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 وازد ماهانه کازنامه افصاز نسم اش اةتدا آمىشان دانؽ اطالعات یعنی اطت، ماهانه کازنامه اؿلی افصاز نسم ةا ازتتاط دز افصاز نسم اش ةخؽ این
 افصونه ؿىزت ةه که افصاز نسم این دز زا اولیاء مىةایل ػامزه ةتىانند محرتم کازةسان تا گسدد می فساهم محیطی طپع و ػد، خىاهد افصاز نسم

 .کنند وازد اطت ػده ازائه
 میتىان همچنین پریسد، ؿىزت تىاند می کازةسان نظس مىزد تستیث ةا و مدزطه آمىشان دانؽ متام یا و کالض اطاض ةس ها مىةایل ػامزه وزود
 داػته تىاند می کازةسد دو ها مىةایل ػامزه این که منىد وازد مىةایل ػامزه 3 تا آمىش دانؽ هس ةسای مىةایل ػامزه یک کسدن وازد تنها ةخای
 ةه ها مىةایل ػامزه اش اطتفاده آن دیگس کازةسد و اطت؛ پیامکی های کازنامه و عادی پیامهای مانند اطالعاتی ازطال کازةسد نخظتین ةاػد،
 .اطت ػده داده قساز آمىشی دانؽ های کازنامه آن دز که اطت طایتی  دز ها کازنامه منایؽ زمص یا گرزواژه عنىان

 اطتفاده گرزواژه اش ها مىةایل ػامزه ةخای تىان می ةاػد، داػته وحىد حظاطیتهایی دلیلی هس ةناةه ها مىةایل ػامزه ةه نظتت چنانچه اگس
 ولی (نکنید اطتفاده تکسازی های گرزوژه اش که کنید دقت ةاید مىزد این دز) ػىد تعیین کازةسان خىد تىطط تىاند می ها گرزواژه .منىد

 اولیاء اؿلی مىةایل ػامزه پایه ةس تـادفی عددی متنای ةس گرزواژه تىلید اطت، امکانپریس نیص افصاز نسم خىد تىطط دقیقرت ؿىزت ةه اینکاز
 .ػد نخىاهد تىلید گرزواژه او ةسای ةاػد نداػته اؿلی مىةایل ػامزه آمىشی دانؽ اگس و اطت آمىشان دانؽ

یل تىلید گرزواژه هنگام اطتخساج کازنامه اینرتنتی و یا چاپ گصازغ گرزواژه ها ةسای دانؽ آمىشانی که فاقد گرزواژه هظتند ولی ػامزه مىةا
 .اؿلی دازند ةه ؿىزت خىدکاز انخام می ػىد



 کنید، اطتفاده ها کازنامه دز خىاهید می ماهانه کازنامه آشمىن نىةت کدام منسات اش که، کنید تعیین تىانید می اینکه ةس عالوه ةخؽ این دز
 .می تىانید پیام ها زا تنظیم کنید و دانؽ آمىشان زا ةسای انخام کازهای گسوهی دز نسم افصاز انتخاب کنید

 تنظیم پیام گسوهی: قظمت اول
 زا خىد نیاش مىزد حدید پیامهای میتىانید ها، پیام این ةس عالوه که دید خىاهید زا آمىشػگاه نیاش مىزد های پیام لیظت یک ةخؽ این دز

 دز میتىانید حایگصین های عتازت اش که اطت هایی پیام پیچیده های پیام اش منظىز .ةاػند پیچیده یا و طاده میتىانند های پیام .کنید اضافه
 گسوػه داخل {نام} عتازت اش اگس یعنی اند ػده داده منایؽ ةخؽ همین چپ طمت کناز دز حایگصین های عتازت کنید، اطتفاده آنها

 :تىانید می همچنین .گسفت خىاهد قساز {نام} عتازت حای ةه او نام و خانىادگی نام آمىش دانؽ هس ةسای کنید اطتفاده
 .کنید پاک زا مىحىد های پیام همه •
 .کنید اعامل آمىشان دانؽ همه ةسای زا نظستان مىزد پیام•
 .دهید اختـاؾ اید کسده انتخاب آمىشان دانؽ انتخاب قظمت دز که آمىشانی دانؽ ةسای زا ها پیام•

 .کنید مؼاهده نیص زا پیام تقسیتی طىل تىانید می همچنین       
 .اطت اطتفاده قاةل پیامک دز هم و اینرتنتی ی کازنامه دز هم ةخؽ این دز ػده تنظیم پیام       



 :این ةخؽ ةه طه قظمت تقظیم می ػىد

 :قظمت وطط
ویژه تنظیم پیام های گسوهی و تخـیف پیامها  

 ةه دانؽ آمىشان ةس اطاض انتخاب های گسوهی

 : طمت زاطت
 ویژه تنظیم پیام های مىزد نیاش ػام

 :  قظمت چپ
 زاهنامی نحىه اطتفاده اش عتازت های حایگصین

 دز پیامها



 انتخاب دانؽ آمىشان و تنظیم پیام انفسادی: قظمت دوم
 ةسای زا آمىشان دانؽ ػىد، انخام افصاز نسم دز آنها زوی متعددی گسوهی کازهای تا کنید انتخاب زا آمىشان دانؽ میتىانید ةخؽ این دز

 :کنیم می انتخاب شیس کازهای
 ها پیام تنظیم •
 ایؼان ةسای اینرتنتی کازنامه ؿدوز•
 ایؼان ةسای اینرتنتی متناظس های پیامک ؿدوز•

 زا آمىشان دانؽ همچنین .کنید لغى زا ایؼان انتخاب یا و انتخاب زا آمىشان دانؽ همه مختلف های دکمه طسیق اش تىانید می ةخؽ این دز
 انخام گسوهی پیام تنظیم ةخؽ دز که تنظیامتی و ػده تعیین عناوین اطاض ةس پیام انتخاب امکان .کنید عالمتداز آنها زوی کلیک داةل ةا

 .اطت میرس اید کسده انتخاب که آمىشی دانؽ یا و عالمتداز آمىشان دانؽ کالض، آمىشان دانؽ ةه  آن تخـیف و اید، داده
 .کنید تعیین نیص زا کازنامه منایؽ گرزواژه میتىانید همچنین .دازد وحىد اختـاؿی ؿىزت ةه آمىشان دانؽ پیام انفسادی ویسایؽ امکان



 انتخاب دانؽ آمىشان و تنظیم پیام انفسادی: قظمت دوم
   گسوهی کازهای انخام ةسای مختلف های ػکل ةه آمىشان دانؽ انتخاب امکان و عالوه قظمت این دز
 کنید تنظیم نیص زا آمىش دانؽ هس پیام انفسادی ؿىزت ةه تىانید می
 کسد اطتفاده آماده پیامهای اش تىان می حهت، همین دز
  ةه زا آماده پیامهای اش یکی آمىش دانؽ هس ةسای و

 منىد اطتفاده پیچیده یا و طاده ؿىزت
 :که اطت این پیچیده ػکل اش منظىز
 گیسد، می تعلق آمىشی دانؽ ةه زا پیامی وقتی

 اطالعات تىطط پیام دز مىحىد حایگصین های عتازت
 اختـاؿی ؿىزت ةه پیام و یاةد می تغییس آمىش دانؽ
 .گسدد می دزج ػده، انتخاب آمىش دانؽ ةسای

 .کنید ویسایؽ زا پیام دزج، اش پع تىاند می همچنین



 (ػىید دزخت نخات افصونه) افصاز نسم این وازد طپع کنید، مؼاهده زا ای کازنامه و کنید وازد زا منسات ماهانه کازنامه افصاز نسم دز اةتدا
 یک میتىانید) کنید، انتخاب دازید زا آنها اینرتنتی کازنامه تىلید قـد که زا آمىشانی دانؽ و کنید، تنظیم زا آمىشان دانؽ اؿلی مىةایل ػامزه

 ]آمىشان دانؽ همه ةسای یا[آمىشان دانؽ هس ةسای زا ةگیسد قساز اختـاؿی ؿىزت ةه آمىش دانؽ هس کازنامه پایین دز دازید نظس دز که پیام
 .کنید انتخاب زا ها فایل نامگرازی نىع اینرتنتی کازنامه ةخؽ دز ،(کنید اعامل و انتخاب

   (...این ةه ػتیه یا و مدزطه تلفن ػامزه و آدزض مثال) .دهید قساز کازنامه دز آمىشان، دانؽ همه ةسای عمىمی، تىانیدپیام می همچنین،
 

 .ػىند تىلید اینرتنتی های فایل تا کنید کلیک                                                      دکمه زوی و
 

 .ػد خىاهید هدایت html های فایل حاوی پىػه ةه ادامه دز
 .دهید قساز اینرتنت دز زا خىد کازنامه های فایل که اطت زطیده آن وقت اکنىن
 ةاػد ػده تنظیم ای ػیىه ةه و ةاػد زوػن مدام که کامپیىتسی یعنی) .دازید رسوز یک ةه نیاش اینرتنت دز کازنامه های فایل دادن قساز ةسای

 یک ةاید همچنین و دازید گرزواژه دزیافت ةه نیاش رسوز یک اش اطتفاده ةسای .(دهد منایؽ خىد ةینندگان ةه زا مىحىد های فایل ةتىاند که
 .کنید فعال زا خىد کازةسی حظاب ةتىانید هم و کنید دزیافت زا ها گرزواژه ةتىانید هم تا ةاػید، داػته (e-mail)الکرتونیکی پظت
 .(کنید اطتفاده این، ةه ػتیه چیصی یا و  «زایگان رسوز» کلمه اش) کنید اطتفاده گىگل حظتخىی اش مناطث، رسوز یک کسدن پیدا ةسای

 استخراج فایل های اینترنتی      



 یک تعیین ةسای مثال یک ةا «دهم؟ قساز اینرتنت دز زا ها کازنامه چگىنه» دکمه زوی کلیک ةا
  تـىیسی زاهنامی ؿىزت ةه که ػد خىاهید زوةسو ها فایل قسازدادن منظىز ةه اینرتنتی رسوز

 .کند می کمک ػام ةه کاز این دز

  «!دهم؟ قساز اینرتنتی کازنامه دز زا آمىشان دانؽ تـىیس چگىنه» دکمه زوی کلیک ةا
 که ػد خىاهد ازائه افصاز نسم محرتم کازةسان ػام خدمت شمینه همین دز هایی زاهنامیی
 اینرتنتی رسوز دز اینرتنتی های کازنامه دز زا آمىشان دانؽ ػده اطکن های عکع میتىانید

 .دهید قساز



 :ػىند می دیده شیس های ةخؽ قظمت این دز قتل ؿفحه دز ػده داده تىضیح زاهنامی دکمه دو حص ةه
 :اینرتنتی کازنامه ػکل تنظیم ةه مسةىط های ةخؽ
 :کازنامه ةاالی آزم تعیین

  زا آمىشػگاه  تاةلىی تـىیس مثل تـىیسی تا دهد می احاشه ػام ةه ةخؽ این
 .دهید قساز آمىشان دانؽ همه اینرتنتی کازنامه دز

 .کند می کمک ػام ةه ،100×700 :طایص ةا  Header فىلدز دز منىنه تـاویس
 

 .ةاػد آمىشی دانؽ تـىیس ةدون یا آمىشی دانؽ تـىیس ةا تىاند می کازنامه ػکل
  .اطت تنظیم قاةل آمىشػگاه های تلفن ػامزه و فیصیکی آدزض و آمىشػگاه طایت وب آدزض کازنامه دز
 .دهید قساز آمىشان دانؽ همه ةسای عمىمی ؿىزت ةه زا پیامی هس میتىانید کازنامه پیام منت ةخؽ دز

 کازنامه دز پیامها ةخؽ دز ػده تنظیم پیاهای :ةاشید داشته تىجه
 حاوی اختـاؿی ؿىزت ةه آمىش دانؽ هس ةسای که ػد خىاهد گنخانده

 یکخا زا آمىشان دانؽ همه پیامهای میتىانید همچنین ةاػد، میتىاند پیامی
 .نگسدد دزج کازنامه دز تا کنید حرف ةخؽ هامن دز

 :ةگنخانید تىانید می کازنامه دز پیام مدل دو
 اختـاؿی های پیام - 
 عمــــىمی های پیام - 



 :ػىند می دیده شیس های ةخؽ قظمت این دز همچنین
 :ها گرزواژه و ها فایل مدیسیت ةه مسةىط های ةخؽ

 :اطت شیس رشح ةه ها دکمه عملکسد
 افصاز؛ نسم html فىلدز دز html پظىند ةا های فایل متام حرف-
 .ػد نخىاهند پاک ... و تـاویس مانند ها فایل طایس        
 کازنامه؛ منایؽ های گرزواژه انفسادی گصازغ چاپ-

 اینرتنتی های کازنامه مؼاهده منظىز ةه اولیا ةه تحىیل ةسای       
 ؛کازنامه منایؽ های گرزواژه لیظت گصازغ چاپ-

 ... و تلفنی های پاطخگىیی همچنین و آمىشان دانؽ تـىیس فایل نامگرازی ةسای گیسی ةهسه ةخـىؾ و ها گرزواژه مدیسیت منظىز ةه       
   و آمىشػگاه لىگىی و ایندکع های فایل و تـاویس اینرتنتی، کازنامه های فایل مدیسیت منظىز ةه html های فایل حاوی پىػه کسدن ةاش-



 :ػىند می دیده شیس های ةخؽ قظمت این دز همچنین
 :(اینرتنتی های کازنامه ةه دطرتطی ةسای گرزواژه، دزیافت)ایندکع فایل تىلید نحىه تعیین ةه مسةىط های ةخؽ
 خىدتان که ؿىزتی ةه زا ایندکع فایل میتىانید آنکه ةس عالوه

 فایل ػکل دهید، قساز اینرتنت دز و کنید تنظیم خىاهید می
 :ةاػد شیس های ؿىزت ةه تىاند می ایندکع
 (ةاػد منایان گرزواژه تایپ هنگام یعنی) آػکاز گرزواژه

 دهد می پیام کازةس ةه فازطی کدهای تنظیم ةسای که عتازتی ةا همساه
Please set Encoding your Browser to: Arabic Windows 

 (ػىد دیده **** گرزواژه تایپ هنگام یعنی) پنهان گرزواژه
 دهد می پیام کازةس ةه فازطی کدهای تنظیم ةسای که عتازتی ةا همساه

 
 .ةاػد فازطی کدهای تنظیم زاهنامی عتازت ةدون تىاند می ةاال مدل دو هس



 :ػىند می دیده شیس های ةخؽ قظمت این دز همچنین
 :(html فسمت ةا اینرتنتی های کازنامه) اینرتنتی های فایل تىلید ةه مسةىط های ةخؽ
 .گسدد می تنظیمی ایندکع فایل اش دطتیاةی ةسای ها فایل نامگرازی و تىلید ػیىه

 
 
 

 و کسده وازد زا مىةایل ػامزه گرزواژه، تایپ هنگام ةاید اولیا ةاػد، ها تلفن ػامزه اطاض ةس اینرتنتی کازنامه های فایل نامگرازی اگس یعنی،
 .کنند کلیک کارنامه دکمه زوی

 
 
 

 ةاػد (گرزواژه)کنرتل کد اطاض ةس اینرتنتی کازنامه های فایل نامگرازی اگس و
 .کنند کلیک کارنامه دکمه زوی و کنند وازد زا گرزواژه گرزواژه، تایپ هنگام ةاید اولیا



 :ػىند می دیده شیس های ةخؽ قظمت این دز همچنین
 :(html فسمت ةا اینرتنتی های کازنامه) اینرتنتی های فایل تىلید ةه مسةىط های ةخؽ

 

 دکمه
 

 که ػد خىاهد انخام آمىشانی دانؽ ةسای اینرتنتی کازنامه های فایل اطتخساج
 .انتخاب ػده ةاػند انتخاب دانش آمىزاندز ةخؽ  

 
 کنید، تىلید اینرتنتی کازنامه آمىشان دانؽ اش نفس دو یکی ةسای اةتدا اطت ةهرت معمىال

 آمىشان دانؽ اش ةیؼرت گسوهی تىلید ةه نظتت ها کازنامه دزطتی ةسزطی اش پع و
 .کنید اقدام
 .کنید مؼاهده زا آنها html پىػه دز تىانید می ها کازنامه تىلید اش پع



 زا انتىه های پیامک ازطال قدزت که اینرتنتی ای ؿفحه یعنی) دازید پیامک ازطال پنل کنرتل یک ةه نیاش اینرتنت ةا ها پیامک ازطال ةسای
 ةاػد قساز وقتی اما ػىد انخام زاحتی ةه تىاند می انتىه های پیامک ازطال .(دهد انخام کمرت نظتتا هصینه ةا زا اینکاز ةتىاند و ةاػد داػته

 .ػد خىاهد پیچیده کمی قضیه گیسد قساز خىدغ ةه مسةىط پیامک دز فسد هس .... و منسه و دزض و اطم انتىه های پیامک ازطال دز
 ةسای ةاید و اطت خىدغ ویژه آمىش دانؽ هس منسه و دزض که چسا اطت، پیچیده های پیامک دطته همین اش نیص پیامکی کازنامه ازطال

 .کند می کمک قضیه این حل ةه انتىه پیامک ازطال های پنل کنرتل دز نظیس ةه نظیس پیامک ازطال رسویع ازائه .ػىد تنظیم خىدغ
 اش زا آنها ازطال و کند می دزیافت کنید ازطال مخاطتانتان ةه دازید قـد ػام که زا محتىایی Excelاکظل فایل یک طسیق اش پنل، کنرتل
 .دهد می قساز خىد کاز دطتىز دز مخاطتینتان مىةایل ةه پیامک طسیق

 تنظیم زا اطت یک هس ویژه منت و اولیاء مىةایل ػامزه حاوی که زا نظستان مىزد Excelاکظل فایل تىانید می حارض افصاز نسم کمک ةه ػام
 .دهید تحىیل پنل کنرتل ةه زا ةه ػده تىلید Excel فایل و .کنید

 .پسداخت خىاهیم انتىه پیامک ازطال پنل کنرتل ةه تحىیل ةسای نیاش مىزد Excel فایل اطتخساج نحىه ةه ادامه دز
 

 ػامزه حاوی Excel فایل تحىیل نحىه مىزد دز هایی زاهنامیی میتىانید ةخؽ، همین دز                                      دکمه اش اطتفاده ةا
 .کنید دزیافت انتىه پیامک ازطال پنل کنرتل تىطط ػده تىلید پیامهای و مىةایل های تلفن



 اینرتنتی پیامک ةا ازطال ةسای ها پیام تىلید ػیىه تعیین
 و کنید ازطال Excel فایل ةه زا اید کسده تنظیم ،پیامک تنظیم ةخؽ دز که زا آمىشان دانؽ ةه یافته تعلق و ػده تىلید های پیام تىانید می

 طاختاز اطاض ةس زا آمىش دانؽ هس دزوض منسات حاوی های پیامک یا
 زاطت طمت که پیامکی کازنامه تنظیم
 دازد قساز ةخؽ همین

 .کنید ازطال Excel فایل ةه زا
 ةاػند ػده وازد ها مىةایل ػامزه ةاید

 دز نیص نظس مىزد آمىشان دانؽ ةاید و
 انتخاب آمىشان، دانؽ انتخاب ةخؽ
 .ةاػند ػده
 ةاید نیص ةخؽ همین تنظیامت طایس

 .ػىند تنظیم دزطت



 اینرتنتی پیامک ةا ازطال ةسای ها پیام تىلید ػیىه تعیین
 .دهید انخام آمىزان دانش همه ةسای زا ( پیامکی های گازنامه چه و ها پیام چه) زا پیامک ازطال فعال نظخه دز تىانید می

   طپع و کنید انتخاب ،آمىزان دانش انتخاب ةخؽ دز زا ػىد ازطال پیامک آنها ةسای فقط دازید قـد زا آمىشانی دانؽ تىانید می همچنین
 شده انتخاب آمىزان دانش فقط گصینه

 .کنید داز عالمت زا
 ةاػند ػده وازد ها مىةایل ػامزه ةاید

 دز نیص نظس مىزد آمىشان دانؽ ةاید و
 انتخاب آمىشان، دانؽ انتخاب ةخؽ
 .ةاػند ػده
 ةاید نیص ةخؽ همین تنظیامت طایس

 .ػىند تنظیم دزطت



 پیامک کننده دزیافت های مىةایل ػامزه تعیین
 .دهید انخام طىم مىةایل ػامزه ةسای هم و دوم مىةایل ػامزه هم و اؿلی هم ةسای یا و اؿلی مىةایل ػامزه ةه زا ها پیام ازطال تىانید می

 خىاهد داده منایؽ نیص مخاطتین های مىةایل ػامزه تعداد قظمت این دز
 قظمت التته .کنید گیسی انداشه ةهرت نیص زا ها پیامک تعداد ةتىانید تا ػد

 .دهد می قساز اختیازتان دز ةیؼرتی اطالعات اطالعات آمازو



 اطالعات و آماز
 :پیامک گیسنده مىةایل های ػامزه کل تعداد

 ػد خىاهد داده منایؽ مختلف های ػیىه ةه انتخاةی های مىةایل مخمىع
 :هظتند شیس عىامل ةخؽ این دز مىثس عىمل
 ػده وازد های مىةایل ػامزه

 پیامک گیسنده آمىشان دانؽ انتخاب
   پیامک گیسنده های مىةایل ػامزه تعیین قظمت کسدن تیکداز

 :(ها ةظته کل تعداد)ها پیامک کل تعداد
 طىل همچنین ػىد، می حظاب ةظته یک پیامک یک دز حسف 70 هس

 ةخؽ این دز ةناةساین اطت، متفاوت هم ةا آمىشان دانؽ  های پیامک
 منایؽ و محاطته حسفی 70 های ةظته تعداد عتازتی ةه ها پیامک کل تعداد
 پیامک ةظته دو حسف 71 طىل ةا پیامکی مخاةسات نظس اش ةاػید داػته تىحه ػد، خىاهد داده

 .کسد خىاهد دزیافت ذینفع اش پیامک دو ازطال ةهای یعنی ػد خىاهد محاطته

 :پیامک ةصزگرتین طىل



 :پیامک ةصزگرتین طىل
 :(حسفی 70 ةظته)پیامک تعداد ةیؼرتین
 :ةه اطت مسةىط

 ةه مسةىط که زا پیامک ةصزگرتین تا میکند کمک ػام ةه آخس عتازت طه
 انفسادی پیام تنظیم و آمىشان دانؽ انتخاب ةخؽ دز زا ةىد خىاهد آمىشی دانؽ

 تىانید می تستیث این ةه کنید، مؼاهده
 ها پیامک ازطال ةس ةهرتی مدیسیت

 .ةاػید داػته
 
 

 :که داػت تىحه ةاید التته
 ةخؽ همین دز ای، کازنامه پیامکهای

 .ػىند می تنظیم
 

  



 تنظیم طاختاز کازنامه اینرتنتی
 اش تىانید می کادز این دز

 عتازت ةا آمىش دانؽ اطالعات
 دو کنید، اطتفاده حایگصین های

 ةاید {منسه} و {دزض} عتازت
 .ةاػند هم ةه نصدیک ةظیاز



 .داد خىاهیم تىضیح اینرتنت دز زا کازنامه دادن قساز نحىه مثال یک ةا
 :ةسوید شیس آدزض ةه (Firefox) اینرتنتی مسوزگس ةا اةتدا 

megapars.ir/signup.php 
 کازةسی نام ةسای دلخىاه نام یک
 عتىز کلمه ةسای دلخىاه زمص یک

 کنید وازد زا خىد الکرتونیکی پظت حتام
 (ػد خىاهد ازطال  ایمیلتان ةه زمصها چىن)
 
 
 

 کسده وازد پایینرت کادز دز زا زنگ شزد امنیتی کد
 کنید کلیک نام ثتت دکمه زوی و



 دز که کنید می دزیافت پیامی ادامه دز
 فعالظاشی کد که اطت داده تىضیح  آن
 .اطت ػده ازطال ػام ایمیل ةه

 و ػده وازد خىد ایمیل ةه ةاید ػام
 ازائه دزطایت زا خىد کازةسی حظاب
 .کنید فعال اینرتنتی رسوز کننده

 .اطت زایگان حدود همین یا یکظال ةسای معمىال اینرتنتی رسوز اش اطتفاده
 متدید متلغی پسداخت ةا آنسا ةىدید زاضی رسویع کننده ازائه رشکت عملکسد اش ؿىزتیکه دز تىانید می خىاطتید چنانچه یکظال اش پع

 رسوز اش اطتفاده ةسای نگسانی حای ةناةساین کنید، اطتفاده زایگان رسوز اش یکظال تا دوةازه حدید، کازةس نام ةا تىانید می همچنین کنید؛
 .ندازد وحىد اینرتنتی های

 .کنید کظث اینرتنت طسیق اش اطالعاتی نیص مىزد این دز تىانید می که خازحی و داخلی رسوزهای مىزد دز دازد وحىد ةحثی اما



 .ػىید وازد خىد الکرتونیکی پظت ةه•
 کنید کلیک اطت ػده ازطال ػام ةه رسوز دهنده ازائه رشکت اش که ایمیلی زوی•
 و کند می متـل رسوز کننده ازائه طایت ةه زا ػام که عتازتی زوی نامه، ػدن ةاش اش پع•

 .کنید کلیک کند می فعال زا ػام کازةسی حظاب
 .ػىد ؿادز رسوز ةه دطرتطی زمصهای و ػىد فعال ػام کازةسی حظاب تا کنید ؿرب قدزی•
 



 :اطت شیس رشح ةه زوةسو مثالی تـىیس
 mahz_15755824    :کازةسی نام

 ftp.megapars.ir    :رسوز آدزض
 .اید کسده تعیین خىدتان نام ثتت هنگام که اطت زمصی هامن عتىز زمص

 ػىید متـل رسوز این ةه (My Computer)ویندوش ةا تىانید می اکنىن
 .کنید کپی اینرتنت دز زا خىد اینرتنتی های فایل و
 
 

 کنید تایپ ةاال ػکل ةه زا رسوز آدزض (My Computer) آدزض نىاز دز اةتدا
 گسفته قساز رسوز یک زوی و اینرتنت دز آدزض این که گىید می ویندوش ةه //:ftp عتازت
 .اطت

 
 
 
 

 همچنین می تىانید اش نسم افصازهای مؼاةه که دازای عملکسد ةهرتی هظتند اطتفاده کنید



 .ػىد می طئىال عتىز زمص و کازةسی نام حىؿله کمی اش پع
 تاثیس تحت زا ها فایل نتىانند آمىشان دانؽ ةخـىؾ دیگسان و ةاػید داػته کامل دطرتطی ها فایل ةه ػام فقط که ػىد می ةاعث کاز این

 .دهند قساز خىد
 



 کازنامه های فایل که فسمائید می مؼاهده زوةسو ػکل دز
 .ػىند می کپی اینرتنت ةه Html فىلدز اش اینرتنتی

 

 :شیساند رشح ةه زوةسوی پنخسه دو
 :زاطت طمت پنخسه

 

 زا اینرتنتی رسوز هاطت زوی مىحىد های فایل پنخسه این دز
 .فسمائید می مؼاهده

 

 :چپ طمت پنخسه
 زا خىدتان کامپیىتس زوی مىحىد های فایل پنخسه این دز

 کازنامه افصاز نسم تىطط ها فایل این کنید، می مؼاهده
 .اند ػده تىلید (دزخت نخات افصونه)ماهانه
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 کنید، مساحعه خىد طایت اینرتنتی آدزض ةه تىانید می نیص ها کازنامه دیدن ةسای
 آنخا دز ها کازنامه که اطت،       http://tavafi.megapars.ir   :طایت آدزض کسدید مؼاهده قتلی های ؿفحه که هامنطىز اینخا دز مثال
 .ةىد خىاهند مؼاهده قاةل عتىز گرزواژه دزج ةا آمىشانتان دانؽ اولیا تىطط و اند گسفته قساز

 
 
 
 
 
 .دهید قساز خىد آمىشػگاه طایت وب یا وةالگ دز مصةىز طایت اش لینکی تىانید می همچنین 

 :اطت شیس آدزض رسوز، کننده ازائه رشکت تىطط ػده ازائه آدزض مثال این دز
http://tavafi.megapars.ir 

 (ةخطىص در مىرد نحىه قرار دادن لینک در وةالگ آمىزشگاه)طایس تىضیحات 

 .ازائه ػده Tavafi.irدز طایت 



 کنید ذخیسه html فىلدز دز (کنرتلی کد)گرزواژه نام ةه و کنید اطکن زا آمىشان دانؽ تـاویس ةاید اةتدا
 کسد، خىاهد کمک ػام ةه امس این دز ها گرزواژه لیظت گصازغ
 یعنی دوم گصینه کازنامه ػکل تعیین ةه مسةىط لیظت اش اینرتنتی ای کازنامه تىلید هنگام طپع

 آمىزی دانش تطىیر ةا تىضیفی کارنامه یا و آمىزی دانش تطىیر ةا ای منره کارنامه
 .کنید انتخاب زا

 اینرتنتی های کازنامه تىلید اش پع
 .ػد خىاهد داده منایؽ کازنامه دز نیص آمىش دانؽ تـىیس



 زا انتىه های پیامک ازطال قدزت که اینرتنتی ای ؿفحه یعنی) دازید پیامک ازطال پنل کنرتل یک ةه نیاش اینرتنت ةا ها پیامک ازطال ةسای
 ةاػد قساز وقتی اما ػىد انخام زاحتی ةه تىاند می انتىه های پیامک ازطال .(دهد انخام کمرت نظتتا هصینه ةا زا اینکاز ةتىاند و ةاػد داػته

 .ػد خىاهد پیچیده کمی قضیه گیسد قساز خىدغ ةه مسةىط پیامک دز فسد هس .... و منسه و دزض و اطم انتىه های پیامک ازطال دز
 ةسای ةاید و اطت خىدغ ویژه آمىش دانؽ هس منسه و دزض که چسا اطت، پیچیده های پیامک دطته همین اش نیص پیامکی کازنامه ازطال

 .کند می کمک قضیه این حل ةه انتىه پیامک ازطال های پنل کنرتل دز نظیس ةه نظیس پیامک ازطال رسویع ازائه .ػىد تنظیم خىدغ
 اش زا آنها ازطال و کند می دزیافت کنید ازطال مخاطتانتان ةه دازید قـد ػام که زا محتىایی Excelاکظل فایل یک طسیق اش پنل، کنرتل
 .دهد می قساز خىد کاز دطتىز دز مخاطتینتان مىةایل ةه پیامک طسیق

 تنظیم زا اطت یک هس ویژه منت و اولیاء مىةایل ػامزه حاوی که زا نظستان مىزد Excelاکظل فایل تىانید می حارض افصاز نسم کمک ةه ػام
 .دهید تحىیل پنل کنرتل ةه زا ةه ػده تىلید Excel فایل و .کنید
 چیصی یا و  «انتىه پیامک ازطال پنل» کلمه اش) کنید اطتفاده گىگل حظتخىی اش ،مناطث انتىه پیامک ازطال پنل کنرتل یک کسدن پیدا ةسای
 .(کنید اطتفاده این، ةه ػتیه

 پیامک ازطال پنل کنرتل تىطط ػده تىلید پیامهای و مىةایل های تلفن ػامزه حاوی Excel فایل تحىیل نحىه ةه مثال یک ذکس ةا ادامه، دز
 .پسداخت خىاهیم انتىه



 و ثاةت خط مىةایل، ػامزه طسیق اش عضىیت تائید عضىیت، ػامل، که انتىه پیامک ازطال های رشکت اش یکی ةا ازتتاط ةسقسازی اش پع
    ةاػد می نهایی فعالظاشی و الکرتونیکی پظت

 :ةسوید نظیر ةه نظیر پیامک ارسال یا متناظر پیامک ارسال خـىؾ ةه و گروهی پیامک ارسال ةخؽ ةه ةاید



  دازد، قساز C:\Program Files\MahKar\SMS فىلدز دز که زا  excel_sms.xls فایل مظیس و کسده کلیک Choose File دکمه زوی طپع
 .ػىد ازطال اطالعات تا کنید کلیک (اطت ػده دزج اطالعات ازطال ها طایت ةسخی دز)اطالعات دزیافت  دکمه زوی و کنید معسفی

 
 
 

 .، محتىای پیامک و ػامزه مىةایل دز کنرتل پنل ةسوشآوزی خىاهد ػد و آماده ازطال پیامک خىاهید ػدExcelپع اش ازطال فایل 
 ماةقی مساحل ازطال پیامک ها، ةظتگی ةه مقداز ػازژ اعتتازی
 .و طایس امکانات مىحىد دز کنرتل پنل ازطال پیامک انتىه دازد


