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حاٍی ًام  ییک ًاهِ الکتشًٍیکپغ اص ػقذ قشاسداد اػتفادُ اص ػاهاًِ پیاهک اکؼپشع تا ؿشکت سٍیای ػثض استثاطات فشدا، 
 کاستشی ٍ سهض ػثَس تِ ًـاًی پؼت الکتشًٍیکی کاستش هحتشم اسػال هی گشدد.

 به ساهانه:ورود 

آدسع  اػتفادُ ؿَد( فایشفاکغ )پیـٌْاد هی گشدد اص هشٍسگش ّای کشٍم یاخْت ٍسٍد تِ ػاهاًِ پیام کَتاُ دس ّش هشٍسگش 

www.Royayesabz.com  دکوِ  ًوَدُ،سا تایپEnter  .پٌدشُ آًگاُ دس كفحِ تاص ؿذُ تش سٍی سا فـاس دّیذ  
دکوِ سا تایپ ٍ  www.express.Royayesabz.comسا کلیک ًوائیذ ٍ یا آدسع هؼتقین  ٍسٍد تِ ػاهاًِ پیام کَتاُ

Enter .سا فـاس دّیذ. پغ اص ًوایؾ كفحِ ٍسٍد تِ ػاهاًِ، ًام کاستشی ٍ سهض ػثَس سا ٍاسد ًوائیذ 

 
 

 

http://www.royayesabz.com/
http://www.royayesabz.com/
http://www.express.royayesabz.com/
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پٌدشُ ای خْت اػتثاس ػٌدی اطالػات « یادآٍسی کلوِ ػثَس»تا کلیک تش سٍی ػثاست فشاهَؽ ؿذى سهض ػثَس،  دس كَست
دسج  دس آىکاستش تایؼتی ًام کاستشی، ؿواسُ ّوشاُ ٍ ایویل خَد سا کِ ٌّگام ػقذ قشاسداد اػالم کشدُ  .کاستش ظاّش هی ؿَد

 پغ اص تأییذ اطالػات سهض خذیذ تِ ؿواسُ ّوشاُ کاستش اسػال هی ؿَد. . تذیْی اػتًوایذ
هوٌاً دس كَست ًیاص کاستش هی تَاًذ اص طشیق تواع تا ٍاحذ پـتیثاًی ؿشکت اقذام تِ دسیافت هدذد سهض ػثَس اص طشیق 

 ایویل خَد ًوایذ.
 

تزکش: اطالػات تواع ٍ ایویل ّای ؿشکت سٍیای ػثض استثاطات فشدا دس ػایت سػوی ایي ؿشکت تِ آدسع 
www.Royayesabz.com  اطالػات « تواع تا ها»هَخَد هی تاؿذ ٍ یا کاستش هی تَاًذ تا کلیک تش سٍی ػثاست

 تاؿذ.هـاّذُ هی  تواع ٍ ایویل ّا سا
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 صفحه نخست:

 كفحِ ًخؼت ؿاهل تقَین هٌاػثتی، هٌَّا ، اطالػیِ ّا ٍ دیگش اطالػات هَسد ًیاص کاستشاى هی تاؿذ.

 
 كفحِ ًخؼت ؿاهل هَاسد ریل هی تاؿذ:

 دکوِ خشٍج اص ػاهاًِ -1

 دکوِ پـتیثاًی -2

 تقَین هٌاػثتی -3

 تاؿذ( تؼذاد پیاهک ّای دسیافتی )دس كَست داؿتي خط اختلاكی فؼال هی -4

 تؼذاد پیاهک ّای اسػالی -5

 اخثاس ٍ اطالػیِ ّا -6

 هٌَّا، اهکاًات ٍ اتضاسّا -7

 ًام ػاهاًِ -8

 خْت سفتي تِ كفحِ ًخؼت -آیکي ػاهاًِ -9
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 تقوین هناسبتی:

ًدَهی ٍ ػاصهاًی هی  -تاػتاًی -تیي الوللی -هلی -دس كفحِ ًخؼت ؿوا هی تَاًیذ اص هٌاػثات سٍصّا کِ ؿاهل هزّثی
ّای هختلف هـخق گشدیذُ اػت اطالع حاكل ًوائیذ. دس هٌاػثتْای هزّثی پیاهک ّای هٌاػثی خْت تاؿذ ٍ تا سًگ 

ٍاسد كفحِ پیاهک ّای اسػال ٍخَد داسد کِ کافی اػت ؿوا دس سٍص هَسد ًظش کلیک کشدُ ٍ ػپغ سٍی ػثاست هٌاػثت 
 هٌاػثی ؿَیذ.

 
 
 

 شارش حساب:

پشداخت آًالیي ٍ یا ٍاسیض ٍخِ تِ حؼاب ؿشکت اقذام ًوایٌذ. تذیي هٌظَس کاستشاى هی تَاًٌذ خْت خشیذ ؿاسط اص دٍ سٍؽ 
کافی اػت اص هٌَی حؼاب کاستشی/ گشدؽ حؼاب ٍاسد كفحِ هزکَس گشدًذ ٍ یا تا کلیک تش سٍی ػالهت + هٌَی اػتثاس 

 .تِ ایي كفحِ ٍاسد ؿًَذ
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یذ خَد سا تش اػاع قیوت ّای دسج ؿذُ اًدام دّیذ تِ كفحِ ؿاسط حؼاب، ؿوا هی تَاًیذ تلَست آًالیي خشپغ اص ٍسٍد 

 ٍ یا فیؾ ٍاسیض خَد سا دس قؼوت ٍاسیض تِ حؼاب ثثت ًوائیذ تا حؼاب ؿوا ؿاسط گشدد.
 ؿایاى رکش اػت دس ػاهاًِ اکؼپشع اػتثاس ؿوا تِ تؼذاد پیاهک هـخق هی تاؿذ.

 
الیي هثلغ هَسد ًظش خَد سا ٍاسد کشدُ ٍ دکوِ تأییذ سا دس حالت پشداخت آًالیي ؿوا پغ اص کلیک تش سٍی گضیٌِ پشداخت آً

 .فـاس هی دّیذ تا هیضاى قیوت ّش پیاهک ٍ هیضاى اػتثاس تخلیق یافتِ تِ ؿوا ًوایؾ دادُ ؿَد
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دس كَست كحیح تَدى هثلغ ٍ تؼذاد پیاهک هَسد ًیاص دکوِ پشداخت سا فـاس دّیذ تا كفحِ تاًک تشای ؿوا ًوایؾ دادُ 

رکش اػت ؿوا اص طشیق ّوِ کاست ّای تاًکی ػوَ ؿتاب کِ داسای سهض ایٌتشًتی هی تاؿذ هی تَاًیذ اص ایي ؿَد. ؿایاى 
 تخؾ اػتفادُ ًوائیذ.

 
پغ اص پشداخت هثلغ، ؿواسُ پیگیشی تشای ؿوا ًوایؾ دادُ ٍ ػپغ تا صدى گضیٌِ تاصگـت تِ ػاهاًِ تِ كفحِ ًخؼت ٍاسد 

 .گشدیذُ اػتاب ػاهاًِ ؿوا افضٍدُ هی ؿَد ٍ اػتثاس خشیذاسی ؿذُ تِ حؼ
تزکش: دس كَست ّش گًَِ اختالل دس ایي اهش هی تَاًیذ اص طشیق تیکت ایي هَسد سا تِ ٍاحذ پـتیثاًی اػالم ًوائیذ. خْت 

 دسج تیکت کافی اػت دس كفحِ ًخؼت گضیٌِ پـتیثاًی سا کلیک ًوائیذ.
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دس كفحِ تیکت دسج ًوائیذ. کاسؿٌاػاى ؿشکت دس اػشع ٍقت پغ اص کاستش هی تَاًذ دسخَاػت، هـکل ٍ یا هَسد اختالل سا 

تشسػی هَسد ثثت ؿذُ، هـکالت سا سفغ ٍ پاػخ آى سا دس ّواى كفحِ ثثت هی ًوایٌذ ٍ کاستش هی تَاًذ پاػخ خَد سا 
 هالحظِ ًوایذ.

 
 دفترچه تلفن:

سا دس تقؼین تٌذی گشٍُ ّای هختلف تٌا تِ ًیاص تشای اػتفادُ تْیٌِ اص ػاهاًِ هشٍسی هی تاؿذ کِ اطالػات هخاطثیي خَد 
 خَد ٍاسد ًوائیذ. ؿوا هی تَاًیذ تلَست دػتی ٍ یا تا ایوپَست اص فایل اکؼل ایي کاس سا اًدام دّیذ.
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سا تِ كَست  09122511234تزکش: ؿواسُ هخاطثیي خَد سا تذٍى كفش اتتذایی ٍاسد ًوائیذ تطَس هثال ؿواسُ تلفي 
 ائیذ.ٍاسد ًو 9122511234

 دس اتتذا اص هٌَی اهکاًات گضیٌِ دفتشچِ سا اًتخاب ًوائیذ.

 
 -ؿواسُ هَتایل )ّش تؼذاد( -ًام خاًَادگی –ػپغ تا تؼییي گشٍُ ّای خَد اقذام تِ دسج اطالػات هخاطثیي خَد ؿاهل ًام 

ًام هؼتؼاس ٍ ... ًوائیذ. تَخِ داؿتِ تاؿیذ دس ٌّگام دسج اطالػات هخاطثیي حتواً هـخق ًوائیذ ؿخق هزکَس دس کذام 
 گشٍُ هی تاؿذ. هوٌاً ؿوا دس ایداد گشٍُ ٍ ٍسٍد اطالػات هخاطثیي ّیچ هحذٍدیتی ًذاسیذ.
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ذ اطالػات هخاطثی سا اكالح ٍ یا حزب ًوائیذ کافی اػت ًام ؿخق سا خؼتدَ کشدُ ٍ گضیٌِ دس كَستی کِ ًیاص داؿتی
 اكالح یا حزف سا کلیک ًوائیذ. 
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 ابسارها و اهکانات ساهانه:

 هنوی ارسال:

 اسػال ػشیغ: -1
ػشیغ تشای فشػتادى آًی اتضاس اسػال کاستش هی تَاًذ اص هٌَی اسػال/ اسػال پیاهک تِ ایي تخؾ دػتشػی پیذا ًوایذ.    

پیاهک تِ یک یا چٌذ هخاطة تِ کاس هی سٍد. دس ایي اتضاس کاستش هی تَاًذ هخاطثیي پیام خَد سا اص هیاى گشٍُ ّای دسج ؿذُ 
یا فایل  (2) یا اص طشیق فایل) تا فشهت اکؼل (3) اًتخاب ًوایذ، ؿواسُ ّا سا اص هحیط دیگشی کپی کٌذ (1) دس دفتشچِ تلفي

 سگضاسی ًوایذ.هتٌی( تا
 

 
 

الصم تِ تَهیح اػت کِ دس كَستی کِ هی خَاّیذ اص طشیق فایل اکؼل ؿواسُ ّا سا تِ ػاهاًِ ٍاسد ًوائیذ تایؼتی فایل 
ًوًَِ سا دسیافت کشدُ ٍ تش اػاع آى فایل اکؼل خَد سا تْیِ ًوائیذ. خْت دسیافت فایل ًوًَِ کافی اػت تش سٍی ًواد 

 ( کلیک ًوائیذ. 2اکؼل )
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وٌاً ؿوا هی تَاًیذ تا اػتفادُ اص دفتشچِ تشای کلیِ گشٍُ ٍ یا گشٍُ خاف ٍ یا فشد خاكی پیاهک اسػال ًوائیذ. تذیي هٌظَس ه
 ( تاص ًوَدُ ٍ ػپغ گشٍُ هَسد ًظش سا اًتخاب کشدُ ٍ یا فشد خاف سا تیک تٌوائیذ. 1کافی اػت دفتشچِ )

 ( ٍاسد ًوائیذ.3ٍخَد ًذاسد سا تلَست دػتی دس تخؾ گیشًذگاى ) ّوچٌیي ؿوا هی تَاًیذ ؿواسُ خاكی سا کِ دس دفتشچِ

 
کاسکتش فاسػی  67( ؿوا هی تَاًیذ هتي خَد سا ٍاسد ًوائیذ الصم تِ تَهیح اػت تِ اصای ّش 4دس تخؾ دسج هتي پیاهک )

 ؿذ.هـخق هی تا« کاساکتشّای تاقیواًذُ»یک پیاهک هحاػثِ هی گشدد ٍ ؿواسُ تؼذاد پیاهک ؿوا دس تخؾ 
 تشاتش ّضیٌِ پیاهک فاسػی هحاػثِ هی گشدد. 2.4: ّضیٌِ پیاهک ّای اًگلیؼی تزکش

دس اسػال تِ كَست فلؾ، پیاهک تِ هحن  (5)دس اسػال ػشیغ اهکاى اًتخاب اسػال پیاهک تِ كَست فلؾ ًیض ٍخَد داسد.
سػیذى تِ گَؿی هخاطة تطَس خَدکاس سٍی كفحِ گَؿی تاص هی ؿَد ٍ هحتَای آى قاتل هـاّذُ اػت. ایي ًَع اسػال 

 تیـتش تشای پیام ّای اطالع سػاًی تا حدن کوتش اص یک كفحِ کاستشد داسد.
 اسػال صهاًذاس: -2

ت ؿٌاع ٍ دقیق کاستشاى ػاهاًِ اػت ٍ ٍظیفِ داسد پیام ّا سا دس تاسیخ ٍ ػاػت تؼییي اتضاس اسػال صهاًذاس، کاسهٌذ ٍق    
ّا دس  ؿذُ تَػط کاستشاى اسػال ًوایذ. دس اسػال صهاًذاس ًیاصی تِ سٍؿي تَدى سایاًِ ٍ ٍسٍد کاستش تِ ػاهاًِ ًیؼت ٍ پیام 

سػال ػشیغ ؿوا پیاهک ٍ هخاطثیي خَد سا هـخق دس ایي تخؾ ّواًٌذ ا صهاى هقشس ؿذُ تِ طَس خَدکاس اسػال هی ؿًَذ.
 کشدُ ٍ تاسیخ ٍ ػاػت اسػال سا تٌظین هی ًوائیذ تا پیاهک دس ّواى صهاى اسػال گشدد.
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 اسػال ػفاسؿی: -3
اتضاس اسػال ػفاسؿی ٌّگام اسػال ّای گشٍّی کاستشد داسد ٍ ایي اهکاى سا فشاّن هی کٌذ کِ هتي پیام اسػالی تِ ّش     

، اختلاكی ؿَد. تِ ػثاست دیگش اسػال ػفاسؿی هی تَاًذ اػاهی، دس دفتشچِ تلفي تش اػاع اطالػات ثثت ؿذُ هخاطة،
تاسیخ ّا ٍ ػایش اطالػات ثثت ؿذُ دس دفتشچِ تلفي سا فشاخَاًی کشدُ ٍ دسٍى هتي اسػالی تشای ّش هخاطة خایگضیي ًوایذ 

 هختق ّواى هخاطة تاؿذ. تا پیاهکی کِ تشای هخاطة اسػال هی ؿَد حاٍی اطالػات

 
تشای اػتفادُ اص ایي اتضاس ؿوا هی تَاًیذ تا یک هتي یکؼاى تشای افشاد خاكی کِ اطالػات آًْا دس دفتشچِ ٍخَد داسد هتي سا 

 ػفاسؿی ًوائیذ.
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 اسػال َّؿوٌذ: -4

تِ ّش کاستش ٍخَد داسد، تکاس  اتضاس اسػال َّؿوٌذ دس اسػال ّای گشٍّی کِ ًیاص تِ تَلیذ هتي خاف دس پیاهک اسػالی    
هی سٍد. تشای اسػال َّؿوٌذ کلوات ٍ هقادیشی کِ تایذ دس هتي پیاهک ّا دسج ؿًَذ، دس قالة یک فایل اکؼل رخیشُ ؿذُ 
ٍ دس ػاهاًِ تاسگضاسی هی ؿًَذ. پغ اص تؼییي ػاختاس کلی هتي پیاهک، اطالػات هٌذسج دس فایل اکؼل تِ طَس َّؿوٌذ 

 سی هی ؿًَذ ٍ تشای هخاطثاى اسػال هی گشدًذ.دسٍى هتي خایگزا
دس اتتذا تایؼتی فایل ًوًَِ اص ػاهاًِ دسیافت گشدد ٍ تش سٍی آى هطالة هَسد ًیاص افضٍدُ ٍ رخیشُ گشدد. ػپغ فایل سا 

 تایؼتی سػایت ؿَد:ٌّگام تْیِ فایل اکؼل اطالػات هخاطثاى  تاسگضاسی هی ًوائیذ. الصم تِ رکش اػت هَاسد ریل

 .رخیشُ ؿًَذ sheet 1 ػات تایذ دساطال -1

ػتَى اٍل فایل اکؼل تِ ؿواسُ ّای هخاطثاى اختلاف داسد. دس ػتَى دٍم ٍ پغ اص آى هی تَاًیذ اطالػات  -2

 .دلخَاُ خَد سا ٍاسد ًواییذ

ػطش اٍل فایل اکؼل تِ ػٌَاى ػتَى ّا اختلاف داسد ٍ ٍاسد کشدى ػٌَاى تشای ػتَى ّایی کِ حاٍی اطالػات  -3

 .الضاهی اػتّؼتٌذ 

پغ اص تاسگضاسی فایل اکؼل ػٌَاى ػتَى ّا دس تخؾ تْیِ هتي اكلی پیاهک ًوایؾ دادُ هی ؿَد. چٌاًچِ  -4
 .هقادیش هَخَد دس یک ػتَى خالی تاؿذ، ػالهت اخطاس کٌاس ػٌَاى آى ػتَى قشاس هی گیشد
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، اطالػات آى تِ كَست دس هشحلِ تؼذ ػٌَاى ػتَى ّا ًوایؾ دادُ هی ؿَد ٍ تا کلیک سٍی ػٌَاى ّش ػتَى -5
 .َّؿوٌذ دس هتي پیاهک هخاطثاى خایگزاسی هی گشدد
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 اسػال دٍسُ ای: -5

 -سٍصاًِ -دس ایي اتضاس ؿوا هی تَاًیذ ّواًٌذ اتضاس اسػال صهاًذاس ػول کشدُ ٍ پیاهک ّای خَد سا تلَست دٍسُ ای )ػاػتی
 هاّاًِ ٍ ػاالًِ( اسػال ًوائیذ. -ّفتگی

 اػت تکشاس اسػال ّا هی تَاًذ هحذٍد یا ًاهحذٍد تاؿذ.ؿایاى رکش 

 
 

 هنوی ارسال انبوه:

 اسػال ّذفوٌذ: -1
اػت. دس ایي ًَع ؿواسُ ّای فؼال  ایشاًؼل -اػتثاسی -اتضاس اسػال ّذفوٌذ تشای اسػال پیاهک تِ هـتشکیي ّوشاُ اٍل    

تش اػاع ؿْش ٍ ًَع ؿواسُ )دائوی یا اػتثاسی( تفکیک ؿذُ اًذ ٍ کاستش هی تَاًذ تش اػاع ایي خضئیات اقذام تِ اسػال 
ؿواسُ ّای هخاطثاى کٌتشل ؿذُ ٍ ؿواسُ ّای فؼال ّش ؿْش تا تقشیة تاالیی  دس ایي تاًک اطالػاتپیاهک اًثَُ ًوایذ. 

 كحت داسد.
 پغ اص ٍسٍد تِ ایي كفحِ ؿوا هی تَاًیذ اػتاى ٍ ؿْش هَسد ًظش خَد سا اًتخاب کٌیذ.
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تؼذ اص اًتخاب اػتاى ٍ ؿْش هَسد ًظش ؿوا هی تَاًیذ تشای ّوِ یا تخـی اص ؿواسُ ّا تٌا تِ ًیاص خَد اقذام تِ اسػال پیاهک 

 اٍل اػتثاسی پیاهک اسػال ًوائیذ. ًوائیذ. تِ طَس هثال هی تَاًیذ تشای اػتاى قن/ ؿْش قن/ ّوشاُ
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ّوشاُ اٍل اػتثاسی ٍ ایشاًؼل تغییش دّیذ.  -ّوشاُ اٍل دائوی -دس تخؾ تٌظیوات ؿوا هی تَاًیذ گضیٌِ ؿواسُ ّا سا تِ ّوِ

ّوچٌیي دس تخؾ پیؾ ؿواسُ ؿوا هی تَاًیذ دس ّش گشٍّی کِ دس تخؾ ؿواسُ ّا اًتخاب کشدیذ سا ػفاسؿی تش ًوائیذ. 
پیاهک اسػال ًوائیذ.  912251تا پیؾ ؿواسُ  دائوی ثال فشم کٌیذ ؿوا هی خَاّیذ تشای ؿواسُ ّای ّوشاُ اٍلتطَس ه

ؿوا تایؼتی دس اتتذا ّواًٌذ ؿکل تاال ؿاخِ قن/قن سا اًتخاب ًوائیذ ٍ ػپغ تخؾ ؿواسُ ّا گضیٌِ ّوشاُ اٍل دائوی ٍ دس 
 سا دسج هی ًوائیذ. 912251تخؾ پیؾ ؿواسُ 

ع اسػال ؿوا هی تَاًیذ اًتخاب ًوائیذ پیاهک ّا تش اػاع تلادفی یا تشتیثی اًدام پزیشد. هوٌاً دس قؼوت تؼذاد دس تخؾ ًَ
دسخَاػتی ؿوا تش اػاع تَدخِ ٍ اػتثاس خَد هی تَاًیذ هقذاس هَسد ًظش سا دسج ًوائیذ ؿایاى رکش اػت تؼذاد کل ؿواسُ ّایی 

 چپ کادس تؼذاد دسخَاػتی ؿوا دسج ؿذُ اػت. کِ تا ؿشایط هزکَس اًتخاب کشدُ ایذ دس ػوت

   
 اسػال اص ًقـِ: -2
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اتضاس اًتخاب هٌطقِ ّذف اص سٍی ًقـِ ٍ اسػال پیاهک تِ افشاد ػاکي دس یک هحذٍدُ خاف ؿْشی، یکی اص اتضاسّای     
ؿْشّا سا هـاّذُ کشدُ ٍ اختلاكی ػاهاًِ پیاهک اکؼپشع اػت. کاستش تا اػتفادُ اص ایي اتضاس هی تَاًذ خذیذتشیي ًقـِ 

هحذٍدُ اسػال پیاهک سا اص سٍی ًام خیاتاى ّا ٍ هیادیي تیاتذ. دس ایي اتضاس ًیاصی تِ داًؼتي اطالػات خضئی هخاطثاى هثل 
کذپؼتی یا هٌطقِ ؿْشداسی ًیؼت ٍ کاستش تا داًؼتي اطالػات حذاقلی ًظیش ًام یک هٌطقِ ًیض هی تَاًذ افشاد ػاکي دس یک 

دس حال حاهش ایي اسػال تٌْا ؿاهل ؿواسُ ّای ّوشاُ اٍل ؿْشّای تْشاى ٍ اكفْاى هی  هخاطة قشاس دّذ.هحذٍدُ سا 
 تاؿذ.
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 اسػال اص تاًک ؿواسُ ّا: -3
دس ایي اتضاس ؿوا هی تَاًیذ اص تاًک ؿواسُ کِ دس ػاهاًِ قاتل اػتفادُ اػت اػتفادُ ًوائیذ. ػولکشد ایي تخؾ ّواًٌذ اسػال 

 تاؿذ. ؿوا هی تَاًیذ اص تَهیحات آى تخؾ اػتفادُ ًوائیذ.ّذفوٌذ هی 
 اسػال ؿغلی: -4

دس ایي تخؾ ؿوا ّواًٌذ تخؾ قثل هی تَاًیذ اص تاًک ؿواسُ هـاغل هاًٌذ اهالک ٍ هؼتغالت، آهَصؽ، حول ٍ ًقل ٍ ... 
 واسُ ّا داسد.اػتفادُ ًوائیذ. ایي تخؾ ّن ػولکشدی ّواًٌذ تخؾ اسػال ّذفوٌذ یا تخؾ اسػال اص تاًک ؿ

 هنوی پیام ها:

 پیام ّای اسػال ؿذُ: -1
 دس ایي تخؾ ؿوا هی تَاًیذ پیام ّای اسػال ؿذُ ٍ گضاسؽ ّای آى سا هـاّذُ ٍ یا فایل خشٍخی اکؼل تْیِ ًوائیذ.

تَاًیذ ي پیاهک اسػال ؿذُ ٍ تاسیخ ٍ صهاى آى قاتل هـاّذُ اػت. خْت هـاّذُ گضاسؽ هخاطثیي هی دس ایي كفحِ هت 
 دس تخؾ گیشًذُ سٍی آیکي آدهک کلیک ًوائیذ.
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 (1ؿکل صیش هتي پیاهک سا ًـاى هی دّذ. )
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ؿکل صیش گضاسؽ دلیَسی پیاهک سا ًـاى هی دّذ. دس تخؾ ٍهؼیت تحَیل ؿوا هی تَاًیذ دسیاتیذ کِ پیاهک ؿوا تِ کذام 
هوٌاً دس ایي تخؾ اهکاى گضاسؽ گیشی اػت.  ًکشدُدسیافت کذام یک اص هخاطثیي پیاهک سا یک اص ؿواسُ ّا سػیذُ ٍ یا 

 اکؼل ٍخَد داسد.
 

 
 

ًشػیذُ تِ  -سػیذُ تِ هخاتشات -ًشػیذُ تِ گَؿی –سػیذُ تِ گَؿی  -دس ایي تخؾ ٍهؼیت تحَیل ػثاست ّای ًاهؼلَم
هخاطة پیاهک  -هخاتشات دسج هی گشدد کِ هفَْم آى تِ تشتیة ػثاستٌذ اص : گضاسؽ دسیافت اص هخاتشات دسیافت ًـذُ اػت

ِ پیاهک اص ػاهاً -پیاهک تِ هخاتشات تحَیل دادُ ؿذُ اػت -هخاطة پیاهک سا دسیافت ًکشدُ اػت -سا دسیافت کشدُ اػت
 تِ هخاتشات ًشػیذُ اػت.

 
اص دیگش اهکاًات ایي كفحِ هی تَاى تِ گضاسؽ پیاهک ؿاهل تؼذاد تخؾ ّای پیاهک، تؼذاد گیشًذُ ٍ ... تِ ؿشح ریل ًام 
تشد. هوٌاً تخؾ دٍم اهکاى اسػال ایي پیام تِ دیگشاى سا فشاّن هی کٌذ ٍ تخؾ ػَم ؿوا هی تَاًیذ ایي پیام سا اص ایي 

 ًوائیذ.تخؾ حزف 
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 :ؿذُ دسیافت پیام ّای -2

ُ اختلاكی ًیاص اتضاس دسیافت، پیام ّای اسػال ؿذُ تِ ؿواسُ هداصی ػاهاًِ سا ًوایؾ هی دّذ. دسیافت پیاهک تِ ؿواس    
داسد تٌاتشایي ؿواسُ ّایی کِ تیي کاستشاى هختلف تِ اؿتشاک گزاؿتِ هی ؿًَذ فقط قاتلیت اسػال داسًذ ٍ اص دسیافت پیام 

سقوی تِ کاستشاى 14تِ ّوشاُ ّش ػشٍیغ یک ؿواسُ   کَتاُ هحشٍم خَاٌّذ تَد. تِ ّویي دلیل دس ػاهاًِ پیاهک اکؼپشع
دسیافت پیام کَتاُ سایگاى اػت ٍ  دسیافت پیام کَتاُ تْشُ هٌذ گشدًذ.دس ػاهاًِ پیاهک اکؼپشع ّذیِ هی ؿَد تا اص هضایای

 تشای کاستش ّضیٌِ ای ًخَاّذ داؿت.
خؼتدَی پیام، تْیِ گضاسؽ اکؼل، اسػال پاػخ، اسػال پیام دسیافتی تِ دیگشاى ٍ هـاّذُ هتي پیام ، ي تخؾ اهکاى دس ای

 حزف پیام ٍخَد داسد.

 
 پیام ّای حزف ؿذُ: -3
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دس ایي تخؾ اهکاى هـاّذُ پیام ّای حزف ؿذُ اص پیام ّای دسیافتی ٍخَد داسد. اهکاًات ایي تخؾ ّواًٌذ تخؾ دسیافت 
 تاؿذ.هی 

 پیام ّای اسػال ًـذُ: -4
دس ایي تخؾ اهکاى هـاّذُ پیام ّای اسػال ًـذُ اص پیام ّای اسػالی ٍخَد داسد. اهکاًات ایي تخؾ ّواًٌذ تخؾ اسػال 

 هی تاؿذ.
 آسؿیَ: -5

ل اص پیاهْای اسػال ؿذُ پغ اص یکواُ تِ تخؾ آسؿیَ اًتقال هی یاتذ ٍ ؿوا هی تَاًیذ دس ایي تخؾ ّواًٌذ تخؾ اسػا
 اطالػات پیاهْا اػتفادُ ًوائیذ.

 

 هنوی اهکانات:

 ػوَیت پیاهکی: -1
اػت کِ دس کٌاس دفتشچِ تلفي قشاس هی گیشد ٍ   ػوَیت پیاهکی یکی اص اتضاسّای هٌحلش تِ فشد ػاهاًِ پیاهک اکؼپشع    

افشاد ػوَ ؿذُ تش اػاع تٌظیوات  ٍاطُ ّا، اهکاى ػوَیت خَدکاس افشاد دس ػاهاًِ سا فشاّن هی کٌذ.اص طشیق دسیافت کلیذ
هَسد ًظش کاستش دس گشٍُ ّای دفتشچِ تلفي دػتِ تٌذی هی ؿًَذ ٍ اسػال پیاهک تِ آى ّا تؼیاس آػاى خَاّذ ؿذ.ّوچٌیي 

ؿایاى رکش اػت دس ایي تخؾ ؿوا ّیچ هحذٍدیتی  تا اسػال کلیذٍاطُ دیگشی اهکاى لغَ ػوَیت خَدکاس ًیض ٍخَد داسد.
 اًیذ تیٌْایت کلیذ ٍاطُ تؼشیف ًوائیذ.ًذاؿتِ ٍ هی تَ

 دس اتتذا ؿوا تشای ػوَیت خَد ػٌَاًی سا هـخق ٍ تاسیخ ٍ صهاى دٍسُ آى سا تؼییي هی کٌیذ.

 
 ػپغ گشٍّی کِ هـتشکیي هتقاهی تایؼتی دس آى ػوَ ؿَد سا تؼییي هی ًوائیذ.
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 َ ػوَیت سا دسج هی ًوائیذ.دس ًْایت کلیذ ٍاطُ ػوَیت ٍ لغَ ػوَیت ٍ هتي ّای پاػخ ػوَیت ٍ لغ
سا دسج هی ًوائیذ ٍ تشای پیاهک ّای ػوَیت « لغَ»ٍ تشای لغَ ػوَیت کلوِ « ػوَ»تِ طَس هثال تشای ػوَیت کلوِ 

ٍ « ؿواسُ هَتایل ؿوا دس ػاهاًِ تاؿگاُ اػوای ػاهاًِ پیاهک اکؼپشع ثثت گشدیذ»هی تَاى ایي پیاهک سا دسج کشد 
 تالؼکغ.

 
 هٌـی پیاهک: -2

اتضاس هٌـی تشای پاػخگَیی خَدکاس تِ پیام ّای دسیافت ؿذُ دس ػاهاًِ اػت. چٌاًچِ کاستش اص چٌذیي ؿواسُ هداصی      
دس هتي ٍ  تِ طَس ّوضهاى اػتفادُ کٌذ هٌـی پیاهکی هی تَاًذ تِ اصای ّش یک اص ؿواسُ ّای هداصی، تٌظیوات هتفاٍتی

 دس ایي تخؾ ّن ؿوا ّیچ هحذٍدیتی دس اػتفادُ اص ایي اتضاس ًذاسیذ. صهاى فؼال تَدى هٌـی داؿتِ تاؿذ.
 دس اتتذا ؿوا تشای پاػخگَیی خَد ػٌَاًی سا هـخق ٍ تاسیخ ٍ صهاى دٍسُ آى سا تؼییي هی کٌیذ.



 1نسخه:  راهنوای استفاده از ساهانه پیاهک اکسپرض 

 1/6/1131 

»25« 
ارتباطات فرداشرکت رویای سبز   

www.royayesabz.com 
520-69484873 

65554362 
 

 
ِ تاؿیذ ػپغ ؿوا تایؼتی کلیذ ٍاطُ هَسد ًظش سا ٍاسد کٌیذ. الثتِ ؿوا ایي اهکاى سا داسیذ کِ تٌظیوات خاف تشی ّن داؿت

تِ طَس هثال هی تَاًیذ تٌظین کٌیذ کِ دس هتي یک کلوِ خاف ٍخَد داؿتِ تاؿذ ایي ػیؼتن فؼال گشدد ٍ یا ؿشٍع پیاهک 
 تا ػثاستی خاف تاؿذ. دس ًْایت هتٌی کِ تایؼتی پغ اص فؼال ؿذى ػیؼتن اسػال گشدد سا تٌظین هی ًوائیذ.

 
 اص هَتایل: اسػال -3

تشای کاستش فشاّن هی کٌذ تا تذٍى ًیاص تِ سایاًِ ٍ ایٌتشًت ٍ تٌْا اص طشیق تلفي ّوشاُ خَد تِ ػاهاًِ  ایي اتضاس ؿشایطی سا    
ال ؿَد. ػاهاًِ پغ اص اًدام فشاهیي پیاهکی فشهاى تذّذ تا هتي هَسد ًظش کاستش تِ گشٍُ ّای ثثت ؿذُ دس دفتشچِ تلفي اسػ

 ِ هی ًوایذ.کاستش گضاسؽ کاس خَد سا اص طشیق پیام کَتاُ اسائ

  .پیؾ اص اسػال فشهاى تِ ػاهاًِ اهکاى اسػال اص هَتایل سا فؼال ًواییذؿوا کافی اػت 
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ّوچٌیي هی تایؼت ؿواسُ هداصی گیشًذُ فشهاى، ؿواسُ هداصی فشػتٌذُ پیاهک ٍ ؿواسُ هَتایل ّایی کِ هداص تِ كذٍس 
  .فشهاى ّؼتٌذ، دس ػاهاًِ تؼشیف ؿًَذ

  :اص هَتایل تِ ؿکل صیش اػتػاختاس فشهاى اسػال 

  sms : خط اٍل

 کذ گشٍُ )یا گشٍُ ّای( دسیافت کٌٌذُ پیاهک  :خط دٍم
 هتي پیاهک  :خط ػَم تِ تؼذ

کذ گشٍُ ّا اص دفتشچِ تلفي ػاهاًِ قاتل هـاّذُ اػت ّوچٌیي چٌاًچِ گشٍُ ّای دسیافت کٌٌذُ پیاهک تیؾ اص  :ًکتِ هْن

  .اص یکذیگش خذا ؿًَذ -ا تا خط تیشُ یک گشٍُ تاؿذ الصم اػت کذ گشٍُ ّ

 
 :هثال

sms 
9-5 

 ػالم 

 .اسػال هی کٌذ 9ٍ  5سا تشای اػوای گشٍُ ّای  "ػالم"هثال تاال هتي 
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 اًتقال تِ هَتایل: -4

اتضاس اًتقال تِ هَتایل یک ًؼخِ اص پیاهک ّای اسػال ؿذُ تِ ػاهاًِ سا تِ ّوشاُ ؿواسُ اسػال کٌٌذُ آى پیام تِ هَتایل      
ال هی ًوایذ. تذیٌَػیلِ کاستش تذٍى هشاخؼِ تِ ػاهاًِ هی تَاًذ اص پیام ّای دسیافت ؿذُ دس ػاهاًِ ّای تؼشیف ؿذُ اسػ

 اطالع یاتذ.
 تاسیخ دٍسُ فؼال تَدى ایي اتضاس ٍ ػپغ ؿواسُ دسیافت کٌٌذُ پیاهک سا دسج ًوائیذ. ؿوا کافی اػت دس اتتذا

 
 اًتقال تِ ایویل: -5

کاستشاى هی تَاًٌذ پیام ّای دسیافتی سا ػالٍُ تش ػاهاًِ تِ كَست ایویل ًیض دسیافت کٌٌذ. تشای ایي کاس کافی اػت دس      
 سا ثثت کٌٌذ. ِ ایویل آدسع یک ایویل هؼتثشاتضاس اًتقال ت
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 اًتقال تِ ػایت: -6

ّای تؼشیف ؿذُ اسػال هی کٌذ. ایي اتضاس  URLاتضاس اًتقال تِ ػایت یک ًؼخِ اص پیاهک ّای دسیافتی دس ػاهاًِ سا تِ     
یا کاستشاًی کِ هی خَاٌّذ تش اػاع پیام ّای دسیافتی ػولیات خاكی سا سٍی ػایت یا  httpتشای کاستشاى ٍب ػشٍیغ ٍ 

 خَد داؿتِ تاؿٌذ کاستشد داسد. ػشٍس

 

 هنوی ابسار ویصه:
 :یادآٍس هٌاػثت ّا -1

دس ایي اتضاس اهکاى یادآٍسی هٌاػثتْا تشای ؿوا ٍ دیگشاى ٍخَد داسد. تش اػاع تٌظیواتی ؿوا اًدام هی دّیذ هٌاػثتْا تِ 
 سٍص قثل یادآٍسی هی ؿَد. ؿوا یا ؿواسُ ّایی کِ دس تخؾ گیشًذگاى دسج هی ًوائیذ دس ّواى سٍص ٍ یا ّش چٌذ
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 یادآٍس: -2
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دس ایي تخؾ ؿوا هی تَاًیذ تشای گشٍُ یا گشٍّای هخاطثیي خَد دس سٍص ّای تَلذ، اصدٍاج ٍ یا ّش تاسیخ دلخَاُ تطَس 
اتَهاتیک پیام هٌاػثتی اسػال ًوائیذ. کافی اػت دس ثثت اطالػات هخاطثیي خَد دس دفتشچِ تلفي تاسیخ تَلذ ٍ یا تاسیخ 
دلخَاُ سا تکویل ًوائیذ. هتي ّای اسػال ؿوا قاتلیت ػفاسؿی ؿذى سا ّن داسًذ ؿوا هی تَاًیذ تشای ّش ؿخق پیاهک 

 هخلَف تِ ایـاى سا اسػال ًوائیذ.

 
 گدت ٍیٌذٍص: -3

، هی تَاًیذ تذٍى ًیاص تِ ٍسٍد تِ ػاهاًِ، ٍ تٌْا تا اػتفادُ اص ًام کاستشی ٍ vista  ٍ7ٍ8 تا ًلة گدت سٍی ٍیٌذٍصّای     
 سهض ػثَس، اقذام تِ اسػال ٍ دسیافت پیاهک ًوائیذ.

 
 ًظشػٌدی: -4

اهکاى تؼشیف تی ًْایت ًظشػٌدی ّوضهاى تذٍى هحذٍدیت دس تؼذاد گضیٌِ ّا، قاتلیت تؼشیف صهاى دقیق ؿشٍع ٍ پایاى     
ذ خوغ آٍسی آساء، اهکاى تؼشیف پاػخ هدضا تِ اصای ّش گضیٌِ تؼشیف ؿذُ، ًوایؾ ًوَداسی ًتایح، اهکاى قشػِ کـی فشآیٌ

 گاى گَؿِ ّایی اص ٍیظگی ّای ایي اتضاس پیـشفتِ ّؼتٌذ.چٌذگاًِ هیاى ؿشکت کٌٌذ
 دس اتتذا ؿوا تایؼتی ػَال ٍ هحذٍدُ صهاًی سا تٌظین ًوائیذ.
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 ٍ کلیذ ٍاطُ ّا سا تؼشیف ًوائیذ.ػپغ تایؼتی گضیٌِ ّا 

 
 تذیي هٌظَس کافی اػت تش سٍی آیکي گضیٌِ ّای کلیک ًوائیذ.

 .2ٍ خَاب خیش تا کلیذ ٍاطُ  1دس ایي تخؾ ؿوا ػٌَاُ ٍ کلیذ ٍاطُ سا تؼشیف هی ًوائیذ. تطَس هثال خَاب تلی تا کلیذ ٍاطُ 
اص ؿشکت ؿوا دس ًظش »ًوائیذ تطَس هثال دس كَست دسیافت پاػخ هتي هوٌاً ؿوا هی تَاًیذ هتي پیاهک تاصگـتی سا ًیض دسج 

 اسػال هی گشدد.« ػٌدی هتـکشین



 1نسخه:  راهنوای استفاده از ساهانه پیاهک اکسپرض 

 1/6/1131 

»32« 
ارتباطات فرداشرکت رویای سبز   

www.royayesabz.com 
520-69484873 

65554362 
 

تؼذاد پاػخ ّا ٍ گضاسؽ آهاسی آى سا هـاّذُ ًوائیذ. هوٌاً دس كَستی کِ تخَاّیذ پغ اص اتوام ًظش ػٌدی ؿوا هی تَاًیذ 
 قشػِ کـی کلیک ًوائیذ.قشػِ کـی اًدام دّیذ ایي اهکاى ٍخَد کافی اػت تش سٍی آیکي 

 
 هؼاتقِ: -5

ٍیظگی ّای تاسص ٍ هوتاص تؼیاسی داسد. اهکاى تؼشیف تی  اتضاس تشگضاسی هؼاتقِ پیاهکی دس ػاهاًِ پیاهک اکؼپشع        
ٍ پایاى فشآیٌذ پزیشؽ پاػخ ّا، ًْایت هؼاتقِ ّوضهاى تذٍى هحذٍدیت دس تؼذاد گضیٌِ ّا، قاتلیت تؼشیف صهاى دقیق ؿشٍع 

اهکاى تؼشیف پاػخ هدضا تِ اصای ّش گضیٌِ تؼشیف ؿذُ، ًوایؾ ًوَداسی ًتایح ٍ اهکاى قشػِ کـی هیاى کؼاًی کِ پاػخ 
ػولکشد ایي تخؾ ّواًٌذ تخؾ ًظشػٌدی هی تاؿذ هی تَاًیذ اص  كحیح دادُ اًذ ٍیظگی ّای هوتاص کٌٌذُ ایي اتضاس ّؼتٌذ.

 تَهیحات ایي تخؾ اػتفادُ ًوائیذ.

 اسػال ٍ دسیافت پیام کَتاُ(: APIایش ًشم افضاسّا تِ ػاهاًِ ) اتلال ػ -6
تِ  httpٍب ػشٍیغ اسػال ٍ دسیافت پیام کَتاُ ٍ اسػال پیاهک اص طشیق دسخَاػت ّای   دس ػاهاًِ پیاهک اکؼپشع     

ظُ قاتل تْشُ طَس ّوضهاى اسائِ هی ؿًَذ ٍ تِ كَست پیؾ فشم تشای تواهی کاستشاى ػشٍیغ ّا اػن اص اقتلادی ٍ ٍی

تشای اسػال پیاهک دس تخؾ دسگاُ پیام کَتاُ ػاهاًِ پیاهک  httpتشداسی ّؼتٌذ. هؼتٌذات اػتفادُ اص ٍب ػشٍیغ ٍ 
 قاتل داًلَد اػت.  اکؼپشع
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 :صیش کاستش -7

دس هدوَػِ ّای تضسگی اػت کِ تخؾ ّای هختلف آى تِ  یک ساُ حل ػاصهاًی اػت ٍ کاستشد آى صیش کاستشاتضاس     
  ػاهاًِ پیام کَتاُ هؼتقل ًیاص داسًذ. تا اػتفادُ اص ایي اتضاس هی تَاى تی ًْایت صیشکاستش تا پٌل کاستشی تا اهکاًات ٍ ؿواسُ

ػاصهاى خَد اص هضایای تا تذٍى تحویل ّضیٌِ اهافی تِ   هؼتقل ایداد کشد ٍ دس اختیاس تخؾ ّای هختلف هدوَػِ قشاس داد
 ػاهاًِ پیام کَتاُ تْشُ هٌذ ؿًَذ.

 دػتشػی ّا، اػتثاس ٍ ؿواسُ ّای کاستش سا تٌظین ًوائیذ.دس ایي تخؾ ؿوا هی تَاًیذ 

 هنوی حساب کاربری:

 گشدؽ حؼاب: -1
 تا ایي اتضاس ؿوا هی تَاًیذ گشدؽ حؼاب ػاهاًِ خَد سا کٌتشل ًوائیذ.     

 
 گضاسؽ آهاسی : -2

تَاًذ  گضاسؽ آهاسی یکی اص اتضاسّای تؼیاس کاستشدی دس ػاهاًِ هذیشیت پیام کَتاُ اػت. کاستش تا اػتفادُ اص ایي اتضاس هی    
اسؽ ّضیٌِ ّای اًدام ؿذُ دس ّش سٍص ٍ هاُ سا سیض گضاسؽ اسػال ّا تش اػاع تاسیخ ٍ ؿواسُ هداصی سا هـاّذُ کشدُ ٍ گض

 سؽ دّی ًوَداسی سا ًیض داسد.ایي تخؾ قاتلیت گضا هـاّذُ ًوایذ.
 هـخلات کاستشی: -3

 دس ایي تخؾ ؿوا هی تَاًیذ اطالػات کاستشی خَد سا هـاّذُ ًوائیذ ٍ سهض ػثَس خَد سا تغییش دّیذ.
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