
 به نام خدا

 ارسال پیامک آموزش

  1399/2/6تاریخ انتشار: 

برای ارسال پیام بصورت دستی به منوی اطالع رسانی، ارسال پیام مراجعه نمایید. با استفاده از این 
اشخاص موردنظر با هر نوع کاربری را انتخاب و متن پیام را تنظیم نمایید، سپس با ید می توانفرم 

 مشخص کردن نوع پیام )نحوه ارسال پیام( اقدام به ارسال پیام آن نمایید. 

 

 

وجود دارد این است که الزم است برای افراد  )با هر نحوه ارسال( نکته ی مهمی که در ارسال پیام
ه ثبت شده باشد، در غیر این صورت با زدن تایید برای ارسال پیام، سیستم انتخابی شماره همرا

 د.می شواین موضوع را اعالم کرده و اجازه ارسال پیام داده نپیامی طی 

 ید شخص موردنظر را جستجو نمایید.می توانبا استفاده از فیلتر جستجو  جستجو:( 1

کالس یا کالس هایی که مایل  یدمی توان موجود در این فیلد، +با زدن کلید  انتخاب کالس:( 2
هستید برای زبان آموزان آنها یا حتی والدین آنها پیام ارسال نمایید را انتخاب کنید. بعد از انتخاب 

 د.می شوکالسها زبان آموزان آن کالسها در لیست دریافت کنندگان، فیلتر 



 
ید با استفاده از می توانکاربری موردنظر در صورت تمایل به ارسال پیام برای نوع  نوع کاربری:( 3

 را انتخاب نمایید. کاربری این فیلتر، نوع)های(

 

در قسمت تنظیمات بیشتر سه گزینه خود شخص، پدر و مادر وجود دارد که  تنظیمات بیشتر:( 4
در  د.می شوهمراه کاربر انتخابی ارسال پیام برای شماره  ،در صورت فعال بودن گزینه خود شخص

د و در صورت فعال می شوپیام برای شماره همراه پدر کاربر ارسال  ،پدر گزینه عال کردنصورت ف
 د. می شوپیام برای شماره همراه ثبت شده مادر کاربر ارسال  ،مادرگزینه کردن 

همچنین در صورت فعال بودن دو یا همه گزینه های تنظیمات بیشتر، پیام موردنظر برای هریک از 
 د.می شول گزینه های فعال ارسا



زبان آموز، در فیلد  هنگام تعریف برای ارسال پیام به شماره تماس والدین الزم است کهنکته: 
باشید تا برای آنها اکانتی با نوع والدین  انتخاب پدر و انتخاب مادر اطالعات تماس آنها را وارد نموده

 ایجاد شود.

پیام ارسال نمایید. ابتدا از و پدر آنها یک کالس  خود زبان آموزانفرض کنید شما میخواهید برای 
طریق فیلتر انتخاب کالس، کالس موردنظر را انتخاب نمایید، سپس از قسمت تنظیمات بیشتر، 

پدر آنها همزمان برای زبان آموزان و پیام مشخص شده پدر را فعال نمایید تا  خود شخص و زینهگ
 ارسال شود.

ید به جای انتخاب تک به تک افراد موجود در می توانگزینه با استفاده از این  انتخاب همه:( 5
 لیست دریافت کنندگان، براحتی بصورت یکجا تمام افراد را انتخاب نمایید.

را در این قسمت وارد نمایید. یکسری  شودپیامی که مایل هستید برای افراد انتخابی ارسال  متن:( 6
عملکرد از آنها در طراحی متن پیام استفاده نمایید.  یدمی توانکلیدواژه در کادر پایین وجود دارد که 

اطالعات  دمی شوارسال  یچه شخص یبرا نکهیصورت است که با توجه به ا نیها به ا دواژهیکل
 . دمی شو دواژهیکل نیگزیمربوط به آن شخص جا

- Name د.می شو: برای جایگزینی نام کاربر در متن پیام استفاده 
Last Name د.می شونام خانوادگی کاربر در متن پیام استفاده : برای جایگزینی 

Mr/Miss به جنسیت کاربر که هنگام تعریف کاربر در سیستم مشخص نموده اید، این : با توجه
 .می نمایدکلیدواژه عنوان خانم یا آقا به اسامی کاربران اضافه 

User/Pass system برای آن درنظر میگیرد : با تعریف هر کاربر، سیستم یک نام کاربری و رمز عبور
که زبان آموزان و اساتید برای ورود به اپلیکیشن و پورتال خود به آن نام کاربری و رمز عبور نیاز 

را برای آنها ارسال  کاربرانید نام کاربری و رمز عبور تمام می توانبا استفاده از این کلیدواژه  دارند.
 نمایید.

Weekly Schedule ان در کالس جاری ثبت نام هستند و مایل به ارسال : در صورتی که زبان آموز
 ید از این کلیدواژه در متن پیام استفاده نمایید.می توانبرنامه هفتگی برایشان هستید 

Finantial Status :منظور وضعیت  وضعیت مالی کلی زبان آموز ،در صورت استفاده از این کلیدواژه(
 د.می شوآنها ارسال برای  د(می شومالی که در پنل زبان آموز نمایش داده 

 
ام انجام ید از طریق فرم ارسال پیمی تواندر آخر فایل چند نمونه از اطالع رسانی های پرکاربردی که 

 .دهید توضیح داده شده است
 
ید می توانبرای ارسال پیام به کاربران روش های متفاوتی در سیستم وجود دارد که  نوع پیامک:( 7

اطالع رسانی دلخواه تنظیم نمایید. در فیلد نوع پیامک، لیستی را  ی را به نحوه کنوع پیامهر 
کدام به نحوی اطالع رسانی کنند. نوع پیامک عادی در لیست  مشاهده میکنید که ممکن است هر

 ید از آن برای ارسال پیام بصورت دستی استفاده نمایید.می تواننوع پیامک وجود دارد که 
ایه مراجعه نموده و در فیلد اطالعات پمنوی تنظیمات،  بهبرای تنظیم روش های ارسال نوع پیامک 

م را انتخاب نمایید. با استفاده از فیلتر جستجو، نوع عادی را انتخاب نوع داده، تعریف انواع پیا
اطالع رسانی)پیامک، تلگرام، موبایل، پورتال و تماس صوتی( را  های روش یافته و ویرایش بزنید تا

  .نمایید ید هر تعداد از روش ها که مایل هستید را فعال و تاییدمی توان، که نماییدمشاهده 
ارسال پیام برای نوع عادی، هر زمان که نوع پیامک عادی را در فرم ارسال بعد از انتخاب روش های 

د، مگر اینکه مجدد می شوپیام انتخاب نمایید، پیام موردنظر به روش های انتخاب شده ارسال 
 اقدام به ویرایش نوع پیامک نمایید و روش های ارسال را تغییر دهید.



الزم است که حتما شماره تلفن همراه برای شخص ثبت برای ارسال پیام کوتاه و پیام صوتی،  نکته:
 شوند. یم نهیدو شامل هز نیو اشده باشد 

می در صورت تمایل به ارسال پیام در تاریخ و ساعت مشخص،  تاریخ ارسال و ساعت ارسال:( 8
نمایید تا پیام برای  موارد، تاییدو بعد از تنظیم بقیه  ید فیلد تاریخ و ساعت ارسال را تنظیمتوان

 زبان آموزان انتخابی در زمان موردنظر ارسال شود.

در فیلد "هزینه  در صورت مشخص کردن مبلغ تقریبی هر پیام محاسبه هزینه و تعداد پیامک:( 9
در فرم ارسال  هر پیامک" موجود در تب پیامک فرم تنظیمات برنامه، براساس تعداد افراد انتخابی

 را محاسبه و به شما نمایش میدهد. سیستم هزینه ارسال پیام پیام،

 

 چند نمونه از اطالع رسانی های پرکاربرد:

  فرض کنید میخواهید نام کاربری و رمز عبور، لینک پورتال و همچنین لینک دانلود
برای زبان آموزان خود ارسال نمایید. از طریق پیامک بصورت یکجا را  زبان آموزان اپلیکیشن

داخل فیلد نوع کاربری، زبان آموز را انتخاب نمایید، تا تمام افرادی که با نوع کاربری از ابتدا 
زبان آموز در سیستم ثبت نموده اید، در لیست دریافت کنندگان نمایش داده شود و با 

پیام، سپس در قسمت متن استفاده از کلید انتخاب همه بصورت یکجا انتخاب نمایید. 
متن موردنظر را وارد نمایید و اگر برای نوع پیامکی که انتخاب نموده اید، روش های دیگری 
به غیر از پیامک فعال میباشد به منوی تنظیمات، اطالعات پایه مراجعه نموده و در قسمت 

ویرایش نموده و  نوع داده، تعریف انواع پیام را انتخاب و بعد از یافتن نوع پیام موردنظر،
فقط روش ارسال پیامک را فعال نمایید. سپس به فرم ارسال پیام برگشته و کلید تایید را 

 بزنید تا پیام ها ارسال شوند.

 
 



  را به زبان آموزان کالس جاری و  تعطیل میباشدزمانی که آموزشگاه در آن بازه اینکه برای
ید از فرم ارسال می تواناطالع رسانی نمایید، از طریق ارسال پیامک و اپلیکیشن پدر آنها 

را فعال کالس های در حال برگزاری  ، گزینهپیام استفاده نمایید. از قسمت انتخاب کالس
نمایید. سپس تمام کالس ها را انتخاب  کالس های جاری خود را مشاهدهنمایید تا لیست 

 و تایید نمایید.

 
بعد از انتخاب کالس، زبان آموزان مربوط به کالس های انتخاب شده در لیست دریافت 

 ند. می شوکنندگان فیلتر و انتخاب 
از قسمت تنظیمات بیشتر، عالوه بر فعال کردن گزینه خود شخص، گزینه پدر را نیز فعال 

 نمایید.
 متن پیام موردنظر را در کادر متن وارد نمایید.



نوع پیامکی عادی را انتخاب نمایید به منوی تنظیمات، اطالعات پایه مراجعه امک، در فیلد نوع پی
نموده و در قسمت نوع داده، تعریف انواع پیام را انتخاب و بعد از یافتن نوع پیام عادی، ویرایش 
زده و روش ارسال پیامک و ارسال از طریق موبایل را فعال نمایید. سپس به فرم ارسال پیام برگشته 

 کلید تایید را بزنید تا پیام ها ارسال شوند. و
 


