
  ميشو ھموطنانمان

  افزار نرم gps تيموقع اع�م 
 مختلف حوادث بابت که را يیانسانھا

  اي و یپزشک حوادث اي و یسوز
 را دارند روز شبانه مختلف اوقات

 احمر ھ�ل امداد گروه به توانست
  یزدگ خي از یناش فوت از را 

 یبرا توانديم باشد داشته يیآشنا
  باشد کارساز ار

 نشان نقشه در شما یفعل تيموقع

) تب( انگشت اشاره کي با  ميتوان
 ع�مت ميکن  یگذار ع�مت ی
 آن در من که یمحل یمعرف یحت

 است

 

ھموطنانمان و خود جان نجات عامل

 یراھنما از استفاده امکان  خواھميم  بار
google map انسانھا جان یضرور مواقع در توانديم که
سوز آتش بروز_ ديشد تصادف_ برف در افتادن
اوقات در حيصح تيموقع فيتعر به ازين نيچن
  دھم آموزش خ�صه

توانست قبل سال در روش نيھم که است ی
 آنان و یمعرف را ھموطنانمان از یتعداد ق

آشنا آن با ھم ما مخاطب که یصورت در فوق 
اريبس دوست کي با قرار اي و  ديجد محل کي

موقع اجرا از بعد ب�فاصله مپ گوگل شنيک
  

  

توانيم ميبخواھ اگر است من یفعل تيموقع رنگ
یدست بطور را آن کينزد اي و تيموقع نيا 

حت رديبگ قرار تواند یم گوگل نقشه یجا ھر
است ريپذ امکان نقشه یرو يیجا جابه با ھم ستم

بار نياول یبرا
google map

افتادن ريگ مانند
چن نيا اتفاقات
خ�صه بطور

یاداوريب <زم
قيدق تيموقع
   دھد نجات

 روش ضمنا
ي آدرس افتني

کياپل نصب با
  شوديم داده

   اول مرحله

رنگ یاب رهيدا
 صفحه یرو

ھر در ینارنج
ستمين تيموقع

..



  دوم مرحله

 نکيل و تيموقع به  ینارنج کونيا یگذار ع�مت محل رو کوچک تب کي با سپس
با انتخاب گزينه اشتراک گذاری  صفحه نيا در ميکن یم دايپ یدسترس محل ادرس

ميتوانيم پروتکل ارتباطی با مخاطب و يا دوست و يا سازمان امداد رسان را تعيين 
  نماييم

  

  

 

   سوم مرحله

يکی از روشھای ارسال متن مانند تلگرام يا ايميل يا اس ام اس از استفاده با حال
می  پس از ارسال گيرنده ميتوان به صفحه مربوطه رفت و گيرنده پيام رامشخص نمود

با زدن تب روی مختصات ارسالی دقيقا روی نقشه موقعيت قرار گيری شما را  تواند
 کندپيدا 



  

 ضرورت طيشرا در تا ميريبگ فرا را سودمند اريبس امکان نيا زمان قهيدق ۵ با لطفا
 مينگرد چالش دچار

 باعث یاتفاق بطور بتواند ديشا اما ندارد نهيھز یگرام کاربر شما یبرا مطلب نيا یکپ
 بود خواھند شما ونيمد را جانشان بعدا که شود يیانسانھا آموزش

 telegram.me@safe4youکانال ايمنی و س�مت   


