سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه
معاونت برنامه ریزی و فناوری اطالعات

راهنمای استفاده از برنامه
"شاهین اَپ"

Version1.1

پاییز 4931

توجه :قبل از نصب و اجرای برنامه حتما این راهنما را مطالعه نمایید

مقدمه:
پس از کارشناسی الزم و نیاز سنجی مسافرین محترم فاز اول برنامه (اپلیکیشن) اَندروید سازمان تحت عنوان
"شاهین اَپ" در پاییز  4931طراحی و به مناسبت  62آذر ،روز حمل و نقل عمومی در سال دولت و ملت،همدلی
و همزبانی و در دوره چهارم شورای اسالمی شهر به بهره برداری رسید.امید است با این برنامه گام دیگری در
رسیدن به چشم انداز سازمان که همانا "پیشتاز در ارائه بهترین خدمات به موقع و ایمن با هدف رضایتمندی
شهروندان" می باشد برداشته باشیم

مراحل چك كردن ورژن اندروید دستگاه :
 -4بمنظور اطمینان از اجرای برنامه در گوشی خود وارد settingشده و گزینهAboutرا انتخاب
می نمائید(.شکل )4

(شکل 4

1

 -6در صفحه بعدی ورژن دستگاه را چک کنید ( .شکل )6
اگر ورژن شما پایین تر از  2.2باشد برنامه بروی گوشی شما اجرانمی شود و به شما پیغام خطا خواهد داد.
(شکل )6

(شکل )6

توجه :برای اجرای برنامه الزم است ورژن اَندروید دستگاه شما از  2.2به باال باشد.
توجه :برای استفاده بهتر از برنامه نیاز به اینترنت دارید.پس در زمان اجرای برنامه اینترنت گوشی خود را فعال و
روشن نمائید.
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پس از وارد شدن به برنامه ،بخش های مختلف آن جهت استفاده نمایش داده می شود(شکل .)9با لمس کردن
قسمت مورد نظر خود وارد آن شوید.

(شکل)9

توضیح بخشهای مختلف برنامه:
تاریخچه
در این قسمت تاریخچه کوتاهی از شهر شاهین شهر و همچنین سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهرو حومه
بیان شده است".دقت داشته باشید برای نمایش كامل متن باید یکبار روی هر كدام از متن ها ضربه بزنید".

(شکل .)1
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(شکل )1
سامانه پیامکی
دراین قسمت این امکان برای کاربر فراهم شده تا بتواند با مدیر عامل ،واحد بازرسی ارتباط پیامکی داشته و نظرات
خود را با ارسال پیامک به آنها اطالع دهد.الزم به ذکر است پس از لمس کردن دکمه ارسال پیام شما ارسال
خواهد در صورتی که پاسخی برای شما ارسال گردد به  inboxگوشی شما وارد می شود(.شکل )5

4

(شکل )5

زمان حركت
در این قسمت شما می توانید زمان حرکت اولین و آخرین سرویس هر خط را بصورت جداگانه مشاهده کنید.
نکته :برای استفاده از این قسمت برنامه می بایست حتما اینترنت گوشی شما فعال و روشن باشد.
با استفاده از دکمه بروزرسانی می توانید آخرین اطالعات زمان بندی حرکت اتوبوسهای سازمان را مشاهده
نمائید(.شکل )2
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(شکل )2
نقشه خطوط
این بخش شامل نقشه خطوط تحت سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی می باشد که شما می توانید از منو کشویی
باالی صفحه خط مورد نظر خود را انتخاب نمائید تا نقشه مربوط به آن خط برای شما نمایش داده شود.
نکته :جهت زوم در تصاویر می توانید با حرکت دادن دو انگشت خود روی صفحه اینکار را انجام دهید".زوم
دوانگشتی" (شکل)7
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(شکل)7
اقدامات
در این قسمت برخی از شاخص ترین اقدامات سازمان اتوبوسرانی قرار داده شده است.شما می توانید با انتخاب
هر یک از آنها توضیحات مربوط به آن را مشاهده کنید(.شکل )8
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اشیاء پیدا شده
در این قسمت آخرین لیست ارائه شده از واحد اشیاء پیدا شده منتشر شده است.شما می توانید جهت راهنمایی و
پیگیری در این خصوص با شماره تماس 09415656200تماس فرمائید.
نکته :برای استفاده از این قسمت برنامه می بایست حتما اینترنت گوشی شما فعال و روشن باشد(.شکل )3

(شکل)3

ارتباط با ما:
این قسمت شامل اطالعاتی در مورد آدرس،شماره تلفن ،سایت و ایمیل سازمان می باشد.
نکته:در این قسمت شما می توانید با لمس آیکن بلوتوث (
نمائید(.شکل)40
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)برنامه را برای دیگران نیز ارسال

(شکل)40
قبله نما
در این قسمت یک قبله نما قرار داده شده است.
*فلش زرد رنگ جهت قبله را نمایش می دهد.
نکته :جهت استفاده از این ابزار حتما راهنمای ابتدای آن را مطالعه نمائید(.شکل )44
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امید است با عنایت به خداوند متعال و همچنین همراهی شما مسافران گرامی در ورژن های بعدی برنامه خدمات
بیشتری را در خصوص حمل و نقل شهر ارائه نمائیم.

با تشکر
سازمان اتوبوسرانی شهرداری شاهین شهر و حومه
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