راهىمای وصب اپلیکیشه اودرٌید مدرسً تٍاوا ٌیژي گٍشی اٌلیاء داوش آمٍزان

اَلیای دايع آهُزاو هی تُايًذ با کلیک بر رَی لیًک زیر برياهٍ ايذرَیذ گُغی هذرضٍ فرزيذ خُد را دايلُد َ دریافت يمایًذ.
http://www.softgold.ir/tavanaschool/app-release.apk

ایى برياهٍ بر رَی گُغی های ايذرَیذ از يطخٍ  4.2بٍ باال قابل يصب اضت َ بر رَی گُغی های قذیمی با يطخٍ پاییًتر قابل يصب يیطت.
ً
پص از دايلُد برياهٍ غما بایذ از پُغٍ دايلُد گُغی ،اپلیکیػى تُايا را ایفتٍ َ بر رَی آو کلیک يماییذ .هثال در گُغی های ضری  Jهی تُايیذ بٍ
صُرت زیر بٍ پُغٍ ها هراجؼٍ کًیذ َ در گُغی های دیگر يیس يظیر همیى گسیًٍ ها َجُد دارد.

پُغٍ  Downloadگُغی را بیابیذ.

اپلیکیشه اودرٌید مدرسً تٍاوا بً صٍرت زیر در پٍشً  Downloadشما باید ظاهر گردد.

ضپص با کلیک بر رَی اپلیکیػى تُايا با صفحٍ زیر هُاجٍ خُاهیذ غذ کٍ با زدو گسیًٍ  INSTALLبرياهٍ غرَع بٍ يصب خُاهذ کرد.

البتٍ در برخی از گُغی ها همکى اضت با صفحٍ زیر هُاجٍ غُیذ کٍ از غما اَل اجازٌ يصب هی خُاهذ.

بؼذ از زدو گسیًٍ َ SETTINGارد صفحٍ ای هػابٍ صفحٍ زیر) ( Lock Screen and Securityخُاهیذ غذ.

با کلیک بر رَی (برياهٍ های ياغًاختٍ)  َ Uknown Sourcesزدو گسیًٍ  okاجازٌ يصب برياهٍ را خُاهیذ داد.

حال هی تُايیذ گسیًٍ  installرا بسيیذ تا برياهٍ يصب غُد.

بروامً در حال وصب

حاال بؼذ از اتمام يصب ،گسیًٍ  OPENرا بسيیذ تا برياهٍ باز غُد.

بؼذ از باز کردو برياهٍ با صفحٍ زیر هُاجٍ هی غُیذ کٍ با زدو گسیًٍ "َرَد" از غما درخُاضت غًاضٍ َ رهس هی کًذ .غًاضٍ َ رهس را از هذرضٍ
دریافت يمُدٌ َ َارد کًیذ تا َارد هحیظ کاربری فرزيذ خُد غُیذ.

غًاضٍ َ رهس را َارد کًیذ َ َرَد را بسيیذ.

با زدو گسیًٍ يمرات ،غما هی تُايیذ يمرات فرزيذاو خُد را هػاهذٌ يمائیذ .با زدو گسیًٍ "بیػتر" هی تُايیذ يمرات بیػتری را در صُرت هُجُد
بُدو ببیًیذ.

برای دیذو گسارظ حضُر َ غیاب فرزيذتاو هن بر رَی گسیًٍ "حضُر َ غیاب" کلیک يماییذ تا بٍ صُرت زیر گسارظ رَزايٍ را ببیًیذ.

گسیًٍ اعالع رضايی يیس دارای  4گسیًٍ هالی ،ايضباعی ،افتخارات َ جلطات هی باغذ .برای هریک از دايع آهُزاو همکى از ضُی هذرضٍ اعالػیٍ
هایی ارضال گردد کٍ با زدو هر یک از ایى گسیًٍ ها ،هی تُايیذ از آو بٍ صُرت رَزايٍ هغلغ گردیذ.
ً
هثال برای اعالع از پیغام های ايضباعی هی تُايیذ رَی ايضباعی کلیک کًیذ تا ببیًیذ پیغاهی از هذرضٍ داریذ یا يٍ؟

ضپص بر رَی پیغام کلیک کًیذ تا هتى پیام را هػاهذٌ يماییذ.

کار با اپلیکیػى بطیار راحت َ در حذ کلیک َ خُايذو پیغام ها هی باغذ .غما هی تُايیذ برياهٍ هفتگی ،تکالیف دايع آهُزاو ،اخبار هذرضٍ،
دايع آهُزاو برتر هذرضٍ را هػاهذٌ يماییذ.
گسیًٍ ارتباط با هذرضٍ يیس غمارٌ تماش ها َ راٌ های ارتباعی با هذرضٍ هی باغذ.
َالذیى هی تُايًذ هرچًذ َقت یکبار با زدو گسیًٍ آپذیت در صُرتی کٍ برياهٍ يیاز بٍ آپذیت داغتٍ باغذ اپلیکیػى خُد را بٍ رَز يمایًذ.

با زدو گسیًٍ "دریافت آپذیت" برياهٍ از غما اجازٌ يصب آپذیت را هی يمایذ ok،را بسيیذ تا برياهٍ بٍ رَز غذٌ هجذد يصب گردد.
يمُيٍ يمایع دايع آهُزاو برتر در هذرضٍ

يمُيٍ تکالیف دايع آهُزاو کٍ رَزايٍ تُضظ هذرضٍ قابل دریافت اضت.

جهت خرَج از برياهٍ غما هی تُايیذ از هًُی ياريجی باالی ػکص دايع آهُز ػالهت 3يقغٍ هغابق تصُیر زیر را کلیک يماییذ َ گسیًٍ خرَج را
بسيیذ.

چًايچٍ ایى گسیًٍ در گُغی غما قابل رؤیت يیطت هی تُايیذ از دکمٍ خُد گُغی ایى هًُ را هػاهذٌ کردٌ َ گسیًٍ خرَج را بسيیذ.

زهايی کٍ از برياهٍ خارج غذیذ جهت َرَد هجذد بایذ از دضکتاپ گُغی خُد بٍ ديبال برياهٍ زیر باغیذ.

ایى برياهٍ بر رَی گُغی های ايذرَیذ از يطخٍ  4.2بٍ باال قابل يصب اضت َ .بر رَی گُغی های قذیمی با يطخٍ پاییًتر قابل يصب يیطت َ با
خغای زیر هُاجٍ خُاهیذ غذ.

یا

