
 
 میزان هزینه اینترنت در برنامه شاد 

تیر  هزینه   از  شاد  برنامه  و   1400اینترنت  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  شد.  خواهد  محاسبه 
اینترنت شاد دیگر رایگان نیست. در ادامه از توضیحات مسئول   آموزش و پرورش شرح دادند که 
برنامه شاد و سایر اطالعات مربوط به محاسبه هزینه برنامه شاد برای آموزش غیرحضوری مطلع می  

 :شوید

 1401-1400محاسبه هزینه اینترنت برنامه شاد 

هزینه   محاسبه  خصوص  در  پرورش  و  آموزش  و  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  شاد،  برنامه  مسئول 
اینترنت برنامه شاد و رایگان نبودن برنامه شاد در سال تحصیلی جدید توضیحاتی به شرح زیر اعالم  

 :نمودند

 :توضیحات مسئول برنامه شاد

شرح داده   1400، در خصوص هزینه اینترنت برنامه شاد در سال مسئول برنامه شاد اخیرا     •
 .بود که استفاده از »شاد« تا آخر سال رایگان است

  ۱۴۰۰همچنین شرح داد، دسترسی به شبکه شاد، براساس مصوبه مجلس تا پایان سال       •
آموزان تی که خدمت خاصی به صورت غیررایگان به دانشرایگان اعالم شده است. در صور

 .کند عرضه شود، آموزش و پرورش این موضوع را اعالم می

 



 :توضیحات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 .شاد دیگر رایگان نیست     •
شاد      • از سامانه  استفاده  تیرماه  ابتدای  از  داد،  اطالعات شح  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 

پیامرایگان   تعرفه  همانند  و  یکرساننیست  صورت  به  داخلی،  اینترنت های  تعرفه  سوم 
 .شودالملل محاسبه میبین

 :توضبحات آموزش و پرورش

 .دانش آموزان دیگر مجبور به استفاده از شاد نیستند     •
 .از اول تیرماه استفاده از پلتفرم شاد دیگر رایگان نیست     •
مقر     • و  تنظیم  سازمان  تصمیم  رایگان  با  اینترنت  ویژه  های  بسته  تیرماه  اول  از  و  رات 

 .آموزی اختصاص می یابدهای دانشکارتآموزش مجازی به سیم
بر این اساس دانش آموزان می توانند آموزش مجازی رایگان را در پلتفرم دلخواه خود      •

 .دنبال کنند
هزین    • و  نیست  رایگان  دیگر  شاد  پلتفرم  از  استفاده  تیرماه  اول  پیام  از  دیگر  مانند  آن  ه 

 .رسان ها محاسبه می شود 

 :فیلم وزیر آموزش و پرورش در خصوص هزینه آموزش در شبکه شاد

 *اقدام نمایید  این لینک جهت دیدن ویدیو از طریق*

 :وزیر آموزش و پرورش شرح داد

 .تالش خواهیم کرد سال آموزشی آینده حضوری باشد    •
 .شوندمعلمان مردادماه واکسینه می    •

 
 *هت دانلود برنامه شاد از طریق لینک زیر اقدام نماییدج*

 دانلود برنامه شاد 
  

 *جهت راهنمای کار با برنامه شاد از طریق لینک زیر اقدام نمایید*
 برنامه شاد راهنمای

https://khabarifa.ir/1400/03/25/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%af-1400-%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7/
https://khabarifa.ir/1399/09/23/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%8c-%d8%a2/
https://khabarifa.ir/1399/09/23/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b1/

