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 :وحًٌ يريد تٍ ساماوٍ

 

ٔشاخقٝ فشٔٛدٜ ٚ سٚی ِیٙه  www.SunwaySMS.comخٟر ٚسٚد تٝ سأا٘ٝ ٔذیشیر خیاْ وٛزاٜ ٚ اسسفادٜ اص آٖ، تٝ ٚب سایر 

 (1. )وّیه ٕ٘اییذ ] ٚسٚد ٔطسشویٗ تٝ سأا٘ٝ [

 

 .وٙیذسا ٚاسد ( ور تٝ ضٕا افالْ ضذٜوٝ اص عشف ضش)دس ایٗ تخص ٘اْ واستشی . 1

 .ٚاسد وٙیذ دس ایٗ تخص سٔض فثٛس سا. 2

  .ٚاسد سأا٘ٝ ٔی ضٛیذ (ٚاسد ضذٜ ٘اْ واستشی ٚ سٔض فثٛس دس غٛسذ غحر)ٔٝ تا وّیه تش سٚی ایٗ دن. 3

http://www.sunwaysms.com/
http://sms.sunwaysms.com/
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ویثٛسد ٔداصی وّیه وشدٜ ٚ سٔض  تش سٚی آیىٖٛ(  ٞا Keyloggerٌیشی اص ضٙٛد سٔض فثٛس زٛسظ خّٛ )خٟر حفؼ أٙیر تیطسش . 1

 .ٕ٘اییذفثٛس خٛد سا اص عشیك آٖ ٚاسد 

 :صفحٍ اصلی

 

 (سدٖ ایٗ ِیٙه، اص سایش غفحاذ تٝ غفحٝ اغّی ٞذایر ٔی ضٛیذتا وّیه ن)غفحٝ اغّی . 1
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 .اسر ضذٜتٝ ٘اْ ٚی ثثر اسر وٝ سأا٘ٝ  ضخػی٘طاٖ دٞٙذٜ ٘اْ . 2

 .٘طاٖ دٞٙذٜ زاسیخ ٚ سافر آخشیٗ تاصدیذ اص سأا٘ٝ اسر. 3

 .دس ایٗ تخص ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد  (ضاسط اسساَ) افسثاستالیٕا٘ذٜ . 4

 .ٔا٘ذٜ افسثاس ٚ زقذاد وُ خیاْ ٞای اسساِی ٚ دسیافسی سا ٕ٘ایص ٔی دٞذایٗ تخص ٔیضاٖ تالی. 5

 .ٔی تاضذ ... (ایشا٘سُ ٚ  ،ٕٞشاٜ اَٚ) دس اخشازٛس ٞای ٔخسّف  SMS ٚ دسیافرالزیٗ / فاسسی٘طاٖ دٞٙذٜ زقشفٝ اسساَ . 6

 .خیأه ٞای آٔٛص٘ذٜ. 7

ٔغاِقٝ ضٛد ، خیاْ ٞایی وٝ تا  سً٘ لشٔض  ٚ صسد ٔطخع ضذٜ حسٕا ٜ تاخیاْ ٞایی ن)  ی ٔشزثظ تا واستشی سأا٘ٝاعالفیٝ ٞا ِیسر. 8

 (خثاس ٚ اعالؿ سسا٘ی داسدسً٘ آتی ٚ سثض ٔطخع ضذٜ تیطسش خٙثٝ ا

 .ٕ٘ٛداس دایشٜ ایی آٔاس اسساَ دس ٔاٜ ٞای ساَ. 9

 .فثٛس خٛ سا زغییش دٞیذ٘طاٖ دٞٙذٜ اعالفاذ واستشی ضٕاسر ٚ ٕٞچٙیٗ ضٕا ٔی زٛا٘یذ تا اسسفادٜ اص ایٗ تخص سٔض . 10

 ( 63، غفحٝ زٛضیحاذ وأُ دس تخص ضاسط افسثاس ) تا اسسفادٜ اص ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ افسثاس خٛد سا افضایص دٞیذ. 11

 .ٕ٘اییذاسسفادٜ  سیسسٓحسٕا اص ایٗ دوٕٝ خٟر خشٚج اص  ،خس اص ازٕاْ واس تا سأا٘ٝ. 12
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خس اص تاص ضذٖ ٔٙٛ ٔی زٛا٘یذ آیسٓ ٔٛسد ٞا  ٔٙٛتا وّیه تش سٚی ٞش یه اص  ٞسسٙذسأا٘ٝ دس تش ٌیش٘ذٜ زٕأی أىا٘اذ  ٞاایٗ ٔٙٛ. 1

 .٘ؾش سا ا٘سخاب وٙیذ

 .سٚص ٞای ٔاٜ اسر تٝ زفىیه٘طاٖ دٞٙذٜ آٔاس اسساَ . 2

 .خٟر دسسشسی سشیـ تٝ غٛسذ آیىٖٛ تٝ ٕ٘ایص دس آٔذٜ دس ایٗ لسٕر زٕأی أىا٘اذ سأا٘ٝ. 3

 .ذ زػٛیشیٔحُ ٕ٘ایص افال٘ا. 4

 دفتر تلفه

 :مذیریت گريٌ َا

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ اص ٔٙٛی دفسش زّفٗ غفحٝ ریُ( ٜ ٞأذیشیر ٌشٚ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 :دٞی ضٛ٘ذ ٔمذاس تٝ ضشح ریُزٛخٝ داضسٝ تاضیذ خٟر ایداد یه ٌشٜٚ خذیذ زٕأی فیّذ ٞا تایذ 

 .٘یٌٓشٜٚ سا ٚاسد ٔیه( فاسسی)دس ایٗ لسٕر ٘اْ . 1

ِٚی تا  اخثاسی ٘یسرٌشٜٚ ٚاسد وشدٖ ٘اْ الزیٗ اِثسٝ  .ثثر ٕ٘اییذتشای ٌشٜٚ خذیذ ا٘سخاب وشدٜ ٚ دس ایٗ لسٕر  یه ٘اْ الزیٗ. 2

 .اسسفادٜ ٕ٘اییذ (اسر تخص ٞایی تقذی تٝ زٛضیح آٖ خشداخسٝ ضذٜوٝ دس )خذٔاذ ٞٛضٕٙذ  أىاٖآٖ ٔی زٛا٘یذ اص  دسج

ٔطشٚط تٝ )ٔٛسدی  خٟر ا٘سخاب ٔخاعثیٗ فضٛ آٖ ٌشٜٚ دس اسساٌَشٜٚ ٞا  ٍٞٙاْ ٕ٘ایصِیسر آٟ٘ا ٚ ٜ ٞا دس اِٚٛیر ٕ٘ایص ٌشٚ. 3

ایٗ وٝ زیه ٕ٘ایص ٌشٜٚ ٞای دفسش زّفٗ ٚ أىاٖ اسسفادٜ اص ضٕاسٜ ٞای آٖ دس اسساَ ٔٛسدی سا اص ٔٙٛی زٙؾیٕاذ فقاَ وشدٜ 

 (تاضیذ

 .ٕ٘ایص ٔی دٞذ آٟ٘أأی اعالفاذ ٔشتٛعٝ تٝ ِیسر ٌشٜٚ ٞای ٔٛخٛد دس دفسش زّفٗ سا تٝ ٕٞشاٜ ذ. 4
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 .ٕ٘اییذٚ ٔدذدا رخیشٜ  اغالحٌشٜٚ سا آٖ ٚ اِٚٛیر  (الزیٗ/فاسسی) ٘أْی زٛا٘یذ خّٛی ٞش ٌشٜٚ آیىٖٛ ٚیشایص تا وّیه تش سٚی . 5

 

 فشْ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ تا وّیه تش سٚی ایٗ دوٕٝ . 6

 

 .ٖ زیه وٙاس ٞشوذاْ  اص حاِر ٞا، ٌشٜٚ ٔٛسد ٘ؾش سا حزف وٙیذٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ تا فقاَ وشد

 : وکتٍ

 سا ٌشٜٚ ٔٛسد ٘ؾش تخصٚ تا وّیه ٔٙٛی وشوشٜ ای ایٗ  )حزف ٌشٜٚ ٚ ا٘ماَ ضٕاسٜ ٞا تٝ ٌشٜٚ دیٍش( دس غٛسذ فقاَ وشدٖ زیه

 .وّیه وٙیذ )ا٘داْ فّٕیاذ ( دوٕٝ خٟر اضافٝ وشدٖ ضٕاسٜ ٞا ا٘سخاب ٚ تٝ سٚی

یه ٌشٜٚ خذیذ تشای ضٕا ( ٘اْ ٌشٜٚ، ٘اْ الزیٗ ٚ اِٛیر)٘سخاب دٚ یا چٙذ ٌشٜٚ ٚ وّیه ایٗ ٌضیٙٝ غفحٝ ٚاسد وشدٖ اعالفاذ تا ا. 7

تٝ ٚخٛد ( اص ادغاْ دٚ یا چٙذ ٌشٜٚ ا٘سخاب ضذٜ) تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ٚ تا ٚاسد وشدٖ ٔطخػاذ ٚ وّیه دوٕٝ رخیشٜ یه ٌشٚ خذیذ

 .ٔی آیذ

  :جذیذ شمارٌافسيدن 

اص  (افضٚدٖ ضٕاسٜ خذیذ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ . ٜ ضٕاسٜ ٞای خذیذ سا اضافٝ وٙیٓدفسش زّفٗ، حاَ ٚلر آٖ سسیذٜ نٌشٜٚ دس  ایدادخس اص 

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ٔٙٛی دفسش زّفٗ غفحٝ ریُ
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أىاٖ اضافٝ ) .س آٖ سا فقاَ ٔی وٙیٓدس ٞش ٌشٜٚ زیه وٙا خٟر ثثر ضٕاسٜ ؛ٔی دٞذ ٕ٘ایص دفسش زّفٗ سأٛخٛد دس ٌشٜٚ ٞای  -1

 (ٚخٛد داسد٘یض ٌشٜٚ  یٗوشدٖ یه ضٕاسٜ دس چٙذ

تٝ زٛضیح آٖ اضافی  ایٜوٝ دس تخص فیّذ) خذیذی ٘یضضٕا ٔی زٛا٘یذ اص فیّذ ٞای  ،ٔٛخٛد دس لسٕر ضٕاسٜ ٞافیّذٞای تٝ خض . 2

دس ا٘سٟای تخص ضٕاسٜ ٞا ایٗ فیّذ  ،وذاْ اص فیّذ ٞای اضافٝتا وّیه تش سٚی ٞش خٟر ا٘داْ ایٗ أش  .ٕ٘اییذاسسفادٜ  (ٔی خشداصیٓ

 .اضافٝ خٛاٞذ ضذ وٝ ضٕا ٔی زٛا٘یذ اعالفاذ ٔشتٛط سا دس آٟ٘ا ٚاسد ٕ٘اییذ

 

 .ٕ٘اییذحزف  ٞا آٖ سا اص لسٕر ضٕاسٜٔی زٛا٘یذ  ،فیّذ اضافیتاالی تا وّیه دوٕٝ ضشتذس  دس ٘ؾش داضسٝ تاضیذ

 ٕٞضٔاٖوشدٖ اضافٝ خٟر سغش خذیذ  ،تٝ زقذاد فذد ٚاسد ضذٜ ]خذیذ اضافٝ ضٛدسغش  [یه دوٕٝ تا ٚاسد وشدٖ یه فذد ٚ وُ. 3

 .ایداد ٔی ضٛدچٙذیٗ ضٕاسٜ تٝ 

اص دٚ ٘ٛؿ  داضسٝ تاضیذ ایٗ فیّذ ٞا زٛخٝ. وٙیٓ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ ٔمذاس دٞیفیّذ ٞایی وٝ خٟر ٚاسد وشدٖ یه ضٕاسٜ خذیذ تایذ . 4

ٖ غٛسذ وٝ دس ٍٞٙاْ ٚاسد وشدٖ فیّذ ٞای زاسیخی ٔثُ زاسیخ زِٛذ یه زمٛیٓ تشای ضٕا تاص ٔی ضٛد ٚ تٝ ای ٞسسٙذزاسیخ یا ٔسٗ 

 .تا وّیه تش سٚی آٟ٘ا ٔمذاس دٞی وٙیذ ٘یضفیّذ ٞای ٔسٙی سا . ضٕا ٔی زٛا٘یذ زاسیخ ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا ا٘سخاب وٙیذ

 .ضٕا تٝ ٌشٜٚ ٞای ٔٛسد ٘ؾش اضافٝ ٔی ضٛدٚاسد ضذٜ ضٕاسٜ ٞای خذیذ  ،دس ٟ٘ایر تا وّیه تش سٚی دوٕٝ رخیشٜ اعالفاذ

  :وکتٍ

 .اخثاسی ٔی تاضذٔٛتاتُ دس ایٗ غفحٝ فمظ ا٘سخاب ٌشٜٚ ٚ ٚاسد وشدٖ ضٕاسٜ 

 :افسيدن تازٌ ای شمارٌ

 .آیذ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی ریُاص ٔٙٛی دفسش زّفٗ غفحٝ  ]افضٚدٖ تاصٜ ای ضٕاسٜ[تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .ٔی زٛا٘یٓ ٌشٜٚ ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا خٟر اضافٝ وشدٖ ضٕاسٜ ٞای خذیذ ا٘سخاب وٙیٓ ،س سٚی ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ایتا وّیه ب. 1
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 .تا ا٘سخاب ایٗ حاِر سأا٘ٝ ضٕاسٜ ٞایی سا تٝ غٛسذ خطر سش ٞٓ تشای ضٕا ایداد ٔی وٙذ. 2

 .دس ایٗ وادس زقذاد ضٕاسٜ ٞای ٔٛسد ٘یاص سا ٚاسد ٔی وٙیذ. 3

 .سا دس ایٗ وادس ٚاسد ٔی وٙیذ ضٕاسٜ آغاصیٗ. 4

 : مثال

 .ایداد ضٛدتٝ تقذ  (09123333333)اص ضٕاسٜ فذد ( 1000)تٝ زقذاد 

 

 .تشای ضٕا ایداد ٔی وٙذ (Random)تا وّیه تشسٚی ایٗ ٌضیٙٝ سأا٘ٝ ضٕاسٜ ٞایی سا تٝ غٛسذ ازفالی . 1

 .یا٘ی سا ٔطخع ٔی وٙیذٖ ٚ ضٕاسٜ خاد ٘یاص، ضٕاسٜ آغاصیدس ایٗ سٝ وادس تٝ زشزیة زقذاد ضٕاسٜ ٔٛس. 2

 :مثال

 .ایداد ضٛد( 09124444444)زا ( 09123333333) ٔیاٖ ضٕاسٜ فذد( 1000)تٝ زقذاد 

تا زائیذ ایٗ وادس ضٕاسٜ ٞا دس ٌشٜٚ ، ضٕاسٜ ٞای ایداد ضذٜ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ ریُدوٕٝ ثثر ضٕاسٜ ٞا وادس  خس اص وّیه تش سٚی

 .ٔطخع ضذٜ ثثر ٔی ضٛ٘ذ
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 :زيدن گريَی شمارٌاف

واستشد ایٗ أىاٖ صٔا٘ی  .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی دفسش زّفٗ غفحٝ  ]افضٚدٖ ٌشٚٞی ضٕاسٜ[تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

یىی اص ٌشٜٚ ٞای دفسش تٝ ... اسر وٝ ضٕا تخٛاٞیذ چٙذیٗ ضٕاسٜ سا تذٖٚ ٚاسد وشدٖ اعالفاذ اضافی ٕٞچٖٛ ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی ٚ 

 .ٚاسد وٙیذ زّفٗ

 

دوٕٝ  تش سٚی تا وّیه( تٝ اضافٝ ٞفر سلٓ ،وذ ضٕاسٜ ٕٞشاٜ)ٔٛسد ٘ؾش تا فشٔر دسسر ایٗ لسٕر خس اص ٚاسد وشدٖ ضٕاسٜ دس . 1

٘ذاسد ٚ ضٕا تٝ ٞش زقذاد زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ ٚاسد وشدٖ ضٕاسٜ دس ایٗ تخص ٔحذٚدیسی . ٚاسد ٔی ضٛد ریُضٕاسٜ تٝ وادس اضافٝ، 

  .ضیذ ٔی زٛا٘یذ دس ایٗ تخص ضٕاسٜ ٚاسد وٙیذوٝ ٔایُ تا

 .دس ایٗ وادس ٔی زٛا٘یذ زٕأی ضٕاسٜ ٞایی وٝ اضافٝ وشدٜ ایذ سا ٔطاٞذٜ وٙیذ. 2

 .تا ا٘سخاب ضٕاسٜ اص وادس تاال ٚ وّیه تٝ سٚی ایٗ دوٕٝ ضٕاسٜ ٔٛسد ٘ؾش اص ِیسر حزف ٔی ضٛد. 3

 .سٜٚ ٔٛسد ٘ؾش سا خٟر ثثر ضٕاسٜ ٞا ا٘سخاب وٙیذتا وّیه تش سٚی ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ٔی زٛا٘یذ ي. 4

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ضٕاسٜ ٞای ٚاسد ضذٜ تٝ ٌشٜٚ ٔٛسد ٘ؾش اضافٝ ٔی ضٛد. 5
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 :Excelيريد شمارٌ از طریك فایل 

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی دفسش زّفٗ غفحٝ ( Excelٚسٚد اعالفاذ اص فایُ )تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 :  ٔذ ٘ؾش داضسٝ تاضیذسا ریُ دٚ ٘ىسٝ تایذ  Excelاص فایُ  ٚ سایش اعالفاذ ٔخاعثیٗ ذ ٚاسد وشدٖ ضٕاسٜ ٞاخٝ

 Excelفایُ ٚ ٘ىسٝ دْٚ ایٗ وٝ سدیف اَٚ  تاضذ( XLSخسٛ٘ذ ) Excel 97-2003  ٘ىسٝ اَٚ ایٗ وٝ فشٔر فایُ اوسُ تایذ ساصٌاس تا

 .ٚ٘ذتٝ ٘اْ دادٜ ٞا اخسػاظ داسد ٚ ٘ثایذ حزف ش

 .تا وّیه ایٗ ِیٙه ٔی زٛا٘یذ فایُ اوسُ ٕ٘ٛ٘ٝ سا داّ٘ٛد وٙیذ. 1

 

 :وکتٍ

ضٕاسٜ ٞای ضٕا اضافٝ ٔی ضٛد ٚ ٚاسد وشدٖ ( Mobile)زٟٙا تا خش وشدٖ سسٖٛ  ،ٚسٚد اعالفاذاص زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ دس ایٗ ٘ٛؿ 

تشای . ٘خٛسدٜ تالی تٕا٘ذدسر  آٖی ٔا٘ذٖ یه سسٖٛ تایذ سغش اَٚ َدس غٛسذ خادس ٘ؾش داضسٝ تاضیذ . اعالفاذ اِضأی ٘یسرسایش 

 .٘ثایذ خان ضٛد (Name)  سغش  (Name)ٔثاَ دس غٛسذ خاِی ٔا٘ذٖ سسٖٛ 

 .اسر آٖ ٚاسد ضذٜ صیشٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ اعالفاذ ٔشتٛط تٝ ٞش تخص دس 

ُ
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 .وٙیذ ا٘سخابٔی زٛا٘یذ فایُ اوسُ ٔٛسد ٘ؾش سا اص داخُ سیسسٓ خٛد (Browse)تا وّیه تش سٚی دوٕٝفایُ وشدٖ خس اص آٔادٜ. 2

 .ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ٔی زٛا٘یذ ٌشٜٚ ٔٛسد ٘ؾش سا خٟر ثثر ضٕاسٜ ٞا اص فایُ اوسُ ا٘سخاب وٙیذ تا وّیه تش سٚی. 3

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ضٕاسٜ ٞای ٔٛخٛد دس فایُ اوسُ ضٕا دس ٌشٜٚ ا٘سخاب ضذٜ ثثر ٔی ضٛد. 4

 :لیست شمارٌ َا

 .تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذتشای ضٕا  ریُاص ٔٙٛی دفسش زّفٗ غفحٝ ( ِیسر ضٕاسٜ ٞا)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

تش اساس خاسأسش ٞایی وٝ دس ایٗ لسٕر ٚاسد ٔی وٙیذ ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٚ یا ضٕاسٜ ٞایی سا ٔٛسد خسسدٛ لشاس دٞیذ خاسأسش ٞایی . 1

ضذٜ  تا وّیه دوٕٝ خسسدٛ ، ضٕاسٜ ٔٛسد ٘ؾش تش اساس خاسأسش ٞای زقییٗ... . ٘ؾیش ٘اْ ٌشٚٞی وٝ ضٕاسٜ دس آٖ ثثر ضذٜ،ضٕاسٜ ٚ 

 .خسسدٛ ٔی ضٛد

 .ٕ٘ایص دس غفحٝ ضٕاسٜ ٞای خسسدٛ ضذٜ سا ٔطخع ٔی وٙذ لاتُ زقذاد. 2

 .تا ا٘سخاب یه یا چٙذ ضٕاسٜ ٚ وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ تشچسة ٔٛسد ٘ؾش سا تٝ ضٕاسٜ ٞای ا٘سخاب ضذٜ اخسػاظ دٞیذ. 3

 .سٜ ٞای ا٘سخاب ضذٜ خیاْ وٛزاٜ اسساَ وٙیذتٝ ضٕاتا ا٘سخاب یه یا چٙذ ضٕاسٜ ٚ وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ . 4

 .تا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ یه خشٚخی چاخی اص ٘سیدٝ خسسدٛ دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی ٌیشد. 5

 .تا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ یه خشٚخی تٝ غٛسذ فایُ اوسُ اص ٘سیدٝ خسسدٛ دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی ٌیشد. 6

 .ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٞای ا٘سخاب ضذٜ سا حزف وٙیذتا ا٘سخاب یه یا چٙذ ضٕاسٜ ٚ وّیه ایٗ ٌضیٙٝ . 7
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 (.دساسسفادٜ اص ایٗ اتضاس دلر وٙیذ) تا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ زٕأی ضٕاسٜ ٞای ٔٛخٛد دس دفسش زّفٗ حزف ٔی ضٛد. 8

 .ٚ دٚتاسٜ رخیشٜ وٙیذ ٔٛسد ٚیشایص لشاس دادٜتا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٔٛسد ٘ؾش سا . 9

 :فیلذ َای اضافی

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی دفسش زّفٗ غفحٝ ( فیّذ ٞای اضافی)ا٘سخاب ٌضیٙٝ  تا

 

 :تًجٍ

 .سا دس اخسیاس داس٘ذ( زثشیىاذ)زٟٙا تشای واستشا٘ی فقاَ اسر وٝ ٔاطَٚ ( فیّذ ٞای اضافی)ٔاطَٚ 

 .فیّذ خذیذ سا ٚاسد ٔی وٙیٓ (فاسسی) دس ایٗ لسٕر فٙٛاٖ. 1

 .تشای فیّذ اضافٝ دس ٘ؾش ٌشفسٝ ٚ دس ایٗ تخص ٚاسد ٔیىٙیٓ یه ٘اْ الزیٗ. 2

 .سا ٔطخع ٔی وٙیٓ( ٔسٗ یا زاسیخ)٘ٛؿ فیّذ اضافی  ،تش سٚی ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای نتا وّی. 3

 .یه سغش خذیذ اضافٝ ٔی ضٛد ،تا وّیه ایٗ ِیٙه. 4

 .زغیشاذ افٕاَ ضذٜ ثثر ٔی ضٛد ،تا وّیه ایٗ دوٕٝ. 5
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 ارسال

 :دیارسال مًر

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر اسساَ غفحٝ ( اسساَ ٔٛسدی)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

تٝ یه زقذاد ضٕاسٜ ٔحذٚد تٝ غٛسذ ٌضیٙطی سا داضسٝ  SMSایٗ سٚش ٍٞٙأی ٔٛسد اسسفادٜ لشاس ٔی ٌیشد وٝ ضٕا لػذ اسساَ 

 .تاضیذ

ٚ دس  اسسفادٜ ٘طٛد ضٕاسٜ 15تشای تیص اص ( ٚاسد وشدٖ ضٕاسٜ ٞا تٝ غٛسذ دسسی تٝ دِیُ)زٛغیٝ ٔی ضٛد اص ایٗ ٘ٛؿ اسساَ : وکتٍ

 .اسسفادٜ وٙیذ اسساَ ٌشٚٞیغٛسزی وٝ لػذ اسساَ تٝ تیص اص ایٗ زقذاد سا داضسیذ اص 

 ایٗ فالئٓ یه سإٞٙای خأـ دس ٔٛسد تخص تش سٚی ٘طاٖ دٞٙذٜ سإٞٙای سأا٘ٝ اسر دس غٛسذ وّیه ایٗ فالٔر  :وکتٍ

 .ٔٛسد ٘ؾش تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ

ایٗ  ،تاضیذ اخسػاغی چٙا٘چٝ ضٕا داسای تیص اص یه ضٕاسٜ. ٌیشد ٘طاٖ دٞٙذٜ ضٕاسٜ ای اسر وٝ اسساَ اص آٖ غٛسذ ٔی. 1

 .لسٕر تٝ غٛسذ یه ٔٙٛی وشوشٜ ای دس آٔذٜ وٝ ضٕا ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٔٛسد ٘ؾش سا خٟر اسساَ ا٘سخاب وٙیذ

تٝ ایٗ غٛسذ وٝ ضٕاسٜ سا تا فشٔر دسسر . سا تٝ غٛسذ دسسی ٚاسد وٙیذ (ٌیش٘ذٌاٖ) ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ،اص ایٗ لسٕر تا اسسفادٜ. 2

 .دس وادس ٚاسد وشدٜ ٚ سدس تش سٚی دوٕٝ اضافٝ وّیه وٙیذ، خٟر ٚاسد وشدٖ ضٕاس ٞای تقذی ٕٞیٗ فُٕ سا زىشاس وٙیذ

ٔٙٛی وشوشٜ تٝ ایٗ غٛسذ وٝ تا وّیه تش سٚی . خٟر ٌضیٙص ضٕاسٜ ا٘سخاب وٙیذتا اسسفادٜ اص ایٗ تخص ٔی زٛا٘یذ یه ٌشٜٚ سا . 3

ای ِیسر زٕأی ٌشٜٚ ٞا ؽاٞش ضذٜ ٚ خس اص ا٘سخاب یه ٌشٜٚ ضٕاسٜ ٞای ٔٛخٛد دس آٖ ٌشٜٚ دس وادس خاییٗ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس 

 .ٔی آیذ

ٔٛسد تا داتُ وّیه تشٚی ضٕاسٜ (اص دفسش زّفٗ وٝ ا٘سخاب ضذٜ دس ٌشٚٞی)دس ایٗ وادس ضٕا ٔی زٛا٘یذ اص داخُ ضٕاسٜ ٞای ٔٛخٛد . 4

 .وٙیذٔٙسمُ  (ٌیش٘ذٌاٖ)تٝ وادس  SMSایٗ ضٕاسٜ سا خٟر دسیافر  ،٘ؾش
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 .ضٕاسٜ تٝ ِیسر دسیافر وٙٙذٌاٖ اضافٝ ٔی ضٛد ،ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ(زه وّیه تش سٚی ضٕاسٜ)تا ا٘سخاب ضٕاسٜ . 5

 .SMSخٟر دسیافر  ضذٜٚ یا ٚاسد اب ی ا٘سخضٕاسٜ ٞا ،ِیسر٘طاٖ دٞٙذٜ . 6

 خیاْ حزف ضٕاسٜ اص ِیسر دسیافر وٙٙذٌاٖ ،وّیه ایٗ دوٕٝ ٚ  (ٌیش٘ذٌاٖ)اص وادس  (زه وّیه تش سٚی ضٕاسٜ) تا ا٘سخاب ضٕاسٜ. 7

 .ٔی ضٛد

 

 :وکتٍ

 .دس زٕاْ سٚش ٞای اسساَ فّٕىشد یىسا٘ی داسد ٔٛاسدایٗ 

 .ٔی وٙیذ ٔسٗ خیاْ اسساِی سا دس ایٗ وادس زایح. 1

ضٕا ٔی زٛا٘یذ خیاْ ٞایی وٝ تٝ .خیاْ ٞای اص خیص زقشیف ضذٜ سا ٔی زٛا٘یذ دس ایٗ تخص ٔطاٞذٜ ٚ ٔٛسد اسسفادٜ لشاس دٞیذ. 2

دفقاذ ٔٛسد اسسفادٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ سا اص عشیك ٔٙٛی خیاْ ٞای خش اسسفادٜ زقشیف وشدٜ ٚ دس لسٕر ٔسٗ خیاْ تٝ غٛسذ آٔادٜ اص آٖ 

چشا وٝ دس ایٗ . ٘ثایذ چیضی ٘ٛضسٝ ضذٜ تاضذ( زایح خیاْ)دلر فشٔاییذ خٟر اسساَ یىی اص خیاْ ٞای آٔادٜ دس وادس . ٘یذٞا اسسفادٜ ن

 .حاِر سأا٘ٝ اِٚٛیر سا تٝ ٔسٗ زایح ضذٜ اخسػاظ خٛاٞذ داد ٚ آٖ سا اسساَ ٔی وٙذ

 .اسساِی SMSٚ زقذاد ( زقذاد واساوسش ٞا)ضٕاسش ٌش عَٛ خیاْ . 3
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 : تًجٍ

حشٚف، افذاد، فالئٓ، فاغّٝ ٚ ٔٙؾٛس اص واساوسش . )واساوسش تاضذ 70ٞای یه تخطی فاسسی حذاوثش ٔی زٛا٘ذ  SMSَ ٔسٗ خیاْ دس عٛ

...) (Enter تٝ فٙٛاٖ یه واساوسش ٔحاسثٝ خٛاٞذ ضذ ٓٞ ) ٕٞچٙیٗ عَٛ ٔسٗ خیاْ دسSMS  ٞای یه تخطی الزیٗ  حذ اوثش ٔی

 .واسوسش تاضذ 160زٛا٘ذ 

تالفاغّٝ تقذ اص . زّفٗ ٕٞشاٜ ٌیش٘ذٜ Inboxضٕا تٝ خای رخیشٜ دس  SMS. سا تض٘یذ Flashوٝ ضٕا زیه اسساَ تٝ غٛسذ صٔا٘ی . 4

. د ٘ؾش رخیشٜ ٕ٘ی ٌشددٚسْد دس ایٗ حاِر خیاْ ضٕا دس ٌٛضی فش. دسیافر تش سٚی غفحٝ ٕ٘ایص زّفٗ ٕٞشاٜ ٚی ؽاٞش ٔی ضٛد

اِثسٝ تشخی اص ٌٛضی ٞای أشٚصی ایٗ ٘ٛؿ خیاْ وٝ . اعالؿ سسا٘ی ٔی تاضذ/ زثّیغازی واستشد ایٗ لاتّیر دس ضشایظ خاظ اسساَ ٞای

Flash SMS  ٘اْ داسد سا ٕٞا٘ٙذSMS  ٔقِٕٛی دسInbox خٛد رخیشٜ ٔی وٙذ . 

 :وکتٍ

ٚسذ ٘الع ضٕا سا تٝ ظ SMSٞا ٔقٕٛال تشای تیص اص یه تخطی واستشد ٘ذاس٘ذ ٚ أىاٖ داسد ٔخاعة  Flash SMSالصْ تٝ روش اسر 

 .تیص اص یه تخص خٛدداسی فشٔاییذٞایی  SMSخٟر  Flashتٙاتش ایٗ اص اسساَ تٝ غٛسذ . ایذدسیافر ٘ٓ

مخاطبیه خُد را َارد کردي " وام َ وام خاوُادگی " َ " پیشُوذ " تا صدٖ ایٗ زیه دس غٛسزی وٝ دس دفسش زّفٗ سأا٘ٝ اعالفاذ . 5

 . ٌا را ارسال می کىذ SMSپیام شما قرار دادي َ  محتُیات آن فیلذٌارا ابتذای مته. باشیذ

 :وکتٍ

بً طُل مته شما اضافً می شُد َ در شماروذي " وام َ وام خاوُادگی " َ " پیشُوذ " زقذاد واسوسشٞای وٝ ٔحسٛیاذ فیّذٞای 

 . ٌای پاییه کادر مته پیام محاسبً وخُاٌذ شذ

ٔسٗ ٚ سایش ضشایظ آٖ سا (. ٞا)خٛد سا وٝ ضٕاسٜ  SMSٔا ٔی زٛا٘یذ اسساَ ش. تا صدٖ زیه اسساَ دس صٔاٖ خاظ ٚ زٙؾیٓ زاسیخ. 6

ٔخاعثیٗ، )سأا٘ٝ تٝ عٛس خٛدواس اسساَ ضٕا سا تا ٕٞیٗ ضشایغی وٝ زقشیف وشدٜ ایذ  .آٔادٜ وشدٜ ایذ تٝ صٔاٖ دیٍشی ٔٛوَٛ وٙیذ

 .تٝ غٛسذ ازٛٔازیه اسساَ ٔی وٙذ (فذْ اسساَ تا ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی/ ٔسٗ خیاْ،اسساَ فٛسی یا ٔقِٕٛی، اسساَ

. دس ایٗ غفحٝ ضٕا ٔی زٛا٘یذ خس اص اسساَ ضذٖ خیاْ ٞا دس غفحٝ ِیسر خیاْ ٞای اسساَ ضذٜ Tagتا ا٘سخاب تشچسة یا ٕٞاٖ . 7

فٕال ٔیسٛاٖ ٌفر واستشد تشچسة دس ایٗ . خٛد ٔطخع وشدٜ ایذ فیّسش ٚ خسسدٛ ٕ٘اییذ( ٞای) SMSتش اساس تشچسثی وٝ تشای 

 .ٞای اسساِی ضٕاسر SMSفحٝ دسسٝ تٙذی ظ

 .تشچسة ٞا خس اص اضافٝ ضذٖ دس ایٗ وادس ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛ٘ذ .8

. 

 :ارسال گريَی.

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر اسساَ غفحٝ ( اسساَ ٌشٚٞی)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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لػذ اسساَ یه خیاْ تٝ یه یا چٙذ ٌشٜٚ اص ٌشٜٚ ٞای دفسش زّفٗ سا داضسٝ ایٗ سٚش اسساَ صٔا٘ی ٔٛسد اسسفادٜ لشاس ٔی ٌیشد وٝ ضٕا 

 .تاضیذ

چٙا٘چٝ ضٕا داسای تیص اص یه ضٕاسٜ تاضیذ ایٗ لسٕر تٝ غٛسذ . ٌیشد ٘طاٖ دٞٙذٜ ضٕاسٜ ای اسر وٝ اسساَ اص آٖ غٛسذ ٔی. 1

 .ا٘سخاب وٙیذ یه ٔٙٛی وشوشٜ ای دس ٔی آیذ ٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٔٛسد ٘ؾش سا خٟر اسساَ

 .ایٗ ٌشٜٚ ٔٛسد خسسدٛ لشاس ٔی ٌیشد. تا ٚاسد وشدٖ ٘اْ ٌشٜٚ ٔٛسد ٘ؾش دس ایٗ وادس. 2

دس ایٗ تخص زٕأی ٌشٜٚ ٞای ٔٛخٛد دس دفسش زّفٗ ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛ ٚ دس غٛسذ فقاَ وشدٖ زیه وٙاس ٞش ٌشٜٚ اسساَ تشای . 3

 .ٞیچ ٔحذٚدیسی ٚخٛد ٘ذاسدٞا ٌشٜٚ زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ دس ا٘سخاب د زٕأی ضٕاسٜ ٞای ثثر ضذٜ دس آٖ ٌشٜٚ ا٘داْ ٔی ضٛ

 .اسساَ خیاْ تشای زٕأی ضٕاسٜ ٞای ٌشٜٚ ٞای ا٘سخاب ضذٜ ا٘داْ ٔی ضٛد دس غٛسذ فقاَ تٛدٖ زیه ایٗ ٌضیٙٝ. 4

تشای ٔثاَ اسساَ . دٞیذدس غٛسذ فقاَ تٛدٖ زیه ایٗ ٌضیٙٝ ضٕا ٔی زٛا٘یذ اسساَ خٛد سا تش اساس خاسأسش ٞای خاظ ا٘داْ . 5

SMS سا تٝ زقذادی ٔطخع اص اتسذا یا ا٘سٟای ٌشٜٚ اسساَ ا٘داْ دٞیذ. 

تا وّیه تش سٚی ٔٙٛی وشوشٜ ای خاسأسش ٔٛسد ٘ؾش سا ا٘سخاب وشدٜ ٚ سدس زقذاد ضٕاسٜ ٞای ا٘سخاتی سا دس وادس ٔماتُ ٔطخع . 6

اص ٌشٜٚ ٚ یا ٌشٜٚ )ادی وٝ ضٕا ٔطخع وشدٜ ایذ ٔثادسذ تٝ ا٘سخاب ضٕاسٜ سأا٘ٝ تا دس ٘ؾش ٌشفسٗ خاسأسش ا٘سخاب ضذٜ تٝ زقذ. وٙیذ

 .ٔی وٙذ(ٞا

 .تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه چٙا٘چٝ ضٕاسٜ ای دس چٙذ ٌشٜٚ زىشاس ضذٜ تاضذ زٟٙا یه تاس خیاْ تٝ آٖ ضٕاسٜ اسساَ ٔی ضٛد. 7
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 :اوثًٌ کشًریارسال 

 .یشیر اسساَ غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذاص ٔٙٛی ٔذ( اسساَ ا٘ثٜٛ وطٛسی)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

تٝ زفىیه ٔخاعثیٗ ضٟش ٚ اسساٖ ٚ یا تش اساس داس٘ذٌاٖ خیص )تا اسسفادٜ اص ایٗ ٔاطَٚ، أىاٖ اسساَ خیاْ وٛزاٜ تٝ ٞش ٘مغٝ اص ایشاٖ 

 .تشای ضٕا فشاٞٓ ٔی ضٛد( ضٕاسٜ خاظ

 :وکتٍ

سی دس سٝ ٔشحّٝ ا٘داْ ٔی ٌیشد ِزا ٔغاِة آٔٛصضی ایٗ تخص سا تا دلر ٔغاِقٝ وشدٜ تٝ ایٗ ٘ىسٝ زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ اسساَ وطٛ

 .ٚ سدس الذاْ تٝ ثثر ٚ اسساَ ا٘ثٜٛ وطٛسی وٙیذ

 مرحلٍ ايل

چٙا٘چٝ ضٕا داسای تیص اص یه ضٕاسٜ تاضیذ ایٗ لسٕر تٝ غٛسذ . ٌیشد ٘طاٖ دٞٙذٜ ضٕاسٜ ای اسر وٝ اسساَ اص آٖ غٛسذ ٔی .1

 .ای دس ٔی آیذ ٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٔٛسد ٘ؾش سا خٟر اسساَ ا٘سخاب وٙیذ یه ٔٙٛی وشوشٜ

 .ٔسٗ خیاْ اسساِی سا دس ایٗ وادس زایح ٔی وٙیذ. 2
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 :وکتٍ

تٝ ایٗ ٘ىسٝ زٛخٝ داضسٝ . ٔیثاضذ 160واساوسش ٚ تشای یه خیأه الزیٗ یه تخطی  70اسسا٘ذاسد یه خیأه فاسسی یه تخطی 

 .واساوسش فاسسی دس یه خیأه الزیٗ تافث ٔی ضٛد وٝ آٖ خیأه تٝ غٛسذ فاسسی ٔحاسثٝ ٔی ضٛد تاضیذ وٝ ٚخٛد زٟٙا یه

ضٕا ٔی زٛا٘یذ خیاْ ٞایی وٝ تٝ .خیاْ ٞای اص خیص زقشیف ضذٜ سا ٔی زٛا٘یذ دس ایٗ تخص ٔطاٞذٜ ٚ ٔٛسد اسسفادٜ لشاس دٞیذ. 3

ای خش اسسفادٜ زقشیف وشدٜ ٚ دس لسٕر ٔسٗ خیاْ تٝ غٛسذ آٔادٜ اص آٖ دفقاذ ٔٛسد اسسفادٜ لشاس ٔی ٌیش٘ذ سا اص عشیك ٔٙٛی خیاْ ٜ

چشا وٝ دس . ٘ثایذ چیضی ٘ٛضسٝ ضذٜ تاضذ( زایح خیاْ) دلر فشٔاییذ خٟر اسساَ یىی اص خیاْ ٞای أادٜ دس وادس . ٞا اسسفادٜ وٙیذ

 .ٔی وٙذایٗ حاِر سأا٘ٝ اِٚٛیر سا تٝ ٔسٗ زایح ضذٜ اخسػاظ خٛاٞذ داد ٚ آٖ سا اسساَ 

 .اسساِی SMSٚ زقذاد ( زقذاد واساوسش ٞا)ضٕاسش ٌش عَٛ خیاْ . 4

 .تا اسسفادٜ اص ایٗ تخص زاسیخ ٚ صٔاٖ اسساَ سا ٔطخع ٔی وٙیٓ. 5

 :وکتٍ

تشای ٔثاَ ٔیخٛاٞیٓ یه اسساَ ا٘ثٜٛ تٝ . زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ خٟر اسساَ ا٘ثٜٛ وطٛسی زقییٗ صٔاٖ اسساَ تسیاس ٟٔٓ اسر 

تذٖٚ دس ٘ؾش ٌشفسٗ )تاضذ  26/04/1391اٖ داضسٝ تاضیٓ اٌش زاسیخ، سٚصی وٝ دس حاَ زٙؾیٓ اسساَ ا٘ثٜٛ ٔی تاضیٓ اسساٖ ص٘ح

بٍ عىًان ) تاسیخ ي ساعتی کٍ بشای اسسال اوبًٌ مشخص می کىیم حذ اقل بایذ یک سيص بعذ  (. سافر زٙؾیٓ اسساَ

 .باشذ 20ی صبح ال 10ي حتما دس باصٌ صماوی ساعت (  27/04/1391مثال

 .ٔی ضٛیذ( ا٘سخاب اسساٖ، ضٟشسساٖ ٚ ضٕاسٜ ٞا)تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔسٗ ضٕا تٝ ٕٞشاٜ صٔاٖ اسساَ ثثر ضذٜ ٚ ٚاسد ٔشحّٝ دْٚ . 6

 .دس ایٗ خذَٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ ِیسر آخشیٗ اسساَ ٞای ا٘ثٜٛ وطٛسی خٛد سا تا اعالفاذ وأُ ٔطاٞذٜ وٙیذ. 7

 :وکتٍ

" بر رَی " مرحلً سُم " فمظ صٔا٘ی ثثر ضٕا لغقی دس ٘ؾش ٌشفسٝ ٔی ضٛد وٝ دس . غٛسذ ٕ٘ی ٌیشد ٞیچ اسساِی. دس ایٗ ٔشحّٝ

 .کلیک کردي باشیذ" ارسال درخُاست

 

 :مرحلٍ ديم

تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ٚ ایٗ أىاٖ  تشای ضٕا فشاٞٓ ٔی ضٛد (  ٔشحّٝ دْٚ)خس اص وّیه دوٕٝ ثثر دسخٛاسر، غفحٝ ریُ 

 .سا ٔطخع وٙیذ ا ضٕاسٜ ٞایی وٝ خٟر اسساَ ا٘ثٜٛ دس ٘ؾش ٌشفسٝ ایذوٝ ضٟش ٚ ی
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 .ٔشحّٝ اَٚ اسر( ضٕاسٜ فشسسٙذٜ، ٔسٗ خیاْ ٚ صٔاٖ اسساَ)٘طاٖ دٞٙذٜ اعالفاذ وّی . 1

ذ ٚ دس غٛسزی وٝ خٝ. زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ دس غٛسذ ا٘ػشاف اص اسساَ ا٘ثٜٛ وطٛسی حسٕا تایذ اص ایٗ دوٕٝ اسسفادٜ وٙیذ. 2

 .مشاحل اسسال دس َمیه مشحلٍ باقی می ماوذا٘ػشاف اص ایٗ دوٕٝ اسسفادٜ ٘طٛد 

 :تٝ آٟ٘ا سا داسیذ سا  تٝ دٚ ضىُ  SMSٔخاعثیٙی وٝ لػذ اسساَ تا اسسفادٜ اص أىا٘اذ ایٗ وادس ضٕا ٔی زٛا٘یذ . 3

 (سساٖٚ یا چٙذیٗ ضٟش ٚ ا) ضٟشاسساٖ ٚ اص ٔیاٖ ساوٙیٗ یه  دسیافر وٙٙذٌاٖ ا٘سخاب . 1

 (ٚ یا چٙذیٗ خیص ضٕاسٜ)داس٘ذٌاٖ یه خیص ضٕاسٜ خاظ اص ٔیاٖ ٔخاعثیٗ ا٘سخاب . 2

 ٚ یا زشویثی اص ٞش دٚ

 .، وٝ دس ادأٝ تٝ زٛضیح وأُ ایٗ دٚ تخص ٔی خشداصیٓا٘سخاب تفشٔاییذ 

 .افضٚدٖ دسیافر وٙٙذٌاٖ اص ٔیاٖ ساوٙیٗ یه ضٟش. 4
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 .ٔٛسد ٘ؾش سا ا٘سخاب ٔی وٙیذتا وّیه ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای اسساٖ . 4-1

تا وّیه ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ضٟش ٞای اسساٖ ا٘سخاب ضذٜ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ٚ ٔی زٛا٘یذ ضٟش ٔٛسد ٘ؾش سا . 4-2

 .ا٘سخاب وٙیذ

 .ادسذ وٙیذضٕاسٜ زّفٗ ٕٞشاٜ ٔة( ٕٞٝ، افسثاسی ٚ دائٕی)ٔی زٛا٘یذ تا فقاَ وشدٖ زیه وٙاس ٞش ٌضیٙٝ، تٝ ا٘سخاب ٘ٛؿ . 4-3

 .سا تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ( تا دس ٘ؾش ٌشفسٗ اسساٖ، ضٟش ٚ ٘ٛؿ ضٕاسٜ ٞای ا٘سخاب ضذٜ)زقذاد وُ ضٕاسٜ ٞا . 4-4

 .خٟر اسساَ ا٘سخاب ٔی ضٛ٘ذ(  وٝ دس تخص زقذاد ضٕاسٜ ٞا تٝ ٕ٘ایص دس آٔذٜ)تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه، زٕأی ضٕاسٜ ٞا . 4-5

 .زٛا٘یذ اص ٔیاٖ زٕأی ضٕاسٜ ٞا، یه زقذاد ٔطخع سا خٟر اسساَ ا٘سخاب وٙیذتا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ٔی . 4-6

 

 .اص چٝ فذدی ضشٚؿ ضٛد( دس ٔیاٖ وُ ضٕاسٜ ٞا)ٔیسٛا٘یذ ٔطخع وٙیذ وٝ تاصٜ ضٕا . 4-6-1

 .دس ایٗ وادس زقذاد ضٕاسٜ ٞایی وٝ لػذ اسساَ تٝ آٟ٘ا داسیذ سا ٔطخع ٔی وٙیذ. 4-6-2

ثثر ٔی ضٛ٘ذ ٚ خس اص آٖ ٚاسد ٔشحّٝ سْٛ ٔی ( تش اساس ضٟش ٚ اسساٖ ا٘سخاب ضذٜ) ٌیش٘ذٌاٖ خیاْ وٛزاٜتا وّیه ایٗ دوٕٝ . 4-7

 .ضٛیذ

 .افضٚدٖ دسیافر وٙٙذٌاٖ اص ٔیاٖ داس٘ذٌاٖ یه خیص ضٕاسٜ. 5
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وٝ . سا ٚاسد وٙیذ ٚخٛد داسد خیص ضٕاسٜ ٔٛسد ٘ؾش( دسسشاسش وطٛس) دس ایٗ وادس ٔی زٛا٘یذ اص ٔیاٖ وّیٝ ضٕاسٜ ٞایی وٝ . 5-1

زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ دس ٞش ٔشحّٝ اص ٚاسد وشدٖ خیص . ٚ ٟ٘ایسا چٟاس سلٓ اتسذای ضٕاسٜ زّفٗ ٕٞشاٜ (09xx)فثاسذ اسر اص، وذ 

 .دس ِحؾٝ تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ( دس تخص زقذاد ضٕاسٜ ٞا)ضٕاسٜ ، زقذاد آٟ٘ا 

 .ضٕاسٜ زّفٗ ٕٞشاٜ ٔثادسذ وٙیذ( ٕٞٝ، افسثاسی ٚ دائٕی)٘سخاب ٘ٛؿ ٔی زٛا٘یذ تا فقاَ وشدٖ زیه وٙاس ٞش ٌضیٙٝ، تٝ ا. 5-2

 .سا تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ( تا دس ٘ؾش ٌشفسٗ خیص ضٕاسٜ ا٘سخاب ضذٜ)زقذاد وُ ضٕاسٜ ٞا . 5-3

 .ٚ٘ذخٟر اسساَ ا٘سخاب ٔی ش( وٝ دس تخص زقذاد ضٕاسٜ ٞا تٝ ٕ٘ایص دس آٔذٜ)تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه، زٕأی ضٕاسٜ ٞا . 5-4

 .تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ٔی زٛا٘یذ اص ٔیاٖ زٕأی ضٕاسٜ ٞا، یه زقذاد ٔطخع سا خٟر اسساَ ا٘سخاب وٙیذ. 5-5

 

 .اص چٝ فذدی ضشٚؿ ضٛد( دس ٔیاٖ وُ ضٕاسٜ ٞا)ٔیسٛا٘یذ ٔطخع وٙیذ وٝ تاصٜ ضٕا . 5-5-1

 .خع ٔی وٙیذدس ایٗ وادس زقذاد ضٕاسٜ ٞایی وٝ لػذ اسساَ تٝ آٟ٘ا داسیذ سا ٔص. 5-5-2

 .ٚ ٚاسد ٔشحّٝ سْٛ ٔی ضٛیذ. ثثر ٔی ضٛ٘ذ( تش اساس خیص ضٕاسٜ ا٘سخاب ضذٜ) تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٌیش٘ذٌاٖ خیاْ وٛزاٜ. 5-6

 

 : مرحلٍ سًم

دس ایٗ ٔشحّٝ، دسخٛاسر اسساَ ا٘ثٜٛ سا ( ٔشحّٝ دْٚ)ٚ ٌیش٘ذٌاٖ خیاْ ( ٔشحّٝ اَٚ)خس اص ٔطخع وشدٖ ٔسٗ خیاْ ، صٔاٖ اسساَ 

 .ٟ٘ایی ٔی وٙیٓثثر 
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 اَمیت َستىذ، لزا خًاَشمىذیم با دقت مطالعٍ شًوذ وکات ریل بسیاس حائض

ٚ دس غٛسزی وٝ خٟر . زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ دس غٛسذ ا٘ػشاف اص اسساَ ا٘ثٜٛ وطٛسی حسٕا تایذ اص ایٗ دوٕٝ اسسفادٜ وٙیذ. 1

 .اقی می ماوذمشاحل اسسال دس َمیه مشحلٍ با٘ػشاف اص ایٗ دوٕٝ اسسفادٜ ٘طٛد 

سا ٔطاٞذٜ ( َ در وٍایت ٌزیىً ارسال اص لثیُ ٘ٛؿ اسساَ، ٘ٛؿ ضٕاسٜ ٞا)دس ایٗ خذَٚ ٔی زٛا٘یذ اعالفاذ وّی ٌیش٘ذٌاٖ خیاْ . 2

 .وٙیذ

 .دس غٛسذ ِضْٚ ٔی زٛا٘یذ تا اسسفادٜ اص ایٗ دوٕٝ سغش دسیافر وٙٙذٌاٖ ٔٛسد ٘ؾش ساحزف وٙیذ. 3

 .ٌاٖ سا ٕ٘ایص ٔی دٞذٔدٕٛؿ ضٕاسٜ ٞای دسیافر وٙٙذ. 4

 .ٔدٕٛؿ ٞضیٙٝ اسساَ خٟر اسساَ تٝ زٕأی ضٕاسٜ ٞای دسیافر وٙٙذٌاٖ سا تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ. 5

تا وّیه وشدٖ ایٗ دوٕٝ . ا٘داْ ضذٜ تاضٙذ( ٔشحّٝ دْٚ)ٚ ٌیش٘ذٌاٖ خیاْ ( ٔشحّٝ اَٚ)دس غٛسزی وٝ ٔسٗ خیاْ ، صٔاٖ اسساَ . 6

ِزا دس اسسفادٜ اص آٖ وٕاَ دلر سا تٝ . باشذ يد ي بٍ َیج يجٍ قابل لغً کشدن ومیدسخًاست شما جُت اسسال ثبت می ش

 .فُٕ آٚسیذ
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 ارسال تٍ مىاطك ي مشاغل

 .اص ٔٙٛی ٔذیشیر اسساَ غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ( اسساَ تٝ ٔٙاعك ٚ ٔطاغُ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

فّٕىشد وأال ٔطاتٝ تا اسساَ ٌشٚٞی اسر ٚ فمظ دس دٚ ٔٛسد ٔسفاٚذ ٔی تاضذ وٝ دس زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ ایٗ ٘ٛؿ اسساَ تٝ ِحاػ 

 .ریُ تٝ ضشح آٖ ٔی خشداصیٓ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ( تٝ ٔٙاعك ٚ ٔطاغُ)تا وّیه ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ٌضیٙٝ ٞای اسساَ . 1

 

 .ذ اسساَ تٝ ضٕا ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛدٚ تا ا٘سخاب ٞشوذاْ اص ایٗ ٌضیٙٝ ٞا ِیسر ضٕاسٜ ٞای ٔشتٛعٝ خٝ
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 .تا وّیه ٞش وذاْ اص ایٗ ٔٙٛ ٞا ِیسر ضٕاسٜ، ضٟش یا اسساٖ ٔٛسد ٘ؾش خٟر ا٘سخاب ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد. 1-1

ٚ ٔسٗ وٙاس ٞش زیه ٘اْ آٖ ٔٙغمٝ . ٔی تاضذ( ضٟش یا اسساٖ ا٘سخاب ضذٜ)ٞش وذاْ اص ایٗ زیه ٞا تیاٍ٘ش ضٕاسٜ ٔٙاعك ٔخسّف . 1-2

 .ضٕا ٔی زٛا٘یذ تا فقاَ وشدٖ ٞش زقذاد زیه ٔٛسد ٘ؾش آٖ ٔٙاعك سا خٟر اسساَ ا٘سخاب وٙیذ. ٔطخع ٔی وٙذ سا

 .تا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ٘مطٝ ٔشتٛعٝ تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ( ٞش ضٟش یا اسساٖ)دس غٛسذ ٚخٛد ٘مطٝ وذ خسسی . 1-3

 

 

 .اػ فّٕىشد وأال ٔطاتٝ تا ٔٙاعك اسرٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ ِیسر ضٕاسٜ ٞای ٔطاغُ ٘یض تٝ ِح

 .ٔٛسد ٘ؾش دس ادأٝ ٔطاتٝ تا اسساَ ٌشٚٞی فُٕ وٙیذ( ٔٙاعك یا ٔطاغُ)خس اس ا٘سخاب ضٕاسٜ ٞای 

 .دس ایٗ ٘ٛؿ اسساَ ٌضیٙٝ اسساَ تا ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی غیش فقاَ اسر :وکتٍ
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 :ارسال وظیر تٍ وظیر

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر اسساَ غفحٝ  (اسساَ ٘ؾیش تٝ ٘ؾیش)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

  .سا داضسٝ تاضیذٔسفاٚذ وٝ ضٕا لػذ اسساَ چٙذ خیاْ ٔسفاٚذ تٝ چٙذ ضٕاسٜ  واستشد داسد صٔا٘یایٗ ٔاطَٚ 

 .دس ایٗ وادس ضٕاسٜ فشد ٌیش٘ذٜ خیاْ سا تا فشٔر دسسر ٚاسد ٔی وٙیذ. 1

 .سد ٔیىٙیذٔسٗ خیاْ سا دس ایٗ وادس ٚا. 2

تٝ زقذاد ٚاسد ضذٜ سغش خذیذ اضافٝ ٔی ضٛد ٚ ضٕا ( سغش خذیذ اضافٝ ضٛد)تا ٚاسد وشد فذد دِخٛاٜ دس ایٗ تخص ٚ وّیه دوٕٝ. 3

 .اضافٝ وٙیذ( ٚ ٔسفاٚذ)ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٞای خذیذ تٝ ٕٞشاٜ خیاْ ٞای اسساِی خذیذ
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 :Excelارسال از طریك فایل 

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر اسساَ غفحٝ ( Excelاص فایُ اسساَ )تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

ایٗ ٘ٛؿ اسساَ تٝ . ایٗ سٚش ٍٞٙأی ٔٛسد اسسفادٜ لشاس ٔیٍیشد وٝ ضٕا یه فایُ اوسُ حاٚی ضٕاسٜ ٞای زّفٗ ٕٞشاٜ داضسٝ تاضیذ

 .داضسٝ تاضیذ SMSٟ٘ا اسساَ ضٕا وٕه ٔی وٙذ وٝ تذٚ٘ٝ رخیشٜ ضذٖ ایٗ ضٕاسٜ ٞا دس دفسش زّفٗ تٝ آ

 .تا وّیه ایٗ ِیٙه ٔی زٛا٘یذ فشٔر لاتُ لثَٛ فایُ اوسُ سا دسیافر وٙیذ. 1

 

 .ضذٜٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ دس سسٖٛ اَٚ ضٕاسٜ ٞا ٚ دس سسٖٛ دْٚ ٔسٗ ٞای ٔٛسد ٘ؾش ٚاسد 

دس غٛسزی وٝ . خّٛی ضٕاسٜ ٞا دس فایُ اوسُ ٚاسد وٙیذ زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ زٟٙا دس غٛسذ ٔسفاٚذ تٛدٖ ٔسٗ ٞا آٟ٘ا سا دس: وکتٍ

 .لػذ اسساَ یه ٔسٗ ٚاحذ سا تٝ زٕأی ضٕاسٜ ٞا داسیذ آٖ سا دس لسٕر ٔسٗ خیاْ ٚاسد وٙیذ

فایُ اوسُ دس ٘ؾش ٌشفسٝ ٕ٘ی  message اٌش دس وادس ٔسٗ خیاْ ٔسٙی ٚاسد وٙیذ یا ا٘سخاب وٙیذ سسٖٛزٛخٝ داضسٝ تاضیذ : وکتٍ

  .تشای زٕأی ضٕاسٜ ٞای ٔٛخٛد دس فایُ اوسُ اسساَ ٔی ضٛد( زایح ضذٜ ٚ یا ا٘سخاب ضذٜ)ٖ ٚ ٔر ضٛد

 .ٔی زٛا٘یذ فایُ اوسُ ٔٛسد ٘ؾش سا اص داخُ سیسسٓ خٛد آدسس دٞی وٙیذ( Browse)تا وّیه تش سٚی دوٕٝ . 2
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 مًارد عمًمی در ارسال

 :تخمیه اعتثار

 

سای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ وٝ ٘طاٖ دٞٙذٜ اعالفازی اص لثیُ زقذاد خیاْ ٞا، ٞضیٙٝ تا وّیه دوٕٝ زخٕیٗ افسثاس ایٗ خٙدشٜ ب

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاسساَ غفحٝ اسساَ تٝ ضىُ  دس ٟ٘ایر تا وّیه دوٕٝ. ضٕا اسر اسساَ ٚ احیا٘ا وسشی  حساب

 

 . دس غٛسذ ِٛصْٚ آٖ سا ٔسٛلف ٚ یا ِغٛ وٙیذ دس ایٗ غفحٝ ٔی زٛا٘یذ اسساَ خٛد سا تٝ غٛسذ ِحؾٝ ای سغذ وٙیذ ٚ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُغفحٝ اسساَ ٔسٛلف ٔی ضٛد ٚ   دوٕٝ  ایٗ دس غٛسذ وّیه. 1

 

 .ادأٝ اسساَ ضٕا ا٘داْ ٔی ضٛد (ادأٝ اسساَ)ٚ دس غٛسذ وّیه تش سٚی

 ریُاسساَ ٔغٕقا ٞسسیذ ٚ دس غٛسذ دادٖ خاسخ ٔثثر غفحٝ دس غٛسذ وّیه ایٗ دوٕٝ اتسذا اص ضٕا سٛاَ ٔی ضٛد وٝ اص ِغٛ . 2

 .ٚ اسساَ ضٕا ِغٛ ٔی ضٛد .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ
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:اطالعات ارسال

 

خس اص ازٕاْ اسساَ ایٗ خٙدشٜ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ٚ اعالفاذ وأّی اص لثیُ وذ سٍٞیشی اسساَ، زٙؾیٕاذ اسساَ،٘ٛؿ 

 .اسساَ سا دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذسافر  زاسیخ ،زثاس سیاِی لثُ ٚ تقذ اص اسساَ ٚ فذاد اسساِی ٞا، ٔیضاٖ اؿاسساَ، ٔسٗ خیاْ، ذ

 .تا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ِیسر وُ اسساَ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ. 1

زقذادی وٝ  ،تا وّیه ایٗ دوٕٝ( ا٘ٝخس اص ضاسط افسثاس ساْ)دسغٛسزی وٝ تخطی اص اسساَ ضٕا تٝ دِیُ وٕثٛد افسثاس ا٘داْ ٘طٛد، . 2

 .تشای آٟ٘ا ٘یض اسساَ ٔی ضٛد smsتشای آٟ٘ا ا٘داْ ٘طذٜ، ( تٝ خٟر وٕثٛد افسثاس)اسساَ 

 .تا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ِیسر وُ خیاْ ٞای اسساَ ضذٜ سا تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ. 3

ایٗ ٌضیٙٝ خیاْ ٞایی وٝ تٝ ٞش ٘حٛ اسساَ تشای آٟ٘ا ا٘داْ ٘طذٜ تا وّیه . زقذاد خیاْ ٞای اسساَ ٘طذٜ سا تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ. 4

 .اسساَ ٔدذد تشای آٟ٘ا غٛسذ ٔی ٌیشد

تا ... .( زّفٗ ٕٞشاٜ ٌیش٘ذٜ خیاْ آ٘سٗ دٞی ٔٙاسثی ٘ذاضسٝ، ٔطىُ اص سٕر ٔخاتشاذ ٚ )زقذاد خیاْ ٞایی وٝ ٚضقیر ٘ا ٔطخع . 5

 .ٚاحذ خطسیثا٘ی ضشور اسساَ ٔی ضٛدوّیه ایٗ ٌضیٙٝ وذ سٍٞیشی اسساَ خٟر خیٍیشی تٝ 

ذ خٛد سایٗ ضٕاسٜ ٞا تا دسخٛا )أىاٖ داسد دس اسساَ ضٕاسٜ ٞایی وٝ دس ِیسر غیش فقاَ ٔخاتشاذ ٔخاتشاذ ٚخٛد داضسٝ تاضٙذ. 6

ا اص داخُ تا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ ایٗ ضٕاسٜ ٞا س. آٟ٘ا ٕ٘ی سسذ ٚ فٕال خیاْ ضٕا تٝ (ٔطسشن اص سٕر ٔخاتشاذ ٔسذٚد ضذٜ

 .دفسش زّفٗ خٛد حزف وٙیذ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُٚ غفحٝ تا وّیه ایٗ دوٕٝ غفحٝ ٌضاسش اسساَ حزف ٔی ضٛد . 7
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 ٌضاسش اسساَ حزف ضذٜ تٝ حاِر لثّی تاص ٌشدا٘ذٜ ٔی ضٛد( ِغٛ فّٕیاذ حزف)تا وّیه دوٕٝ 

 :لیست پیام َای ارسال شذٌ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر اسساَ غفحٝ ( ْ ٞای اسساَ ضذِٜیسر خیا)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .ایٗ تخص ٌضاسش وأّی اص وُ خیاْ ٞای اسساَ ضذٜ دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ

ٞای ٔخسّف  تا اسسفادٜ اص فیّسش ٞای خسسدٛیی وٝ دس ایٗ لسٕر ٚخٛد داسد، ٔی زٛا٘یذ خیاْ ٞای اسساِی سا تش اساس خاسأسش . 1

 .ٔٛسد خسسدٛ لشاس دٞیذ...( زاسیخ اسساَ، ٔسٗ خیاْ ٚ )

 .حزف ٔی ضٛ٘ذ ٔٛاسد ا٘سخاب ضذٜٚ وّیه ایٗ دوٕٝ  اسساَ ٌضاسش تا ا٘سخاب یه یا چٙذ .2

 .ی ضٛدتٝ سٚص ْ ... تٝ ِحاػ سسیذٜ تٝ ٌٛضی، ٘شسیذٜ تٝ ٌٛضی،سسیذٜ تٝ ٔخاتشاذ ٚ  تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٚضقیر خیاْ ٞای اسساِی. 3

 .٘طاٖ دٞٙذٜ وُ آیسٓ ٞا ٚ غفحاذ ٚ ٔطخع وشدٖ زقذاد ٕ٘ایص دس غفحٝ. 4

ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد تا  (اسساَ ضذٜ تٝ یه یا چٙذ ضٕاسٜ) خیاْ ٞای اسساَ ضذٜ تٝ دٚ غٛسذ زىی ٚ یا ٌشٚٞی ،دس ایٗ ِیسر. 5

 .زٛخٝ وٙیذ ریُسای ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ زػٛیش ب. وّیه ایٗ دوٕٝ ِیسر وأُ خیاْ ٞای اسساَ ضذٜ تٝ ضٕا ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد
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٘ا ٔطخع، سسیذٜ تٝ ٌٛضی، ٘شسیذٜ تٝ ٌٛضی، سسیذٜ تٝ )فیّسش ٞای خسسدٛ تش اساس ضٕاسٜ ٌیش٘ذٜ خیاْ ٚ ٚضقیر خیاْ . 5-1

 (.ٔخاتشاذ ٚ ٘شسیذٜ تٝ ٔخاتشاذ

 .ٚدضٕا یه خشٚخی تٝ غٛسذ فایُ اوسُ ساخسٝ ٔی ش ٘سیدٝ خسسدٛیتا وّیه ایٗ دوٕٝ اص  . 5-2

 .اص ایٗ دوٕٝ اسسفادٜ وٙیذخٟر چاج ٘سیدٝ خسسدٛ  . 5-3

 .تا ا٘سخاب ضٕاسٜ ٞای ٔٛسد ٘ؾش ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ خیاْ تٝ غٛسذ ٔدذد تشای ضٕاسٜ ٞا اسساَ خٛاٞذ ضذ. 5-4

 (تٝ ٔخاتشاذ ٘ا ٔطخع، سسیذٜ تٝ ٌٛضی، ٘شسیذٜ تٝ ٌٛضی، سسیذٜ تٝ ٔخاتشاذ ٚ ٘شسیذٜ) تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٚضقیر خیاْ ٞا. 5-5

 .تٝ سٚص سسا٘ی ٔی ضٛد

٘ا ٔطخع، سسیذٜ تٝ ٌٛضی، ٘شسیذٜ تٝ ٌٛضی، سسیذٜ تٝ ٔخاتشاذ ٚ )اص ٞش ٚضقیر خیاْ ٞای اسساِی تا وّیه ایٗ دوٕٝ زقذاد . 5-6

 .سا تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ( ٘شسیذٜ تٝ ٔخاتشاذ

 .٘طاٖ دٞٙذٜ ٚضقیر ٞش خیاْ . 5-7

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ( خیاْ اسساَ ضذٜ)اذ اسساَ تا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ غفحٝ اعالؿ. 6

 

 :لیست پیام َای زمان تىذی شذٌ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر اسساَ غفحٝ ( ِیسر خیاْ ٞای صٔاٖ تٙذی ضذٜ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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سا تش اساس خاسأسش  ٞای ضذٜ  صٔا٘ثٙذی زٛا٘یذ خیاْ ٞایتا اسسفادٜ اص فیّسش ٞای خسسدٛیی وٝ دس ایٗ لسٕر ٚخٛد داسد، ٔی . 1

 .ٔٛسد خسسدٛ لشاس دٞیذ...( ٚ  ، ٌشٜٚٔسٗ خیاْ ٌیش٘ذٜ خیاْ،)ٔخسّف 

سا ( ضٕاسٜ ٌیش٘ذٜ، ٔسٗ خیاْ، صٔاٖ اسساَ ٚ ٚضقیر اسساَ)اعالفاذ وأُ خیاْ ٞای صٔاٖ تٙذی ضذٜ دس ایٗ خذَٚ ٔی زٛا٘یذ. 2

 .دٜ وٙیذٜٔطا

 .سدٖ زیه وٙاس ٞش خیاْ ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ خیاْ ٞای ا٘سخاب ضذٜ اص ِیسر خیاْ ٞای صٔاٖ تٙذی ضذٜ حزف ٔی ضٛ٘ذتا فقاَ ن. 3

 پیام َای پر استفادٌ

 :پراستفادٌ پیام افسيدن

 .اص ٔٙٛی خیاْ ٞای خش اسسفادٜ غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ( افضٚدٖ خیاْ خش اسسفادٜ) تاا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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 .اسسفادٜ اص أىا٘اذ ایٗ غفحٝ ٔی زٛا٘یذ خیاْ ٞای خش اسسفادٜ خٛد سا تٝ سأا٘ٝ اضافٝ وٙیذتا 

 .ٔسٗ خیاْ سا دس ایٗ وادس زایح ٔی وٙیذ. 1

 .اسساِی SMSٚ زقذاد ( زقذاد واساوسش ٞا)ضٕاسش ٌش عَٛ خیاْ . 2

 .ٕ٘ایص دادٜ ٕ٘ی ضٛد( لسٕر اسساَ) زیه ، خیاْ خش اسسفادٜ ضٕا دس زة ا٘سخاب خیاْ ایٗ دس غٛسذ فقاَ وشدٖ. 3

 .خٟر رخیشٜ وشدٖ خیاْ خش اسسفادٜ تش سٚی ایٗ دوٕٝ وّیه وٙیذ. 4

 

 .ٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ خیاْ ٞای خش اسسفادٜ دس زة ا٘سخاب خیاْ خٟر ا٘سخاب تٝ ضٕا ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد

 :لیست پیام َای پر استفادٌ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی خیاْ ٞای خش اسسفادٜ غفحٝ ( س اسسفادِٜیسر خیاْ ٞای ج)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .  ٘طاٖ دٞٙذٜ ٚضقیر خیاْ خش اسسفادٜ اص ٘ؾش فقاَ یا غیش فقاَ تٛدٖ. 1

 تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُتا وّیه تش سٚی ایٗ لسٕر خٙدشٜ . 2
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 .وٕٝ رخیشٜ زغییشاذ سا وّیه ٔی وٙیٓٚ خس اص افٕاَ زغییشاذ دس خیاْ خش اسسفادٜ د

 .دٜ حزف ٔی ضٛ٘ذشتا فقاَ وشدٖ زیه وٙاس خیاْ ٞا ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ خیاْ ٞای ا٘سخاب . 3

 مذیریت دریافت

 :لیست پیام َای دریافتی عمًمی

 .س ٔی آیذتشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص د ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر دسیافر غفحٝ ( ِیسر خیاْ ٞای دسیافسی فٕٛٔی)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .سأا٘ٝ سا دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ طایٗ تخص ٌضاسش وأّی اص وُ خیاْ ٞای دسیافر ضذٜ زٛس
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ضٕا ٔی زٛا٘یذ تش اساس خاسأسش ٞای ٔخسّف اص لثیُ ضٕاسٜ فشسسٙذٜ، . دٞذفیّسش ٞای خسسدٛی ایٗ غفحٝ سا تٝ ضٕا ٘طاٖ ٔی . 1

 .ٔسٗ خیاْ ٚ زقشیف یه تاصٜ صٔا٘ی خیاْ ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا خسسدٛ وٙیذ

 .تا وّیه تش سٚی ٞش تشچسة خیاْ ٞا سا تش اساس آٖ تشچسة تشای ضٕا خسسدٛ ٔی وٙذ. 2

 تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُٚ وّیه ایٗ دوٕٝ فشْ ٞای ٔٛسد ٘ؾش  خیاْخس اص فقاَ وشدٖ زیه وٙاس . 3

 

 .ٚ تا اسسفادٜ اص أىا٘اذ ایٗ فشْ ٔی زٛا٘یذ یه تشچسة تٝ خیاْ ٞای ا٘سخاب ضذٜ اخسػاظ دٞیذ

تشای ضٕا تٝ ( افضٚدٖ ضٕاسٜ خذیذ)ٞای ٔٛسد ٘ؾش ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ فشٔی ٔطاتٝ تا فشْ  خیاْخس اص فقاَ وشدٖ زیه وٙاس . 4

 .یص دس ٔی آیذ وٝ اص عشیك آٖ ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٞای ٔٛسد ٘ؾش سا دس ٞش ٌشٚٞی تٝ دِخٛاٜ اضافٝ وٙیذٕ٘ا

تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ وٝ ( اسساَ ٔٛسدی) فشٔی ٔطاتٝ تا فشْٞای ٔٛسد ٘ؾش ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ  خیاْخس اص فقاَ وشدٖ زیه وٙاس . 5

 .داضسٝ تاضیذ SMSاَ اسس اسساَ وٙٙذٌاٖ خیاْ،اص عشیك آٖ ٔی زٛا٘یذ تٝ 

 .یه خشٚخی چاخی اص فشْ خیاْ ٞای دسیافسی تٝ ضٕا اسائٝ ٔی دٞذ. 6

 .اص فشْ خیاْ ٞای دسیافسی تٝ ضٕا اسائٝ ٔی دٞذ Excelیه خشٚخی . 7

 .خس اص فقاَ وشدٖ زیه وٙاس خیاْ ٞای ٔٛسد ٘ؾش ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ خیاْ ٞای ا٘سخاب ضذٜ حزف ٔی ضٛ٘ذ. 8

 .وشدٖ ایٗ دوٕٝ زٕأی خیاْ ٞای دسیافسی حزف خٛاٞٙذ ضذدس غٛسذ وّیه . 9

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ خیاْ ٔٛسد ٘ؾش حزف ٔی ضٛد. 10

اسساَ وٙٙذٜ  ضخع تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ وٝ اص عشیك آٖ ٔی زٛا٘یذ تٝ( اسساَ ٔٛسدی)تا وّیه ایٗ دوٕٝ فشٔی ٔطاتٝ تا فشْ . 11

 .داضسٝ تاضیذ SMSخیاْ، اسساَ 

 .دسیافسی زٛسظ سأا٘ٝ سا تٝ یه ضٕاسٜ دیٍش اسساَ وٙیذ smsیٗ دوٕٝ ٔی زٛا٘یذ ٔسٗ تا وّیه ا. 12

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ اسساَ وٙٙذٜ خیاْ سا تٝ ٌشٜٚ ٞای دفسش زّفٗ خٛد اضافٝ وٙیذ. 13
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 :لیست سیاٌ

 .ٕ٘ایص دس ٔی آیذتشای ضٕا تٝ  ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر دسیافر غفحٝ ( ِیسر سیاٜ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

داضسٝ  SMSدسیافر  آٖ ٞاتا اسسفادٜ اص فشْ ِیسر سیاٜ خیاْ ٞای دسیافسی ٔی زٛا٘یذ یه ِیسر اص ضٕاسٜ ٞایی وٝ زٕایُ ٘ذاسیذ اص 

 .تاضیذ زٟیٝ وٙیذ

 .ضٕاسٜ ٔٛسد ٘ؾش سا تا فشٔر دسسر دس ایٗ وادس ٚاسد ٔیىٙیذ. 1

 .ٔی ضٛد ٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ یه ضٕاسٜ خذیذ ٚاسد وٙیذ ریُدس تا وّیه ایٗ دوٕٝ ضٕاسٜ ٚاسد ضذٜ ٚاسد وا. 2

 .ِیسر ضٕاسٜ ٞایی وٝ لشاس اسر تٝ ِیسر سیاٜ اضافٝ ضٛ٘ذ. 3

 .خان ٔی ضٛد سیاٜ ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ ضٕاسٜ اص ِیسر( اص ِیسر ضٕاسٜ ٞا)تا ا٘سخاب ضٕاسٜ . 4

 .آخشیٗ زغییشاذ افٕاَ ضذٜ رخیشٜ ٔی ضٛ٘ذ تا وّیه ایٗ دوٕٝ. 5
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 پاسخگًی خًدکار

 :فسيدن پاسخ خًدکارا

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی خاسخٍٛی خٛدواس غفحٝ ( فضٚدٖ خاسخ خٛدواسا)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

چٙا٘چٝ ضٕا داسای تیص اص یه ضٕاسٜ تاضیذ ایٗ لسٕر تٝ غٛسذ . ٌیشد ٘طاٖ دٞٙذٜ ضٕاسٜ ای اسر وٝ اسساَ اص آٖ غٛسذ ٔی. 1

 .٘ٛی وشوشٜ ای دس ٔی آیذ ٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٔٛسد ٘ؾش سا خٟر اسساَ ا٘سخاب وٙیذیه ْ

وٝ لشاس اسر ٔخاعة دس ( ایٗ وّیذ ٚاطٜ ٞا ٔی زٛا٘ٙذ حشٚف، افذاد، فالئٓ ٚ یا زشویثی اص آٟ٘ا تاضٙذ )دس ایٗ وادس وّیذ ٚاطٜ ٞایی. 2

ٔی وٙیٓ اتسذا ٔسٗ آٟ٘ا سا دس ایٗ وادس ٚاسد وشدٜ ٚ سدس تا وّیه  زایحسا لثاَ اسساَ آٖ ٞا خاسخ خٛدواس اص سأا٘ٝ دس یافر وٙذ 

 .دوٕٝ اضافٝ وّیذٚاطٜ ٞا سا ثثر ٔی وٙیٓ

 .زٕأی وّیذ ٚاطٜ ٞا دس ایٗ وادس تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیٙذ ،اضافٝ وشدٖخس اص . 3

 .د سا دس ایٗ تخص زایح وٙیٓٔسٗ خیأی وٝ لشاس اسر ٔخاعة دس لثاَ اسساَ وّیذ ٚاطٜ تٝ سأا٘ٝ دسیافر وٗ. 4

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ خاسخ خٛدواس خذیذ تٝ سأا٘ٝ اضافٝ ٔی ضٛد. 5

 :مثال

 .لػذ داسیٓ خاسخ خٛدواسی تٝ سأا٘ٝ اضافٝ وٙیٓ وٝ آدسس ضشور ٔا سا تٝ ٔخاعة اعالؿ سسا٘ی وٙذ تٝ سٚش صیش فُٕ ٔی وٙیٓ
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 :لیست پاسخ َا

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُٔٙٛی خاسخٍٛی خٛدواس غفحٝ اص ( ِیسر خاسخ ٞا)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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ِیسر زٕأی خاسخ ٞای خٛدواسی وٝ تٝ سأا٘ٝ اضافٝ وشدٜ ایذ سا ٔی زٛا٘یذ دس ایٗ غفحٝ ٔطاٞذٜ وٙیذ ٚ ٕٞچٙیٗ حزف یا ٔٛسد 

 .ٚیشایص لشاس دٞیذ

 :لیست پاسخ َای ارسال شذٌ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی خاسخٍٛی خٛدواس غفحٝ ( ِٜیسر خاسخ ٞای اسساَ ضذ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .ایٗ تخص ٌضاسش وأّی اص وُ خیاْ ٞای اسساَ ضذٜ زٛسظ خاسخٍٛی خٛدواس دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ

خاسأسش  ٞای ٔخسّف تا اسسفادٜ اص فیّسش ٞای خسسدٛیی وٝ دس ایٗ لسٕر ٚخٛد داسد، ٔی زٛا٘یذ خیاْ ٞای اسساِی سا تش اساس . 1

 .ٔٛسد خسسدٛ لشاس دٞیذ...( زاسیخ اسساَ، ٔسٗ خیاْ ٚ )

 .تا ا٘سخاب یه یا چٙذ خیاْ ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ خیاْ ٞا حزف ٔی ضٛ٘ذ. 2

٘ا ٔطخع، سسیذٜ تٝ ٌٛضی، ٘شسیذٜ تٝ ٌٛضی، سسیذٜ تٝ ٔخاتشاذ ٚ ٘شسیذٜ تٝ ) تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٚضقیر خیاْ ٞای اسساِی. 3

 .ٔی ضٛد(افالْ آخشیٗ ٚضقیر)تٝ سٚص  (ٔخاتشاذ

 .٘طاٖ دٞٙذٜ وُ آیسٓ ٞا ٚ غفحاذ ٚ ٔطخع وشدٖ زقذاد ٕ٘ایص خیاْ دس غفحٝ. 4

ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد تا ( اسساَ ضذٜ تٝ یه یا چٙذ ضٕاسٜ)دس ایٗ ِیسر، خیاْ ٞای اسساَ ضذٜ تٝ دٚ غٛسذ زىی ٚ یا ٌشٚٞی . 5

 .َ ضذٜ تٝ ضٕا ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛدوّیه ایٗ دوٕٝ ِیسر وأُ خیاْ ٞای اسسا

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ( خیاْ اسساَ ضذٜ)تا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ غفحٝ اعالفاذ اسساَ . 6
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 :پیام َای رسیذٌ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی خاسخٍٛی خٛدواس غفحٝ ( خیاْ ٞای سسیذٜ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

ضٕا ٔی زٛا٘یذ تش اساس خاسأسش ٞای ٔخسّف اص لثیُ ضٕاسٜ فشسسٙذٜ، . حٝ سا تٝ ضٕا ٘طاٖ ٔی دٞذفیّسش ٞای خسسدٛی ایٗ غف. 1

 .ٔسٗ خیاْ ٚ زقشیف یه تاصٜ صٔا٘ی خیاْ ٔٛسد ٘ؾش خٛد سا خسسدٛ وٙیذ

ا٘سخاتی  ، حزفExcel،چاج ٘سیدٝ خسسدٛ، ٌشفسٗ خشٚخی (تٝ غٛسذ ا٘سخاتی)ٔٛاسدی اص لثیُ زقییٗ تشچسة، رخیشٜ ضٕاسٜ ٞا . 2

 .ٚ حزف ٕٞٝ سا دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ اسساَ وٙٙذٜ خیاْ سا تٝ ٌشٜٚ ٞای دفسش زّفٗ خٛد اضافٝ وٙیذ. 3
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 مساتقٍ

 : افسيدن مساتقٍ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔساتمٝ غفحٝ ( افضٚدٖ ٔساتمٝ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .ٔثادسذ وٙیذ SMSتا اسسفادٜ اص ایٗ ٔاطَٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ تٝ تشٌضاسی ٔساتماذ ٔخسّف اص عشیك 

زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ خس اص ازٕاْ زاسیخ ٔمشس ٔساتمٝ تٝ غٛسذ خٛدواس . ٔی زٛا٘یذ زاسیخ ضشٚؿ ٚ خایاٖ ٔساتمٝ سا ٔطخع وٙیذ. 1

 .ِغٛ ٔی ضٛد

ٖ ٔساتمٝ تشٌضاس ٔی ضٛد تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ زٛخٝ داضسٝ تاضیذ چٙا٘چٝ ضٕا داسای چٙذ دس ایٗ وادس ضٕاسٜ ای وٝ اص عشیك آ. 2

 .ضٕاسٜ اخسػاغی تاضیذ ٔی زٛا٘یذ تا اسسفادٜ اص ایٗ تخص ضٕاسٜ دِخٛاٜ خٟر تشٌضاسی ٔساتمٝ سا ا٘سخاب وٙیذ
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دس . تٝ ٔساتمٝ اخسػاظ دٞیذ( ذ دائٕیتٝ غٛس)ٌفسیٓ اٌش ضٕا داسای چٙذ ضٕاسٜ اخسػاغی تاضیذ ٔی زٛا٘یذ یه ضٕاسٜ سا . 3

دس ایٗ حاِر خٛاب . غٛسزی وٝ دس سأا٘ٝ اص یه ضٕاسٜ اسسفادٜ ٔی وٙیذ ٔی زٛا٘یذ یه وّیذ ٚاطٜ تشای ٔساتمٝ خٛد دس ٘ؾش تٍیشیذ

 .ٞا تایذ تٝ ٕٞشاٜ وّیذ ٚاطٜ تٝ سأا٘ٝ اسساَ ضٛد

 : مثال

اٌش وسی . سا تٝ فٙٛاٖ وّیذ ٚاطٜ دس ٘ؾش ٌشفسیٓ M حشف( خظ اخسػاغیتٝ دِیُ داضسٗ زٟٙا یه )ٔساتمٝ ای تشٌضاس وشدیٓ ٚ 

اسساَ وٙذ تٝ ٕٞیٗ  خاسخ سا  M1 تٝ سأا٘ٝ اسساَ وٙذ تایذ تٝ ایٗ غٛسذ یقٙی  سا تٝ فٙٛاٖ خٛاب ٔساتمٝ(1) ضٕاسٜ تخٛاٞذ ٌضیٙٝ

 .ؽش سا تقذ اص آٖ ٚاسد وٙذغٛسذ خٟر اسساَ ٞش ٌضیٙٝ ای اتسذا تایذ وّیذ ٚاطٜ سا ٚاسد ٚ سدس ٌضیٙٝ ٔٛسد ٖ

تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ضٕاسٜ تٝ غٛسذ دائٓ تٝ ٔساتمٝ اخسػاظ ٔی یاتذ خس دس فقاَ وشدٖ ایٗ زیه دلر الصْ سا تٝ فُٕ . 4

 .٘ذاضسٗ تیص اص یه ضٕاسٜ اخسػاغی اص صدٖ ایٗ زیه خٛد داسی وٙیذ دس اخسیاس ، ٚ دس غٛسذآٚسیذ

ایٗ وادس ٞش ضشور وٙٙذٜ دس ٔساتمٝ خس اص اسساَ خاسخ تٝ غٛسذ خٛدواس ایٗ ٔسٗ سا دسیافر دس غٛسذ ٚاسد وشدٖ یه ٔسٗ دس  .5

 .ٔیىٙذ

دس ایٙدا سٛاَ ٔساتمٝ سا تٝ ٕٞشاٜ زٕأی ٌضیٙٝ ٞای خاسخ ٚاسد ٔی وٙیذ زٛخٝ داضسٝ تاضیذ ایٗ وادس غشفا خٟر اعالؿ ضٕا اص . 6

( سادیٛ، زّٛصیٖٛ، سٚص٘أٝ  )ای اعالؿ فْٕٛ تایذ اص عشیك سسا٘ٝ ٞای فٕٛٔیٚ عشح سٛاَ ٔساتمٝ تش سٛاَ ٚ ٌضیٙٝ ٞای ٔساتمٝ اسر

 .ٚیا یه اسساَ اس اْ اس غٛسذ تدزیشد

 .زقذاد ٘فشاذ تش٘ذٜ دس ٔساتمٝ سا دس ایٙدا ٚاسد ٔی وٙیٓ. 7

ٖ وادس تا اسسفادٜ اص دوٕٝ سا تٝ زشزیة دس ای 4زا  1ٌضیٙٝ ای اسر افذاد  4 تشای ٔثاَ اٌش خاسخ،)ٔسٙاسة تا ٌضیٙٝ ٞای خاسخ . 8

 .تٛط تٝ خاسخ سا ٚاسد ٔی وٙیٓ ٚ تا وّیه تش سٚی ٌضیٙٝ دسسر آٖ سا ٔطخع ٔی وٙیٓسافذاد ْ( اضافٝ دسج ٔی وٙیٓ

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔساتمٝ خذیذ ٔا اضافٝ ٔی ضٛد. 9

 :لیست مساتقات

 .تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذتشای ضٕا  ریُاص ٔٙٛی ٔساتمٝ غفحٝ ( ِیسر ٔساتماذ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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 .سا ٔطاٞذٜ وٙیذ (سٛاَ، وّیذ ٚاطٜ، ضٕاسٜ)دس ایٗ خذَٚ ٔی زٛا٘یذ اعالفاذ وُ ٔساتمٝ ٞای ثثر ضذٜ 

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُتا وّیه دوٕٝ لشفٝ وطی غفحٝ . 1

 

یاٖ ضٕاسٜ ٞایی وٝ خاسخ غحیح اسساَ وشدٜ ا٘ذ تا وّیه ایٗ دوٕٝ تٝ زقذادی وٝ تش٘ذٜ تشای ٔساتمٝ دس ٘ؾش ٌشفسٝ ایذ، اص ْ . 1-1

 .تٝ غٛسذ خٛدواس ٚ وأال زػادفی تش٘ذٌاٖ سا ا٘سخاب ٔی وٙذ

 .فذد آیسٓ ٔٛسد ٘ؾش سا دس ایٙدا ٚاسد ٔی وٙیٓ .1-2

 .وٙاس فذد آیسٕی وٝ ٚاسد ضذٜ تٝ فٙٛاٖ ٘فش تش٘ذٜ فقاَ ٔی ضٛد تا وّیه ایٗ دوٕٝ زیه . 1-3

ا٘سخاب )سا تٝ فٙٛاٖ فذد آیسٓ ٚاسد وشدٜ ٚ دوٕٝ  35٘فش ٞسسٙذ اٌش فذد  58خاسخ غحیح اسساَ وشدٜ ا٘ذ زقذاد ٘فشازی وٝ  :مثال

 .تٝ فٙٛاٖ تش٘ذٜ ا٘سخاب ٔی ضٛد 35سا وّیه وٙیٓ ٘فش ( ضٛد

 .خس اص ا٘سخاب تش٘ذٌاٖ تا وّیه ایٗ دوٕٝ آٟ٘ا سا رخیشٜ ٔی وٙیٓ . 1-4

 .ساذ ضشور وٙٙذٜ دس ٔساتمٝ سا ٔطاٞذٜ وٙیذتا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ زقذاد ٘ف. 2

 .زٛخٝ وٙیذ ریُتٝ ضىُ .٘سایح خاسخ ٞا سا تٝ غٛسذ دسغذی تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ. 3
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 .ٚیشایص لشاس دادٜ ٚ زغییشاذ ا٘داْ ضذٜ سا رخیشٜ ساصی وٙیذ دتا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔی زٛا٘یذ ٔساتمٝ ٔٛسد ٘ؾش سا ٔٛس. 4

 .ا٘یذ ٔساتمٝ ٔٛسد ٘ؾش سا حزف وٙیذتا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛ. 5

 :پیام َای رسیذٌ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔساتمٝ غفحٝ ( خیاْ ٞای سسیذٜ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 تا اسسفادٜ اص فیّسش ٞای خسسدٛیی وٝ دس ایٗ لسٕر ٚخٛد داسد، ٔی زٛا٘یذ خیاْ ٞای دسیافسی ٔساتمٝ سا تش اساس خاسأسش  ٞای. 1

 .ٔٛسد خسسدٛ لشاس دٞیذ( ضٕاسٜ ٌیش٘ذٜ، ضٕاسٜ فشسسٙذٜ، ٔسٗ خیاْ ٚ زاسیخ)ٔخسّف 
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، حزف ا٘سخاتی Excel،چاج ٘سیدٝ خسسدٛ، ٌشفسٗ خشٚخی (تٝ غٛسذ ا٘سخاتی)ٔٛاسدی اص لثیُ زقییٗ تشچسة، رخیشٜ ضٕاسٜ ٞا . 2

 .ٚ حزف ٕٞٝ سا دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ

 .سا دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ( سخ، اسخاؿ ٚ رخیشٜ ضٕاسٜ فشسسٙذٜحزف، خا)ٌضیٙٝ ٞایی ٘ؾیش . 3

زٛخٝ داضسٝ داضسٝ تاضیذ . خاسخ ٞایی وٝ تٝ ایٗ غٛسذ اسساَ ٔی ضٛ٘ذ فالذ افسثاس ٔی تاضٙذ ٚ دس ٔساتمٝ ضشور دادٜ ٕ٘ی ضٛ٘ذ. 4

دس  .اطٜ ٌضیٙٝ تایذ تٝ ٕٞشاٜ وّیذ ٚاطٜ اسساَ ضٛدوٝ خیاْ ٞا زٟٙا تایذ حاٚی ٌضیٙٝ ٞای خاسخ تاضٙذ ٚ اِثسٝ دس غٛسذ زقشیف وّیذ ٚ

 .اسساَ ضذٜ ا٘ذ( M)ایٙدا ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ وٝ ٌضیٙٝ ٞای خاسخ تٝ ٕٞشاٜ وّیذ ٚاطٜ 

 .ضىُ  غحیح یه خاسخ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ ٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ ٌضیٙٝ غحیح تٝ ٕٞشاٜ وّیذ ٚاطٜ اسساَ ضذٜ. 5

 

 صىذيق اوتقادات ي پیشىُادات

 :تخش/تعریف ياحذ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُغفحٝ  غٙذٚق ا٘سماداذ ٚ خیطٟٙاداذاص ٔٙٛی ( تخص/زقشیف ٚاحذ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .تا اسسفادٜ اص اتضاس ایٗ غفحٝ ٔی زٛا٘یذ تٝ زقشیف یه ٚاحذ ٚ یا یه تخص تدشداصیذ

 .٘طاٖ دٞٙذٜ ضٕاسٜ اخسػاغی ضٕاسر. 1

 .سا ٔطخع ٔی وٙیٓ( ا٘سماداذ ٚ خیطٟٙاداذ)ش دسیافر وٙٙذٜ ٘اْ ٚاحذ ٚ یا تخ. 2

 .دس ٘ؾش ٔی ٌیشیٓ( تشای ٚاحذ ٚ یا تخص زقشیف ضذٜ)یه فالٔر اسساِی . 3
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 :مثال

اص ایٗ خس ٞش خیأی وٝ دس اتسذای . سا تشای آٖ دس ٘ؾش ٔی ٌیشیٓ( SUP) تشای ٔثاَ ٚاحذ خطسیثا٘ی سا زقشیف وشدٜ ٚ فالٔر اسساِی

 .٘ٛضسٝ ضٛد تٝ فٙٛاٖ ا٘سماد ٚ یا خیطٟٙاد تٝ ٚاحذ خطسیثا٘ی ٔٙؾٛس ٔی ضٛد( SUP)آٖ فالٔر

ایٗ ٔسٗ تٝ غٛسذ خٛدواس تشای فشسسٙذٜ خیاْ ( خیطٟٙاد/ا٘سماد)دس غٛسذ ٚاسد وشدٖ یه ٔسٗ دس ایٗ وادس دس اصای دسیافر خیاْ . 4

 .اسساَ ٔی ضٛد

 .تخص خذیذ ٔا اضافٝ ٔی ضٛد/تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٚاحذ. 5

 :لیست تخش َا

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُغفحٝ  غٙذٚق ا٘سماداذ ٚ خیطٟٙاداذاص ٔٙٛی ( ِیسر تخص ٞا)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .ایٗ غفحٝ اعالفاذ وأُ زٕأی تخص ٞای زقشیف ضذٜ سا دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ

 .یص لشاس دادٜ ٚ زغییشاذ ا٘داْ ضذٜ سا رخیشٜ ساصی وٙیذٚیشا دتخص ٔٛسد ٘ؾش سا ٔٛس/تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔی زٛا٘یذ ٚاحذ. 1

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٚاحذ ٔٛسد ٘ؾش حزف ٔی ضٛد. 2

 :پیام َای رسیذٌ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُغفحٝ  غٙذٚق ا٘سماداذ ٚ خیطٟٙاداذاص ٔٙٛی ( خیاْ ٞای سسیذٜ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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 .سسیذٜ تٝ ٞش تخص سا تٝ غٛسذ خذا ٌا٘ٝ ٔطاٞذٜ وٙیذ( ا٘سماد ٚ خیطٟٙاد)٘یذ خیاْ ٞای تا وّیه تش سٚی ایٗ دوٕٝ ٔی زٛا. 1

 وظرسىجی

 :افسيدن وظر سىجی

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٘ؾشسٙدی غفحٝ ( افضٚدٖ ٘ؾش سٙدی)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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 .ٔثادسذ وٙیذ SMSی ٔخسّف اص عشیك تا اسسفادٜ اص ایٗ ٔاطَٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ تٝ تشٌضاسی ٘ؾش سٙدی ٞا

زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ خس اص ازٕاْ زاسیخ ٔمشس ٘ؾش سٙدی تٝ غٛسذ . ٔی زٛا٘یذ زاسیخ ضشٚؿ ٚ خایاٖ ٘ؾش سٙدی سا ٔطخع وٙیذ. 1

 .خٛدواس ِغٛ ٔی ضٛد

ٜ تاضیذ چٙا٘چٝ ضٕا داسای دس ایٗ وادس ضٕاسٜ ای وٝ اص عشیك آٖ ٘ؾش سٙدی تشٌضاس ٔی ضٛد تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ زٛخٝ داضر. 2

 .چٙذ ضٕاسٜ اخسػاغی تاضیذ ٔی زٛا٘یذ تا اسسفادٜ اص ایٗ تخص ضٕاسٜ دِخٛاٜ خٟر تشٌضاسی ٘ؾش سٙدی سا ا٘سخاب وٙیذ

دس . تٝ ٘ؾش سٙدی اخسػاظ دٞیذ( تٝ غٛسذ دائٕی)ٌفسیٓ اٌش ضٕا داسای چٙذ ضٕاسٜ اخسػاغی تاضیذ ٔی زٛا٘یذ یه ضٕاسٜ سا . 3

دس ایٗ حاِر . سأا٘ٝ اص یه ضٕاسٜ اسسفادٜ ٔی وٙیذ ٔی زٛا٘یذ یه وّیذ ٚاطٜ تشای ٘ؾش سٙدی خٛد دس ٘ؾش تٍیشیذغٛسزی وٝ دس 

 .خٛاب ٞا تایذ تٝ ٕٞشاٜ وّیذ ٚاطٜ تٝ سأا٘ٝ اسساَ ضٛد

اٌش وسی . ٌشفسیٓسا تٝ فٙٛاٖ وّیذ ٚاطٜ دس ٘ؾش   Tحشف( تٝ دِیُ داضسٗ زٟٙا یه خظ اخسػاغی)٘ؾش سٙدی تشٌضاس وشدیٓ ٚ : مثال

سا اسساَ وٙذ تٝ ٕٞیٗ غٛسذ خٟر  T1سا تٝ فٙٛاٖ ٘ؾش خٛد تٝ سأا٘ٝ اسساَ وٙذ تایذ تٝ ایٗ غٛسذ یقٙی (1)تخٛاٞذ ٌضیٙٝ ضٕاسٜ 

 .اسساَ ٞش ٌضیٙٝ ای اتسذا تایذ وّیذ ٚاطٜ سا ٚاسد ٚ سدس ٌضیٙٝ ٔٛسد ٘ؾش سا تقذ اص آٖ ٚاسد وٙذ

یٗ زیه دلر الصْ سا تٝ فُٕ غٛسذ دائٓ تٝ ٘ؾش سٙدی اخسػاظ ٔی یاتذ خس دس فقاَ وشدٖ ا تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ضٕاسٜ تٝ. 4

 .آٚسیذ، ٚ دس غٛسذ دس اخسیاس ٘ذاضسٗ تیص اص یه ضٕاسٜ اخسػاغی اص صدٖ ایٗ زیه خٛد داسی وٙیذ

تٝ غٛسذ خٛدواس ایٗ ٘دی ٘ؾش س دس غٛسذ ٚاسد وشدٖ یه ٔسٗ دس ایٗ وادس ٞش ضشور وٙٙذٜ دس ٘ؾش سٙدی خس اص اسساَ خاسخ.5

 .ٔسٗ سا دسیافر ٔیىٙذ

دس ایٙدا سٛاَ ٘ؾش سٙدی سا تٝ ٕٞشاٜ زٕأی ٌضیٙٝ ٞای خاسخ ٚاسد ٔی وٙیذ زٛخٝ داضسٝ تاضیذ ایٗ وادس غشفا خٟر اعالؿ ضٕا . 6

سادیٛ، زّٛصیٖٛ، )ٔیاص سٛاَ ٚ ٌضیٙٝ ٞای ٘ؾش سٙدی اسر ٚ عشح سٛاَ ٘ؾش سٙدی تشای اعالؿ فْٕٛ تایذ اص عشیك سسا٘ٝ ٞای فٕٛ

 .غٛسذ تدزیشد smsٚیا یه اسساَ ( سٚص٘أٝ  

تا اسسفادٜ اص دوٕٝ اضافٝ )سا تٝ زشزیة دس ایٗ وادس  3زا  1ٌضیٙٝ داسد افذاد  3تشای ٔثاَ اٌش خاسخ  )ٔسٙاسة تا ٌضیٙٝ ٞای خاسخ . 7

 .افذاد ٔشتٛط تٝ خاسخ سا ٚاسد ٔی وٙیٓ( دسج ٔی وٙیٓ

 .ص ایٗ دوٕٝ ٞا اسسفادٜ ٔی وٙیٓخٟر حزف ٌضیٙٝ ٞا ا. 8

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٘ؾش سٙدی خذیذ ٔا اضافٝ ٔی ضٛد. 9

 

 :لیست وظر سىجی َا

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٘ؾشسٙدی غفحٝ ( ِیسر ٘ؾش سٙدی ٞا)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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 .ی سا ٔطاٞذٜ وٙیذتا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ زقذاد ٘فشاذ ضشور وٙٙذٜ دس ٘ؾش سٙح. 1

 .٘سایح خاسخ ٞا سا تٝ غٛسذ دسغذی تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ. 2

 .٘ؾش سا ٔٛس ٚیشایص لشاس دادٜ ٚ زغییشاذ ا٘داْ ضذٜ سا رخیشٜ ساصی وٙیذ ٔذ سٙدی٘ؾشتا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔی زٛا٘یذ . 3 

 .ٔٛسد ٘ؾش سا حزف وٙیذ ٘ؾش سٙدیتا وّیه ایٗ ٌضیٙٝ ٔی زٛا٘یذ . 4

 :یذٌپیام َای رس

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٘ؾشسٙدی غفحٝ ( خیاْ ٞای سسیذٜ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

تا اسسفادٜ اص فیّسش ٞای خسسدٛیی وٝ دس ایٗ لسٕر ٚخٛد داسد، ٔی زٛا٘یذ خیاْ ٞای دسیافسی ٘ؾشسٙدی سا تش اساس خاسأسش  ٞای . 1

 .ٔٛسد خسسدٛ لشاس دٞیذ( اْ ٚ زاسیخضٕاسٜ ٌیش٘ذٜ، ضٕاسٜ فشسسٙذٜ، ٔسٗ خی)ٔخسّف 
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، حزف ا٘سخاتی Excel،چاج ٘سیدٝ خسسدٛ، ٌشفسٗ خشٚخی (تٝ غٛسذ ا٘سخاتی)ٔٛاسدی اص لثیُ زقییٗ تشچسة، رخیشٜ ضٕاسٜ ٞا . 2

 .ٚ حزف ٕٞٝ سا دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ

 .اس ضٕا لشاس ٔی دٞذسا دس اخسی( حزف، خاسخ، اسخاؿ ٚ رخیشٜ ضٕاسٜ فشسسٙذٜ)ٌضیٙٝ ٞایی ٘ؾیش . 3

 .ضىُ  غحیح یه خاسخ سا ٘طاٖ ٔی دٞذ ٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی وٙیذ ٌضیٙٝ تٝ ٕٞشاٜ وّیذ ٚاطٜ اسساَ ضذٜ. 4

 

 خذمات ًَشمىذ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی خذٔاذ ٞٛضٕٙذ غفحٝ ( خذٔاذ ٞٛضٕٙذ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .ٔی زٛا٘یذ سأا٘ٝ خٛد سا تذٖٚ دس اخسیاس داضسٗ ایٙسش٘ر ٚ زٟٙا تا زّفٗ ٕٞشاٜ خٛد ٔذیشیر وٙیذتا اسسفادٜ اص أىا٘اذ ایٗ ٔاطَٚ 
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اص ایٗ خس خذٔاذ ٞٛضٕٙذ سأا٘ٝ تا . ضٕاسٜ زّفٗ ٕٞشاٜ واستش سأا٘ٝ سا دس ایٗ وادس ٚاسد ٔی وٙیذ ٚ دوٕٝ رخیشٜ سا وّیه وٙیذ. 1

 .ایٗ ضٕاسٜ فقاَ ٔی ضٛد

 ،تیاٖ ضذٜ، ٕٞچٙیٗ خٟر اسسفادٜ  اص ٘شْ افضاس ٘سخٝ ٔٛتایُس ساتغٝ تا خذٔاذ ٞٛضٕٙذ تٝ عٛس وأُ زٛضیحاذ ددس ایٗ غفحٝ 

 .تایذ دس غفحٝ ٚاسد ضٛد ٘یض سأا٘ٝ ضٕاسٜ زّفٗ ٕٞشاٜ واستش ایٗ ٘شْ افضاس

 

 گسارشات

 :گسارشات اعتثار

 .تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذتشای ضٕا  ریُاص ٔٙٛی ٌضاسضاذ  غفحٝ ( ٌضاسضاذ افسثاس)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .ٔی زٛا٘یذ تش اساس ٔسٗ ٚ یا زاسیخ غٛسذ حساب ٔٛسد ٘ؾش سا خسسدٛ وٙیذ. 1

 .دس ایٙدا ٔی زٛا٘یذ زٕأی غٛسذ حساب ٞای خٛد افٓ اص ٚاسیض ٚ یا وسش اص حساب ٔطاٞذٜ وٙیذ. 2
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 .ٌیشیذتا اسسفادٜ اص ایٗ اتضاس ٔی زٛا٘یذ اص غٛسذ حساب ٞا خشٚخی چاخی ٚ یا اوسُ ب. 3

 :گسارشات آماری ماَیاوٍ

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٌضاسضاذ  غفحٝ ( ٌضاسضاذ آٔاسی ٔاٞیا٘ٝ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 

 .دس ایٗ غفحٝ ٔی زٛا٘یذ ٌضاسضاذ اسساَ ٚ دسیافر ٔاٞیا٘ٝ خٛد سا ٔطاٞذٜ وٙیذ

تشای  ریُضذٜ دس خذَٚ الفاذ اسساَ ٚ دسیافر، زاسیخ ٔطخع تا ٔطخع وشدٖ ساَ ٚ ٔاٜ ٔٛسد ٘ؾش ٚ وّیه دوٕٝ ٕ٘ایص اط. 1

 .ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ

 .سا تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ ٞاذ ٚ دسیاف ٞا اسساَ زقذاد ایٗ خذَٚ زٕأی اعالفاذ ٔشتٛط تٝ. 2

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔی زٛا٘یذ اص ٌضاسش ٔاٞیا٘ٝ خٛد یه ٘سخٝ چاخی زٟیٝ وٙیذ. 3
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 مذیریت ريیذاد َا

 :افسيدن ريیذاد

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر سٚیذاد ٞا غفحٝ ( افضٚدٖ سٚیذاد)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .تا اسسفادٜ اص ایٗ ٔاطَٚ ٔی زٛا٘یذ یه خیاْ سا دس صٔاٖ ٞای ٔطخع تٝ غٛسذ ٔذاْ ٚ خٛدواس اسساَ وٙیذ

 .٘یذسا دس ایٙدا ٚاسد ٔی ن ا سٚیذادی فٙٛاٖ ٔٙاسثر. 1

 .سا تٝ ضٕا ٘طاٖ ٔی دٞذ SMSضٕاسٜ اسساَ وٙٙذٜ . 2

ا٘سخاب ( سٚیذاد)خٟر دسیافر ٚ تا فقاَ وشدٖ زیه وٙاس ٞش ٌشٜٚ آٖ سا ٌشٜٚ ٞا تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دسآٔذٜ تا صدٖ ایٗ زیه. 3

 .وٙیذ

 .د وٙیذٚاس تٝ غٛسذ دسسی( سٚیذاد)تا صدٖ ایٗ زیه ضٕا ٔی زٛا٘یذ ضٕاسٜ ٞایی سا خٟر دسیافر . 4

 .ٔی زٛا٘یذ سافر ٚ دلیمٝ اسساَ سا دس ایٙدا زٙؾیٓ وٙیذ. 5
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ساِیا٘ٝ، ٔاٞیا٘ٝ، ٞفسٍی، سٚصا٘ٝ )دس ایٙدا ٔی زٛا٘یذ تا فقاَ وشدٖ زیه وٙاس ٞش حاِر ٔطخع وٙیذ اسساَ ضٕا دس چٝ تاصٜ صٔا٘ی. 6

٘سخاب ٞش ٘ٛؿ تاصٜ صٔا٘ی ٔمادیش ٔطخع سا دس خّٛی آٖ تٝ ایٗ غٛسذ وٝ تا ا .ا٘داْ تدزیشد (ٚ یا یه دٚسٜ صٔا٘ی دِخٛاٜ زاسیخ خاظ،

 .تا تمیٝ حاالذ ٔسفاٚذ اسر وٝ دس ریُ تٝ ضشح آٖ ٔی خشداصیٓ( دٚسٜ صٔا٘ی خاظ)زٟٙا حاِر .ٚاسد وٙیذ

 .زاسیخ اِٚیٗ سٚص ضشٚؿ دٚسٜ صٔا٘ی سا دس ایٗ وادس ٚاسد وٙیذ. 7

 .یذٚاسد وٗ( تش حسة سٚص)ٔذذ صٔاٖ دٚسٜ سا دس ایٗ وادس. 8

 24خس اس زٙؾیٓ زاسیخ ضشٚؿ ٚ زقذاد سٚص ٞای دٚسٜ، تا وّیه ایٗ دوٕٝ زػٛیش ریُ تٝ ٕ٘ایص دس آٔذٜ ٚ سیسسٓ زاسیخ اسساَ . 9

 .دٚسٜ تقذی سا تٝ ضٕا ٕ٘ایص ٔی دٞذ

 

 .ٔسٗ خیاْ اسساِی سا دس ایٙدا ٚاسد ٔی وٙیذ. 10

 :مذیریت ريیذاد َا

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُٔٙٛی ٔذیشیر سٚیذاد ٞا غفحٝ  اص( ٔذیشیر سٚیذاد ٞا)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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 .خسسدٛ تش اساس خاسأسش ٞای صٔاٖ اسساَ، ٘ٛؿ اسساَ ٚ ٔسٗ خیاْ سا دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ. 1

 .ٔطخػاذ وأُ زٕأی سٚیذاد ٞای ثثر ضذٜ دس ایٗ خذَٚ تٝ ضٕا ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد. 2

 .َ سٚیذاد ٞا دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذیه خشٚخی چاخی اص خذٚ. 3

 .ٚیشایص لشاس دادٜ ٚ زغییشاذ ا٘داْ ضذٜ سا رخیشٜ ساصی وٙیذ د٘ؾش سا ٔٛس ٔذتا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔی زٛا٘یذ سٚیذاد . 4

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ سٚیذاد ٔٛسد ٘ؾش حزف ٔی ضٛد. 5

 

 مذیریت تثریکات

 :افسيدن تثریکات

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر زثشیىاذ غفحٝ ( واذافضٚدٖ زثشی)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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زاسیخ زِٛذ، زاسیخ اصدٚاج، زاسیخ )تا اسسفادٜ اص ایٗ ٔاطَٚ أىا٘ی تشای ضٕا فشاٞٓ ٔی ضٛد وٝ تسٛا٘یذ دس زاسیخ ٞای ٔطخع ضذٜ 

 .غٛسذ خٛدواس تشای آٟ٘ا اسساَ وٙیذدس اعالفاذ واستشا٘ساٖ خیاْ ٞایی سا تٝ  (فیّذ ٞای اضافی زاسیخیفضٛیر ٚ 

 .فٙٛاٖ ٔٙاسثر سا دس ایٗ وادس ٚاسد ٔی وٙیذ. 1

 .سا تٝ ضٕا ٘طاٖ ٔی دٞذ SMSضٕاسٜ اسساَ وٙٙذٜ . 2

 .تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه خیاْ زثشیه تشای زٕأی ٔخاعثاٖ ضٕا اسساَ ٔی ضٛد. 3

 :مثال

اَ تٝ ٕٞٝ افشاد سا ٘یض فقاَ وشدٜ ایٓ خس اص اضافٝ ضذٖ ایٗ زثشیه خیأی سا خٟر زثشیه ساِشٚص زِٛذ زٙؾیٓ وشدٜ ٚ زیه اسس

سأا٘ٝ تٝ ( دس غٛسزی وٝ دس ٍٞٙاْ ٚسٚد اعالفاذ فشد زاسیخ زِٛذ ٚی سا ٚاسد وشدٜ تاضیٓ)ٔادأی وٝ زاسیخ زِٛذ ٞش فشد فشا ٔی سسذ 

 .غٛسذ خٛدواس خیاْ زثشیه ساِشٚص زِٛذ سا تشای ضخع اسساَ ٔی وٙذ

تشای ٔا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ٚ ٔی زٛا٘یٓ تٝ غٛسذ ٌشیٙطی ٌشٜٚ ٞایی سا وٝ وشدٖ ایٗ زیه زٕأی ٌشٜٚ ٞای دفسش زّفٗ  تا فقاَ. 4

 .لػذ داسیٓ اسساَ خیاْ زثشیه تشای آٖ ٞا فقاَ ضٛد ا٘سخاب ٔی وٙیٓ

فیّذ     وٝ تٝ غٛسذ ...(اسیخ اصدٚاج ٚ زاسیخ زِٛذ، ذ)دس ٍٞٙاْ ٚاسد وشدٖ ٔطخػاذ ٔخاعثاٖ دس دفسش زّفٗ فیّذ ٞایی ٚ خٛد داسد. 5

یذ تا اسسفادٜ اص ٔاطَٚ فیّذ ٞای اضافی، فیّذ ٞای خذیذی سا تٝ غٛسذ زاسیخی زاسیخی دس ٘ؾش ٌشفسٝ ضذٜ ا٘ذ ٕٞچٙیٗ ضٕا ٔی زٛاٖ

 د تٝ ضٕا ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛ فیّذ ٞای زاسیخی زٕأی تا وّیه ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای. تا فٙاٚیٗ دِخٛاٜ اضافٝ وٙیذ

 

 .ا٘سخاب وٙیذ( اعالفاذ واس تش دس خٟر اسساَ خٛدواس دس زاسیخ ٞای ٔطخع ضذٜ)ٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ ٔسٙاسة تا ٘یاص خٛد یىی سا 

 .سافر ٚ دلیمٝ اسساَ سا اص عشیك ایٗ دٚ ٔٙٛی وشوشٜ ای ٔطخع ٔی وٙیذ. 6

اِر خیص ٚ خس اص ٔٛفذ ٔمشس ٔی زٛا٘یذ فذد ٔشتٛط دس دٚ ح. تا فقاَ وشدٖ زیه وٙاس ٞش ٌضیٙٝ صٔاٖ اسساَ سا ٔطخع ٔی وٙیذ. 7

 .تٝ زقذاد سٚص سا دس وادس ٔماتُ ایٗ فٙاٚیٗ ٚاسد وٙیذ

تا ٔغاِقٝ زٛضیحازی وٝ دس خاییٗ ایٗ وادس دسج ضذٜ ٔی زٛا٘یذ اسساَ خٛد . خٟر ٚاسد وشدٖ ٔسٗ خیاْ اص ایٗ وادس اسسفادٜ وٙیذ. 8

 .ساٜ وٙیذسا تا خیطٛ٘ذ ٘اْ ٚ یا فیّذ ٞای دیٍش ٞٓ
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 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ زثشیه خذیذ ضٕا تٝ سأا٘ٝ اضافٝ ٔی ضٛد. 9

 

 :مذیریت تثریکات

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ٔذیشیر زثشیىاذ غفحٝ ( ٔذیشیر زثشیىاذ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ خسسدٛ تش اساس خاسأسش ٞای صٔاٖ اسساَ، ٘ٛؿ اسساَ، ٘ٛؿ فیّذ ٚ ٔسٗ خیاْ سا. 1

 .ٔطخػاذ وأُ زٕأی زثشیىاذ ثثر ضذٜ دس ایٗ خذَٚ تٝ ضٕا ٕ٘ایص دادٜ ٔی ضٛد. 2

 .اسر وٝ زثشیىاذ تشای زٕأی افشاد دس ٘ؾش ٌشفسٝ ضذٜٞش ٌاٜ ٔطخػٝ ٌشٜٚ ٞا تٝ ایٗ ضىُ تٛد تٝ ایٗ ٔقٗ. 3

 .ٚیشایص لشاس دادٜ ٚ زغییشاذ ا٘داْ ضذٜ سا رخیشٜ ساصی وٙیذ ٘ؾش سا ٔٛسد دتا وّیه ایٗ دوٕٝ ٔی زٛا٘یذ زثشیه ْ. 4

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ زثشیه ٔٛسد ٘ؾش حزف ٔی ضٛد. 5

 .دس اخسیاس ضٕا لشاس ٔی دٞذ ثثر ضذٜ یه خشٚخی چاخی اص خذَٚ زثشیىاذ. 6
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 تىظیمات

 :تىظیمات دریافت

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی زٙؾیٕاذ غفحٝ ( زٙؾیٕاذ دسیافر)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

اٌش ٔسٙی سا داخُ ایٗ وادس ٚاسد وٙیذ ٞش خیاْ وٛزاٞی وٝ تٝ سأا٘ٝ اسساَ ضٛد ایٗ ٔسٗ تٝ فٙٛاٖ خاسخ تشای فشسسٙذ آٖ خیاْ . 1

 .اسساَ ٔی ضٛد

غٛسذ خٛدواس یه ٘سخٝ اص  وٝ تٝ سأا٘ٝ اسساَ ضٛد سأا٘ٝ تٝ وٛزاٞی زیه ٚ ٚاسد وشدٖ یه ایٕیُ ٞش خیاْ ایٗ تا فقاَ وشدٖ. 2

 .ایٗ خیاْ سا تٝ ایٗ ایٕیُ اسخاؿ ٔی دٞذ

تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ٚ ٚاسد وشدٖ یه ضٕاسٜ زّفٗ ٕٞشاٜ زٕأی خیاْ ٞای دسیافسی زٛسظ سأا٘ٝ افٓ اص خیاْ ٞای دسیافسی . 3

 .خٛدواس اسخاؿ دادٜ ٔی ضٛد یه ٘سخٝ اص ایٗ خیاْ ٞا تٝ ضٕاسٜ ٚاسد ضذٜ تٝ غٛسذ... فٕٛٔی، ٔساتمٝ، ٘ؾش سٙدی ٚ 

ٚ ٚاسد وشدٖ ضٕاسٜ زّفٗ ٕٞشاٜ ٔٛسد ٘ؾش یه ٘سخٝ اص  SMSاص ایٗ ٔثادی دسیافر  ،ضٕا ٔی زٛا٘یذ تا فقاَ وشدٖ زیه ٞشوذاْ. 4

زٟٙا زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ دس ٞش وادس ضٕاسٜ . خیاْ دسیافسی زٛسظ سأا٘ٝ سا تشای ضٕاسٜ ای ٚاسد ضذٜ تٝ غٛسذ خٛدواس اسساَ وٙیذ

 .یه ضٕاسٜ سا ٔی زٛاٖ ٚاسد وشد
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 .خس اص افٕاَ زٙؾیٕاذ ٔٛسد ٘ؾش تا وّیه ایٗ دوٕٝ زٕأی زٙؾیٕاذ خذیذ تٝ سیسسٓ اضافٝ ٔی ضٛد. 5

 .تخص دسیافسی ٔٛسد ٘ؾش سا اص عشیك ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ا٘سخاب ٔی وٙیذ. 6

 

 .وشوشٜ ای ا٘سخاب ٔی وٙیذ ٌشٜٚ ٔٛسد٘ؾش خٟر رخیشٜ ساصی ضٕاسٜ ٞا سا اص عشیك ایٗ ٔٙٛی. 7

اص ایٗ خس ضٕاسٜ ٞش فشسسٙذٜ ای وٝ اص عشیك تخص ٔطخع ( رخیشٜ ضٕاسٜ ٞای دسیافسی)تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٚ رخیشٜ زٙؾیٕاذ . 8

 .ضذٜ دسیافر ضٛد دس ٌشٜٚ ٔطخع ضذٜ تٝ غٛسذ خٛدواس رخیشٜ ٔی ضٛد

 :تىظیمات ترچسة َا

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُ٘ٛی زٙؾیٕاذ غفحٝ اص ْ( زٙؾیٕاذ تشچسة ٞا)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .تا ٚاسد وشدٖ ٔسٗ تشچسة ٚ وّیه دوٕٝ اضافٝ تشچسة خذیذ خٟر اسسفادٜ دس سأا٘ٝ اضافٝ ٔی ضٛد. 1

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ تشچسة ٔٛسد ٘ؾش حزف ٔی ضٛد. 2

 :تىظیمات پیشًوذ وام

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُ٘ؾیٕاذ غفحٝ اص ٔٙٛی ذ( زٙؾیٕاذ خیطٛ٘ذ ٘اْ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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 .٘ذ ٘اْ وٝ زٕایُ داضسٝ تاضیذ اضافٝ وٙیذتا اسسفادٜ اص أىا٘اذ ایٗ غفحٝ ٔی زٛا٘یذ ٞش زقذاد خیطٛ

دس دفسش زّفٗ لاتُ  وٝ) .اضافٝ ٔی ضٛد ریُخیطٛ٘ذ ٘اْ خذیذ تٝ وادس  ،خس اص ٚاسد وشدٖ ٔسٗ خیطٛ٘ذ ٘اْ ٚ وّیه دوٕٝ اضافٝ. 1

 (اسسفذٜ اسر

 .د ٘اْ اص وادس تاال ٚ وّیه ایٗ دوٕٝ فٙٛاٖ ٔذ ٘ؾش حزف ٔی ضٛدتا ا٘سخاب یه خیطٖٛ. 2

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ زغییشاذ ا٘داْ ضذٜ دس سأا٘ٝ رخیشٜ ٔی ضٛد( حزف ٚ یا اضافٝ وشدٖ خیطٛ٘ذ ٘اْ)خس اص افٕاَ زٙؾیٕاذ. 3

 :تىظیمات عمًمی

 .ٜ ٕ٘ایص دس ٔی آیذتشای ضٕا ب ریُاص ٔٙٛی زٙؾیٕاذ غفحٝ ( زٙؾیٕاذ فٕٛٔی)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ٌشٜٚ ٞای دفسش زّفٗ خٟر ٌضیٙص ضٕاسٜ دس اسساَ ٔٛسدی تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ. 1
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 .ٔیضاٖ افسثاس سیاِی خٟر افالْ وٕثٛد افسثاس اص سٕر سأا٘ٝ سا دس ایٙدا ٚاسد وٙیذ. 2

 .ْ وٕثٛد افسثاس دس ایٗ غفحاذ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذتا فقاَ وشدٖ زیه وٙاس ٞشوذاْ اص ایٗ غفحاذ خیا. 3

 اطالعات کارتری

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی زٙؾیٕاذ غفحٝ ( اعالفاذ واستشی)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .تا اسسفادٜ اص أىا٘اذ ایٗ غفحٝ ٔی زٛا٘یذ اعالفاذ واستشی خٛد سا ٔٛسد ٚیشایص لشاس دٞیذ

 .اضسٝ تاضیذ وٝ ٘اْ واستشی زٟٙا اص عشیك زٕاس تا ضشور لاتُ زغییش اسرزٛخٝ د. 1

 .ٔحُ ٚاسد وشدٖ اعالفاذ فٕٛٔی. 2

 .تا وّیّه ایٗ ِیٙه ٔی زٛا٘یذ سٔض فثٛس خٛد سا زغییش دٞذ. 3
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وٝ خسٛسد ضٕا سقی وٙیذ . ٕ٘اییذخٟر حفؼ أٙیر تٝ زغییش وّٕٝ فثٛس سأا٘ٝ ٔثادسذ  ٚ زٛغیٝ ٔی ضٛد تٝ غٛسذ دٚسٜ ای :وکتٍ

 (FCrpnu@78*32)زشویثی اص حشٚف،فالئٓ ٚ افذاد تاضذ تشای ٔثاَ 

 

 .خس اص افٕاَ زغییشاذ تا وّیه ایٗ دوٕٝ ایٗ زغییشاذ رخیشٜ ٔی ضٛ٘ذ. 4

 شارش اعتثار

 : شارش آوالیه

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ضاسط افسثاس غفحٝ ( ضاسط آ٘الیٗ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 . خٟر ضاسط افسثاس تٝ غٛسذ آ٘الیٗ تا یذ دٚ ٘ىسٝ سا ٔذ ٘ؾش داضسٝ تاضیذ
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تا٘ه خٛد ٔی ( ATM)دسسٍاٜ ٞای خٛد خشداص تا ٔشاخقٝ تٝ ( سٔض ایٙسش٘سی) دس غٛسذ ٘ذاضسٗ سٔض دْٚ: دسیافر سٔض دْٚ وکتٍ ايل

 .ایٗ سٔض ٔثادسذ وٙیذزٛا٘یذ تٝ دسیافر 

 .سلٕی ٔٙذسج سٚی واسذ ٔی تاضذ وٝ خٟر ضاسط آ٘الیٗ تایذ دس اعالفاذ ضاسط ٚاسد ضٛد 4ٚ یا  3یه وذ : CVV2وذ  وکتٍ ديم

 .دس ایٙدا ٚاسد ٔی وٙیذ سا (سیاَ)ٔثّغ ضاسط ٔٛسد ٘یاص خٛد سا تش ٔثٙای . 1

 .زٛخٝ وٙیذ ریُتا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ٔثّغ ٔاِیاذ تش اسصش افضٚدٜ تٝ ٔثّغ ضاسط اضافٝ ٔی ضٛد تٝ زػٛیش . 2

 

 .زٛخٝ وٙیذ ریُتا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ٔثّغ ٔاِیاذ تش اسصش افضٚدٜ اص ٔثّغ ضاسط وسش ٔی ضٛد تٝ زػٛیش . 3

 

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ٚاسد دسٌاٜ خشداخر ایٙسش ٘سی ٔی ضٛیذ.4
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تٝ ٔمذاس ٔثّغ  تٝ ٔحض ا٘داْ زشاوٙص افسثاس سیاِی سأا٘ٝ ضٕا.اعالفاذ خٛاسسٝ ضذٜ سا خش وشدٜ ٚ دوٕٝ خشداخر سا وّیه وٙیذ

 .دسخٛاسسی ضاسط ٔی ضٛد

 :ياریس تٍ حساب

 

تا اسسفادٜ اص ایٗ ٔاطَٚ ٔی زٛا٘یذ ٔثّغ ٔٛسد ٘یاص خٛد سا خٟر ضاسط افسثاس سیاِی تٝ ضٕاسٜ حساب ٞای ضشور ٚاسیض وشدٜ ٚ تا اسساَ 

 .اعالفاذ فیص ٚاسیضی افسثاس سیاِی خٛد سا افضایص دٞیذ

 .سا دس ایٙدا ٚاسد ٔی وٙیذ( سیاَ)سا تش ٔثٙای ٔثّغ ضاسط ٔٛسد ٘یاص خٛد . 1

 .زٛخٝ وٙیذ ریُتا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ٔثّغ ٔاِیاذ تش اسصش افضٚدٜ تٝ ٔثّغ ضاسط اضافٝ ٔی ضٛد تٝ زػٛیش . 2



www.SunwaySMS.com ٌراَىمای جامع ساماوٍ مذیریت پیام کًتا 

 

    راهنمای جامع سامانه مدیریت پیام کوتاه |(  SunWay ICT Center) ت فناوری اطالعات و ارتباطات راه آفتاب شرک  65

 

 

 .زٛخٝ وٙیذ ریُتا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ٔثّغ ٔاِیاذ تش اسصش افضٚدٜ اص ٔثّغ ضاسط وسش ٔی ضٛد تٝ زػٛیش . 3

 

 .ٔٛسد ٘ؾش سا اص داخُ ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ا٘سخاب ٔی وٙیٓ تا٘ه. 4

 .ٔحُ ٚاسد وشدٖ ٘اْ خشداخر وٙٙذٜ. 5

 .ٔحُ ٚاسد وشدٖ ضٕاسٜ ٔسّسُ فیص ٚاسیضی. 6

ایٗ زػٛیش سا ا٘سخاب وشدٜ ٚ  Browseخٟر زسشسـ دس أش ضاسط اص فیص ٚاسیضی یه اسىٗ زٟیٝ وشدٜ ٚ تا وّیه تش سٚی دوٕٝ . 7

 .فاذ ٚاسیضی اسساَ وٙیذتٝ ٕٞشاٜ اعال

 .چٙا٘چٝ ٘یاص تٝ زٛضیحاذ تاضذ ٔی زٛا٘یذ ٔٛاسد الصْ تٝ روش سا دس ایٗ وادس ٚاسد وٙیذ. 8

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ اعالفاذ ٚاسیضی ثثر خٛاٞذ ضذ. 9

اص تشسسی ٚ  اعالفاذ فیص ثثر ضذٜ ضٕا خٟر ٌشفسٗ زاییذیٝ اص تا٘ه تشای ٚاحذ ٔاِی ضشور اسساَ خٛاٞذ ضذ، ِزا خس :وکتٍ

 .زاییذ فیص خشداخسی افسثاس ضٕا تٝ ٔیضاٖ ٔثّغ دسخٛاسسی خشداخر ضذٜ افضایص خٛاٞذ یافر

 :کارت تٍ کارت

 .تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ریُاص ٔٙٛی ضاسط افسثاس غفحٝ ( واسذ تٝ واسذ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 
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تا اسسفادٜ ( ATM)ٞر ضاسط افسثاس سیاِی اص عشیك دسسٍاٜ ٞای خٛد خشداص تا اسسفادٜ اص ایٗ ٔاطَٚ ٔی زٛا٘یذ ٔثّغ ٔٛسد ٘یاص خٛد سا ج

 .تٝ ضٕاسٜ واسذ ٞای ضشور ٚاسیض وشدٜ ٚ تا اسساَ اعالفاذ ٚاسیض افسثاس خٛد سا افضایص دٞیذ فاتش تا٘ه واسذ ٞای

 .سا دس ایٙدا ٚاسد ٔی وٙیذ( سیاَ)ٔثّغ ضاسط ٔٛسد ٘یاص خٛد سا تش ٔثٙای . 1 

 .زٛخٝ وٙیذ ریُوشدٖ ایٗ زیه ٔثّغ ٔاِیاذ تش اسصش افضٚدٜ تٝ ٔثّغ ضاسط اضافٝ ٔی ضٛد تٝ زػٛیش تا فقاَ . 2
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 .زٛخٝ وٙیذ ریُتا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه ٔثّغ ٔاِیاذ تش اسصش افضٚدٜ اص ٔثّغ ضاسط وسش ٔی ضٛد تٝ زػٛیش . 3

 

 .تا وّیه ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ضٕاسٜ واسذ ٔٛسد ٘ؾش سا ا٘سخاب وٙیذ. 4

 .ضٕاسٜ واسذ خٛد سا دس ایٗ وادس ٚاسد وٙیذ. 5

 .ضٕاسٜ خیٍیشی ٔٙذسج تش سٚی فیص ٚاسیضی سا دس ایٗ وادس ٚاسد وٙیذ. 6

ایٗ زػٛیش سا ا٘سخاب وشدٜ ٚ  Browseخٟر زسشسـ دس أش ضاسط اص فیص ٚاسیضی یه اسىٗ زٟیٝ وشدٜ ٚ تا وّیه تش سٚی دوٕٝ . 7

 .٘یذتٝ ٕٞشاٜ اعالفاذ ٚاسیضی اسساَ ن

 .چٙا٘چٝ ٘یاص تٝ زٛضیحاذ تاضذ ٔی زٛا٘یذ ٔٛاسد الصْ تٝ روش سا دس ایٗ وادس ٚاسد وٙیذ. 8

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ اعالفاذ ٚاسیضی ثثر خٛاٞذ ضذ. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.SunwaySMS.com ٌراَىمای جامع ساماوٍ مذیریت پیام کًتا 

 

    راهنمای جامع سامانه مدیریت پیام کوتاه |(  SunWay ICT Center) ت فناوری اطالعات و ارتباطات راه آفتاب شرک  68

 

 مذیریت کارتران

 :افسيدن کارتر جذیذ

 .ٔا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذاص ٔٙٛی ٔذیشیر واستشاٖ غفحٝ ریُ تشای ش( افضٚدٖ واستش خذیذ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

( تسیاس وأُ)ٔاطَٚ ٔذیشیر واستشاٖ أىاٖ زقشیف زقذاد ٘ا ٔحذٚدی، واستش خٟر اسسفادٜ اص سأا٘ٝ تٝ ٕٞشاٜ اعالق سغح دسسشسی 

 .تٝ واستشاٖ زقشیف ضذٜ سا تشای ضٕا فشاٞٓ ٔی وٙذ

 ٚ واستشی ٘اْ تا ضٕا زٛسظ ضذٜ ساخسٝ واستشٞای ْزٕا وٝ غٛسذ تذیٗ تاضذ ٔی "ضٙاسٝ وذ" تش ٔثسٙی واستشاٖ سیسسٓ ٔاٞیر .1

 واستشاٖ اخسیاس دس سا اغّی Username ٚ Password تایسر ٔی ضٕا) ٔیطٛ٘ذ خُٙ ٚاسد ضٕاسر اخسیاس دس وٝ اغّی فثٛس وّٕٝ

زٛسظ ضٕا  وٝ سا ٞایی تخص فمظ زا وٙذ ٔی ٚاسد سا خٛد ضٙاسٝ وذ "ٚسٚد" اص خس واستش ٞش وٝ زفاٚذ ایٗ تا( دٞیذ لشاس ٘یض خٛد

 وشد خٛاٞیذ زقشیف خٛد تشای وٝ ایی ضٙاسٝ تا ضٕا تشای ٞا تخص زٕأی اِثسٝ. )وٙذ ٔطاٞذٜ اخاصٜ دسسشسی تٝ آٖ ٞا دادٜ ضذٜ سا

 (ٞسسٙذ تاص
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 : مثال

استش زقشیف ٔی وٙیذ ٚ دس ٟ٘ایر ن( hamid)ٚ وذ ضٙاسٝ واستشی یىی اص واستشاٖ سا ( admin)ضٕا وذ ضٙاسٝ واستشی خٛد سا 

 خس اس ٚسٚد تٝ سأا٘ٝ غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ. خذیذ سا اضافٝ ٔی وٙیذ

 

سا ٚاسد وشدٜ ٚ دوٕٝ ٚسٚد سا وّیه وٙیذ خُٙ تا دسسشسی وأُ ٕٞا٘ٙذ ٌزضسٝ دس اخسیاس ضٕا ( admin)اٌش داخُ وادس وذ ضٙاسٝ 

دٜ ٚ دوٕٝ ٚسٚد سا وّیه وٙیذ خُٙ تا سغح دسسشسی ٔحذٚد زش وٝ سا ٚاسد وش( hamid)لشاس ٔی ٌیشد ٚ دس غٛسزی وٝ وذ ضٙاسٝ 

 .ضٕا تشای واستش ٔطخع وشدیذ تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ

حشٚف اِفثای الزیٗ ٚ )وذ ضٙاسٝ واستش خذیذ سا دس ایٗ وادس ٚاسد ٔی وٙیذ زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ وذ ضٙاسٝ ٔی زٛا٘ذ اص تیٗ . 2

 .خاب ضٛدا٘ر( فاسسی تٝ ٕٞشاٜ افذاد ٚ فال ئٓ

 .سا دس ایٗ تخص ٚاسد وٙیذ...( ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌی، خٙسیر، ضٕاسٜ زٕاس ٚ )اعالفاذ فٕٛٔی واستش اص لثیُ . 3

 .دس غٛسذ فقاَ وشدٖ ایٗ زیه واستش زقشیف ضذٜ تٝ غٛسذ غیش فقاَ دس ٔی آیذ. 4

اَ تٛدٖ واستش سا دس ایٗ وادس زایح وٙیذ دس غٛسذ سا صدٜ تاضیذ ٚ دِیُ غیش فـ( واستش غیش فقاَ اسر)دس غٛسزی وٝ زیه ٌضیٙٝ . 5

 .ٚسٚد واستش ایٗ ٔسٗ تشای اٚ تٝ ٕ٘ایص دس آیذ

سا ٚاسد وشدٜ تاضیذ ( واستش اغّی سأا٘ٝ)دس غٛسزی وٝ وذ ضٙاسٝ ٔشتٛط تٝ خٛد . تا وّیه ایٗ دوٕٝ واستش خذیذ اضافٝ ٔی ضٛد. 6

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ ایٗ ضٙاسٝ ٘یض اضافٝ خٛاٞذ ضذ
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 :لیست کارتران

 .اص ٔٙٛی ٔذیشیر واستشاٖ غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ( ِیسر واستشاٖ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .ایٗ غفحٝ دس تش ٌیش٘ذٜ ِیسر زٕأی واستشا٘ی اسر وٝ زٛسظ ضٕا زقشیف ضذٜ ا٘ذ

 .٘طاٖ دٞٙذٜ اعالفاذ فٕٛٔی واستشاٖ اسر. 1

 .تٛدٖ واستش ٔٛسد ٘ؾش اسر تیاٍ٘ش فقاَ ٚ یا غیش فقاَ. 2

 دس غٛسذ وّیه دوٕٝ ٚیشایص غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ. 3

 

 .وٝ اص عشیك آٖ ٔی زٛا٘یذ اعالفاذ واستش سا ٔٛسد ٚیشایص لشاس دادٜ ٚ رخیشٜ وٙیذ

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ واستش ٔٛسد ٘ؾش حزف ٔی ضٛد. 4
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 :سطح دسترسی کارتران

 .اص ٔٙٛی ٔذیشیر واستشاٖ غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ( ح دسسشسی واستشاٖسظ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .تا اسسفادٜ اص أىا٘اذ ایٗ تخص ٔی زٛا٘یذ دسسشسی واستش سا ٔحذٚد تٝ تخص ٚ یا تخص ٞایی اص سأا٘ٝ وٙیذ

 .ی ا٘سخاب وٙیذتا وّیه ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ٔی زٛا٘یذ واستش ٔٛسد ٘ؾش سا خٟر افٕاَ سغح دسسشس. 1

تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه زٕأی ٔاطَٚ ٞای سأا٘ٝ خٟر دسسشسی واستش فقاَ ٔی ضٛ٘ذ ٚ تا غیش فقاَ وشدٖ ایٗ زیه زٕأی ٔاطَٚ . 2

 .ٞا اص دسسشس واستش خاسج ٔی ضٛد

تشای ٔثاَ تا فقاَ وشدٖ زیه . تا فقاَ وشدٖ زیه ٞش یه اص ایٗ ٔاطَٚ ٞا، دسسشسی آٖ سا تٝ عٛس وأُ تشای واستش فقاَ وشدٜ ایذ. 3

تشای واستش ( اسساَ ٔٛسدی، اسساَ ٌشٚٞی، اسساَ ٘ؾیش تٝ ٘ؾیش ٚ اسساَ اص فایُ اوسُ )ٔذیشیر اسساَ زٕأی ٔٛاسد ٔذیشیر اسساَ 
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فقاَ ٔی ضٛد ٕٞچٙیٗ ایٗ أىاٖ تشای ضٕا فشاٞٓ ضذٜ زا تا فقاَ وشدٖ زیه وٙاس ٞش تخص تٝ غٛسذ وأال ٌضیٙطی سغح 

 .سا دس اتقاد خضئی زش ٔطخع وٙیذ دسسشسی

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ سغح دسسشسی ٔٛسد ٘ؾش خٟر واستشا٘سخاب ضذٜ افٕاَ ٔی ضٛد. 4

مذیریت اپراتًرَای سازماوی 

 :افسيدن اپراتًر جذیذ

 .ی آیذغفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ْ ٔذیشیر اخشازٛسٞای ساصٔا٘یاص ٔٙٛی ( افضٚدٖ اخشازٛس خذیذ)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .أىاٖ اضافٝ وشدٖ یه واتش وأال ٔسسمُ تٝ ٕٞشاٜ یه ضٕاسٜ اخسػاغی سا تشای ضٕا فشاٞٓ ٔیىٙذ( اخشازٛس ٞای ساصٔا٘ی)ٔاطَٚ 

 .سا ٚاسد وٙیذ( خٟر ٚسٚد تٝ سأا٘ٝ)دس ایٗ وادس ٘اْ واستشی . 1

 .وّٕٝ فثٛس ٚ زىشاس آٖ سا دس ایٙدا ٚاسد وٙیذ. 2

 .ذ فٕٛٔی واستشٔحُ ٚاسد وشدٖ اعالفا. 3

 .دس ایٗ وادس ٚاسد وٙیذ( تٝ سیاَ)ٔیضاٖ افسثاس سیاِی واستش خذیذ سا . 4

 :وکتٍ

 زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ ٞش ٔیضاٖ افسثاس ٚاسد ضذٜ اص افسثاس سیاِی وّی ضٕا وٓ خٛاٞذ ضذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس غٛسذ وٓ وشدٖ ایٗ افسثاس
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 .ضذ ٔثّغ وسش ضذٜ تٝ افسثاس سیاِی وّی ضٕا اضافٝ خٛاٞذ

تا وّیه تش سٚی ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ضٕاسٜ ٞای اخسػاغی وٝ دس اخسیاس داسیذ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ٚ ضٕا ٔی زٛا٘یذ . 5

 .تا ا٘سخاب یه ضٕاسٜ تٝ دِخٛاٜ آٖ سا تٝ واستش خذیذ اخسػاظ دٞیذ

 :وکتٍ

د زقشیف وٙیذ وٝ تٝ خض خظ اخسػاغی سأا٘ٝ اغّی، تٝ زٛخٝ داضسٝ تاضیذ وٝ ضٕا دس غٛسزی ٔی زٛا٘یذ یه اخشازٛس ساصٔا٘ی خذی 

 .خذیذ اضافٝ ضٛد تایذ خظ اخسػاغی خشیذاسی وشدٜ ٚ دس اخسیاس داضسٝ تاضیذ( اخشازٛس ساصٔا٘ی)زقذادی وٝ لشاس اسر واستش 

 .دس غٛسذ فقاَ وشدٖ ایٗ زیه واستش زقشیف ضذٜ تٝ غٛسذ غیش فقاَ دس ٔی آیذ. 6

سا صدٜ تاضیذ ٚ دِیُ غیش فقاَ تٛدٖ واستش سا دس ایٗ وادس زایح وٙیذ دس غٛسذ ( واستش غیش فقاَ اسر)٘ٝ دس غٛسزی وٝ زیه ٌضی. 7

 .ٚسٚد واستش ایٗ ٔسٗ تشای اٚ تٝ ٕ٘ایص دس آیذ

 .تا وّیه تش سٚی ایٗ دوٕٝ واستش خذیذ اضافٝ ٔی ضٛد. 8

 

 :لیست اپراتًرَا

 .غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ذ اخشازٛسٞای ساصٔا٘یٔذیشیاص ٔٙٛی ( ِیسر اخشازٛسٞا)تا ا٘سخاب ٌضیٙٝ 

 

 .اسر وٝ زٛسظ ضٕا زقشیف ضذٜ ا٘ذ( اخشازٛس ٞای ساصٔا٘ی)ایٗ غفحٝ دس تش ٌیش٘ذٜ ِیسر زٕأی واستشا٘ی 

 .٘طاٖ دٞٙذٜ اعالفاذ فٕٛٔی واستشاٖ اسر. 1

 .سٕر ٔطاٞذٜ وٙیذضٕاسٜ اخسػاغی ٚ افسثاس سیاِی واستش سا ٔی زٛا٘یذ دس ایٗ ق. 2

 دس غٛسذ وّیه دوٕٝ ٚیشایص غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ. 3
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 .وٝ اص عشیك آٖ ٔی زٛا٘یذ اعالفاذ واستش سا ٔٛسد ٚیشایص لشاس دادٜ ٚ رخیشٜ وٙیذ

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ واستش ٔٛسد ٘ؾش حزف ٔی ضٛد. 4
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 :سطح دسترسی اپراتًرَا

 .غفحٝ ریُ تشای ضٕا تٝ ٕ٘ایص دس ٔی آیذ ٔذیشیر اخشازٛسٞای ساصٔا٘یاص ٔٙٛی ( سغح دسسشسی اخشازٛسٞا)یٙٝ تا ا٘سخاب ٌض

 

 .تا اسسفادٜ اص أىا٘اذ ایٗ تخص ٔی زٛا٘یذ دسسشسی واستش سا ٔحذٚد تٝ تخص ٚ یا تخص ٞایی اص سأا٘ٝ وٙیذ

 .خٟر افٕاَ سغح دسسشسی ا٘سخاب وٙیذ تا وّیه ایٗ ٔٙٛی وشوشٜ ای ٔی زٛا٘یذ واستش ٔٛسد ٘ؾش سا. 1

تا فقاَ وشدٖ ایٗ زیه زٕأی ٔاطَٚ ٞای سأا٘ٝ خٟر دسسشسی واستش فقاَ ٔی ضٛ٘ذ ٚ تا غیش فقاَ وشدٖ ایٗ زیه زٕأی ٔاطَٚ . 2

 .ٞا اص دسسشس واستش خاسج ٔی ضٛد

تشای ٔثاَ تا فقاَ وشدٖ زیه . استش فقاَ وشدٜ ایذتا فقاَ وشدٖ زیه ٞش یه اص ایٗ ٔاطَٚ ٞا، دسسشسی آٖ سا تٝ عٛس وأُ تشای ن. 3

تشای واستش ( اسساَ ٔٛسدی، اسساَ ٌشٚٞی، اسساَ ٘ؾیش تٝ ٘ؾیش ٚ اسساَ اص فایُ اوسُ )ٔذیشیر اسساَ زٕأی ٔٛاسد ٔذیشیر اسساَ 
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ال ٌضیٙطی سغح فقاَ ٔی ضٛد ٕٞچٙیٗ ایٗ أىاٖ تشای ضٕا فشاٞٓ ضذٜ زا تا فقاَ وشدٖ زیه وٙاس ٞش تخص تٝ غٛسذ واْ

 .دسسشسی سا دس اتقاد خضئی زش ٔطخع وٙیذ

 .تا وّیه ایٗ دوٕٝ سغح دسسشسی ٔٛسد ٘ؾش خٟر واستشا٘سخاب ضذٜ افٕاَ ٔی ضٛد. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


