004030ارسال نمایید و لینک دانلود دریافت نمایید.
برای فعال سازی کافیست پس از نصب برنامه به اینترنت متصل باشید و صفحه پروفایل مربوط به
فرزند خود را تکمیل فرمایید پس از ارسال فرم تکمیل شده کد فعال سازی ارسال شده را در
برنامک وارد نمایید .هم اکنون میتوانید از بخشی از امکانات برنامک "شادیانه" استفاده نمایید.
این نسخه کامال رایگان در اختیار قرار گرفته است برای استفاده از تمامی بخشها واستفاده نامحدود
از امکانات کامل سرزمین کودک شامل برنامک میتوانید به روش زیر کد عضویت ویژه شادیانه
دریافت نمایید .
با شماره تلفن  021-87793200از تلفن ثابت تماس بگیرید و به راهنمایی تلفن
توجه فرمایید تا کد عضویت به شما اعالم گردد.
کد عضویت دریافتی را در صفحه رو به رو در برنامک وارد نمایید.
زمان ورود کد عضویت در برنامک حتما به اینترنت متصل باشید تا کد شما تایید گردد.
هم اکنون از تمام امکانات برنامک و سرزمین کودک استفاده نمایید.
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راهنمای استفاده از برنامک "شادیانه"
برای استفاده از برنامک ویژه سیستم عامل اندروید "شادیانه" کافیست پس از نصب فرم ثبت نام
را مشابه تصویر ذیل تکمیل و گزینه ورود را کلیک نمایید ،سپس یک پیامک شامل یک کد فعال
سازی به شماره تلفن همراهی که وارد نموده اید ارسال میشود،
کد دریافتی را در برنامک وارد نمایید.
اگر هم قبال ثبت نام نموده اید و قصد دارید تبلت یا گوشی خود
را تعویض نمایید ،کافیست برنامک شادیانه را بر روی گوشی یا
تبلت جدید نصب و با همان شماره تلفن همراه را وارد نمایید
پس از دریافت کد فعال سازی ورود آن را در صحفه شماره 2
وارد نمایید ،با همان پروفایل قبلی وارد خواهید شد.

(توجه داشته باشید با هرشماره موبایل تنها میتوانید یک بار ثبت نام کنید)
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«توجه بسیار مهم»
برای عملکرد صحیح برنامک شادیانه به دو نکته توجه داشته باشید:
 -1پس از تکمیل پروفایل و وارد کردن کد فعال سازی با صفحه رو به
رو مواجه خواهید شد طبق دستور العمل بر روی کلید شادیانه
کلیک نموده و درصفحه باز شده دسترسی شادیانه را به دادهها باز
نمایید ،تا برنامک شادیانه عملکرد صحیحی داشته باشد.
 -2پس از اولین ورود به برنامک شادیانه ابتدا فعال نمودن بخش محدودیت در خروج کودک از برنامک ،ابتدا یک
بار دکمه خانه ) (Homeگوشی یا تبلت خود را کلیک نمایید از منوی باز شده بر روی آیکون شادیانه کلیک نماید و همیشه ) (Alwaysانتخاب نمایید (فقط یک
بارنیاز است این عملیات انجام شود) تا خروج کودک از این طریق قفل و تنها از طریق
آیکون خروج و با در اختیار داشتن کلمه عبور امکان پذیر باشد.

-3درصورتیکه بر روی این آیکون خانه ) (Homeکلیک ننمایید برنامک شادیانه قفل نخواهد شد و یا هر بار برای خروج از شما سوال خواهد نمود.
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بخشهای مختلف برنامک شادیانه:
سطح والدین
با کلیک بر روی آیکون پروفایل کودک (ایکون سمت چپ تصویر پایین)میتوانید به آیکونهای
خروج و ورود به بخش والدین دسترسی داشته باشید و در صفحه باز شده به سوال پاسخ دهید
و یا اگر قبال در قسمت والدین روش خروج را با کلمه عبور 4رقمی انتخاب نموده اید هم اکنون
کلمه عبور خود را وارد نمایید و از برنامک خارج یا به بخش والدین بروید.

که هر کدام از این سطحها شامل امکاناتی میباشد:

پنل والدین (بخش مدیریت زمان):
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در این بخش شما میتوانید زمان استفاده فرزند خود را مدیریت نمایید که شامل بخشهای ذیل میباشد:.
همیشه آزاد :کاربر بتواند به صورت نامحدود زمانی از امکانات سرزمین کودک استفاده نماید.
همیشه بسته :کاربر بتواند به صورت نامحدود زمانی از امکانات سرزمین کودک استفاده نماید.
مدت زمان :کاربر به میزان مشخص شده دراین بخش با انتخاب والدین از امکانات سرزمین
کودک استفاده نماید).

مدیریت محتوا:
این بخش شامل چهار آیکون عکس ،ویدئو ،صوت و برنامه میباشد که با کلیک بر روی هر کدام از
آیکونها میتوانید با انتخاب هریک از محتواهایی که بر روی تبلت یا گوشی هوشمند است به کودک
خود اجازه دهید به آن محتوا از طریق برنامک شادیانه دسترسی داشته باشد.
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تنظیمات دستگاه:
در این بخش این امکان را خواهید داشت تا دسترسی فرزند خود را به بلوتوث ،وایفای ،سیم کارت و
دیتا مدیریت نمایید .ضمنا اگر نمیخواهید کودک از دوربین ،شهربازی (با امکان دانلود اپلیکیشن ) و
مرورگر استفاده نماید ،کافیست بر روی گزینه عدم نمایش هر کدام از این بخشها کلیک نمایید .زین
پس کودک شما به این بخشها دسترسی نخواهد داشت.

پروفایل:
در این بخش اطالعات فرزند خود را ویرایش وارد نمایید و عکس کودک را هم در پرو فایل بگزارید
تا در سرزمین کودک دیده شود.
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تغییر کلمه عبور:
در این بخش می توانید روش خروج از برنامک شادیانه را خودتان انتخاب کنید با ورود کلمه عبور یا پاسخ به
سوال ،انتخاب روش خروج با شما ست فقط کافیست به بخش
والدین مراجعه کنید و روش خرو ج از برنامک را انتخاب و رمز
عبور دلخواه خود را انتخاب نمایید.در این بخش میتوانید کلمه
عبور مربوط به بخش والدین را تغییر دهید.

گزارش زمان:
میتوانید در این بخش مدت زمان استفاده فرزند خود را از بخشها مختلف سرزمین کودک بررسی نمایید .به زودی امکانات بیشتری به ای بخش اضافه خواهد شد.
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مرورگر:
این بخش به شما این امکان را میدهد که سایتهایی که میخواهید فرزندتان از آنها بازدید و استفاده
نمایید را وارد نمایید کافیست بر روی گزینه( )+کلیک نموده و نام وب سایت و آدرس آن را وارد نمایید
وگزینه ثبت را کلیک نمایید.

راهنمایی:
در این بخش میتوانید راهنمای استفاده را مجدد فعال نمایید و با تمام قسمت های شادیانه آشنا شوید .ضمنا
در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره 021-87793200تماس حاصل نمایید و سوال خود را مطرح
نمایید.کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت .ضمناً امکان دریافت کد عضویت از طریق همین شماره وجود
دارد.
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شهربازی:
در این بخش در صورتیکه نمیخواهید فرزند شما مستقیما امکان دانلود اپلیکیشن از شهربازی را داشته با
شد میتوانید نسبت به دانلود بازی و . . . .برای فرزند خود اقدام نمایید.

خروج:
با کلیک بر روی این گزینه میتوانید به طور کامل از برنامک خارج شوید.

13

سطح دو(سرزمین کودک شادیانه) :باالی صفحه:.
پوسته :انتخاب طرح سرزمین شادیانه به انتخاب کودک از میان طرحهای مختلف
دوربین :.امکان عکس برداری توسط کودک که در گالری کودک ذخیره میشود.
رادیو تماشا :دسترسی به صدها کارتون فیلم و انیمیشن و همچنین برنامههای پخش شده
از شبکه کودک و همچنین رادیو کودک شادیانه
نقاشی :با امکان نقاشی و رنگ آمیزی
مرورگر :دسترسی به سایتهای مختلف اینترنتی تعریف شده.
گالری :.دسترسی به موزیک ،عکس ،ویدئو
شهربازی :شامل دو بخش است:
 شهربازی شادیانه :با امکان دانلود و نصب صدها برنامک بازی ،سرگرمی ،آموزش و خالقیت
 برنامه های من :در این صفحه کاربر میتواند از تمام برنامکهایی که توسط والدین اجازه دسترسی داده شده است و یا از شهربازی دانلود و نصب کرده است را
استفاده نماید .که پس از کلیک بر روی هر برنامه وارد آن شده و پس از خروج مجدداً به این اصلی شادیانه باز میگردد.
پایین صفحه:
گزینه خروج کامل از برنامک (سمت راست پایین)و پس از وارد نمودن کلمه عبور والدین از برنامک خارج شوند.
گزینه ورود به بخش کنترل والدین ،میتوانید با کلیک بر روی این گزینه و وارد نمودن کلمه عبور یا پاسخ به سوال به این بخش بروید.
سمت راست پایین صفحه:نام و عکس کودک عضو سرزمین کودک و ثبت شده است.
سمت راست پایین صفحه:مدت زمان مانده استفاده کاربر از برنامک در روز که توسط والدین مشخص میشود درج شده است.
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تلفن شادیانه
بر اساس شاخصهای آموزش ،مسابقه و سرگرمی سامانه تلفنی به عنوان یک رسانه مکمل در
کنار مجموعه برنامک شادیانه و شبکه کودک محتواهای صوتی مختلفی را در اختیار کودکان
خود قرار میدهد بی آنکه هزینه ایی گزاف مانند شمارههای همسان به خانوادهها تحمیل
نماییم که شامل محتوای ذیل میباشد:
شعر ،قصه ،الالیی و ترانههای کودکانه
بخش مسابقه شامل( :مسابقه بله و خیر معکوس ،مسابقه چی مال کیه ،مسابقه چی
مال کجاست ،مسابقه حدس عدد و چندین مسابقه جذاب دیگر
بخش سرگرمی شامل :صحبت با طوطی و ربات سخنگو ،هم آوایی و. . . . .
آموزش شامل :جدول ضرب ،بزرگتر کوچکتر ،اطالعات عمومی و. . . . . . .
و بسیاری از بخشهای متنوع دیگر. . . .
تماس با این شماره برای کاربران عضو سرزمین کودک و شادیانه رایگان میباشد و هیچ گونه
وجه اضافی بابت استفاده از این تلفن به جز هزینه عضویت دریافت نمیگردد.
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روش فعال سازی و استفاده نامحدود از تلفن شادیانه
اگر دوست دارید به صورت نامحدود از تمامی امکانات سامانه تلفنی شادیانه استفاده کنید کافیه از طریق تلفن ثابتی که قصد دارید همیشه با شادیانه در تماس باشید با شماره
 09220200123تماس بگیرید و به بخش فعالسازی عضویت وارد شوید و با تایید عضویت خود به صورت نامحدود شما هم یکی از اعضای ویژه سرزمین بزرگ شادیانه شوید،
یادتون باشه که هزینه عضویت به مبلغ  50هزارریال به صورت ماهیانه روی قبض تلفن ثابت شما محاسبه خواهد شد.

«شادیانه سرگرمی ،آموزش و امنیت را در فضای دیجیتال ،برای کودکان به همراه میآورد»
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