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 .ابتدا نرم افزار را باز کرده و بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید

 



 .رمز عبور دلخواه خود را برای ورود به تیکو مشخص نمایید

 .سپس بعد از مطالعه قوانین نرم افزار تیکو، گزینه پذیرش را زده و بر روی ثبت نام کلیک نمایید

 .در صورتی که قبال ثبت نام کرده اید، بر روی گزینه ورود کلیک کنید و ایمیل و رمز ورورد خود را وارد نمایید

 

 .در این بخش شماره موبایل خود را برای گرفتن کد فعالسازی وارد نمایید

 



 .سپس کد فعالسازی را در این قسمت وارد نمایید

 .در صورت اتمام یک دقیقه و ارسال نشدن کد فعالسازی، بر روی گزینه ارسال مجدد کلیک نمایید تا دوباره برای شما ارسال شود

 

.برای ثبت نام فرزند خود و یا اضافه کردن دانش آموز دیگر خود، بر روی گزینه + کلیک نمایید  

 

 .ثبت کلیک نماییدپس از کامل کردن فیلد های این صفحه، بر روی گزینه 



 

 .سپس با وارد شدن به درگاه پرداخت، مبلغ را بپردازید

 

پس از پرداخت، کدی برای شما نمایش داده می شود که برای ارتباط با راننده سرویس و استفاده از این نرم افزار، باید کد را 

 .فرزند شما را در لیست خود اضافه کندتحویل راننده محترم دهید تا با وارد کردن این کد در نرم افزار خود، 

نیز طراحی شده که میتوانید آنرا در اختیار راننده قرار دهید تا با اسکن آن، شما را در  QR-code همچنین یک کد به صورت

 .لیست خود اضافه کند



 

 

شده است، در پس از تحویل کد به راننده محترم سرویس ، فرزند شما به صورتی که در تصویر فوق نمایش داده 
 .لیست " فرزندان من " اضافه می شود

هنگامی که راننده حالت سرویس دهی خود را فعال کند، برای والدین پیغامی در نوار اعالن ظاهر می شود که امکان 
 .مشاهده موقعیت سرویس برای آنها مقدور می شود

 .منزل خود مطلع شوندسپس والدین می توانند با خیال راحت از زمان رسیدن سرویس مدرسه به 

هنگامی که دانش آموز سوار سرویس شد، راننده محترم گزینه سوار شدن دانش آموز را میزند و والدین از اینکه 
 .فرزندشان سوار سرویس شده است، اطمینان خاطر پیدا می کنند

روی اسم دانش آموز برای مشاهده موقعیت لحظه ای سرویس و یا مکان و زمان سوار شدن دانش آموز، کافیست بر 
 .کلیک کنید، تا نقشه و مکان سرویس مشخص شود



 

 

 .برای مشاهده مکان و زمان سوار شدن یا پیاده شدن دانش آموز، مانند تصویر زیر، بر روی گزینه سوارشدن یا پیاده شدن کلیک کنید

 

 .در این نرم افزار امکان دریافت و ارسال پیام به راننده وجود دارد

که راننده برای والدین پیامی ارسال کند، یا والدین بخواهند برای راننده سرویس پیامی بدهند، مطابق درصورتی 

تصویر ذیل، در جلوی اسم دانش آموز در صفحه اصلی، سه نقطه وجود دارد. با کلیک بر روی آن، نواری باز می 

 .ارتباط با راننده استشود، که شامل ارسال و دریافت پیام، ویرایش مشخصات دانش آموز و قطع 



 

)در صورت قطع ارتباط با راننده، ارتباط خود را با راننده از دست خواهید داد و اسم فرزند شما از لیست راننده حذف خواهد 

شد و شما دیگر قادر به دیدن مکان سرویس نخواهید بود. در اینصورت دوباره کدی به شما داده خواهد شد تا بتوانید در 

 با راننده دیگری در ارتباط باشید.( صورت تمایل
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