
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین
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   :ده يچك
 
  SMS )Short Message Service   (ام يس پيا سروي

. ده اسـت يم رسيس يدر جهان ب يميت عظيكوتاه ، به موفق
ام يـ اكنون پ. شود يفرستاده م  ام كوتاهيون ها پيليهرروز م

ـ   يدرآمـد بـرا  م يد كننده عظيك توليكوتاه به   يحـامالن ب
ار يكوتاه بس يام هايده فرستادن پيا. ل شده استيم تبديس

د، يسـ ينو يلتـان مـ  يتلفـن موبا  يام رويـ ك پيـ . ساده است
د، يـــكن يل مقصـــدتان را وارد مـــيـــشـــماره تلفـــن موبا

رنده يزود توسط گ يليام خيد و پيفشار يرا م Send دكمه
   .قابل دسترس خواهد بود 

  
  :تعاريف 

 
 ست ؟يسامانه چ 

 .نديگو يك موضوع مشخص را برآورده كند سامانه ميكاربر در  يازهايكه همه ن يبه نرم افزار جامع 

 
 ست؟يام كوتاه چيسامانه پ  

 يشـده و ابزارهـا   يام كوتـاه طراحـ  يت پيريافت و مديجهت ارسال، در يكه به صورت تخصص يبه سامانه ا
  .نديگو يام كوتاه ميدهد، سامانه پ يار كاربر قرار ميكوتاه را در اختام يل پيافت و تحليجاد، ارسال، دريا

 
 ست؟يام كوتاه چيپ)  ياختصاص( يشماره مجاز  

د ينترنت هستند و بايامك از بستر ايافت پيام كوتاه مخصوص ارسال و دريپ) ياختصاص( يمجاز يشماره ها
و  2000، 1000 يش شماره هايزمان با پيعز ن شماره ها كه در كشوريا. له نرم افزار استفاده شونديبوس

 .م كارت هستنديشوند فاقد س يارائه م 3000

البته . دارند يمتفاوت يمت هايهستند و بر اساس تعداد ارقام ق يرقم14تا  يرقم 5از  يمجاز يشماره ها
   .اردمت ديدر ق يير بسزايو رند بودن شماره تاث يزان روان خوانيو كمتر م يرقم 8 يدر شماره ها

  
 ست ؟يشارژ چ  

  .امك هر نماينده يا كاربر را شارژ ميگويند يمقدار اعتبار يا توان ارسال پ
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 : وتر به تلفن همراه ياز كامپ كوتاه يام هايانواع ارسال پ

  تلفن همراه   كين يب)mobile phone (مودمك يا ي GSM/GPRS  يمـ برقـرار   يوتر اتصـال يك كـامپ يبا 
وترهـا  ي، از كامپSMS جهـت ارسـال   GSM/GPRS ا مـودم يـ دستور دادن به تلفن همـراه   يشود سپس برا

  .د ياستفاده كن

  وتر يبا كامپ)PC (به مركز SMS سيسـرو  يك ارائه كننده يا ي SMS  سـپس بـا اسـتفاده از     شـده   متصـل
  .شود  يام ارسال ميجاد شده پيا   SMS درگاه كه توسط يا رابطيپروتكل 

 

  :دهي شامل  اي پيام هاي حرفه حل راه

 SMPP API   :     براي مشترياني كه نياز به اتصال دائم و ارسال پيامك به صـورت سـريع و در حجـم بـاال
افزارهايي كه در سمت خـود دارد بـا اسـتفاده از     تواند از طريق نرم با استفاده از اين راه حل كاربر مي. دارند

مخابرات  متصل شده و از تمامي امكانات اين پروتكل براي ارسـال و   دهي به سيستم پيام SMPP پروتكل
  .ها طوالني و نيز خبري استفاده كند هاي انگليسي و فارسي و پيامك دريافت پيامك

 
 Web service API  :  دهـي مخـابرات  از طريـق     اين راه حل براي مشتريان امكان اتصال به بسـتر پيـام

سـازد و مشـتريان امكـان ارسـال      را مهيـا مـي   HTTPS و نيز HTTP و از هر دو روش SOAP پروتكل
هاي ارسالي خـود   هاي انگليسي، فارسي، طوالني و خبري را داشته و از قابليت مشاهده وضعيت پيام پيامك

 .هاي ورودي از طريق متدهاي وب سرويس برخوردارند و نيز امكان دريافت پيامك

  
  

 اصطالحات ذكر شده و پروتكلها از  يدر رابطه با برخ يحيو اما توض

 API   ست ؟يچ  

API مخفف Application Programming Interface است يكاربرد يسينو  رابط برنامه يبه معنا .
 است كه شركت يشامل صدها تابع استاندارد قابل دسترس يستميك كتابخانه سي API در واقع

Microsoft   ليفا يكسريآنها را داخل DLL قرار داده يستميس يسيبرنامه نو يبرا .  

API   نامند يندوز ميستم عامل وياصطالحا قلب س را .  
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 اما نقش API ست؟يچ يسيدر برنامه نو 

 API تحت  يسيم برنامه نوييبهتر است بگو. آورد  يندوز را فراهم ميتحت و يسيبرنامه نو يسنگ بنا
  . ر ممكن استيغ API ندوز بدون توابعيو

د و يش دهير را نمايد ، تصاوييفراهم نما يكيك رابط گرافيبرنامه ها  يد برايتوان يم API استفاده ازبا 
كنترل خود توابع و روال  يندوز برايو. د ييت نمايريلها و پردازشها را مديستم مانند حافظه ، فايس يها يش
باشند و قابل استفاده  يم ييباال ييتوانا قدرت و ين توابع دارايگذارد ا يسان ميار برنامه نويرا در اخت ييها

   .  باشند يره ميو غ Delphi , C++ , Visual c , Visual Basic سانيتوسط برنامه نو
 
 پروتكل SMPP ست ؟يچ  

تلفن  يها ام از شبكهيافت پيارسال و در يبرا SMPP (Short Message Peer to Peer) پروتكل
قرار دارد كه  TCP/IP ه كاربرد پروتكلين استاندارد، در اليا. روديبكار م GSM بر يهمراه و ثابت مبتن
ام با استفاده از يارسال پ يبجا SMPP پروتكل يريبكارگ. كنديام كوتاه را فراهم ميع پيامكان ارسال سر

ر يز يتهايشود موجب مز يكوچك استفاده م يكاربرد يها مثل برنامه ييكاربردها يكه برا GSM مودم
  :خواهد شد

 پروتكل SMPP تحت ياز جمله پروتكلها TCP/IP افزار ن به سختياست ، بنابرا GSM از ين
 .ندارد

 كند يرا فراهم م يام در زمان كوتاهياز پ ياديت تبادل حجم زيجاد ظرفيامكان ا. 

  يحرف - يب عددياستفاده از ترك (Alpha Numeric) شماره فرستنده يبه جا  

  
 س يوب سرو  (API WEB SERVICE)  

افـت  يا تحت وب خود را بـه درگـاه ارسـال و در   يندوز و يتحت و يد نرم افزار هايتوان يس ميله وب سرويشما به وس
مـورد اسـتفاده    يست پـارامتر هـا  يبا يس شما مين سروياستفاده از ا يبرا .دييران متصل نمايام كوتاه مخابرات ايپ

  دييم نمايامك تنظيس ارائه دهنده خدمات پيوب سرو ين را مطابق با پارامتر هايماب يجاد ارتباط فيا يبرا
  .   ديير ها را به سرور ارائه دهنده ارسال نماييست چند عدد از متغيام كوتاه كافيارسال پ يمعموال برا  

  :به طور مثال

  :ر مشخص گردديز يست پارامتر هايبا ير نرم افزار ها ميامك از سايارسال پ يبرا

  رندهيشماره گ -

  فرستندهشماره  -

  اميمتن پ -

  اميزمان ارسال پ -

  فلش/ ارسال ساده  -

  سيسرو ينام كاربر -

  سيپسورد سرو -

  سيآدرس اتصال سرو -

  دارد ير خاصيفوق در هر شركت متغ يهر كدام از پارامتر ها
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 كارورزي                  
 
   .ديخود قرار ده يمات شماره اختصاصيدر تنظ URL ك آدرسيست يبا يز شما ميام كوتاه نيافت پيدر يبرا

در سايت خود  ام كوتاهيارائه دهنده سامانه پير به سايت ر متغه از كد نويسي و ارسال چهامي توايند با استفادشما 
را ايجاد كنيد نمونه اي از كد هاي استفاده شد در كادر هاي  SMSدر هر قسمت كه دوست داريد امكان ارسال 

  مي كنيد شامل موارد زير است ارسال سامانه مقابل قابل ديدن است چهار متغيير كه شما براي 
  

usernameبراي ورود به پنلنام كاربري شما  رشته  

passwordبراي ورود به پنلپسورد شما  رشته  

to  شماره اي كه به آن پيام را ارسال مي كنيد  رشته 

text  متني كه آن را ارسال مي كنيد  رشته 

from  شماره اختصاصي كه از آن پيام را ازارسال مي كنيد  رشته 

Api  شماره منحصر به فرد مسير انتخابي شما عدد  

كه از  يرا به آدرس هايريسي كاري بسيار ساده است اين متغدر هر زبان كد نوسامانه به  هارحال ارسال اين متغي
شما  يبرا يسيبه سه زبان برنامه نو يسيكد برنامه نور يدر زارسال مي كنيد شركت ارائه دهنده سامانه به شما داده 

  .گذاشته شده است 
Htm: 
<form action="http://tehran-sms.ir/API_sendsms.asp" method="post"> 
username : <input class="FORM" type="text" name="username" ><br> 
password : <input class="FORM" type="text" name="password" ><br> 
number mobile : <input class="FORM" type="text" name="to" ><br> 
message : <input class="FORM" type="text" name="text" ><br> 
</form> 

 
Asp: 
Function SMSSEND(username,password,too,text)  

  sMsg = server.urlencode(text) 
  sBaseUrl = "http:// tehran-sms.ir /API_sendsms.asp"  

  set objHTTP = Server.CreateObject("msxml2.XMLHTTP")  
  objHTTP.open "POST", sBaseUrl, False  

  objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"  
  objHTTP.send "username=" & username & "&password=" & password & "&to=" & 

too & "&text=" & sMsg  
  SMS_SEND = objHTTP.responseText  

  Set objHTTP = Nothing 
End Function 
response.write SMSSEND("username","password","09120009999","tttttttssst") 

 
php: 
//~~~~~ Send SMS Function~~~~ 
function  sendsms($username,$password,$too,$text){ 

 
$host=" tehran-sms.ir"; 
$path="/API_sendsms.asp"; 
$site=$_SERVER['HTTP_HOST']; 
$sitefu=$_SERVER['REQUEST_URI']; 
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$data_to_send="username=$username&password=$password&to=$too&text=".urlencode($text); 
 
$fp = fsockopen($host,80); 
$outp="POST $path HTTP/1.1\n"; 
$outp.="Host: $host\n"; 
$outp.="Content-type: application/x-www-form-urlencoded\n"; 
$outp.="Content-length: ".strlen($data_to_send)."\n"; 
$outp.="Connection: close\n\n"; 
$outp.=$data_to_send; 
fputs($fp,$outp); 
fclose($fp); 

 
} 
sendsms('username','password','09120009988','test') 

  
Http :  

  Http : پروتكل انتقال فوق متن يبه معن (Hyper text transfer Protocol) از  يا است كه شامل مجموعه
ا در شبكه وب يمد يمولت يها ليگر فايدئو و دي، صدا، ويكير گرافيها از جمله متن، تصاو ليانتقال فا ين برايقوان
 .شود يم

 :  SOAPپروتكل 

 SOAP   )Simple Object Access Protocol  (است كه در وب  يترين استاندارد هاي ياز عموم ييك
ن يرد و بدل كردن اطالعات ب ياست، برا XMLبر  يك پادمان مبتني SOAP. شود  يسرويس ها استفاده م

نترنت مانند يموجود در ا يها ق پادمانيو از طر) Message(ام يبه صورت پ SOAPاطالعات در . امه هابرن
HTTP شود  يمنتقل م.   

Gateway sms   :  
Gateway sms    ـ  يتواند رابطـ ياست كه با استفاده از آن كاربر م يسيام كوتاه سرويدرگاه پ ت خـود  ين سـا يرا ب

    .دينما SMS ا نرم افزار خود اقدام به ارساليت و يق وب ساينترنت برقرار كند و از طريق ايمركز مخابرات از طر و
 ام كوتاه يارسال پ  يتكنولوژ

 
ق يـ م و بعد از ارسال از طريكن يموجود آماده م يا نرمافزار هايت خود و ير باال ما اطالعات را در سايبا توجه به تصو

ام كوتاه بـه مركـز   ينكه پيرسد بعد از ا يشده و بعد به مركز مخابرات م نترنتيوارد شبكه ا Gateway smsدرگاه 
مربوطـه   ياپراتورهـا  يلتركلمات از آنجا به دكل هـا ينه ها و گذشتن از فيو كسر هز يد و پس از بررسيمخابرات رس
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رسـد  و كـاربران    يل مـ يموبا يها يت به گوشيز به  دكل ها اپراتورها  ارسال شده و درنهايشود از آنجا ن يارسال م
  . كنند يآنرا مشاهده م

  : اس ام يام كوتاه با مودم جيتفاوت سامانه پ
مودم ارزانتر از  GSM با استفاده از SMS مت ارساليد كه چرا قيش آيتان پين سوال برايدن تعرفه ها ايد با ديشا
 :ديدقت كنر ياطالع از پاسخ خود به مطالب ز ينترنت است؟ برايق اياز طر  SMS مت ارساليق

 GSM لهيبوس SMS هزار 10باشد بعنوان مثال ارسال  يار زمان بر ميمودم بس GSM لهيبوس SMS ارسال  - 1

 يقه انجام ميدق 10نترنت در يله ايبوس SMS ن مقداريكه ارسال هميساعت زمان خواهد برد ، در حال 20مودم 
 !رديپذ

2 -  SMS ارسال شده با يها GSM  رسند لذا حجم  يل مخاطب ميبعد از ارسال به موبامودم غالبا چند ساعت
غ شما اثر يتبل ين موضوع بر رويرسد و ا يبه مخاطب م.. شب و  يانيشما در ساعات پا يها SMS از ياريبس
 .ديها فورا به مخاطب خواهد رس SMS نترنتيق اياز طر SMS كه در ارساليگذارد ، در حال يم يمنف

 SMS ل ارسالياز قب يمودم شما امكانات GSM سازگار با ياز نرم افزارها يق برخياز طر SMS در ارسال - 3

ق ياز طر SMS كه در ارساليد داشت در حاليرا نخواه SMS افتيدر  و يچند پارت يها SMS ، ارسال يفارس
 يو حت يو بدون بازده يك روش مبتدياس ام  يار شما قرار خواهد داشت جينترنت همه امكانات فوق در اختيا

 .هم هست  رر رسانض

رندوم و بر  يلهاياز شماره موبا يستيمودم معموال بصورت ارسال به ل GSM لهيبوس SMS از آنجا كه ارسال  - 4
ن چند شهر مشترك يش شماره ها در بياز پ يشود و چون برخ يمورد نظر شما انجام م يش شماره هاياساس پ

 .ستيمناسب ن) يشهر( يمحلغات يتبل يوه براين شيبه ا SMS باشد لذا ارسال يم

 يم كارتيچ سيباشند و با ه يدر روز م SMS ت ارساليمحدود يران دارايا يمربوط به اپراتورها يم كارتهايس - 5
عدد  1500مودم محدود به روزانه  GSM قيلذا ارسال از طر. امك در روز ارسال كرديپ 1500ش از يتوان ب ينم
 .  باشد يدر روز نم يتيچگونه محدوديه ينترنت دارايق اياز طرام كوتاه يكه ارسال پيباشد در حال يم

  
 

 :  هاي پيام كوتاه مخاطبان سرويس

هاي بزرگ و كوچك كه از  ها و سازمان طور عمده عبارتند از نهادها، شركت ام كوتاه  بهيهاي پ مخاطبان واحد سيستم
هاي ارزش افـزوده و مـوارد متعـدد     ارائه سرويسرساني به منظور تجارت، مشتري مداري، اطالع رساني،  خدمات پيام

  .ها وجود رابطه مستقيم دوطرفه با مخاطبان داراي اهميت بسيار است كنند و براي آن ديگر استفاده مي

  :م يشما ذكر كرده ا يمختلف را برا يام كوتاه در بخش هايپ يكاربردها يز برخير نيدر ز
  
  
 

  :ام كوتاه يپ ياز كاربرد ها يمختصر
 :يكاربردها عموم

 انين محصوالت به مشتريد ترياعالم جد

 ژهيو ين حراج ها و فروشهايد ترياعالم جد
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 مت كاالهاير قيياعالم تغ

 هودهيب ياز تماس ها يريجلو گ يبرا يستم منشيس

 ان طرف قرارداديمطالبات شركت ها و مشتر يريگيپ

 ران و كارمندانيخ و ساعات جلسات به مدياعالم تار

 ا پاداش به كارمندانيز حقوق يواراعالم 

 ت شمايا وب سايان در نرم افزار يات مشترياعالم ثبت و تشكر عمل

 انيا مشتريران ، كارمندان و يمد يبرا ياعالم نكات ضرور

 )رهيتولد و غ( ه افراد يبه كل يارسال پبامك مناسبت

 تيفيره جهت بهبود كيشنهادات و غيجاد صندوق پيامكان ا

 دانش آموزان يبرا يامتحانات تست يرامكان برگزا

 )90مشابه برنامه (ان يمشتر يبرا يو نظر سنج يامكان قرعه كش

 نيان و مشتركيه مشترير مكان به كلييو تغ ييع جابجاياعالم سر

 انيع اطالعات مشتريسر يجمع آور

 )نيماش يمانند استعالم خالف(ان يپاسخ به سواالت مشخص مشتر

  
 

 ژه شركت هايامك ويخاص سامانه پ يكاربردها

 ماتين تصميجلسات ، آخر -  ا تك تكيو  يت به پرسنل بصورت گروهيريخاص مد يخبرها

 ق افتادن آنيا به تعويو  يد مربوطه به جهت عدم فراموشيمهم توسط اپراتور و اعالن در سررس يه زمانهايثبت كل

 يمصوبات بصورت ساده و آنه ها ، بخشنامه ها ، يه ها ، اطالعياعالم ابالغ

 يد اسناد پرداختنيسررس يخهاياز برگشت چك و درج تار يريجلوگ

 مه به مسئول مربوطهيست بياعالن زمان پرداخت ل

 مراجعه يا به پرسنل برايافت حقوق و مزاياعالن زمان در

 يوشنان از وصول چكها و عدم فراميبه آنها بجهت اطم ياد آوريد چكها و يخ سررسياعالن تار

 ن كنندگان شركتيندگان و تامينما -اعالن مطالب دلخواه به شبكه سازمان 

 شگاههاينما ياد آوريزمان 

 شما يش هايشگاهها و همايحضور در نما يان برايدعوت از همكاران و مشتر

 ان ، همكارانيندگان ، شعب ، مشتريبه نما يستم اطالع رسانياستفاده در س

 ا و دوطرفهيارتباط پو

و  يو مكـان  يت زمـان يو بدون محدود يرحضوريخود بصورت غ يت بدهيرامون وضعيا شعب پيندگان و ياستعالم نما
 يت بـده يستم بصـورت خودكـار و ارسـال وضـع    يع سيتاً پاسخ سريو نها يفقط با ارسال كد خود به شماره اختصاص

 ندهيل نمايا شعبه به موباينده وينما

فـوق   ي، اعـالم برنامـه هـا    يلـ ي، تعط يمـت هـا ، سـاعات كـار    ير قييـ امـوت تغ ريپ يو ضـرور  يرات فوريياعالم تغ
 ...ندگان ، شركاء ويل جلسات نمايو تشك يجانب ينه هاو برنامه هايالعاده،هز
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ا نظـر  يـ مسـابقه و   يتوانند اقدام به برگـزار  يخود م يكاالها يشركت بر رو يبا درج شماره اختصاص يفرضاً شركت
ستم گذاشته و افراد با ارسال يس يتوانند حقوق كاركنان خود را بررو يبزرگ م يشركت هان يكند و همچن يسنج

 ت حقوق خود مطلع گردنديخود از وضع يكد پرسنل

  
 

 مهيب يژه شركت هايامك ويخاص سامانه پ يكاربردها

 اعالم سررسيد بيمه مشتري با ارسال يك پيامك

 انارسال پيام تبريك به مناسبتهاي خاص به مشتري

 اطالع رساني به مشتريان در مواقع اتمام دوره بيمه و تمديد آن

 اطالع رساني به مشتريان و متقاضيان در مورد خدمات جديد بيمه اي

 ارتباط دو طرفه با مشتري و دريافت پيشنهادات و نظرات مشتري

 كوتاه اميك پيمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال يت بيان از وضعيمشتر يآگاه

 برگزاري نظرسنجي ومسابقات

 ارسال پيامك تبليغاتي براي نمايندگي خود

 ارسال پيامك براي گروه خاص

 ارسال پيامك براي منطقه ي خاص

 ارسال پيامك براي كد خاص

 و موارد بسيار ديگر

  
 

 يمسافرت يژه آژانس هايامك ويخاص سامانه پ يكاربردها

 انيد به مشتريجد يتورها يجهت برگزار ياطالع رسان

 انير زمان تورها به مشترييع جهت تغيسر ياطالع رسان

 ا ازدواجيخ تولد ير تاريمختلف نظ يك به مناسبت هايتبر يامك هايك پيارسال اتومات

 برگزار شده يدر رابطه با تورها ينظر سنج يبرگزار

 آژانس به صورت انبوه يبرا يغاتيتبل يارسال پيامك ها

 خاص آژانس يدر رابطه با پروازها ياطالع رسان

 چارتر آژانس يدر رابطه با پروازها ياطالع رسان

 اطالع رساني تورها و رزرو بليط توسط پاسخگوي اتوماتيك

 
  

 ژه هتل هايامك ويخاص سامانه پ يكاربردها

 ها با همكاران اطالع رساني سريع جهت هماهنگي براي شيفت

 ا و جشنواره هاي بزرگه اطالع رساني جهت برگزاري سمينار

 اطالع رساني جهت پذيرايي از مهمانان تورهاي داخلي و خارجي
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 ... اطالع رساني سريع جهت ارائه تخفيف ها به مناسبات مختلف نظير اعياد و

 اطالع رساني جهت تخفيف هاي نوروزي براي مشتريان سابق

 پاسخ گويي اتوماتيك براي رزرو اتاق ها

 سلف سرويس روزانهاطالع رساني جهت منوي 

 پاسخ گويي اتوماتيك براي رزرو غذا

 ارسال اتوماتيك پيام تبريك جهت مناسبت هاي مختلف نظير تاريخ تولد و ازدواج

 اطالع رساني سريع جهت ارائه تخفيف به مشتريان حاضر در هتل

 برگزاري نظرسنجي و مسابقات براي مشتريان حاضر در هتل و عموم به مناسبات مختلف

 
 

 مارستان هايژه بيامك ويخاص سامانه پ ياربردهاك

شما  يام كوتاه به شماره اختصاصيمار با ارسال پيب(ام كوتاه يله پيماران بوسيجهت ب يرحضوريغ يستم نوبت دهيس
) يريـ خ و زمـان و كـد رهگ  يتـار ( در تمام ساعات شبانه روز، نوبت   ....و يولوژيا راديشگاه و يا آزمايت و يزيجهت و

 (.دينما يافت ميام كوتاه دريله پين سامانه بوسيا يك از سويرا بصورت اتوماتخود 

 بصورت خودكار و در تمام اوقات شبانه روز  .....و يي، دارو يارسال اطالعات پزشك

 با همكاران و پرسنل ياعالم جلسات كار

 د و پزشكانيبا اسات ياعالم جلسات كار

 ارسال خبرنامه به پرسنل

 د و پزشكانيبه اسات ارسال خبرنامه

 ارسال خبر بخش نامه ها و مصوبات به همكاران

 گريد يبا همكاران وسازمان ها ياعالم جلسات كار

 ت به مناسبت خاصيك و تهنيام تبريارسال پ

 يكار ياعالم خبر به گروه ها

 تلفن همراه يبر رو يعموم ياعالم خبر ها

 مارستانيمار و بيبن ينه ممكن بين هزيع و با كمتريجاد ارتباط سريا

 ماران در مورد خدمات ارائه شدهيشنهادات بيافت نظرات و پيپاسخ به سئواالت و در

 ..... به پرسنل و پزشكان و يكار ينار هاياعالم سم

 ت به مناسبت خاصيك و تهنيام تبريارسال پ

 برگزاري نظرسنجي

 برگزاري مسابقات

  
 

 فرهنگسراهاژه يامك ويخاص سامانه پ يكاربردها

 يد آموزشيجد يجهت ثبت نام دوره ها ياطالع رسان

 نار هايش ها و سميهما يجهت برگزار ياطالع رسان

 انير برنامه كالس ها به هنر جوييجهت تغ ياطالع رسان
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 يو هنر يمسابقات فرهنگ يبرگزار

 جهت فرهنگسرا يغاتيتبل يامك هايارسال پ

 فرهنگسراحاضر در  يشگاه هايجهت نما ياطالع رسان

 ...خ تولد و ازدواج وير تاريك به مناسبات مختلف نظيامك تبريك پيارسال اتومات

 يو هنر يفرهنگ يدر رابطه با دوره ها ينظرسنج يجهت برگزار ياطالع رسان

  
 

 اتيژه نشريامك ويخاص سامانه پ يكاربردها

 .يچاپ در شماره بعد ين مورد عالقه خوانندگان برايافت سوژه و عناويدر

 دريافت مطالب كوتاه و دل نوشته هاي خوانندگان براي چاپ

 د اشتراكيدن زمان تمدياعالم فرارس

 .ترغيب عالقمندان نشريه براي خواندن شماره بعدي از طريق ارسال عناوين مطالب نشريه كمي پيش از انتشار آن

 اعالم انتشار و زمان توزيع شماره جديد به خوانندگان

 مكيبرگزاري مسابقه پيا

 برگزاري نظرسنجي پيامكي

 ارسال پيام تبريك و تهنيت در مناسبت ها

 جذب اسپانسر مالي و كسب درآمد

 ماتين تصميجلسات ، آخر -  ا تك تكيو  يت به پرسنل بصورت گروهيرياعالم خبرهاي خاص مد

 يه ها ، بخشنامه ها ، مصوبات بصورت ساده و آنيه ها ، اطالعياعالم ابالغ

 يد اسناد پرداختنيسررس يخهاياز برگشت چك و درج تار يريجلوگ

 شما يش هايشگاهها و همايحضور در نما يان برايدعوت از همكاران و مشتر

 ان ، همكارانيندگان ، شعب ، مشتريبه نما يستم اطالع رسانياستفاده در س

 ا و دوطرفهيارتباط پو

فـوق العـاده،    ي، اعـالم برنامـه هـا    يلي، تعط يساعات كارمت ها ، ير قييراموت تغيپ يو ضرور يرات فوريياعالم تغ
 ...ندگان ، شركاء ويل جلسات نمايو تشك يجانب ينه ها و برنامه هايهز

ا نظـر  يـ مسـابقه و   يتوانند اقدام به برگـزار  ينشريه خود م يشركت بر رو يبا درج شماره اختصاص يه ايفرضاً نشر
سـتم گذاشـته و افـراد بـا     يس يتوانند حقوق كاركنان خـود را بـر رو   يبزرگ م ين شركت هايكند و همچن يسنج

 ت حقوق خود مطلع گردنديخود از وضع يارسال كد پرسنل

 

 ژه دانشگاه هايامك ويخاص سامانه پ يكاربردها

 ها اطالع رساني جهت ساعات برگزاري امتحانات و آزمون

 تلفاطالع رساني جهت تاريخ انتخاب واحد مربوط به رشته هاي مخ

 امكان ارتباط سيستم هاي مختلف آموزش و ثبت نمرات

 هاي مختلف دانشگاه امكان اختصاص خط مجزا به معاونت

 دريافت نظرات و پيشنهادات دانشجويان و پرسنل به صورت اختصاصي
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 اطالع رساني جهت تاريخ حذف و اضافه

 ها اطالع رساني جهت تغيير تاريخ تشكيل كالس

 ، دفاعيه و نمايشگاه ها سميناراطالع رساني جهت 

 اطالع رساني جهت ثبت نام دانشجويان

 امكان تهيه گزارشات تحت وب

 براي سلف سرويس دانشگاه  امكان سفارش غذا توسط پيامك

  

 موزشگاه هاآژه مدارس و يامك ويخاص سامانه پ يكاربردها

 كالسها يزمان برگزاررات در ييان جهت تغيع به دانش آموزان و هنرجويسر ياطالع رسان

 يغ بصورت منطقه ايقبل و تبل يد به دانش آموزان دوره هايجد يدوره ها يغ و اطالع رسانيتبل

 امكيق پيمسابقات و آزمون از طر يبرگزار

 ح لغات و عباراتيمستمر آموزش بعنوان مثال ترجمه و توض يريگيت و پيجهت تقو يآموزش يامكهايارسال پ

 ا ازدواجيتولد   خير تاريمختلف نظ يك به مناسبتهايتبر  يهاام يك پيارسال اتومات

 امك و ارائه نمودارها و اطالعات الزميق پيد از طريدوره ها و اسات يابيو ارزش ينظرسنج يبرگزار

 آموزشگاه يموارد كار يو هماهنگ  عيسر ياطالع رسان

 امكيق پيا هنرجو از طريت دانش آموز ين دانش آموزان و ارسال وضعيارتباط با والد يامكان برقرار

 امكيق پيشرفت هنرجو از طريزان پيا ميامكان ارسال كارنامه 

 ا مدرسه،اعالم برنامه هاي فوق العادهياعالم تغييرات فوري وضروري ،تغير ساعات امتحانات، تعطيلي آموزشگاه 

  . انيا مربياعالم جلسات انجمن اول
  
  
  
  
  
  
  
  

  :كوتاه ام يپ يكار با سامانه ها
  .د يز آشنا شويد نحوه كار با آن را نيم تا بتوانيشما آماده كرده ا ياز سامانه را برا ينجا هم نمونه ايدر ا

  

  :ستم يورود به س

ن نرم يد كه ايتوجه داشته باش... (رفاكس و ينترنت اكسپلولر ، فاير اينظ يام كوتاه در هر مرورگريجهت ورود به سامانه پ
شما  ير برايد ، صفحه زينتر را فشار دهيد و اييپ نمايت را تايآدرس سا) باشد  يج سازگار ميرا يمرورگرهاه يافزار با كل
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را  نه يرا وارد كرده و گز و رمز عبور ينام كاربرن صفحه ، يش ايشود ، پس از نما يش داده مينما
  د ييك نمايكل

  
 
 

  : صفحه نخست 
  شود  يش داده ميشما نما ير برايام كوتاه ، صفحه زيورود به سامانه پ پس از

  

  
  :م يده يح ميب توضيمنوها را به ترت

م كه شما هم اكنون پنل خود يكن يشود ، فرض م يش داده شده در باال رفرش ميصفحه نخست ، صفحه نما يك بر رويبا كل
ن يد تا آخرييرا رفرش نما ين منو صفحه اصليات با استفاده از ان آمار و اطالعيش آخرينما يد ، برايرا شارژ كرده ا

  ش داده شودياطالعات نما
  

  :عملكرد 
  

ش داده خواهد ير نمايد صفحه زييك نماينه عملكرد را اگر كليش داده شود ، گزيد نام شما نمايبا) د يجد يمشتر(  يبه جا
  :شد 
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  ديينما يمشاهده من اطالعات پنل خود را ين منو شما اخريدر ا

  
  :شارژ حساب 

  
  .باشد  يال ميستم بر حسب ريس يش داده است كه مبناين منو اعتبار شما را نمايا

مت يامك محاسبه شود قيكه مبنا بر حسب تعداد پ يباشد ، در صورت يامك نمين سامانه مبنا بر حسب تعداد پيدر ا: توجه 
 يال مير 288ن ينه التيباشد ، هز يال مير 120 ينه فارسيكه هز يزمان يعنيباشد  يبرابر فارس 2.4د ين بايامك التيهر پ

محاسبه شده  يبرابر فارس 2با ين تقريامك التيباشد و هر پ يال ميباشد ، اما مبنا بر حسب ر يار باال مين رقم بسيشود ، كه ا
  .است  
 يشتر پرداخت مين بيامك التيال بابت هر پير 50ك به يباشد شما نزد يكه مبنا بر حسب تعداد م يير سامانه هايدر سا

  . ديينما
  :شود  يش داده مير نمايد صفحه زييك نمايرا اگر كل نه يگز
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  شود يش داده مياز نمايز وجه اعتبار مورد نيا كارت جهت واريحساب و  يدر قسمت اطالعات حساب ، شماره ها

 يش داده مين نمايو الت يفارس يامك هايبازه مورد نظر جهت پمت در يمت تعرفه قيست قيل يك رويدر جدول تعرفه با كل
  شود 

  
  

  د يينما يرا مشاهده م ر ين تصوين صفحه اين همييدر پا
  

  شود يش داده مينما با باز كردن منو انتخاب 
  

  شود يش داده مير نمايك صفحه زيبا زدن شارژ الكترون
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د ، شما به بانك مورد نظر ارجاع ييك نماينه  پرداخت را كليد و گزيانتخاب كند و بانك مقصد را ييمبلغ مورد نظر را وارد نما

  .ك شارژ خواهد شد يز وجه حساب شما به طور اتوماتيد ، پس از واريشو يداده م
د ، يرا داشته باش ccv2كارت و  يخ انتقضاين تاريد رمز دوم كارت عابر بانك خود و همچنين بايجهت پرداخت آنال: توجه 
  .رند يپذ يعضو شبكه شتاب را م يه كارت هايكل ين هر بانكيپرداخت آنال ياه هادرگ

  
  
  

  :شود  يش داده مير نمايصفحه ز يزيش واريبا زدن ثبت ف

  
  .د ييمورد نظر را پر نما يلد هايف

  .اعالم شده توسط ما  ياز بانك ها يكي يعنيز شده است ، يباشد كه به آن پول وار يم يبانك مورد نظر ، بانك: توجه 
  ديق وارد كنيخ پرداخت را دقيد و تارييال وارد نمايرا به ر يد ، مبلغ پرداختييح وارد نمايمربوطه را به طور صح يلدهايلطفا ف

شما ، دراسرع  يزيمبلغ وار يشود و كارشناس مربوطه پس از بررس يش شما ثبت مينه ثبت فيگز يك بر رويپس ازكل
  شود يك شارژ ميد و حساب شما به طور اتوماتينما يد مييش شما را تايوقت ف

ز در يل نيام تعطيكاربرد دارد و در ا... ا كارت به كارت و يز به حساب يه پرداخت ها اعم از واريكل ين روش شارژ برايا
  .خواهد كرد  يدگيد نشده رسييتا يش هاياسرع وقت كارشناس مربوطه به ف

  
  :ع يارسال سر

  
  شود يباز م ييموجود در سمت چپ صفحه به صورت كشو يمنو
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به   يد فوريخواه يمكه  يباشد ، مثال در صورت يع ميارسال سر ين منويا
  ديين منو استفاده نمايد از اييامك ارسال نمايك نفر پي

  
ب باز خواهند شد يباشد كه به ترت ير ميسامانه به صورت ز ياصل يمنوها
  :شوند  يح داده ميو توض

  
  

  :ارسال 
  

  :شود  يش داده مين صفحه نمايارسال ا يمنو يك بر رويبا كل

  
  

  شوند يح داده ميب توضيمنوها به ترترين زيا يدر صفحات بعد

  :  يمنو
  :شود  يش داده مير نماين منو صفحه زيا يك بر رويبا كل

  
ن يد ، اييشماره مورد نظر خود را انتخاب نماد يتوان يش داده شده است ، شما مينما 30004968در قسمت شماره كه مثال 

  .شود  يش داده ميام نمايرنده پيگ يگوش ياست كه بر رو يشماره ، شماره ا
  .د ييپ نمايامك خود را تايامك ، پيدر قسمت متن پ
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در هر  يك حرف فارسيكه  يباشد ، در صورت يكاراكتر م 160ن يامك التيكاراكتر و هر پ 70 يامك فارسيهر پ: توجه 

  .باشد  ين ميامك التيبا نصف پيتقر ينه فارسيشود و هز يمحاسبه م يامك شما فارسيپ شود ، پين تايامك التياز پ ييجا
  :شود  يش داده مين كادر نماين همييمانده و صفحه در پايباق يپ تعداد كاراكتر هايبا شروع به تا

  
  مانده است ياراكتر از صفحه اول باقك 24د ، تعداد يينما ير مشاهده ميهمانطور كه در تصو

  :رسد  يرندگان ميگ يپ نمودن متن مورد نظر نوبت به وارد كردن شماره هايپس از تا

  
  

  :وارد نمودن شماره ها وجود دارد  ين راه برايچند
  :از اكسل  يورود – 1

  
د و ستون مربوطه را پر يل رادانلود كنيفا د ،ييل نمونه استفاده نمايگرفتن از اكسل از فا يد كه جهت وروديتوجه داشته باش

نه يد و سپس گزييوتر خود انتخاب نماياز داخل كامپ نه يل را با استفاده از گزيد و سپس فايينما

  .د ييك نمايرا كل 
  
  
  : يل متنياز فا يورود – 2
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  دييانتخاب نما يل متنيك فايد شمارها را از يتوان يباشد و شما م يهمانند اكسل م

ن سرعت يشود ، همچن يا خراب شما حذف نمي يتكرار يباشد ، شماره ها ياز اكسل و متن يكه ورود يدر صورت: توجه 
ش يدارد جهت افزا ييل شما حجم بااليكه فايشود در صورت يشنهاد مينترنت شما دارد و پيبه سرعت ا يل بستگيآپلود فا

  . د يينما pasteرندگان يگ د و در قسمتيكن يل مربوطه كپيسرعت شمارها را از فا
  :از دفترچه تلفن  يورود – 3

  
  
  
  
  
  :گر يد يكردن از مكان يا كپي يوارد نمودن شماره ها به صورت دست – 4

  
  .د يينما pasteن قسمت يد و در ايكن copyگر يد يا از مكانيد و يين قسمت وارد نمايشماره ها را در ا
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  . د ييك نماينه ارسال را كليسپس گز
  .ا نداشته باشند يشما صفر داشته باشند  يست كه اول شماره هايمهم ن: توجه 

  :شود  يش داده مين صفحه نمايا نه يگز يك بر رويپس از كل

  
ح يصح يكيبود ،  ياز شماره ها تكرار يكيح وجود داشت ، يد ، فقط دو شماره صحيهمانطور كه در شكل قبل مشاهده نمود

 يص ميح را تشخيصح يباشد كه شماره ها يم ين سامانه تنها سامانه ايپ شده بود ، اياز شماره ها نادرست تا يكيبود و 
  آورد ،  يبه عمل م يريدهد و از به هدر رفتن اعتبار شما جلوگ

شما به مخاطبان مورد نظر شما ارسال  يامك هايد و پيشو ين صفحه ارجاع داده ميشما به ا نه يپس از زدن گز
  شوند يم

  
  .باشد  يامك ميم سرعت ارسال پين سرعت ماكزميباشد ، ا يقه ميامك در دقيپ 2000امك ها حدودا يسرعت ارسال پ

 ييامكهايناموفق ، پ يامك هايامك موفق ، پيك پيامك ناموفق و يك پين صفحه نوشته شده است يد كه در اييتوجه نما
شما به سمت مخابرات ارسال نشده اند ، اعتبار كسر شده از شما در همان نترنت ير قطع شدن ايل نظيهستند كه به هر دل

 يناموفق در منو يامك هايو بازگشت اعتبار و ارسال پ يمال يمشاهده تراكنش ها( شوند  يلحظه به شما برگشت داده م
  )شوند  يح داده ميمربوطه توض
ت يرا اد... ا يرندگان يا گيد متن يتوان يد و ميشو يد مامك مجددا وارينه ارسال مجدد شما به صفحه ارسال پيبا زدن گز

  .د ييامك را ارسال نمايد و مجددا پيينما
  .دهد  يانتفال م يارسال يامكهاينه گزارش ارسال شما را به صفحه پيگز

  

  

  :  يمنو

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


م از دفترچه تلفن خود يرا به صورت مستق يد كه مخاطب خاصيهمراه خود را استفاده كرده باش ين امكان در گوشيد از ايشا
به  smsق يرا از طر يدهد كه مشخصات ين امكان را به شما مين منو ايد ، اييارسال نما يگريد يگوش يبرا smsق ياز طر
د ييره نمايرا ذخ contactن يد ايشود كه با يغام داده مين پيرنده ايگ يگوش يد و بر روييرنده ارسال نمايشخص گ يگوش

  گردد  يره ميرنده ذخيگ يمخاطب مورد نظر در دفترچه تلفن گوش contactن يره ايكه با ذخ

  

  .ش داده است يد در شكل فوق نماييل نمايد تكميتوان يكه م ياطالعات

  

  

  

  

  

  

  

  :ام ها يپ
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  :شود  يش داده مين صفحه نمايم و ايينما يك ميرا كل  يمنو ياصل ياز منوها

  

  :م يده يح ميك توضيو حذف شده را به تفك يو ارسال يافتيدر يمنوها

  :   يمنو

  شوند  يش داده ميشما نما يافتيدر يامك هاين منو گزارشات پيدر ا

  :  يمنو

  شود  يش داده ميارسال نما يامك هاين منو گزارشات پيدر ا

  

  يشود و منو يداده مش يرنده نمايا دانلود گزارش ارسال در قسمت گيرندگان با گزارش ارسال و يگ يشماره ها
گر شما را به صفحه ارسال يامك به اشخاص دين پيجهت ارسال ا  يباشد و منو يجهت ارسال مجدد ارسال نشده ها م

  دهد  يامك ارجاع ميپ

  :امكانات 

  :شود  يش داده مين صفحه نمايم و ايينما يك ميرا كل  يمنو ياصل ياز منوها
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  شوند يمح داده يك توضيفوق به تفك يمنوها

  :  يمنو

  شود  يش داده مير نماين منو صفحه زيا يك بر رويپس از كل

  

  ن بخش وارد شده انديتست قبال در ا يكه اشخاص برا

  دييك نمايكل  يمنو يد ويك شخص بايحال جهت ورود 
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شما  يست گروه هايبه لن گروه يد ، اييك نمايرا كل نه ي، گز) درصورت لزوم(حات يپس از وارد نمودن نام گروه و توض
د ، پس از ساخت گروه بر ييجاد نمايا... ان ، دوستان ، اقوام و يمشتر: ر ينظ ييد گروه هايتوان ياضافه خواهد شد ، مثال شما م

  :شود  يش داده مين صفحه نمايك ايد ، پس از كلييك نمايكل  يمنو يرو

  

باشد  يل مين بخش شماره موباين مورد در ايد كه مهمتريداشته باشد ، توجه يين صفحه مشخصات مورد نظر را وارد نمايدر ا
 يخ مناسبت جهت منويخ تولد و تاريامك هوشمند و تاريارسال پ يت برايباشد ، جنس ينم يه موارد اجباريو وارد نمودن بق

  .ند يگو يك ميداد خاص را در زمان مشخص شده تبريا رويداد خاص كاربرد دارند و تولد يا رويك تولد يتبر

  باشد... خ اتمام اشتراك شخص و يمه خودرو ، تاريخ اتمام بيتواند ، سالگرد ازدواج ، تار يخ مناسبت ميتار
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د ، مخاطب ييك نمايكل نه يگز يد و بر رويين را انتخاب نمايمربوطه گروه مخاطب يلد هايپس از پر نمودن ف
  .گردد  يمورد نظر شما اضافه م

  :ن منوها وجود دارند يتلفن ان صفحه دفترچه ييدر پا

  

ش داده ين صفحه نمايا  يك كردن بر رويباشد ، پس از كل يل اكسل ميگرفتن از فا يجهت ورودنه يگز
  :شود  يم

  

ن را يد  و گروه مخاطبييل نمونه استفاده نمايل اكسل حتما از فايد كه جهت وارد نمودن شماره ها از فايتوجه داشته باش

د ، شماره ها ييك نمايرا كل نه يد و گزييانتخاب نما نه يل را با استفاده از گزيو فاد ييانتخاب نما
  ل اكسل شما وارد پنل شما خواهند شد ياز فا

شوند و  يامك انتقال داده مين انتخاب شده شما به صفحه ارسال پيشماره مخاطب   يمنو يك بر رويپس از كل
  دييامك ارسال نماين گروه پيا د بهيتوان يپ متن مورد نظر ميپس از تا

  شود  يش داده مين صفحه نمايا  يمنو يك بر رويپس از كل
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د و سپس متن را ييرا وارد نما يا خانم و نام و نام خانوادگي ين ، واژه آقايامك گروه مشتركيپ يد ابتدايتوان يمثال شما م

  د ييك نمايرا كل د و دكمه ييد و گروه را انتخاب نماييپ نمايتا

  .باشد  ين سامانه ميباشد و از امكانات منحصر به فرد ا يار پر كاربرد ميام كوتاه با نام بسين منو جهت ارسال پيا

  

  :  يمنو

  رد يگ يمورد استفاده قرار م يمسابقه و نظرسنج ين منو جهت برگزاريا

 يد و قرعه كشيد ، نمودار بسازيمسابقه برگزار كنا ي يد نظرسنجيتوان يم يونيزيتلو ير برنامه هايا سايهمانند برنامه نود و 
  ديكن

ش داده ير نمايد ، صفحه زييك نمايكل  يمنو يو مسابقه بر رو ينظرسنج يمنو يك بر رويپس از كل
  :شود  يم
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  د ييپ نمايا مسابقه را تاي يسئوال نظرسنج

  شود يافت ميامك توسط آن درياست كه پ يرنده ، شماره ايشماره گ

د ير رها كنيين بازه را بدون تغيندارد ا يتيا مسابقه شما محدودي يكه زمان نظرسنج يد ، در صورتين كنييتع يزمان ك بازهي

  .د ييك نمايرا كل نه يو گز

  

  :شود  يش داده مين صفحه نمايحال ا

  

  دييرا پرنما يخال يلدهايد و فييك نمايكل  ينه ها برروين گزييتع يبرا
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امك ، يرا مدنظر داشته است و متن پ ينه عاليفرستند تا اعالم كند كه گز ياست شخص به سامانه م يعددا يد واژه كلمه يكل
د و اگر كه شما مسابقه برگزار يبگذار ين منو را خاليد ايتوان يشود ، م يشركت كننده ارسال م ياست كه در پاسخ برا يمتن
  دييك نمايكل  يد و سپس بر روييماك را فعال نين تيباشد ا يح مينه پاسخ صحيد و گزيكن يم

  .د يب بسازين ترتيز به هميمد نظر را ن ينه هايز گزيسا

  يك بر روينفر در مسابقه ما شركت كردند ، كل 5م و يف ساختي، متوسط و ضع ينه عاليما به طور مثال سه گز
  :شود  يش داده مين صفحه نمايا
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ا يد يرياكسل بگ يد و خروجيش دهيرا درخواست نما ينكه تعداد خاصيا ايد ييرا انتخاب نما ينه خاصيد گزيتوان يكه شما م
  د يچاپ كن

ر ين منو ، صفحه زيا يك رويشود و با كل يش داده مير نماين منو صفحه زيا يك رويباشد با كل يم  يبعد يمنو
د قرعه انتخاب يچند نفر را به قح داده اند يكه جواب صح ين شركت كنندگانيد از بيتوان يشود و شما م يش داده مينما
  د يينما

  

ش ير نماين منو صفحه زيا يك رويباشد با كل يم يد منويمشاهده كرده ا يونيزيتلو يكه در برنامه ها يبعد يمنو
  را انتخاب نكرده بود  3نه يگز يما كس يشود ، در نظرسنج يداده م
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  :د يير مشاهده نمايز يا به صورت هاي يا دو بعدي يبعدد به صورت سه يتوان ي، م يله اينمودار ها را به جز م

  يره اينمودار دا –

 

 

 

 

 

  :وسته ينمودار پ –
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 : ينمودار خط -

  

  
  
  
  
  
  
 

 :نمودار رادار  -
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 : ينمودار هرم -

  

  

  

  :  يمنو
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متن  امك به سامانه به صورت يك پيل خود با ارسال يد از موبايتوان ين منو ميبا استفاده از ا
  دييرا به گروه مورد نظر ارسال نماامك يپ

  :شود  يش داده مين صفحه نمايا  يك بر رويل و كليارسال از موبا يمنو يك رويبا كل

  

ك يكل نه يگز يح داده شده است ، پس از پركردن منوها بر روير توضين بخش در تصويالزم جهت ا ييراهنما
  گرددجاد يت ايل شما با موفقيد تا ارسال از موبايينما

  :  يمنو
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 يامك را براين منو شما متن پيد ، در اين كردييا مناسبت تعيخ تولد ين خود تاريمخاطب يدر قسمت دفترچه تلفن ، شما برا
  يك بر روين منو و كليا يك بر رويد ، پس از كليينما يپ ميخ خاص تايك در تاريارسال اتومات

  :شود  يش داده مين صفحه نمايا

  

رنده يگ يكند و برا يوتر عمل ميباشد ، همانند نام فولدر در كامپ يامك مناسبت مين پيا يمورد نظر شما برانام : عنوان 
  شود يامك ارسال نميپ
د و گروه ييا مناسبت انتخاب نمايخ تولد يخ ارسال را تاريد و تاريپ كنيامك را تايد و متن پيينما يلد ها را انتخاب ميف

  د ييك نمايرا كل نه يد و گزيب كنن مورد نظر را انتخايمخاطب
  .د يگو يك ميا مناسبت مورد نظر شما را تبرين شده تولد ييخ تعينرم افزار در تار
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  :   يمنو
عدد  يد ، مثال اگر شخصييجاد نمايامك ايرا در سامانه پ يخودكار و هوشمند يد پاسخگويتوان يامك ميپ يبا استفاده از منش

 يمت برايست قيمت را ارسال كرد ليا مثال اگر كلمه قيد ، يمت شما را ارسال نمايست قيرا به سامانه ارسال كرد ، سامانه ل 1
را كه شما  يكه كلمه خاص يدهد و در صورت يتر عبور ميك فليرا از  يافتيدر يامكهايستم پين سيارسال گردد ، در واقع ا يو

  .د ينما يشخص ارسال م يد برايف كرده ايرا كه شما تعر يد ، پاسخير مشاهده نمالتيد ، در فيف كرده ايتعر
  
ن يا يك رويد ، پس از كلييك نمايرا كل نه يامك ، گزيپ يمنش يمنو يك بر روينكار پس از كليا يبرا

  :شود  يش داده ميباشد ، نما يكه در صفحه بعد م يريمنو تصو
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ست كه شما ين يازيباشد ، اما ن يار كامل و جامع مين بخش از سامانه بسيدر هر بخش داده شده است ، ا يحات كافيتوض
  .د يه منوها را پر كنيكل
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د ، مثال فقط به دارندگان همراه ييلتر نمايل فرستنده فيافت ها را بر حسب شماره موبايد دريتوان يم: ل فرستنده يشماره موبا
  اول پاسخ ارسال شود 

  
  

فرستنده ارسال  ين شده توسط شما را براييد و سپس پاسخ تعيينما يم يرا بررس يافتيامك درينرم افزار متن پ: امك يمتن پ
  د ينما يم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : يبانيپشت

  :شود  يش داده مين صفحه نمايم و ايينما يك ميرا كل  يمنو ياصل ياز منوها
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  :  يمنو

د ، ييك نماين منو كليا يبر رو يبانيباشد ، جهت درج سئواالت و درخواست پشت يسامانه م ين بخش هاين منو از مهمتريا
 يد ، بر رويافتيكه پاسخ را نيد و در صورتيل راهنما به دنبال پاسخ سئوال خود بگردياما قبل از درج درخواست در فا

  :شود  يش داده مير نمايد ، سپس صفحه زييك نمايكل 
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د ، ييانتخاب نما يمنو را به درست ت يد و در قسمت فورييسئواالت خود انتخاب نما يرا برا يلطفا عنوان مناسب
 يشركت كمك م يبانيبخش پشت يت بنديت درخواست شما درست درج شده باشد ، در انتخاب و الويكه فور يدر صورت

  ديينما يافت ميعتر پاسخ را درياد سريت زيد با انتخاب فوريداشته باش يفور يبانياز به پشتيكه خودتان ن يد و زمانيينما

د و درصورت بروز مشكل در سامانه لطفا محل يح دهيح و شفاف توضيامك ، درخواست خود را كامال صريدر قسمت متن پ
ز آن قسمت از سامانه را يد و نيينما يد و لطفا قبال از درج درخواست حتما همه موارد را بررسييق بروز مشكل را درج نمايدق

  د ييتست نما

شود و كارشناس مربوطه در اسرع وقت به  يام شما ثبت ميد ، پييك نمايكل نه يگز يپ متن بر رويپس از تا
د ، ييفرما يد خودداريجد يد با همان محتوايكت جديد و از درج تيصبر كن ييدهد ، لطفا تا زمان پاسخگو يشما پاسخ م

ل يموبا يكت شما پاسخ داده شده است براينكه تيبر ا يامك مبنيك پيكت شما در سامانه ، يت يين پس از پاسخگويهمچن
  .ست ين يين صفحه تا زمان پاسخگويبه چك كردن مداوم ا يازيگردد ، پس ن يشما ارسال م

تا همان د ييكت درج نمايد ، مورد را در همان تين مورد داشتيدر هم يگريكه سئوال د يافت پاسخ در صورتيپس از در
  كارشناس به شما پاسخ دهد

ن يده است حتما با استفاده از ايان رسيكه كار شما با سامانه به پايباشد كه در صورت يم  يمنو يبعد ياصل يمنو
  . دينه از سامانه خارج شويگز
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  : منابع 
    www.silkco.irسایت شرکت الوان گستر بهاران  

  www.bpd.irسایت شرکت بهنگام پردازش داده ها    
 www.magfa.irسایت شرکت مگفا   

 www.tct.irسایت شرکت مخابرات ایران   
  www.ashyane.orgسایت گروه امنيتی آشيانه  
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