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وحًٌ يريد تٍ ساماوٍ:
خْر ٍسٍد تِ ساهاًِ هذیشیر خیام وَزاُ ٍ اسسفادُ اص آى ،تِ ٍب سایر  www.atlasbazar.irهشاخقِ فشهَدُ ٍ سٍی لیٌه
] ساهاًِ اسسال خیاهه [ ولیه ًواییذ)1( .

 .1دس ایي تخص ًام واستشی (وِ اص عشف ضشور تِ ضوا افالم ضذُ) سا ٍاسد وٌیذ.
 .2سهض فثَس سادس ایي تخص ٍاسد وٌیذ.
 .3تا ولیه تش سٍی ایي دووِ (دس غَسذ غحر ًام واستشی ٍ سهض فثَس ٍاسد ضذُ)ٍاسد ساهاًِ هی ضَیذ.
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 .1خْر حفؼ اهٌیر تیطسش (خلَگیشی اص ضٌَد سهض فثَس زَسظ ّ Keyloggerا) تش سٍی آیىَى ویثَسد هداصی ولیه وشدُ ٍ سهض
فثَس خَد سا اص عشیك آى ٍاسد ًواییذ.

صفحٍ اصلی:
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 .1غفحِ اغلی (تا ولیه وشدى ایي لیٌه ،اص سایش غفحاذ تِ غفحِ اغلی ّذایر هی ضَیذ)
ً .2طاى دٌّذُ ًام ضخػی اسر وِ ساهاًِ تِ ًام ٍی ثثر ضذُ اسر.
ً .3طاى دٌّذُ زاسیخ ٍ سافر آخشیي تاصدیذ اص ساهاًِ اسر.
 .4تالیواًذُ افسثاس (ضاسط اسسال)دس ایي تخص ًوایص دادُ هی ضَد .
 .5ایي تخص هیضاى تالیواًذُ افسثاس ٍ زقذاد ول خیام ّای اسسالی ٍ دسیافسی سا ًوایص هی دّذ.
ً .6طاى دٌّذُ زقشفِ اسسال فاسسی /الزیي ٍ دسیافر SMSدس اخشازَس ّای هخسلف (ّوشاُ اٍل ،ایشاًسل ٍ ) ...هی تاضذ.
 .7خیاهه ّای آهَصًذُ.
 .8لیسر اعالفیِ ّای هشزثظ تا واستشی ساهاًِ( خیام ّایی وِ تا سًگ لشهض ٍ صسد هطخع ضذُ حسوا هغالقِ ضَد  ،خیام ّایی وِ تا
سًگ آتی ٍ سثض هطخع ضذُ تیطسش خٌثِ اخثاس ٍ اعالؿ سساًی داسد)
ً .9وَداس دایشُ ایی آهاس اسسال دس هاُ ّای سال.
ً . 10طاى دٌّذُ اعالفاذ واستشی ضواسر ٍ ّوچٌیي ضوا هی زَاًیذ تا اسسفادُ اص ایي تخص سهض فثَس خَ سا زغییش دّیذ.
 .11تا اسسفادُ اص ایي گضیٌِ هی زَاًیذ افسثاس خَد سا افضایص دّیذ (زَضیحاذ واهل دس تخص ضاسط افسثاس ،غفحِ )63
 .12خس اص ازوام واس تا ساهاًِ،حسوا اص ایي دووِ خْر خشٍج اص سیسسواسسفادُ ًواییذ.
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 .1ایي هٌَّا دس تش گیشًذُ زواهی اهىاًاذ ساهاًِ ّسسٌذ تا ولیه تش سٍی ّش یه اص هٌَ ّا خس اص تاص ضذى هٌَ هی زَاًیذ آیسن هَسد
ًؾش سا اًسخاب وٌیذ.
ً .2طاى دٌّذُ آهاس اسسال تِ زفىیه سٍص ّای هاُ اسر.
 . 3دس ایي لسور زواهی اهىاًاذ ساهاًْدْر دسسشسی سشیـ تِ غَسذ آیىَى تِ ًوایص دس آهذُ.
 .4هحل ًوایص افالًاذ زػَیشی.

دفتر تلفه
مذیریت گريٌ َا:
تا اًسخاب گضیٌِ (هذیشیر گشٍُ ّا) اص هٌَی دفسش زلفي غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

زَخِ داضسِ تاضیذ خْر ایداد یه گشٍُ خذیذ زواهی فیلذ ّا تایذ تِ ضشح ریلومذاسدّی ضًَذ:
 .1دس ایي لسور ًام (فاسسی) گشٍُ سا ٍاسد هیىٌین.
 .2یه ًام الزیٌثشای گشٍُ خذیذ اًسخاب وشدُ ٍ دس ایي لسور ثثر ًواییذ .الثسِ ٍاسد وشدى ًام الزیي گشٍُ اخثاسی ًیسر ٍلی تا
دسج آى هی زَاًیذ اص اهىاى خذهاذ َّضوٌذ (وِ دس تخص ّایی تقذی تِ زَضیح آى خشداخسِ ضذُ اسر) اسسفادُ ًواییذ.
 .3اٍلَیر ًوایص گشٍُ ّا دس لیسر آًْا ٍ ٌّگام ًوایص گشٍُ ّا خْر اًسخاب هخاعثیي فضَ آى گشٍُ دس اسسال هَسدی (هطشٍط تِ
ایي وِ زیه ًوایص گشٍُ ّای دفسش زلفي ٍ اهىاى اسسفادُ اص ضواسُ ّای آى دس اسسال هَسدی سا اص هٌَی زٌؾیواذ فقال وشدُ
تاضیذ)
 .4لیسر گشٍُ ّای هَخَد دس دفسش زلفي سا تِ ّوشاُ زواهی اعالفاذ هشتَعِ تِ آًْا ًوایص هی دّذ.
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 .5تا ولیه تش سٍی آیىَى ٍیشایص خلَی ّش گشٍُ هی زَاًیذ ًام (فاسسی/الزیي)ٍ اٍلَیر آى گشٍُ سا اغالح ٍ هدذدا رخیشُ ًواییذ.

 .6تا ولیه تش سٍی ایي دووِ فشم ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ

ٍ ضوا هی زَاًیذ تا فقال وشدى زیه وٌاس ّشوذام اص حالر ّا ،گشٍُ هَسد ًؾش سا حزف وٌیذ.
وکتٍ:
دس غَسذ فقال وشدى زیه)حزف گشٍُ ٍ اًمال ضواسُ ّا تِ گشٍُ دیگش( ٍ تا ولیه هٌَی وشوشُ ای ایي تخص گشٍُ هَسد ًؾش سا
خْر اضافِ وشدى ضواسُ ّا اًسخاب ٍ تِ سٍیذووِ) اًدام فولیاذ( ولیه وٌیذ.
 .7تا اًسخاب دٍ یا چٌذ گشٍُ ٍ ولیه ایي گضیٌِ غفحِ ٍاسد وشدى اعالفاذ (ًام گشًٍُ ،ام الزیي ٍ الَیر) یه گشٍُ خذیذ تشای ضوا
تِ ًوایص دس هی آیذ ٍ تا ٍاسد وشدى هطخػاذ ٍ ولیه دووِ رخیشُ یه گشٍ خذیذ( اص ادغام دٍ یا چٌذ گشٍُ اًسخاب ضذُ) تِ ٍخَد
هی آیذ.
افسيدن شمارٌ جذیذ:

خس اص ایدادگشٍُ دس دفسش زلفي ،حال ٍلر آى سسیذُ وِ ضواسُ ّای خذیذ سا اضافِ وٌین .تا اًسخاب گضیٌِ (افضٍدى ضواسُ خذیذ) اص
هٌَی دفسش زلفي غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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 -1گشٍُ ّای هَخَد دس دفسش زلفي سا ًوایص هی دّذ؛خْر ثثر ضواسُ دس ّش گشٍُ زیه وٌاس آى سا فقال هی وٌین(.اهىاى اضافِ
وشدى یه ضواسُ دس چٌذیي گشٍُ ًیض ٍخَد داسد)
 .2تِ خض فیلذّای هَخَد دس لسور ضواسُ ّا ،ضوا هی زَاًیذ اص فیلذ ّای خذیذی ًیض (وِ دس تخص فیلذّای اضافی تِ زَضیح آى
هی خشداصین)اسسفادُ ًواییذ.خْر اًدام ایي اهش تا ولیه تش سٍی ّش وذام اص فیلذ ّای اضافِ ،ایي فیلذ دس اًسْای تخص ضواسُ ّا
اضافِ خَاّذ ضذ وِ ضوا هی زَاًیذ اعالفاذ هشتَط سا دس آًْا ٍاسد ًواییذ.

دس ًؾش داضسِ تاضیذ تا ولیه دووِ ضشتذس تاالی فیلذ اضافی،هی زَاًیذ آى سا اص لسور ضواسُ ّا حزف ًواییذ.
 .3تا ٍاسد وشدى یه فذد ٍ ولیه دووِ ]سغش خذیذ اضافِ ضَد[ تِ زقذاد فذد ٍاسد ضذُ،سغش خذیذ خْر اضافِ وشدى ّوضهاى
چٌذیي ضواسُ تِ ایداد هی ضَد.
 .4فیلذ ّایی وِ خْر ٍاسد وشدى یه ضواسُ خذیذ تایذ همذاس دّی وٌین سا ًطاى هی دّذ .زَخِ داضسِ تاضیذ ایي فیلذ ّااص دٍ ًَؿ
زاسیخ یا هسي ّسسٌذ تِ ایي غَسذ وِ دس ٌّگام ٍاسد وشدى فیلذ ّای زاسیخی هثل زاسیخ زَلذ یه زمَین تشای ضوا تاص هی ضَد ٍ
ضوا هی زَاًیذ زاسیخ هَسد ًؾش خَد سا اًسخاب وٌیذ .فیلذ ّای هسٌی سا ًیض تا ولیه تش سٍی آًْا همذاس دّی وٌیذ.
دس ًْایر تا ولیه تش سٍی دووِ رخیشُ اعالفاذ ،ضواسُ ّای خذیذ ٍاسد ضذُ ضوا تِ گشٍُ ّای هَسد ًؾش اضافِ هی ضَد.
وکتٍ:
دس ایي غفحِ فمظ اًسخاب گشٍُ ٍ ٍاسد وشدى ضواسُ هَتاتل اخثاسی هی تاضذ.
افسيدن تازٌ ای شمارٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ ]افضٍدى تاصُ ای ضواسُ[ اص هٌَی دفسش زلفي غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هیآیذ.

 .1تا ولیه تش سٍی ایي هٌَی وشوشُ ای ،هی زَاًین گشٍُ هَسد ًؾش خَد سا خْر اضافِ وشدى ضواسُ ّای خذیذ اًسخاب وٌین.
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 .2تا اًسخاب ایي حالر ساهاًِ ضواسُ ّایی سا تِ غَسذ خطر سش ّن تشای ضوا ایداد هی وٌذ.
 .3دس ایي وادس زقذاد ضواسُ ّای هَسد ًیاص سا ٍاسد هی وٌیذ.
 .4ضواسُ آغاصیي سا دس ایي وادس ٍاسد هی وٌیذ.
مثال:
تِ زقذاد ( )1000فذد اص ضواسُ ()09123333333تِ تقذ ایداد ضَد.

 .1تا ولیه تشسٍی ایي گضیٌِ ساهاًِ ضواسُ ّایی سا تِ غَسذ ازفالی ) (Randomتشای ضوا ایداد هی وٌذ.
 .2دس ایي سِ وادس تِ زشزیة زقذاد ضواسُ هَسد ًیاص ،ضواسُ آغاصیي ٍ ضواسُ خایاًی سا هطخع هی وٌیذ.
مثال:
تِ زقذاد ( )1000فذد ضواسّویاى ( )09123333333زا ( )09124444444ایداد ضَد.
خس اص ولیه تش سٍیذووِ ثثر ضواسُ ّا وادس ریلطواسُ ّای ایداد ضذُ سا ًطاى هی دّذ ،تا زائیذ ایي وادس ضواسُ ّا دس گشٍُ
هطخع ضذُ ثثر هی ضًَذ.
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افسيدن گريَی شمارٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ ]افضٍدى گشٍّی ضواسُ[ اص هٌَی دفسش زلفي غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ .واستشد ایي اهىاى صهاًی
اسر وِ ضوا تخَاّیذ چٌذیي ضواسُ سا تذٍى ٍاسد وشدى اعالفاذ اضافی ّوچَى ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ  ...تِ یىی اص گشٍُ ّای دفسش
زلفي ٍاسد وٌیذ.

 .1دس ایي لسور خس اص ٍاسد وشدى ضواسُ هَسد ًؾش تا فشهر دسسر (وذ ضواسُ ّوشاُ ،تِ اضافِ ّفر سلن) تا ولیه تش سٍیذووِ
اضافِ ،ضواسُ تِ وادس ریل ٍاسد هی ضَد .زَخِ داضسِ تاضیذ وِ ٍاسد وشدى ضواسُ دس ایي تخص هحذٍدیسی ًذاسد ٍ ضوا تِ ّش زقذاد
وِ هایل تاضیذ هی زَاًیذ دس ایي تخص ضواسُ ٍاسد وٌیذ.
 .2دس ایي وادس هی زَاًیذ زواهی ضواسُ ّایی وِ اضافِ وشدُ ایذ سا هطاّذُ وٌیذ.
 .3تا اًسخاب ضواسُ اص وادس تاال ٍ ولیه تِ سٍی ایي دووِ ضواسُ هَسد ًؾش اص لیسر حزف هی ضَد.
 .4تا ولیه تش سٍی ایي هٌَی وشوشُ ای هی زَاًیذ گشٍُ هَسد ًؾش سا خْر ثثر ضواسُ ّا اًسخاب وٌیذ.
 .5تا ولیه ایي دووِ ضواسُ ّای ٍاسد ضذُ تِ گشٍُ هَسد ًؾش اضافِ هی ضَد.
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يريد شمارٌ از طریك فایل :Excel
تا اًسخاب گضیٌِ (ٍسٍد اعالفاذ اص فایل  )Excelاص هٌَی دفسش زلفي غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

خْر ٍاسد وشدى ضواسُ ّا ٍ سایش اعالفاذ هخاعثیي اص فایل Excelتایذ دٍ ًىسِ ریل سا هذ ًؾش داضسِ تاضیذ :
ًىسِ اٍل ایي وِ فشهر فایل اوسل تایذ ساصگاس تا(Excel 97-2003خسًَذ  )XLSتاضذٍ ًىسِ دٍم ایي وِ سدیف اٍل فایل  Excelتِ
ًام دادُ ّا اخسػاظ داسد ٍ ًثایذ حزف ضًَذ.
 .1تا ولیه ایي لیٌه هی زَاًیذ فایل اوسل ًوًَِ سا داًلَد وٌیذ.

ضواسُ هَتایل

ًام ٍ ًام خاًَادگی

خیطًَذ ًام

زاسیخ زَلذ

زاسیخ اصدٍاج

زاسیخ فضَیر

زَضیحاذ

ّواًغَس وِ هطاّذُ هی وٌیذ اعالفاذ هشتَط تِ ّش تخص دس صیش آى ٍاسد ضذُ اسر.

وکتٍ:
زَخِ داضسِ تاضیذ وِ دس ایي ًَؿ اص ٍسٍد اعالفاذ ،زٌْا تا خش وشدى سسَى ( )Mobileضواسُ ّای ضوا اضافِ هی ضَد ٍ ٍاسد وشدى
سایش اعالفاذ الضاهی ًیسر .دس ًؾش داضسِ تاضیذ دس غَسذ خالی هاًذى یه سسَى تایذ سغش اٍل آى دسر ًخَسدُ تالی تواًذ .تشای
هثال دس غَسذ خالی هاًذى سسَى ) (Nameسغش )ً (Nameثایذ خان ضَد.
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 .2خس اص آهادُوشدى فایل تا ولیه تش سٍی دووِ()Browseهی زَاًیذ فایل اوسل هَسد ًؾش سا اص داخل سیسسن خَد اًسخاب وٌیذ.
 .3تا ولیه تش سٍی ایي هٌَی وشوشُ ای هی زَاًیذ گشٍُ هَسد ًؾش سا خْر ثثر ضواسُ ّا اص فایل اوسل اًسخاب وٌیذ.
 .4تا ولیه ایي دووِ ضواسُ ّای هَخَد دس فایل اوسل ضوا دس گشٍُ اًسخاب ضذُ ثثر هی ضَد.
لیست شمارٌ َا:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر ضواسُ ّا) اص هٌَی دفسش زلفي غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 .1تش اساس خاساهسش ّایی وِ دس ایي لسور ٍاسد هی وٌیذ هی زَاًیذ ضواسُ ٍ یا ضواسُ ّایی سا هَسد خسسدَ لشاس دّیذ خاساهسش ّایی
ًؾیش ًام گشٍّی وِ ضواسُ دس آى ثثر ضذُ،ضواسُ ٍ  . ...تا ولیه دووِ خسسدَ  ،ضواسُ هَسد ًؾش تش اساس خاساهسش ّای زقییي ضذُ
خسسدَ هی ضَد.
 .2زقذادلاتل ًوایص دس غفحِ ضواسُ ّای خسسدَ ضذُ سا هطخع هی وٌذ.
 . 3تا اًسخاب یه یا چٌذ ضواسُ ٍ ولیه ایي گضیٌِ هی زَاًیذ تشچسة هَسد ًؾش سا تِ ضواسُ ّای اًسخاب ضذُ اخسػاظ دّیذ.
 .4تا اًسخاب یه یا چٌذ ضواسُ ٍ ولیه ایي گضیٌِ هی زَاًیذ تِ ضواسُ ّای اًسخاب ضذُ خیام وَزاُ اسسال وٌیذ.
 .5تا ولیه ایي گضیٌِ یه خشٍخی چاخی اص ًسیدِ خسسدَ دس اخسیاس ضوا لشاس هی گیشد.
 .6تا ولیه ایي گضیٌِ یه خشٍخی تِ غَسذ فایل اوسل اص ًسیدِ خسسدَ دس اخسیاس ضوا لشاس هی گیشد.
 .7تا اًسخاب یه یا چٌذ ضواسُ ٍ ولیه ایي گضیٌِ هی زَاًیذ ضواسُ ّای اًسخاب ضذُ سا حزف وٌیذ.
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 .8تا ولیه ایي گضیٌِ زواهی ضواسُ ّای هَخَد دس دفسش زلفي حزف هی ضَد( دساسسفادُ اص ایي اتضاس دلر وٌیذ).
 .9تا ولیه ایي گضیٌِ هی زَاًیذ ضواسُ هَسد ًؾش سا هَسد ٍیشایص لشاس دادُ ٍ دٍتاسُ رخیشُ وٌیذ.
فیلذ َای اضافی:
تا اًسخاب گضیٌِ (فیلذ ّای اضافی) اص هٌَی دفسش زلفي غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

تًجٍ:
هاطٍل (فیلذ ّای اضافی) زٌْا تشای واستشاًی فقال اسر وِ هاطٍل (زثشیىاذ) سا دس اخسیاس داسًذ.
 .1دس ایي لسور فٌَاى (فاسسی) فیلذ خذیذ سا ٍاسد هی وٌین.
 .2یه ًام الزیي تشای فیلذ اضافِ دس ًؾش گشفسِ ٍ دس ایي تخص ٍاسد هیىٌین.
 .3تا ولیه تش سٍی ایي هٌَی وشوشُ ایًَ ،ؿ فیلذ اضافی (هسي یا زاسیخ) سا هطخع هی وٌین.
 .4تا ولیه ایي لیٌه ،یه سغش خذیذ اضافِ هی ضَد.
 .5تا ولیه ایي دووِ ،زغیشاذ افوال ضذُ ثثر هی ضَد.
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ارسال
ارسال مًردی:
تا اًسخاب گضیٌِ (اسسال هَسدی) اص هٌَی هذیشیر اسسال غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ایي سٍش ٌّگاهی هَسد اسسفادُ لشاس هی گیشد وِ ضوا لػذ اسسال  SMSتِ یه زقذاد ضواسُ هحذٍد تِ غَسذ گضیٌطی سا داضسِ
تاضیذ.
وکتٍ :زَغیِ هی ضَد اص ایي ًَؿ اسسال (تِ دلیل ٍاسد وشدى ضواسُ ّا تِ غَسذ دسسی) تشای تیص اص  15ضواسُ اسسفادُ ًطَدٍ دس
غَسزی وِ لػذ اسسال تِ تیص اص ایي زقذاد سا داضسیذ اص اسسال گشٍّی اسسفادُ وٌیذ.
وکتٍ:ایي فالهر

ًطاى دٌّذُ ساٌّوای ساهاًِ اسر دس غَسذ ولیه تش سٍی ایي فالئن یه ساٌّوای خاهـ دس هَسد تخص

هَسد ًؾش تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
ً . 1طاى دٌّذُ ضواسُ ای اسر وِ اسسال اص آى غَسذ هیگیشد .چٌاًچِ ضوا داسای تیص اص یه ضواسُ اخسػاغی تاضیذ ،ایي لسور
تِ غَسذ یه هٌَی وشوشُ ای دس آهذُ وِ ضوا هی زَاًیذ ضواسُ هَسد ًؾش سا خْر اسسال اًسخاب وٌیذ.
 .2تا اسسفادُ اص ایي لسور ،هی زَاًیذ ضواسُ (گیشًذگاى) سا تِ غَسذ دسسی ٍاسد وٌیذ .تِ ایي غَسذ وِ ضواسُ سا تا فشهر دسسر
دس وادس ٍاسد وشدُ ٍ سدس تش سٍی دووِ اضافِ ولیه وٌیذ ،خْر ٍاسد وشدى ضواس ّای تقذی ّویي فول سا زىشاس وٌیذ.
 .3تا اسس فادُ اص ایي تخص هی زَاًیذ یه گشٍُ سا خْر گضیٌص ضواسُ اًسخاب وٌیذ .تِ ایي غَسذ وِ تا ولیه تش سٍی هٌَی وشوشُ
ای لیسر زواهی گشٍُ ّا ؽاّش ضذُ ٍ خس اص اًسخاب یه گشٍُ ضواسُ ّای هَخَد دس آى گشٍُ دس وادس خاییي تشای ضوا تِ ًوایص دس
هی آیذ.
 .4دس ایي وادس ضوا هی زَا ًیذ اص داخل ضواسُ ّای هَخَد (دس گشٍّی اص دفسش زلفي وِ اًسخاب ضذُ)تا داتل ولیه تشٍی ضواسُ هَسد
ًؾش ،ایي ضواسُ سا خْر دسیافر  SMSتِ وادس (گیشًذگاى) هٌسمل وٌیذ.
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 .5تا اًسخاب ضواسُ (زه ولیه تش سٍی ضواسُ)ٍ ولیه ایي دووِ ،ضواسُ تِ لیسر دسیافر وٌٌذگاى اضافِ هی ضَد.
ً .6طاى دٌّذُ لیسر،ضواسُ ّای اًسخاب ٍ یا ٍاسد ضذُ خْر دسیافر .SMS
 .7تا اًسخاب ضواسُ (زه ولیه تش سٍی ضواسُ) اص وادس (گیشًذگاى) ٍ ولیه ایي دووِ ،ضواسُ اص لیسر دسیافر وٌٌذگاى خیام حزف
هی ضَد.

وکتٍ:
ایي هَاسد دس زوام سٍش ّای اسسال فولىشد یىساًی داسد.
 .1هسي خیام اسسالی سا دس ایي وادس زایح هی وٌیذ.
 . 2خیام ّای اص خیص زقشیف ضذُ سا هی زَاًیذ دس ایي تخص هطاّذُ ٍ هَسد اسسفادُ لشاس دّیذ.ضوا هی زَاًیذ خیام ّایی وِ تِ
دفقاذ هَسد اسسفادُ لشاس هی گیشًذ سا اص عشیك هٌَی خیام ّای خش اسسفادُ زقشیف وشدُ ٍ دس لسور هسي خیام تِ غَسذ آهادُ اص آى
ّا اسسفادُ وٌیذ .دلر فشهاییذ خْر اسسال یىی اص خیام ّای آهادُ دس وادس (زایح خیام) ًثایذ چیضی ًَضسِ ضذُ تاضذ .چشا وِ دس ایي
حالر ساهاًِ اٍلَیر سا تِ هسي زایح ضذُ اخسػاظ خَاّذ داد ٍ آى سا اسسال هی وٌذ.
 .3ضواسش گش عَل خیام (زقذاد واساوسش ّا) ٍ زقذاد  SMSاسسالی.
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تًجٍ :
عَل هسي خیام دس ّ SMSای یه تخطی فاسسی حذاوثش هی زَاًذ  70واساوسش تاضذ( .هٌؾَس اص واساوسش حشٍف ،افذاد ،فالئن ،فاغلِ ٍ
ّ Enter( )...ن تِ فٌَاى یه واساوسش هحاسثِ خَاّذ ضذ) ّوچٌیي عَل هسي خیام دس ّ SMSای یه تخطی الزیي حذ اوثش هی
زَاًذ  160واسوسش تاضذ.
 .4صهاًی وِ ضوا زیه اسسال تِ غَسذ  Flashسا تضًیذ SMS .ضوا تِ خای رخیشُ دس  Inboxزلفي ّوشاُ گیشًذُ .تالفاغلِ تقذ اص
دسیافر تش سٍی غفحِ ًوایص زلفي ّوشاُ ٍی ؽاّش هی ضَد .دس ایي حالر خیام ضوا دس گَضی فشد هَسد ًؾش رخیشُ ًوی گشدد.
واستشد ایي لاتلیر دس ضشایظ خاظ اسسال ّای زثلیغازی /اعالؿ سساًی هی تاضذ .الثسِ تشخی اص گَضی ّای اهشٍصی ایي ًَؿ خیام وِ
ً Flash SMSام داسد سا ّواًٌذ  SMSهقوَلی دس  Inboxخَد رخیشُ هی وٌذ.
وکتٍ:
الصم تِ روش اسر ّ Flash SMSا هقوَال تشای تیص اص یه تخطی واستشد ًذاسًذ ٍ اهىاى داسد هخاعة  SMSضوا سا تِ غَسذ ًالع
دسیافر ًوایذ .تٌاتش ایي اص اسسال تِ غَسذ  Flashخْر ّ SMSایی تیص اص یه تخص خَدداسی فشهاییذ.
 .5تا صدى ایي زیه دس غَسزی وِ دس دفسش زلفي ساهاًِ اعالفاذ " پیشووذ " و " وام و وام خاووادگی " مخاطبیه خود را وارد کردي
باشیذ .محتویات آن فیلذٌارا ابتذای مته پیام شما قرار دادي و ٌ SMSا را ارسال می کىذ.
وکتٍ:
زقذاد واسوسشّای وِ هحسَیاذ فیلذّای " پیشووذ " و " وام و وام خاووادگی " بً طول مته شما اضافً می شود و در شماروذي
ٌای پاییه کادر مته پیام محاسبً وخواٌذ شذ.
 . 6تا صدى زیه اسسال دس صهاى خاظ ٍ زٌؾین زاسیخ .ضوا هی زَاًیذ اسسال  SMSخَد سا وِ ضواسُ (ّا) .هسي ٍ سایش ضشایظ آى سا
آهادُ وشدُ ایذ تِ صهاى دیگشی هَوَل وٌیذ .ساهاًِ تِ عَس خَدواس اسسال ضوا سا تا ّویي ضشایغی وِ زقشیف وشدُ ایذ (هخاعثیي،
هسي خیام،اسسال فَسی یا هقوَلی ،اسسال /فذم اسسال تا ًام ٍ ًام خاًَادگی) تِ غَسذ ازَهازیه اسسال هی وٌذ.
 .7تا اًسخاب تشچسة یا ّواى  Tagدس ایي غفحِ ضوا هی زَاًیذ خس اص اسسال ضذى خیام ّا دس غفحِ لیسر خیام ّای اسسال ضذُ.
تش اساس تشچسثی وِ تشای ّ( SMSای) خَد هطخع وشدُ ایذ فیلسش ٍ خسسدَ ًواییذ .فوال هیسَاى گفر واستشد تشچسة دس ایي
غفحِ دسسِ تٌذی ّ SMSای اسسالی ضواسر.
 .8تشچسة ّا خس اص اضافِ ضذى دس ایي وادس ًوایص دادُ هی ضًَذ.
.
.ارسال گريَی:
تا اًسخاب گضیٌِ (اسسال گشٍّی) اص هٌَی هذیشیر اسسال غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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ایي سٍش اسسال صهاًی هَسد اسسفادُ لشاس هی گیشد وِ ضوا لػذ اسسال یه خیام تِ یه یا چٌذ گشٍُ اص گشٍُ ّای دفسش زلفي سا داضسِ
تاضیذ.
ً .1طاى دٌّذُ ضواسُ ای اسر وِ اسسال اص آى غَسذ هیگیشد .چٌاًچِ ضوا داسای تیص اص یه ضواسُ تاضیذ ایي لسور تِ غَسذ
یه هٌَی وشوشُ ای دس هی آیذ ٍ ضوا هی زَاًیذ ضواسُ هَسد ًؾش سا خْر اسسال اًسخاب وٌیذ.
 .2تا ٍاسد وشدى ًام گشٍُ هَسد ًؾش دس ایي وادس .ایي گشٍُ هَسد خسسدَ لشاس هی گیشد.
 . 3دس ایي تخص زواهی گشٍُ ّای هَخَد دس دفسش زلفي ًوایص دادُ هی ضَ ٍ دس غَسذ فقال وشدى زیه وٌاس ّش گشٍُ اسسال تشای
زواهی ضواسُ ّای ثثر ضذُ دس آى گشٍُ اًدام هی ضَد زَخِ داضسِ تاضیذ وِ دس اًسخاب گشٍُ ّا ّیچ هحذٍدیسی ٍخَد ًذاسد.
 .4دس غَسذ فقال تَدى زیه ایي گضیٌِ اسسال خیام تشای زواهی ضواسُ ّای گشٍُ ّای اًسخاب ضذُ اًدام هی ضَد.
 . 5دس غَسذ فقال تَدى زیه ایي گضیٌِ ضوا هی زَاًیذ اسسال خَد سا تش اساس خاساهسش ّای خاظ اًدام دّیذ .تشای هثال اسسال
 SMSسا تِ زقذادی هطخع اص اتسذا یا اًسْای گشٍُ اسسال اًدام دّیذ.
 .6تا ولیه تش سٍی هٌَی وشوشُ ای خاساهسش هَسد ًؾش سا اًسخاب وشدُ ٍ سدس زقذاد ضواسُ ّای اًسخاتی سا دس وادس هماتل هطخع
وٌیذ .ساهاًِ تا دس ًؾش گشفسي خاساهسش اًسخاب ضذُ تِ زقذادی وِ ضوا هطخع وشدُ ایذ هثادسذ تِ اًسخاب ضواسُ (اص گشٍُ ٍ یا گشٍُ
ّا)هی وٌذ.
 .7تا فقال وشدى ایي زیه چٌاًچِ ضواسُ ای دس چٌذ گشٍُ زىشاس ضذُ تاضذ زٌْا یه تاس خیام تِ آى ضواسُ اسسال هی ضَد.
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ارسال تٍ مىاطك ي مشاغل
تا اًسخاب گضیٌِ (اسسال تِ هٌاعك ٍ هطاغل) اص هٌَی هذیشیر اسسال غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

زَخِ داضسِ تاضیذ وِ ایي ًَؿ اسسال تِ لحاػ فولىشد واهال هطاتِ تا اسسال گشٍّی اسر ٍ فمظ دس دٍ هَسد هسفاٍذ هی تاضذ وِ دس
ریل تِ ضشح آى هی خشداصین.
 . 1تا ولیه ایي هٌَی وشوشُ ای گضیٌِ ّای اسسال (تِ هٌاعك ٍ هطاغل) تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ٍ تا اًسخاب ّشوذام اص ایي گضیٌِ ّا لیسر ضواسُ ّای هشتَعِ خْر اسسال تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد.
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 .1-1تا ولیه ّش وذام اص ایي هٌَ ّا لیسر ضواسُ ،ضْش یا اسساى هَسد ًؾش خْر اًسخاب ًوایص دادُ هی ضَد.
ّ . 2-1ش وذام اص ایي زیه ّا تیاًگش ضواسُ هٌاعك هخسلف (ضْش یا اسساى اًسخاب ضذُ) هی تاضذ ٍ .هسي وٌاس ّش زیه ًام آى هٌغمِ
سا هطخع هی وٌذ .ضوا هی زَاًیذ تا فقال وشدى ّش زقذاد زیه هَسد ًؾش آى هٌاعك سا خْر اسسال اًسخاب وٌیذ.
 . 3-1دس غَسذ ٍخَد ًمطِ وذ خسسی (ّش ضْش یا اسساى) تا ولیه ایي گضیٌِ ًمطِ هشتَعِ تِ ًوایص دس هی آیذ.

ّواًغَس وِ هطاّذُ هی وٌیذ لیسر ضواسُ ّای هطاغل ًیض تِ لحاػ فولىشد واهال هطاتِ تا هٌاعك اسر.
خس اس اًسخاب ضواسُ ّای (هٌاعك یا هطاغل) هَسد ًؾش دس اداهِ هطاتِ تا اسسال گشٍّی فول وٌیذ.
وکتٍ :دس ایي ًَؿ اسسال گضیٌِ اسسال تا ًام ٍ ًام خاًَادگی غیش فقال اسر.
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ارسال وظیر تٍ وظیر:
تا اًسخاب گضیٌِ (اسسال ًؾیش تِ ًؾیش) اص هٌَی هذیشیر اسسال غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ایي هاطٍل صهاًیىاستشد داسدوِ ضوا لػذ اسسال چٌذ خیام هسفاٍذ تِ چٌذ ضواسُ هسفاٍذ سا داضسِ تاضیذ.
 .1دس ایي وادس ضواسُ فشد گیشًذُ خیام سا تا فشهر دسسر ٍاسد هی وٌیذ.
 .2هسي خیام سا دس ایي وادس ٍاسد هیىٌیذ.
 . 3تا ٍاسد وشد فذد دلخَاُ دس ایي تخص ٍ ولیه دووِ(سغش خذیذ اضافِ ضَد) تِ زقذاد ٍاسد ضذُ سغش خذیذ اضافِ هی ضَد ٍ ضوا
هی زَاًیذ ضواسُ ّای خذیذ تِ ّوشاُ خیام ّای اسسالی خذیذ(ٍ هسفاٍذ) اضافِ وٌیذ.
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ارسال از طریك فایل :Excel
تا اًسخاب گضیٌِ (اسسال اص فایل  )Excelاص هٌَی هذیشیر اسسال غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ایي سٍش ٌّگاهی هَسد اسسفادُ لشاس هیگیشد وِ ضوا یه فایل اوسل حاٍی ضواسُ ّای زلفي ّوشاُ داضسِ تاضیذ .ایي ًَؿ اسسال تِ
ضوا ووه هی وٌذ وِ تذًٍِ رخیشُ ضذى ایي ضواسُ ّا دس دفسش زلفي تِ آًْا اسسال  SMSداضسِ تاضیذ.
 .1تا ولیه ایي لیٌه هی زَاًیذ فشهر لاتل لثَل فایل اوسل سا دسیافر وٌیذ.

ّواًغَس وِ هطاّذُ هی وٌیذ دس سسَى اٍل ضواسُ ّا ٍ دس سسَى دٍم هسي ّای هَسد ًؾش ٍاسد ضذُ.
وکتٍ :زَخِ داضسِ تاضیذ وِ زٌْا دس غَسذ هسفاٍذ تَدى هسي ّا آًْا سا دس خلَی ضواسُ ّا دس فایل اوسل ٍاسد وٌیذ .دس غَسزی وِ
لػذ اسسال یه هسي ٍاحذ سا تِ زواهی ضواسُ ّا داسیذ آى سا دس لسور هسي خیام ٍاسد وٌیذ.
وکتٍ :زَخِ داضسِ تاضیذ اگش دس وادس هسي خیام هسٌی ٍاسد وٌیذ یا اًسخاب وٌیذ سسَى  messageفایل اوسل دس ًؾش گشفسِ ًوی
ضَد ٍ هسي (زایح ضذُ ٍ یا اًسخاب ضذُ) تشای زواهی ضواسُ ّای هَخَد دس فایل اوسل اسسال هی ضَد.
 .2تا ولیه تش سٍی دووِ ( )Browseهی زَاًیذ فایل اوسل هَسد ًؾش سا اص داخل سیسسن خَد آدسس دّی وٌیذ.
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مًارد عمًمی در ارسال
تخمیه اعتثار:

تا ولیه دووِ زخویي افسثاس ایي خٌدشُ تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ وِ ًطاى دٌّذُ اعالفازی اص لثیل زقذاد خیام ّاّ ،ضیٌِ
اسسال ٍ احیاًا وسشی حساب ضوا اسر .دس ًْایر تا ولیه دووْاسسال غفحِ اسسال تِ ضىل ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

دس ایي غفحِ هی زَاًیذ اسسال خَد سا تِ غَسذ لحؾِ ای سغذ وٌیذ ٍ دس غَسذ لَصٍم آى سا هسَلف ٍ یا لغَ وٌیذ.
 .1دس غَسذ ولیه ایي دووِ اسسال هسَلف هی ضَد ٍ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ٍ دس غَسذ ولیه تش سٍی(اداهِ اسسال) اداهِ اسسال ضوا اًدام هی ضَد.
 . 2دس غَسذ ولیه ایي دووِ اتسذا اص ضوا سَال هی ضَد وِ اص لغَ اسسال هغوقا ّسسیذ ٍ دس غَسذ دادى خاسخ هثثر غفحِ ریل
تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ ٍ .اسسال ضوا لغَ هی ضَد.
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اطالعات ارسال:

خس اص ازوام اسسال ایي خٌدشُ تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ ٍ اعالفاذ واهلی اص لثیل وذ سّگیشی اسسال ،زٌؾیواذ اسسالًَ،ؿ
اسسال ،هسي خیام ،زقذاد اسسالی ّا ،هیضاى افسثاس سیالی لثل ٍ تقذ اص اسسال ٍ زاسیخ  ،سافر اسسال سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .1تا ولیه ایي گضیٌِ لیسر ول اسسال تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
 .2دسغَسزی وِ تخطی اص اسسا ل ضوا تِ دلیل ووثَد افسثاس اًدام ًطَد( ،خس اص ضاسط افسثاس ساهاًِ) تا ولیه ایي دووِ،زقذادی وِ
اسسال (تِ خْر ووثَد افسثاس) تشای آًْا اًدام ًطذُ sms ،تشای آًْا ًیض اسسال هی ضَد.
 .3تا ولیه ایي گضیٌِ لیسر ول خیام ّای اسسال ضذُ سا تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
 .4زقذاد خیام ّای اسسال ًطذُ سا تِ ضوا ًوایص هی دّذ .تا ولیه ایي گضیٌِ خیام ّایی وِ تِ ّش ًحَ اسسال تشای آًْا اًدام ًطذُ
اسسال هدذد تشای آًْا غَسذ هی گیشد.
 .5زقذاد خیام ّایی وِ ٍضقیر ًا هطخع (زلفي ّوشاُ گیشًذُ خیام آًسي دّی هٌاسثی ًذاضسِ ،هطىل اص سور هخاتشاذ ٍ  ). ...تا
ولیه ایي گضیٌِ وذ سّگیشی اسسال خْر خیگیشی تِ ٍاحذ خطسیثاًی ضشور اسسال هی ضَد.
 . 6اهىاى داسد دس اسسال ضواسُ ّایی وِ دس لیسر غیش فقال هخاتشاذ هخاتشاذ ٍخَد داضسِ تاضٌذ( ایي ضواسُ ّا تا دسخَاسر خَد
هطسشن اص سور هخاتشاذ هسذٍد ضذُ) ٍ فوال خیام ضوا تِ آًْا ًوی سسذ .تا ولیه ایي گضیٌِ هی زَاًیذ ایي ضواسُ ّا سا اص داخل
دفسش زلفي خَد حزف وٌیذ.
 .7تا ولیه ایي دووِ غفحِ گضاسش اسسال حزف هی ضَد ٍ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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تا ولیه دووِ (لغَ فولیاذ حزف) گضاسش اسسال حزف ضذُ تِ حالر لثلی تاص گشداًذُ هی ضَد
لیست پیام َای ارسال شذٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر خیام ّای اسسال ضذُ) اص هٌَی هذیشیر اسسال غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ایي تخص گضاسش واهلی اص ول خیام ّای اسسال ضذُ دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .1تا اسسفادُ اص فیلسش ّای خسسدَیی وِ دس ایي لسور ٍخَد داسد ،هی زَاًیذ خیام ّای اسسالی سا تش اساس خاساهسش ّای هخسلف
(زاسیخ اسسال ،هسي خیام ٍ  )...هَسد خسسدَ لشاس دّیذ.
 .2تا اًسخاب یه یا چٌذ گضاسضاسسال ٍ ولیه ایي دووِ هَاسد اًسخاب ضذُ حزف هی ضًَذ.
 .3تا ولیه ایي دووِ ٍضقیر خیام ّای اسسالی تِ لحاػ سسیذُ تِ گَضیً ،شسیذُ تِ گَضی،سسیذُ تِ هخاتشاذ ٍ  ...تِ سٍص هی ضَد.
ً .4طاى دٌّذُ ول آیسن ّا ٍ غفحاذ ٍ هطخع وشدى زقذاد ًوایص دس غفحِ.
 .5دس ایي لیسر ،خیام ّای اسسال ضذُ تِ دٍ غَسذ زىی ٍ یا گشٍّی (اسسال ضذُ تِ یه یا چٌذ ضواسُ) ًوایص دادُ هی ضَد تا
ولیه ایي دووِ لیسر واهل خیام ّای اسسال ضذُ تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد .تشای ًوًَِ تِ زػَیش ریل زَخِ وٌیذ.
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 .1-5فیلسش ّای خسسدَ تش اساس ضواسُ گیشًذُ خیام ٍ ٍضقیر خیام (ًا هطخع ،سسیذُ تِ گَضیً ،شسیذُ تِ گَضی ،سسیذُ تِ
هخاتشاذ ٍ ًشسیذُ تِ هخاتشاذ).
 .2-5تا ولیه ایي دووِ اص ًسیدِ خسسدَی ضوا یه خشٍخی تِ غَسذ فایل اوسل ساخسِ هی ضَد.
 .3-5خْر چاج ًسیدِ خسسدَ اص ایي دووِ اسسفادُ وٌیذ.
 .4-5تا اًسخاب ضواسُ ّای هَسد ًؾش ٍ ولیه ایي دووِ خیام تِ غَسذ هدذد تشای ضواسُ ّا اسسال خَاّذ ضذ.
 .5-5تا ولیه ایي دووِ ٍضقیر خیام ّا (ًا هطخع ،سسیذُ تِ گَضیً ،شسیذُ تِ گَضی ،سسیذُ تِ هخاتشاذ ٍ ًشسیذُ تِ هخاتشاذ)
تِ سٍص سساًی هی ضَد.
 .6-5تا ولیه ایي دووِ زقذاد خیام ّای اسسالی اص ّش ٍضقیر(ًا هطخع ،سسیذُ تِ گَضیً ،شسیذُ تِ گَضی ،سسیذُ تِ هخاتشاذ ٍ
ًشسیذُ تِ هخاتشاذ) سا تِ ضوا ًوایص هی دّذ.
ً .7-5طاى دٌّذُ ٍضقیر ّش خیام.
 .6تا ولیه ایي گضیٌِ غفحِ اعالفاذ اسسال (خیام اسسال ضذُ) تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

لیست پیام َای زمان تىذی شذٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر خیام ّای صهاى تٌذی ضذُ) اص هٌَی هذیشیر اسسال غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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 .1تا اسسفادُ اص فیلسش ّای خسسدَیی وِ دس ایي لسور ٍخَد داسد ،هی زَاًیذ خیام ّای صهاًثٌذیطذُ سا تش اساس خاساهسش ّای
هخسلف (گیشًذُ خیام ،هسي خیام ،گشٍُ ٍ  )...هَسد خسسدَ لشاس دّیذ.
 . 2دس ایي خذٍل هی زَاًیذاعالفاذ واهل خیام ّای صهاى تٌذی ضذُ(ضواسُ گیشًذُ ،هسي خیام ،صهاى اسسال ٍ ٍضقیر اسسال) سا
هطاّذُ وٌیذ.
 .3تا فقال وشدى زیه وٌاس ّش خیام ٍ ولیه ایي دووِ خیام ّای اًسخاب ضذُ اص لیسر خیام ّای صهاى تٌذی ضذُ حزف هی ضًَذ.

پیام َای پر استفادٌ
افسيدوپیامپراستفادٌ:
تااًسخاب گضیٌِ ( افضٍدى خیام خش اسسفادُ) اص هٌَی خیام ّای خش اسسفادُ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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تا اسسفادُ اص اهىاًاذ ایي غفحِ هی زَاًیذ خیام ّای خش اسسفادُ خَد سا تِ ساهاًِ اضافِ وٌیذ.
 .1هسي خیام سا دس ایي وادس زایح هی وٌیذ.
 .2ضواسش گش عَل خیام (زقذاد واساوسش ّا) ٍ زقذاد  SMSاسسالی.
 .3دس غَسذ فقال وشدى ایي زیه  ،خیام خش اسسفادُ ضوا دس زة اًسخاب خیام (لسور اسسال) ًوایص دادُ ًوی ضَد.
 .4خْر رخیشُ وشدى خیام خش اسسفادُ تش سٍی ایي دووِ ولیه وٌیذ.

ّواًغَس وِ هطاّذُ هی وٌیذ خیام ّای خش اسسفادُ دس زة اًسخاب خیام خْر اًسخاب تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد.
لیست پیام َای پر استفادٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر خیام ّای خش اسسفادُ) اص هٌَی خیام ّای خش اسسفادُ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ً .1طاى دٌّذُ ٍضقیر خیام خش اسسفادُ اص ًؾش فقال یا غیش فقال تَدى.
 .2تا ولیه تش سٍی ایي لسور خٌدشُ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ
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ٍ خس اص افوال زغییشاذ دس خیام خش اسسفادُ دووِ رخیشُ زغییشاذ سا ولیه هی وٌین.
 .3تا فقال وشدى زیه وٌاس خیام ّا ٍ ولیه ایي دووِ خیام ّای اًسخاب ضذُ حزف هی ضًَذ.

مذیریت دریافت
لیست پیام َای دریافتی عمًمی:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر خیام ّای دسیافسی فوَهی) اص هٌَی هذیشیر دسیافر غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ایي تخص گضاسش واهلی اص ول خیام ّای دسیافر ضذُ زَسظ ساهاًِ سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
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 . 1فیلسش ّای خسسدَی ایي غفحِ سا تِ ضوا ًطاى هی دّذ .ضوا هی زَاًیذ تش اساس خاساهسش ّای هخسلف اص لثیل ضواسُ فشسسٌذُ،
هسي خیام ٍ زقشیف یه تاصُ صهاًی خیام هَسد ًؾش خَد سا خسسدَ وٌیذ.
 .2تا ولیه تش سٍی ّش تشچسة خیام ّا سا تش اساس آى تشچسة تشای ضوا خسسدَ هی وٌذ.
 .3خس اص فقال وشدى زیه وٌاس خیام ّای هَسد ًؾش ٍ ولیه ایي دووِ فشم ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ

ٍ تا اسسفادُ اص اهىاًاذ ایي فشم هی زَاًیذ یه تشچسة تِ خیام ّای اًسخاب ضذُ اخسػاظ دّیذ.
 .4خس اص فقال وشدى زیه وٌاس خیام ّای هَسد ًؾش ٍ ولیه ایي دووِ فشهی هطاتِ تا فشم (افضٍدى ضواسُ خذیذ) تشای ضوا تِ
ًوایص دس هی آیذ وِ اص عشیك آى هی زَاًیذ ضواسُ ّای هَسد ًؾش سا دس ّش گشٍّی تِ دلخَاُ اضافِ وٌیذ.
 .5خس اص فقال وشدى زیه وٌاس خیام ّای هَسد ًؾش ٍ ولیه ایي دووِ فشهی هطاتِ تا فشم (اسسال هَسدی) تِ ًوایص دس هی آیذ وِ
اص عشیك آى هی زَاًیذ تِ اسسال وٌٌذگاى خیام ،اسسال  SMSداضسِ تاضیذ.
 .6یه خشٍخی چاخی اص فشم خیام ّای دسیافسی تِ ضوا اسائِ هی دّذ.
 .7یه خشٍخی  Excelاص فشم خیام ّای دسیافسی تِ ضوا اسائِ هی دّذ.
 .8خس اص فقال وشدى زیه وٌاس خیام ّای هَسد ًؾش ٍ ولیه ایي دووِ خیام ّای اًسخاب ضذُ حزف هی ضًَذ.
 .9دس غَسذ ولیه وشدى ایي دووِ زواهی خیام ّای دسیافسی حزف خَاٌّذ ضذ.
 .10تا ولیه ایي دووِ خیام هَسد ًؾش حزف هی ضَد.
 . 11تا ولیه ایي دووِ فشهی هطاتِ تا فشم (اسسال هَسدی) تِ ًوایص دس هی آیذ وِ اص عشیك آى هی زَاًیذ تِ ضخع اسسال وٌٌذُ
خیام ،اسسال  SMSداضسِ تاضیذ.
 .12تا ولیه ایي دووِ هی زَاًیذ هسي  smsدسیافسی زَسظ ساهاًِ سا تِ یه ضواسُ دیگش اسسال وٌیذ.
 .13تا ولیه ایي دووِ هی زَاًیذ ضواسُ اسسال وٌٌذُ خیام سا تِ گشٍُ ّای دفسش زلفي خَد اضافِ وٌیذ.
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لیست سیاٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر سیاُ) اص هٌَی هذیشیر دسیافر غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

تا اسسفادُ اص فشم لیسر سیاُ خیام ّای دسیافسی هی زَاًیذ یه لیسر اص ضواسُ ّایی وِ زوایل ًذاسیذ اص آى ّا دسیافر  SMSداضسِ
تاضیذ زْیِ وٌیذ.
 .1ضواسُ هَسد ًؾش سا تا فشهر دسسر دس ایي وادس ٍاسد هیىٌیذ.
 .2تا ولیه ایي دووِ ضواسُ ٍاسد ضذُ ٍاسد وادس ریل هی ضَد ٍ ضوا هی زَاًیذ یه ضواسُ خذیذ ٍاسد وٌیذ.
 .3لیسر ضواسُ ّایی وِ لشاس اسر تِ لیسر سیاُ اضافِ ضًَذ.
 .4تا اًسخاب ضواسُ (اص لیسر ضواسُ ّا) ٍ ولیه ایي دووِ ضواسُ اص لیسر سیاُ خان هی ضَد.
 .5تا ولیه ایي دووِ آخشیي زغییشاذ افوال ضذُ رخیشُ هی ضًَذ.
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پاسخگًی خًدکار
افسيدن پاسخ خًدکار:
تا اًسخاب گضیٌِ (افضٍدى خاسخ خَدواس) اص هٌَی خاسخگَی خَدواس غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ً . 1طاى دٌّذُ ضواسُ ای اسر وِ اسسال اص آى غَسذ هیگیشد .چٌاًچِ ضوا داسای تیص اص یه ضواسُ تاضیذ ایي لسور تِ غَسذ
یه هٌَی وشوشُ ای دس هی آیذ ٍ ضوا هی زَاًیذ ضواسُ هَسد ًؾش سا خْر اسسال اًسخاب وٌیذ.
 . 2دس ایي وادس ولیذ ٍاطُ ّایی(ایي ولیذ ٍاطُ ّا هی زَاًٌذ حشٍف ،افذاد ،فالئن ٍ یا زشویثی اص آًْا تاضٌذ ) وِ لشاس اسر هخاعة دس
لثال اسسال آى ّا خاسخ خَدواس اص ساهاًِ دس یافر وٌذ سا زایح هی وٌین اتسذا هسي آًْا سا دس ایي وادس ٍاسد وشدُ ٍ سدس تا ولیه
دووِ اضافِ ولیذٍاطُ ّا سا ثثر هی وٌین.
 .3خس اص اضافِ وشدى ،زواهی ولیذ ٍاطُ ّا دس ایي وادس تِ ًوایص دس هی آیٌذ.
 .4هسي خیاهی وِ لشاس اسر هخاعة دس لثال اسسال ولیذ ٍاطُ تِ ساهاًِ دسیافر وٌذ سا دس ایي تخص زایح وٌین.
 .5تا ولیه ایي دووِ خاسخ خَدواس خذیذ تِ ساهاًِ اضافِ هی ضَد.
مثال:
لػذ داسین خاسخ خَدواسی تِ ساهاًِ اضافِ وٌین وِ آدسس ضشور ها سا تِ هخاعة اعالؿ سساًی وٌذ تِ سٍش صیش فول هی وٌین.
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لیست پاسخ َا:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر خاسخ ّا) اص هٌَی خاسخگَی خَدواس غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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لیسر زواهی خاسخ ّای خَدواسی وِ تِ ساهاًِ اضافِ وشدُ ایذ سا هی زَاًیذ دس ایي غفحِ هطاّذُ وٌیذ ٍ ّوچٌیي حزف یا هَسد
ٍیشایص لشاس دّیذ.
لیست پاسخ َای ارسال شذٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر خاسخ ّای اسسال ضذُ) اص هٌَی خاسخگَی خَدواس غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ایي تخص گضاسش واهلی اص ول خیام ّای اسسال ضذُ زَسظ خاسخگَی خَدواس دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .1تا اسسفادُ اص فیلسش ّای خسسدَیی وِ دس ایي لسور ٍخَد داسد ،هی زَاًیذ خیام ّای اسسالی سا تش اساس خاساهسش ّای هخسلف
(زاسیخ اسسال ،هسي خیام ٍ  )...هَسد خسسدَ لشاس دّیذ.
 .2تا اًسخاب یه یا چٌذ خیام ٍ ولیه ایي دووِ خیام ّا حزف هی ضًَذ.
 .3تا ولیه ایي دووِ ٍضقیر خیام ّای اسسالی(ًا هطخع ،سسیذُ تِ گَضیً ،شسیذُ تِ گَضی ،سسیذُ تِ هخاتشاذ ٍ ًشسیذُ تِ
هخاتشاذ) تِ سٍص (افالم آخشیي ٍضقیر)هی ضَد.
ً .4طاى دٌّذُ ول آیسن ّا ٍ غفحاذ ٍ هطخع وشدى زقذاد ًوایص خیام دس غفحِ.
 . 5دس ایي لیسر ،خیام ّای اسسال ضذُ تِ دٍ غَسذ زىی ٍ یا گشٍّی (اسسال ضذُ تِ یه یا چٌذ ضواسُ) ًوایص دادُ هی ضَد تا
ولیه ایي دووِ لیسر واهل خیام ّای اسسال ضذُ تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد.
 .6تا ولیه ایي گضیٌِ غفحِ اعالفاذ اسسال (خیام اسسال ضذُ) تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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پیام َای رسیذٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ (خیام ّای سسیذُ) اص هٌَی خاسخگَی خَدواس غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 . 1فیلسش ّای خسسدَی ایي غفحِ سا تِ ضوا ًطاى هی دّذ .ضوا هی زَاًیذ تش اساس خاساهسش ّای هخسلف اص لثیل ضواسُ فشسسٌذُ،
هسي خیام ٍ زقشیف یه تاصُ صهاًی خیام هَسد ًؾش خَد سا خسسدَ وٌیذ.
 .2هَاسدی اص لثیل زقییي تشچسة ،رخیشُ ضواسُ ّا (تِ غَسذ اًسخاتی)،چاج ًسیدِ خسسدَ ،گشفسي خشٍخی  ،Excelحزف اًسخاتی
ٍ حزف ّوِ سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 . 3تا ولیه ایي دووِ هی زَاًیذ ضواسُ اسسال وٌٌذُ خیام سا تِ گشٍُ ّای دفسش زلفي خَد اضافِ وٌیذ.
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مساتقٍ
افسيدن مساتقٍ:
تا اًسخاب گضیٌِ (افضٍدى هساتمِ) اص هٌَی هساتمِ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

تا اسسفادُ اص ایي هاطٍل ضوا هی زَاًیذ تِ تشگضاسی هساتماذ هخسلف اص عشیك  SMSهثادسذ وٌیذ.
 . 1هی زَاًیذ زاسیخ ضشٍؿ ٍ خایاى هساتمِ سا هطخع وٌیذ .زَخِ داضسِ تاضیذ وِ خس اص ازوام زاسیخ همشس هساتمِ تِ غَسذ خَدواس
لغَ هی ضَد.
 . 2دس ایي وادس ضواسُ ای وِ اص عشیك آى هساتمِ تشگضاس هی ضَد تِ ًوایص دس هی آیذ زَخِ داضسِ تاضیذ چٌاًچِ ضوا داسای چٌذ
ضواسُ اخسػاغی تاضیذ هی زَاًیذ تا اسسفادُ اص ایي تخص ضواسُ دلخَاُ خْر تشگضاسی هساتمِ سا اًسخاب وٌیذ.
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 . 3گفسین اگش ضوا داسای چٌذ ضواسُ اخسػاغی تاضیذ هی زَاًیذ یه ضواسُ سا (تِ غَسذ دائوی) تِ هساتمِ اخسػاظ دّیذ .دس
غَسزی وِ دس ساهاًِ اص یه ضواسُ اسسفادُ هی وٌیذ هی زَاًیذ یه ولیذ ٍاطُ تشای هساتمِ خَد دس ًؾش تگیشیذ .دس ایي حالر خَاب
ّا تایذ تِ ّوشاُ ولیذ ٍاطُ تِ ساهاًِ اسسال ضَد.
مثال:
هساتمِ ای تشگضاس وشدین ٍ (تِ دلیل داضسي زٌْا یه خظ اخسػاغی) حشف Mسا تِ فٌَاى ولیذ ٍاطُ دس ًؾش گشفسین .اگش وسی
تخَاّذ گضیٌِ ضواسُ()1سا تِ فٌَاى خَاب هساتمِ تِ ساهاًِ اسسال وٌذ تایذ تِ ایي غَسذ یقٌی  M1خاسخ سا اسسال وٌذ تِ ّویي
غَسذ خْر اسسال ّش گضیٌِ ای اتسذا تایذ ولیذ ٍاطُ سا ٍاسد ٍ سدس گضیٌِ هَسد ًؾش سا تقذ اص آى ٍاسد وٌذ.
 . 4تا فقال وشدى ایي زیه ضواسُ تِ غَسذ دائن تِ هساتمِ اخسػاظ هی یاتذ خس دس فقال وشدى ایي زیه دلر الصم سا تِ فول
آٍسیذ ٍ ،دس غَسذ دس اخسیاس ًذاضسي تیص اص یه ضواسُ اخسػاغی اص صدى ایي زیه خَد داسی وٌیذ.
. 5دس غَسذ ٍاسد وشدى یه هسي دس ایي وادس ّش ضشور وٌٌذُ دس هساتمِ خس اص اسسال خاسخ تِ غَسذ خَدواس ایي هسي سا دسیافر
هیىٌذ.
 .6دس ایٌدا سَال هساتمِ سا تِ ّوشاُ زواهی گضیٌِ ّای خاسخ ٍاسد هی وٌیذ زَخِ داضسِ تاضیذ ایي وادس غشفا خْر اعالؿ ضوا اص
سَال ٍ گضیٌِ ّای هساتمِ اسر ٍ عشح سَال هساتمِ تشای اعالؿ فوَم تایذ اص عشیك سساًِ ّای فوَهی(سادیَ ،زلَصیَى ،سٍصًاهِ )
ٍیا یه اسسال اس ام اس غَسذ تدزیشد.
 .7زقذاد ًفشاذ تشًذُ دس هساتمِ سا دس ایٌدا ٍاسد هی وٌین.
 .8هسٌاسة تا گضیٌِ ّای خاسخ (تشای هثال اگش خاسخ 4 ،گضیٌِ ای اسر افذاد  1زا  4سا تِ زشزیة دس ایي وادس تا اسسفادُ اص دووِ
اضافِ دسج هی وٌین) افذاد هشتَط تِ خاسخ سا ٍاسد هی وٌین ٍ تا ولیه تش سٍی گضیٌِ دسسر آى سا هطخع هی وٌین.
 .9تا ولیه ایي دووِ هساتمِ خذیذ ها اضافِ هی ضَد.
لیست مساتقات:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر هساتماذ) اص هٌَی هساتمِ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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دس ایي خذٍل هی زَاًیذ اعالفاذ ول هساتمِ ّای ثثر ضذُ (سَال ،ولیذ ٍاطُ ،ضواسُ) سا هطاّذُ وٌیذ.
 .1تا ولیه دووِ لشفِ وطی غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 .1-1تا ولیه ایي دووِ تِ زقذادی وِ تشًذُ تشای هساتمِ دس ًؾش گشفسِ ایذ ،اص هیاى ضواسُ ّایی وِ خاسخ غحیح اسسال وشدُ اًذ
تِ غَسذ خَدواس ٍ واهال زػادفی تشًذگاى سا اًسخاب هی وٌذ.
 .2-1فذد آیسن هَسد ًؾش سا دس ایٌدا ٍاسد هی وٌین.
 .3-1تا ولیه ایي دووِ زیه وٌاس فذد آیسوی وِ ٍاسد ضذُ تِ فٌَاى ًفش تشًذُ فقال هی ضَد.
مثال :زقذاد ًفشازی وِ خاسخ غحیح اسسال وشدُ اًذ ً 58فش ّسسٌذ اگش فذد  35سا تِ فٌَاى فذد آیسن ٍاسد وشدُ ٍ دووِ (اًسخاب
ضَد) سا ولیه وٌین ًفش  35تِ فٌَاى تشًذُ اًسخاب هی ضَد.
 .4-1خس اص اًسخاب تشًذگاى تا ولیه ایي دووِ آًْا سا رخیشُ هی وٌین.
 .2تا ولیه ایي گضیٌِ هی زَاًیذ زقذاد ًفشاذ ضشور وٌٌذُ دس هساتمِ سا هطاّذُ وٌیذ.
ً .3سایح خاسخ ّا سا تِ غَسذ دسغذی تِ ضوا ًوایص هی دّذ.تِ ضىل ریل زَخِ وٌیذ.
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 .4تا ولیه ایي دووِ هی زَاًیذ هساتمِ هَسد ًؾش سا هَسد ٍیشایص لشاس دادُ ٍ زغییشاذ اًدام ضذُ سا رخیشُ ساصی وٌیذ.
 .5تا ولیه ایي گضیٌِ هی زَاًیذ هساتمِ هَسد ًؾش سا حزف وٌیذ.
پیام َای رسیذٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ (خیام ّای سسیذُ) اص هٌَی هساتمِ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 .1تا اسسفادُ اص فیلسش ّای خسسدَیی وِ دس ایي لسور ٍخَد داسد ،هی زَاًیذ خیام ّای دسیافسی هساتمِ سا تش اساس خاساهسش ّای
هخسلف (ضواسُ گیشًذُ ،ضواسُ فشسسٌذُ ،هسي خیام ٍ زاسیخ) هَسد خسسدَ لشاس دّیذ.
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 .2هَاسدی اص لثیل زقییي تشچسة ،رخیشُ ضواسُ ّا (تِ غَسذ اًسخاتی)،چاج ًسیدِ خسسدَ ،گشفسي خشٍخی  ،Excelحزف اًسخاتی
ٍ حزف ّوِ سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .3گضیٌِ ّایی ًؾیش (حزف ،خاسخ ،اسخاؿ ٍ رخیشُ ضواسُ فشسسٌذُ) سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .4خاسخ ّایی وِ تِ ایي غَسذ اسسال هی ضًَذ فالذ افسثاس هی تاضٌذ ٍ دس هساتمِ ضشور دادُ ًوی ضًَذ .زَخِ داضسِ داضسِ تاضیذ
وِ خیام ّا زٌْا تایذ حاٍی گضیٌِ ّای خاسخ تاضٌذ ٍ الثسِ دس غَسذ زقشیف ولیذ ٍاطُ گضیٌِ تایذ تِ ّوشاُ ولیذ ٍاطُ اسسال ضَد .دس
ایٌدا هطاّذُ هی وٌیذ وِ گضیٌِ ّای خاسخ تِ ّوشاُ ولیذ ٍاطُ ( )Mاسسال ضذُ اًذ.
 .5ضىل غحیح یه خاس خ سا ًطاى هی دّذ ّواًغَس وِ هطاّذُ هی وٌیذ گضیٌِ غحیح تِ ّوشاُ ولیذ ٍاطُ اسسال ضذُ.

صىذيق اوتقادات ي پیشىُادات
تعریف ياحذ/تخش:
تا اًسخاب گضیٌِ (زقشیف ٍاحذ/تخص) اص هٌَی غٌذٍق اًسماداذ ٍ خیطٌْاداذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

تا اسسفادُ اص اتضاس ایي غفحِ هی زَاًیذ تِ زقشیف یه ٍاحذ ٍ یا یه تخص تدشداصیذ.
ً .1طاى دٌّذُ ضواسُ اخسػاغی ضواسر.
ً .2ام ٍاحذ ٍ یا تخص دسیافر وٌٌذُ (اًسماداذ ٍ خیطٌْاداذ) سا هطخع هی وٌین.
 .3یه فالهر اسسالی (تشای ٍاحذ ٍ یا تخص زقشیف ضذُ) دس ًؾش هی گیشین.
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مثال:
ٍاحذ خطسیثاًی سا زقشیف وشدُ ٍ فالهر اسسالی تشای هثال ( ) SUPسا تشای آى دس ًؾش هی گیشین .اص ایي خس ّش خیاهی وِ دس اتسذای
آى فالهر(ًَ )SUPضسِ ضَد تِ فٌَاى اًسماد ٍ یا خیطٌْاد تِ ٍاحذ خطسیثاًی هٌؾَس هی ضَد.
 . 4دس غَسذ ٍاسد وشدى یه هسي دس ایي وادس دس اصای دسیافر خیام (اًسماد/خیطٌْاد) ایي هسي تِ غَسذ خَدواس تشای فشسسٌذُ خیام
اسسال هی ضَد.
 .5تا ولیه ایي دووِ ٍاحذ/تخص خذیذ ها اضافِ هی ضَد.
لیست تخش َا:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر تخص ّا) اص هٌَی غٌذٍق اًسماداذ ٍ خیطٌْاداذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

ایي غفحِ اعالفاذ واهل زواهی تخص ّای زقشیف ضذُ سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .1تا ولیه ایي دووِ هی زَاًیذ ٍاحذ/تخص هَسد ًؾش سا هَسد ٍیشایص لشاس دادُ ٍ زغییشاذ اًدام ضذُ سا رخیشُ ساصی وٌیذ.
 .2تا ولیه ایي دووِ ٍاحذ هَسد ًؾش حزف هی ضَد.
پیام َای رسیذٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ (خیام ّای سسیذُ) اص هٌَی غٌذٍق اًسماداذ ٍ خیطٌْاداذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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 . 1تا ولیه تش سٍی ایي دووِ هی زَاًیذ خیام ّای (اًسماد ٍ خیطٌْاد) سسیذُ تِ ّش تخص سا تِ غَسذ خذا گاًِ هطاّذُ وٌیذ.

وظرسىجی
افسيدن وظر سىجی:
تا اًسخاب گضیٌِ (افضٍدى ًؾش سٌدی) اص هٌَی ًؾشسٌدی غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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تا اسسفادُ اص ایي هاطٍل ضوا هی زَاًیذ تِ تشگضاسی ًؾش سٌدی ّای هخسلف اص عشیك  SMSهثادسذ وٌیذ.
 . 1هی زَاًیذ زاسیخ ضشٍؿ ٍ خایاى ًؾش سٌدی سا هطخع وٌیذ .زَخِ داضسِ تاضیذ وِ خس اص ازوام زاسیخ همشس ًؾش سٌدی تِ غَسذ
خَدواس لغَ هی ضَد.
 . 2دس ایي وادس ضواسُ ای وِ اص عشیك آى ًؾش سٌدی تشگضاس هی ضَد تِ ًوایص دس هی آیذ زَخِ داضسِ تاضیذ چٌاًچِ ضوا داسای
چٌذ ضواسُ اخسػاغی تاضیذ هی زَاًیذ تا اسسفادُ اص ایي تخص ضواسُ دلخَاُ خْر تشگضاسی ًؾش سٌدی سا اًسخاب وٌیذ.
 . 3گفسین اگش ضوا داسای چٌذ ضواسُ اخسػاغی تاضیذ هی زَاًیذ یه ضواسُ سا (تِ غَسذ دائوی) تِ ًؾش سٌدی اخسػاظ دّیذ .دس
غَسزی وِ دس ساهاًِ اص یه ضواسُ اسسفادُ هی وٌیذ هی زَاًیذ یه ولیذ ٍاطُ تشای ًؾش سٌدی خَد دس ًؾش تگیشیذ .دس ایي حالر
خَاب ّا تایذ تِ ّوشاُ ولیذ ٍاطُ تِ ساهاًِ اسسال ضَد.
مثالً :ؾش سٌدی تشگضاس وشدین ٍ (تِ دلیل داضسي زٌْا یه خظ اخسػاغی) حشف  Tسا تِ فٌَاى ولیذ ٍاطُ دس ًؾش گشفسین .اگش وسی
تخَاّذ گضیٌِ ضواسُ ()1سا تِ فٌَاى ًؾش خَد تِ ساهاًِ اسسال وٌذ تایذ تِ ایي غَسذ یقٌی T1سا اسسال وٌذ تِ ّویي غَسذ خْر
اسسال ّش گضیٌِ ای اتسذا تایذ ولیذ ٍاطُ سا ٍاسد ٍ سدس گضیٌِ هَسد ًؾش سا تقذ اص آى ٍاسد وٌذ.
 . 4تا فقال وشدى ایي زیه ضواسُ تِ غَسذ دائن تِ ًؾش سٌدی اخسػاظ هی یاتذ خس دس فقال وشدى ایي زیه دلر الصم سا تِ فول
آٍسیذ ٍ ،دس غَسذ دس اخسیاس ًذاضسي تیص اص یه ضواسُ اخسػاغی اص صدى ایي زیه خَد داسی وٌیذ.
. 5دس غَسذ ٍاسد وشدى یه هسي دس ایي وادس ّش ضشور وٌٌذُ دس ًؾش سٌدی خس اص اسسال خاسخ ًؾش سٌدی تِ غَسذ خَدواس ایي
هسي سا دسیافر هیىٌذ.
 . 6دس ایٌدا سَال ًؾش سٌدی سا تِ ّوشاُ زواهی گضیٌِ ّای خاسخ ٍاسد هی وٌیذ زَخِ داضسِ تاضیذ ایي وادس غشفا خْر اعالؿ ضوا
اص سَال ٍ گضیٌِ ّای ًؾش سٌدی اسر ٍ عشح سَال ًؾش سٌدی تشای اعالؿ فوَم تایذ اص عشیك سساًِ ّای فوَهی(سادیَ ،زلَصیَى،
سٍصًاهِ ) ٍیا یه اسسال  smsغَسذ تدزیشد.
 .7هسٌاسة تا گضیٌِ ّای خاسخ (تشای هثال اگش خاسخ  3گضیٌِ داسد افذاد  1زا  3سا تِ زشزیة دس ایي وادس (تا اسسفادُ اص دووِ اضافِ
دسج هی وٌین) افذاد هشتَط تِ خاسخ سا ٍاسد هی وٌین.
 .8خْر حزف گضیٌِ ّا اص ایي دووِ ّا اسسفادُ هی وٌین.
 .9تا ولیه ایي دووِ ًؾش سٌدی خذیذ ها اضافِ هی ضَد.

لیست وظر سىجی َا:
تا اًسخاب گضیٌِ (لیسر ًؾش سٌدی ّا) اص هٌَی ًؾشسٌدی غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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 .1تا ولیه ایي گضیٌِ هی زَاًیذ زقذاد ًفشاذ ضشور وٌٌذُ دس ًؾش سٌدی سا هطاّذُ وٌیذ.
ً .2سایح خاسخ ّا سا تِ غَسذ دسغذی تِ ضوا ًوایص هی دّذ.
 .3تا ولیه ایي دووِ هی زَاًیذ ًؾشسٌدیوذ ًؾش سا هَس ٍیشایص لشاس دادُ ٍ زغییشاذ اًدام ضذُ سا رخیشُ ساصی وٌیذ.
 .4تا ولیه ایي گضیٌِ هی زَاًیذ ًؾش سٌدی هَسد ًؾش سا حزف وٌیذ.
پیام َای رسیذٌ:
تا اًسخاب گضیٌِ (خیام ّای سسیذُ) اص هٌَی ًؾشسٌدی غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 .1تا اسسفادُ اص فیلسش ّای خسسدَیی وِ دس ایي لسور ٍخَد داسد ،هی زَاًیذ خیام ّای دسیافسی ًؾشسٌدی سا تش اساس خاساهسش ّای
هخسلف (ضواسُ گیشًذُ ،ضواسُ فشسسٌذُ ،هسي خیام ٍ زاسیخ) هَسد خسسدَ لشاس دّیذ.
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 . 2هَاسدی اص لثیل زقییي تشچسة ،رخیشُ ضواسُ ّا (تِ غَسذ اًسخاتی)،چاج ًسیدِ خسسدَ ،گشفسي خشٍخی  ،Excelحزف اًسخاتی
ٍ حزف ّوِ سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .3گضیٌِ ّایی ًؾیش (حزف ،خاسخ ،اسخاؿ ٍ رخیشُ ضواسُ فشسسٌذُ) سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .4ضىل غحیح یه خاسخ سا ًطاى هی دّذ ّواًغَس وِ هطاّذُ هی وٌیذ گضیٌِ تِ ّوشاُ ولیذ ٍاطُ اسسال ضذُ.

خذمات ًَشمىذ
تا اًسخاب گضیٌِ (خذهاذ َّضوٌذ) اص هٌَی خذهاذ َّضوٌذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

تا اسسفادُ اص اهىاًاذ ایي هاطٍل هی زَاًیذ ساهاًِ خَد سا تذٍى دس اخسیاس داضسي ایٌسشًر ٍ زٌْا تا زلفي ّوشاُ خَد هذیشیر وٌیذ.
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 . 1ضواسُ زلفي ّوشاُ واستش ساهاًِ سا دس ایي وادس ٍاسد هی وٌیذ ٍ دووِ رخیشُ سا ولیه وٌیذ .اص ایي خس خذهاذ َّضوٌذ ساهاًِ تا
ایي ضواسُ فقال هی ضَد.
دس ایي غفحِ زَضیحاذ دس ساتغِ تا خذهاذ َّضوٌذ تِ عَس واهل تیاى ضذُّ ،وچٌیي خْر اسسفادُ اص ًشم افضاس ًسخِ هَتایل،
ساهاًِ ضواسُ زلفي ّوشاُ واستش ایي ًشم افضاس ًیض تایذ دس غفحِ ٍاسد ضَد.

گسارشات
گسارشات اعتثار:
تا اًسخاب گضیٌِ (گضاسضاذ افسثاس) اص هٌَی گضاسضاذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 .1هی زَاًیذ تش اساس هسي ٍ یا زاسیخ غَسذ حساب هَسد ًؾش سا خسسدَ وٌیذ.
 . 2دس ایٌدا هی زَاًیذ زواهی غَسذ حساب ّای خَد افن اص ٍاسیض ٍ یا وسش اص حساب هطاّذُ وٌیذ.
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 .3تا اسسفادُ اص ایي اتضاس هی زَاًیذ اص غَسذ حساب ّا خشٍخی چاخی ٍ یا اوسل تگیشیذ.
گسارشات آماری ماَیاوٍ:
تا اًسخاب گضیٌِ (گضاسضاذ آهاسی هاّیاًِ) اص هٌَی گضاسضاذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

دس ایي غفحِ هی زَاًیذ گضاسضاذ اسسال ٍ دسیافر هاّیاًِ خَد سا هطاّذُ وٌیذ.
 . 1تا هطخع وشدى سال ٍ هاُ هَسد ًؾش ٍ ولیه دووِ ًوایص اعالفاذ اسسال ٍ دسیافر ،زاسیخ هطخع ضذُ دس خذٍل ریل تشای
ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
 .2ایي خذٍل زواهی اعالفاذ هشتَط تِ زقذاد اسسال ّا ٍ دسیافر ّا سا تِ ضوا ًوایص هی دّذ.
 .3تا ولیه ایي دووِ هی زَاًیذ اص گضاسش هاّیاًِ خَد یه ًسخِ چاخی زْیِ وٌیذ.
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مذیریت ريیذاد َا
افسيدن ريیذاد:
تا اًسخاب گضیٌِ (افضٍدى سٍیذاد) اص هٌَی هذیشیر سٍیذاد ّا غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

تا اسسفادُ اص ایي هاطٍل هی زَاًیذ یه خیام سا دس صهاى ّای هطخع تِ غَسذ هذام ٍ خَدواس اسسال وٌیذ.
 .1فٌَاى هٌاسثسیا سٍیذاد سا دس ایٌدا ٍاسد هی وٌیذ.
 .2ضواسُ اسسال وٌٌذُ  SMSسا تِ ضوا ًطاى هی دّذ.
 .3تا صدى ایي زیه گشٍُ ّا تشای ضوا تِ ًوایص دسآهذَّ تا فقال وشدى زیه وٌاس ّش گشٍُ آى ساخْر دسیافر (سٍیذاد) اًسخاب
وٌیذ.
 .4تا صدى ایي زیه ضوا هی زَاًیذ ضواسُ ّایی سا خْر دسیافر (سٍیذاد) تِ غَسذ دسسی ٍاسد وٌیذ.
 .5هی زَاًیذ سافر ٍ دلیمِ اسسال سا دس ایٌدا زٌؾین وٌیذ.
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 . 6دس ایٌدا هی زَاًیذ تا فقال وشدى زیه وٌاس ّش حالر هطخع وٌیذ اسسال ضوا دس چِ تاصُ صهاًی(سالیاًِ ،هاّیاًِّ ،فسگی ،سٍصاًِ
،زاسیخ خاظ ٍ یا یه دٍسُ صهاًی دلخَاُ) اًدام تدزیشد .تِ ایي غَسذ وِ تا اًسخاب ّش ًَؿ تاصُ صهاًی همادیش هطخع سا دس خلَی آى
ٍاسد وٌیذ .زٌْا حالر(دٍسُ صهاًی خاظ) تا تمیِ حاالذ هسفاٍذ اسر وِ دس ریل تِ ضشح آى هی خشداصین.
 .7زاسیخ اٍلیي سٍص ضشٍؿ دٍسُ صهاًی سا دس ایي وادس ٍاسد وٌیذ.
 .8هذذ صهاى دٍسُ سا دس ایي وادس(تش حسة سٍص) ٍاسد وٌیذ.
 . 9خس اس زٌؾین زاسیخ ضشٍؿ ٍ زقذاد سٍص ّای دٍسُ ،تا ولیه ایي دووِ زػَیش ریل تِ ًوایص دس آهذُ ٍ سیسسن زاسیخ اسسال 24
دٍسُ تقذی سا تِ ضوا ًوایص هی دّذ.

 .10هسي خیام اسسالی سا دس ایٌدا ٍاسد هی وٌیذ.
مذیریت ريیذاد َا:
تا اًسخاب گضیٌِ (هذیشیر سٍیذاد ّا) اص هٌَی هذیشیر سٍیذاد ّا غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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 .1خسسدَ تش اساس خاساهسش ّای صهاى اسسالًَ ،ؿ اسسال ٍ هسي خیام سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .2هطخػاذ واهل زواهی سٍیذاد ّای ثثر ضذُ دس ایي خذٍل تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد.
 .3یه خشٍخی چاخی اص خذٍل سٍیذاد ّا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.

 .4تا ولیه ایي دووِ هی زَاًیذ سٍیذاد هذ ًؾش سا هَسد ٍیشایص لشاس دادُ ٍ زغییشاذ اًدام ضذُ سا رخیشُ ساصی وٌیذ.
 .5تا ولیه ایي دووِ سٍیذاد هَسد ًؾش حزف هی ضَد.

مذیریت تثریکات
افسيدن تثریکات:
تا اًسخاب گضیٌِ (افضٍدى زثشیىاذ) اص هٌَی هذیشیر زثشیىاذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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تا اسسفادُ اص ایي هاطٍل اهىاًی تشای ضوا فشاّن هی ضَد وِ تسَاًیذ دس زاسیخ ّای هطخع ضذُ (زاسیخ زَلذ ،زاسیخ اصدٍاج ،زاسیخ
فضَیر ٍ فیلذ ّای اضافی زاسیخی) دس اعالفاذ واستشاًساى خیام ّایی سا تِ غَسذ خَدواس تشای آًْا اسسال وٌیذ.
 .1فٌَاى هٌاسثر سا دس ایي وادس ٍاسد هی وٌیذ.
 .2ضواسُ اسسال وٌٌذُ  SMSسا تِ ضوا ًطاى هی دّذ.
 .3تا فقال وشدى ایي زیه خیام زثشیه تشای زواهی هخاعثاى ضوا اسسال هی ضَد.
مثال:
خیاهی سا خْر زثشیه سالشٍص زَلذ زٌؾین وشدُ ٍ زیه اسسال تِ ّوِ افشاد سا ًیض فقال وشدُ این خس اص اضافِ ضذى ایي زثشیه
هاداهی وِ زاسیخ زَلذ ّش فشد فشا هی سسذ (دس غَسزی وِ دس ٌّگام ٍسٍد اعالفاذ فشد زاسیخ زَلذ ٍی سا ٍاسد وشدُ تاضین) ساهاًِ تِ
غَسذ خَدواس خیام زثشیه سالشٍص زَلذ سا تشای ضخع اسسال هی وٌذ.
 .4تا فقال وشدى ایي زیه زواهی گشٍُ ّای دفسش زلفي تشای ها تِ ًوایص دس هی آیذ ٍ هی زَاًین تِ غَسذ گشیٌطی گشٍُ ّایی سا وِ
لػذ داسین اسسال خیام زثشیه تشای آى ّا فقال ضَد اًسخاب هی وٌین.
 .5دس ٌّگام ٍاسد وشدى هطخػاذ هخاعثاى دس دفسش زلفي فیلذ ّایی ٍ خَد داسد(زاسیخ زَلذ ،زاسیخ اصدٍاج ٍ  )...وِ تِ غَسزفیلذ
زاسیخی دس ًؾش گشفسِ ضذُ اًذ ّوچٌیي ضوا هی زَاً یذ تا اسسفادُ اص هاطٍل فیلذ ّای اضافی ،فیلذ ّای خذیذی سا تِ غَسذ زاسیخی
تا فٌاٍیي دلخَاُ اضافِ وٌیذ .تا ولیه ایي هٌَی وشوشُ ای زواهی فیلذ ّای زاسیخیثِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد

ٍ ضوا هی زَاًیذ هسٌاسة تا ًیاص خَد یىی سا(خْر اسسال خَدواس دس زاسیخ ّای هطخع ضذُ دس اعالفاذ واس تش) اًسخاب وٌیذ.
 .6سافر ٍ دلیمِ اسسال سا اص عشیك ایي دٍ هٌَی وشوشُ ای هطخع هی وٌیذ.
 .7تا فقال وشدى زیه وٌاس ّش گضیٌِ صهاى اسسال سا هطخع هی وٌیذ .دس دٍ حالر خیص ٍ خس اص هَفذ همشس هی زَاًیذ فذد هشتَط
تِ زقذاد سٍص سا دس وادس هماتل ایي فٌاٍیي ٍاسد وٌیذ.
 . 8خْر ٍاسد وشدى هسي خیام اص ایي وادس اسسفادُ وٌیذ .تا هغالقِ زَضیحازی وِ دس خاییي ایي وادس دسج ضذُ هی زَاًیذ اسسال خَد
سا تا خیطًَذ ًام ٍ یا فیلذ ّای دیگش ّوشاُ وٌیذ.
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 .9تا ولیه ایي دووِ زثشیه خذیذ ضوا تِ ساهاًِ اضافِ هی ضَد.

مذیریت تثریکات:
تا اًسخاب گضیٌِ (هذیشیر زثشیىاذ) اص هٌَی هذیشیر زثشیىاذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 .1خسسدَ تش اساس خاساهسش ّای صهاى اسسالًَ ،ؿ اسسالًَ ،ؿ فیلذ ٍ هسي خیام سا دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
 .2هطخػاذ واهل زواهی زثشیىاذ ثثر ضذُ دس ایي خذٍل تِ ضوا ًوایص دادُ هی ضَد.
ّ . 3ش گاُ هطخػِ گشٍُ ّا تِ ایي ضىل تَد تِ ایي هقٌاسر وِ زثشیىاذ تشای زواهی افشاد دس ًؾش گشفسِ ضذُ.
 .4تا ولیه ایي دووِ هی زَاًیذ زثشیه هذ ًؾش سا هَسد ٍیشایص لشاس دادُ ٍ زغییشاذ اًدام ضذُ سا رخیشُ ساصی وٌیذ.
 .5تا ولیه ایي دووِ زثشیه هَسد ًؾش حزف هی ضَد.
 .6یه خشٍخی چاخی اص خذٍل زثشیىاذ ثثر ضذُ دس اخسیاس ضوا لشاس هی دّذ.
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تىظیمات
تىظیمات دریافت:
تا اًسخاب گضیٌِ (زٌؾیواذ دسیافر) اص هٌَی زٌؾیواذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 . 1اگش هسٌی سا داخل ایي وادس ٍاسد وٌیذ ّش خیام وَزاّی وِ تِ ساهاًِ اسسال ضَد ایي هسي تِ فٌَاى خاسخ تشای فشسسٌذ آى خیام
اسسال هی ضَد.
 .2تا فقال وشدى ایي زیه ٍ ٍاسد وشدى یه ایویل ّش خیام وَزاّیىِ تِ ساهاًِ اسسال ضَد ساهاًِ تِ غَسذ خَدواس یه ًسخِ اص ایي
خیام سا تِ ایي ایویل اسخاؿ هی دّذ.
 . 3تا فقال وشدى ایي زیه ٍ ٍاسد وشدى یه ضواسُ زلفي ّوشاُ زواهی خیام ّای دسیافسی زَسظ ساهاًِ افن اص خیام ّای دسیافسی
فوَهی ،هساتمًِ ،ؾش سٌدی ٍ  ...یه ًسخِ اص ایي خیام ّا تِ ضواسُ ٍاسد ضذُ تِ غَسذ خَدواس اسخاؿ دادُ هی ضَد.
 .4ضوا هی زَاًیذ تا فقال وشدى زیه ّشوذام ،اص ایي هثادی دسیافر ٍ ٍ SMSاسد وشدى ضواسُ زلفي ّوشاُ هَسد ًؾش یه ًسخِ اص
خیام دسیافسی زَسظ ساهاًِ سا تشای ضواسُ ای ٍاسد ضذُ تِ غَسذ خَدواس اسسال وٌیذ .زَخِ داضسِ تاضیذ وِ دس ّش وادس ضواسُ زٌْا
یه ضواسُ سا هی زَاى ٍاسد وشد.
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 .5خس اص افوال زٌؾیواذ هَسد ًؾش تا ولیه ایي دووِ زواهی زٌؾیواذ خذیذ تِ سیسسن اضافِ هی ضَد.
 .6تخص دسیافسی هَسد ًؾش سا اص عشیك ایي هٌَی وشوشُ ای اًسخاب هی وٌیذ.

 .7گشٍُ هَسدًؾش خْر رخیشُ ساصی ضواسُ ّا سا اص عشیك ایي هٌَی وشوشُ ای اًسخاب هی وٌیذ.
 . 8تا ولیه ایي دووِ ٍ رخیشُ زٌؾیواذ (رخیشُ ضواسُ ّای دسیافسی) اص ایي خس ضواسُ ّش فشسسٌذُ ای وِ اص عشیك تخص هطخع
ضذُ دسیافر ضَد دس گشٍُ هطخع ضذُ تِ غَسذ خَدواس رخیشُ هی ضَد.
تىظیمات ترچسة َا:
تا اًسخاب گضیٌِ (زٌؾیواذ تشچسة ّا) اص هٌَی زٌؾیواذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 .1تا ٍاسد وشدى هسي تشچسة ٍ ولیه دووِ اضافِ تشچسة خذیذ خْر اسسفادُ دس ساهاًِ اضافِ هی ضَد.
 .2تا ولیه ایي دووِ تشچسة هَسد ًؾش حزف هی ضَد.
تىظیمات پیشًوذ وام:
تا اًسخاب گضیٌِ (زٌؾیواذ خیطًَذ ًام) اص هٌَی زٌؾیواذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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تا اسسفادُ اص اهىاًاذ ایي غفحِ هی زَاًیذ ّش زقذاد خیطًَذ ًام وِ زوایل داضسِ تاضیذ اضافِ وٌیذ.
 .1خس اص ٍاسد وشدى هسي خیطًَذ ًام ٍ ولیه دووِ اضافِ ،خیطًَذ ًام خذیذ تِ وادس ریل اضافِ هی ضَد( .وِ دس دفسش زلفي لاتل
اسسفذُ اسر)
 .2تا اًسخاب یه خیطًَذ ًام اص وادس تاال ٍ ولیه ایي دووِ فٌَاى هذ ًؾش حزف هی ضَد.
 .3خس اص افوال زٌؾیواذ(حزف ٍ یا اضافِ وشدى خیطًَذ ًام) تا ولیه ایي دووِ زغییشاذ اًدام ضذُ دس ساهاًِ رخیشُ هی ضَد.
تىظیمات عمًمی:
تا اًسخاب گضیٌِ (زٌؾیواذ فوَهی) اص هٌَی زٌؾیواذ غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

 . 1تا فقال وشدى ایي زیه گشٍُ ّای دفسش زلفي خْر گضیٌص ضواسُ دس اسسال هَسدی تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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 .2هیضاى افسثاس سیالی خْر افالم ووثَد افسثاس اص سور ساهاًِ سا دس ایٌدا ٍاسد وٌیذ.
 . 3تا فقال وشدى زیه وٌاس ّشوذام اص ایي غفحاذ خیام ووثَد افسثاس دس ایي غفحاذ تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.
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شارش اعتثار
شارش آوالیه:
تا اًسخاب گضیٌِ (ضاسط آًالیي) اص هٌَی ضاسط افسثاس غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

خْر ضاسط افسثاس تِ غَسذ آًالیي تا یذ دٍ ًىسِ سا هذ ًؾش داضسِ تاضیذ.
وکتٍ ايل دسیافر سهض دٍم :دس غَسذ ًذاضسي سهض دٍم (سهض ایٌسشًسی) تا هشاخقِ تِ دسسگاُ ّای خَد خشداص ( )ATMتاًه خَد هی
زَاًیذ تِ دسیافر ایي سهض هثادسذ وٌیذ.
وکتٍ ديم وذ  :CVV2یه وذ  ٍ 3یا  4سلوی هٌذسج سٍی واسذ هی تاضذ وِ خْر ضاسط آًالیي تایذ دس اعالفاذ ضاسط ٍاسد ضَد.
 .1هثلغ ضاسط هَسد ًیاص خَد سا تش هثٌای (سیال) سا دس ایٌدا ٍاسد هی وٌیذ.
 .2تا فقال وشدى ایي زیه هثلغ هالیاذ تش اسصش افضٍدُ تِ هثلغ ضاسط اضافِ هی ضَد تِ زػَیش ریل زَخِ وٌیذ.
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 .3تا فقال وشدى ایي زیه هثلغ هالیاذ تش اسصش افضٍدُ اص هثلغ ضاسط وسش هی ضَد تِ زػَیش ریل زَخِ وٌیذ.

.4تا ولیه ایي دووِ ٍاسد دسگاُ خشداخر ایٌسش ًسی هی ضَیذ.

اعالفاذ خَاسسِ ضذُ سا خش وشدُ ٍ دووِ خشداخر سا ولیه وٌیذ.تِ هحض اًدام زشاوٌص افسثاس سیالی ساهاًِ ضوا تِ همذاس هثلغ
دسخَاسسی ضاسط هی ضَد.
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ياریس تٍ حساب:

تا اسسفادُ اص ایي هاطٍل هی زَاًیذ هثلغ هَسد ًیاص خَد سا خْر ضاسط افسثاس سیالی تِ ضواسُ حساب ّای ضشور ٍاسیض وشدُ ٍ تا اسسال
اعالفاذ فیص ٍاسیضی افسثاس سیالی خَد سا افضایص دّیذ.
 .1هثلغ ضاسط هَسد ًیاص خَد سا تش هثٌای (سیال) سا دس ایٌدا ٍاسد هی وٌیذ.
 .2تا فقال وشدى ایي زیه هثلغ هالیاذ تش اسصش افضٍدُ تِ هثلغ ضاسط اضافِ هی ضَد تِ زػَیش ریل زَخِ وٌیذ.
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 .3تا فقال وشدى ایي زیه هثلغ هالیاذ تش اسصش افضٍدُ اص هثلغ ضاسط وسش هی ضَد تِ زػَیش ریل زَخِ وٌیذ.

 .4تاًه هَسد ًؾش سا اص داخل ایي هٌَی وشوشُ ای اًسخاب هی وٌین.
 .5هحل ٍاسد وشدى ًام خشداخر وٌٌذُ.
 .6هحل ٍاسد وشدى ضواسُ هسلسل فیص ٍاسیضی.
 . 7خْر زسشسـ دس اهش ضاسط اص فیص ٍاسیضی یه اسىي زْیِ وشدُ ٍ تا ولیه تش سٍی دووِ  Browseایي زػَیش سا اًسخاب وشدُ ٍ
تِ ّوشاُ اعالفاذ ٍاسیضی اسسال وٌیذ.
 .8چٌاًچِ ًیاص تِ زَضیحاذ تاضذ هی زَاًیذ هَاسد الصم تِ روش سا دس ایي وادس ٍاسد وٌیذ.
 .9تا ولیه ایي دووِ اعالفاذ ٍاسیضی ثثر خَاّذ ضذ.
وکتٍ :اعالفاذ فیص ثثر ضذُ ضوا خْر گشفسي زاییذیِ اص تاًه تشای ٍاحذ هالی ضشور اسسال خَاّذ ضذ ،لزا خس اص تشسسی ٍ
زاییذ فیص خشداخسی افسثاس ضوا تِ هیضاى هثلغ دسخَاسسی خشداخر ضذُ افضایص خَاّذ یافر.
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کارت تٍ کارت:
تا اًسخاب گضیٌِ (واسذ تِ واسذ) اص هٌَی ضاسط افسثاس غفحِ ریل تشای ضوا تِ ًوایص دس هی آیذ.

تا اسسفادُ اص ایي هاطٍل هی زَاًیذ هثلغ هَسد ًیاص خَد سا خْر ضاسط افسثاس سیالی اص عشیك دسسگاُ ّای خَد خشداص ( )ATMتا اسسفادُ
واسذ ّای فاتش تاًه تِ ضواسُ واسذ ّای ضشور ٍاسیض وشدُ ٍ تا اسسال اعالفاذ ٍاسیض افسثاس خَد سا افضایص دّیذ.
 .1هثلغ ضاسط هَسد ًیاص خَد سا تش هثٌای (سیال) سا دس ایٌدا ٍاسد هی وٌیذ.
 .2تا فقال وشدى ایي زیه هثلغ هالیاذ تش اسصش افضٍدُ تِ هثلغ ضاسط اضافِ هی ضَد تِ زػَیش ریل زَخِ وٌیذ.
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 .3تا فقال وشدى ایي زیه هثلغ هالیاذ تش اسصش افضٍدُ اص هثلغ ضاسط وسش هی ضَد تِ زػَیش ریل زَخِ وٌیذ.

 .4تا ولیه ایي هٌَی وشوشُ ای ضواسُ واسذ هَسد ًؾش سا اًسخاب وٌیذ.
 .5ضواسُ واسذ خَد سا دس ایي وادس ٍاسد وٌیذ.
 .6ضواسُ خیگیشی هٌذسج تش سٍی فیص ٍاسیضی سا دس ایي وادس ٍاسد وٌیذ.
 . 7خْر زسشسـ دس اهش ضاسط اص فیص ٍاسیضی یه اسىي زْیِ وشدُ ٍ تا ولیه تش سٍی دووِ  Browseایي زػَیش سا اًسخاب وشدُ ٍ
تِ ّوشاُ اعالفاذ ٍاسیضی اسسال وٌیذ.
 .8چٌاًچِ ًیاص تِ زَضیحاذ تاضذ هی زَاًیذ هَاسد الصم تِ روش سا دس ایي وادس ٍاسد وٌیذ.
 .9تا ولیه ایي دووِ اعالفاذ ٍاسیضی ثثر خَاّذ ضذ.
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