
 
 

 

 ( 10 ماه سال بروز شده در آذر  ( :شامل موارد زیر می باشد اطالعات این فرم
 

 مکانات و قابلیت های سامانها 

 تعرفه خطوط 

 تعرفه پیامک 

 نکات و سواالت متداول 

 

 

 

 

 مکانات سامانه نمایندگیا

 
 عدم دریافت هزینه بابت فروش پنل های کاربری 

 امکان ایجاد نامحدود کاربر 

 نرم افزار بر روی دامنه اختصصاصی شما ارائه 

 نیاز به هاستینگ ودر نظر گرفتن مسائل پشتیبان گیری از داده هاعدم  

 امکان اتصال سامانه به درگاه های پرداخت الکترونیک بانکی 

 به روز رسانی سامانه رایگان بدون پرداخت هزینه 

 ارائه قیمت مناسب پیامک بدون سرمایه گذاری 

 9222پشتیبانی از خطوط  

  1222پشتیبانی از خطوط  

 0222ز خطوط پشتیبانی ا 

 52229پشتیبانی از خطوط  

 52221پشتیبانی از خطوط  

 52224پشتیبانی از خطوط  

 (ارسال تفکیک جنسیت و سن  ) پشتیبانی از بالک پردیس همراه اول 

 تهران 219پشتیبانی از خطوط  

 ( نام تجاریارسال با  ) BTS –پشتیبانی از ارسال به دکل  

 روزساعت شبانه  14فعال سازی آنالین ولحظه ای خطوط درخواستی در  

 امکانات متنوع در سامانه 

 ارائه سرویس پایدار 

 ارائه قرارداد معتبر 

 عدم نیاز به هزینه تمدید در صورت داشتن فعالیت مناسب از طرف نماینده 

 ارائه پیشنهاد های تشویقی برای نمایندگان فعال 

 ساعته در تمام طول ایام سال 14پشتیبانی  
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 ماژول نمایندگی

 
گزارشات              

تعرفه ها           

بسته ها          

         شماره ها        

کاربران           

پرداخت ها           

پیام ها             

لوگوها             

تیکت ها             

تعرفه شماره             

تنظیمات             

شماره های آزاد             

خریدهای شماره             

مدیریت مدارک             

ارسال های جنسیت            

        ارسال های دکل ایرانسل

ارسال های انبوه            

فروش کارت شارژ            

مرکز آپلود      

گزارش تغییرات           

 ایجاد نامحدود کاربر 

 ارائه نماینده با خرید الیسنز هنمایند ایجاد نامحدود  

 تصاصیدامنه اخ 

 امکان تعریف لوگو 

 نماینده  کپی رایت 

 بخش مدیریت مالی 

 بخش ایجاد درگاه پرداخت آنالین 

 بخش مانیتورینگ پیامک های ارسالی 

 

 

 

 

 

 

 

 09365728402: تلفن
Smsniaz: ایتوب س .ir 



 
 

 

 کاربری های ماژول
 

 پیامک ارسال

 متناظر ارسال  

 فلش ارسال  

 هوشمند ارسال  

 زماندار ارسال  

 ) له ای، کدپستی، مشاغل ک محبان  ( -کشوری  ارسال            

 وپ ارسال            

 ویزیت کارت ارسال            

 ارسال جنسیت و سن            

 BTSارسال دکل             

 ارسال کدپستی ایرانسل            

 پیام های دریافتی            

 پیام های ارسالی            

 پیام های حذف شده            

 دفترچه تلفن            

 سنجی و مسابقه نظر            

 ارسال از موبایل            

 پیامک مناسبت            

 کد خوان            

 کاربران         

 افزودن به دفترچه تلفن از موبایل            

 منشی پیامک            

 کارت شارژ تلفن همراه            

 انتقال پیامک            

 ایمیل پیامک            

 فیلتر پیامک            

 تیکت ها            

 راهنمای سامانه            

 تغییر رمز            

 متون سریع            

 فرضتنظیمات پیش            

 انتقال ترافیک            

 تراکنش های مالی            

 سفارش شماره            
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 اکسل از ارسال 

 متنی فایل از ارسال 

 بخش سواالت متداول 

 محاسبه تراکنش ها بر اساس عدد 

  9222خطوط  سفارش آنالین  

 (ای لحظه سازی فعال)  0222خطوط   آنالین سفارش  

 (ای لحظه سازی فعال)  52229خطوط   آنالین سفارش    

 (ای لحظه سازی فعال)  52221خطوط   آنالین سفارش    

 پیامک های ارسالی خروجی اکسل 

 گروه مخاطبین 

 ارسال هوشمند دفترچه تلفن 

 ارسال گزارش دوره ای 

 گزارش لحظه ای ارسال و دریافت 

 سرویس وب 

 موبایل از سامانه کنترل و پیامکی ویژه های سرویس 

 URL 

  افزونه های ارسال پیامک (WHMCS پرستا شاپ، ورد پرس ، ،Freer ) 

  نمونه کدهای ارسال و دریافت پیامک به زبان هایPHP  ،VB.net   ، C# 

  در محیط وب و ویندوز  و دریافت پیامکنمونه کدهای ارسال 
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 :اپراتورهای طرف قرارداد
 

 9222 اپراتور 

 1222 اپراتور 

 0222 اپراتور 

 52229 اپراتور 

 52221 اپراتور 

 52224 اپراتور 

 یها دکل  از طریق ارسال BTS ( ایرانسل ) 

  تهران 219خطوط 

 

 :پیامک تعرفه

 ریال 11 ثابت صورت به9222  خطوط پیامک تعرفه 

 ریال   ثابت صورت به 1222 خطوط پیامک تعرفه 

 ریال 12ثابت  صورت به 0222 خطوط پیامک تعرفه 

 ریال 95 ثابت صورت به 52229 خطوط پیامک تعرفه 

 ریال 95 ثابت صورت به 52221 خطوط پیامک تعرفه 

 ریال 97 ثابت صورت به 52224 خطوط پیامک تعرفه 

 ریال 99 ثابت صورت به  219 خطوط پیامک تعرفه 

 ریال 99 به صورت ثابت دکل ایرانسل ارسال به تعرفه 
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تعرفه خطوطجدول   

 

 

 :9222  تعرفه خطوط اپراتور
 

 کاربران نمایندگان مستقل نمایندگان انحصاری
:ارقام :نمونه  شماره  :ردیف   

 

رشیغیر سفا   سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی 

- - 192.222 300.000 190.222 322.222 94 9222XXXXXXXXXX 9  

- - 450.000 700.000 450.222 752.222 90 9222XXXXXXXXX 1  

- - 750.000 1.452.222 750.222 9.400.222 91 9222XXXXXXXX 0  

- - 1.322.222 2.352.222 9.450.222 2.350.222 99 9222XXXXXXX 4  

- - 1722.222  3.450.222 1.900.222 3.600.222 92 9222XXXXXX 5  

- - 2.350.222 4.522.222 1.550.222 4.500.222 1 9222XXXXX 8  

- - 3.002.222 6.002.222 0.250.222 6.022.222 8 9222XXXX 1  

- - - - - - 1 9222XXX 8  

- - - - - - 8 9222XX 1  

 

 

 

 0222تعرفه خطوط اپراتور 
 

 

:ارقام کاربران نمایندگان مستقل نمایندگان انحصاری :نمونه  شماره  :ردیف   

- 200.000 220.222 94 02221888XXXXXX 9 

- 850.000 122.222 91 02221888XXXX 1 

- 1.150.000 9.122.222 92 02221888XX 0 

- - - 1 022219XXX 4 

- - - 8 0222XXXX 5 
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 52229 تعرفه خطوط اپراتور
 

 

:ارقام کاربران نمایندگان مستقل نمایندگان انحصاری :نمونه  شماره  :ردیف   

- 150.000 150.222 94 52229000XXXXXX 9 

- 190.000 200.000 90 52229000XXXXX 1 

- 272.222 272.222 91 52229000XXXX 0 

- 460.000 462.222 99 52229000XXX 4 

- 115.000 9.150.000  92 52229000XX 5 

- 4.522.222 5.622.222 1 52229000X 8 

 

 
 

 52221تعرفه خطوط اپراتور 
 

 

:ارقام کاربران نمایندگان مستقل نمایندگان انحصاری :نمونه  شماره  :ردیف   

- 120.000 122.222 94 52221888XXXXXX 9 

- 192.222 192.222 90 52221888XXXXX 1 

- 250000  252.222 91 52221888XXXX 0 

- 490.000 492.222 99 52221888XXX 4 

- 110.000 9.122.222 92 52221888XX 5 

- - - 1 52221XXXX 8 

 
 

 219تعرفه خطوط اپراتور 

 
 

:ارقام کاربران نمایندگان مستقل نمایندگان انحصاری :نمونه  شماره  :ردیف   

- 1.322.222 1.322.222 9  19XXXXXXXX 9 

 :نکات
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 مدت زمان تکمیل فرآیند درخواست شماره

 

 روز کاری 9در  – 9222خطوط 

 روز کاری 9در  – 0222خطوط 

 به صورت آنالین و ثبت آنی -غیر انتخابی   0222خطوط 

 به صورت آنالین و ثبت آنی – 52229خطوط 

 به صورت آنالین و ثبت آنی – 52221خطوط 

 به صورت آنالین و ثبت آنی – 52224خطوط 

 ساعت کاری 48تا  14  – 219خطوط 
 

 

 9222خطوط 

 .قابل سفارش می باشد( 9222رقم بعد از  92) رقم  94تا  9222خطوط اپراتور 

سفارشی در نظر گرفته می شود، و در صورتی که ارقام از طریق اپراتور  9222را داشته باشد در اپراتور  9222در صورتی که کاربر تمایل به انتخاب اعداد بعد از 

 .ارشی خواهد بودمربوطه به صورت رندم اعالم شود غیر سف

 .قابل ذکر است برای سفارش خطوط غیر سفارشی، استعالم می بایست از بخش تیکتها انجام شود

 
 

 0222خطوط 

 .قابل سفارش می باشد  022210و   022211،  022219از سرشماره های  0222رقمی مسیر  1خط 

 .رقمی امکان پذیر نمی باشد 99و  90امکان سفارش خطوط  0222از مسیر 

 .امکان پذیر است 02229000و   02221888بر اساس سرشماره بوده و هم اکنون از سرشماره های  0222استعالم خطوط 

 . رقمی بر اساس نوع شماره از طرف اپراتور اعالم می شود 8و  1تعرفه خطوط 

بی از سرشماره می باشد به صورت فوری یک خط اختصاصی سفارش نمایندگان و کاربران گرامی می توانند همواره از خطوط پیش فرض خریداری شده که غیر انتخا

 .دهند

 

 95222خطوط  

 . انجام می شود  52229000از سرشماره  52229استعالم خطوط 

 .فرآیند ثبت این خطوط به صورت فوری می باشد

 .رقمی مسیر نمی باشد 8 - 1 – 8امکان سفارش خطوط   52229از سرشماره 

 .بر روی این خطوط امکان پذیر می باشد( تفکیک جنسیت و سن ) مراه اول امکان ارسال پردیس ه
 

 15222خطوط  

 . انجام می شود 52221000و   52221888از سرشماره  52221استعالم خطوط 

 .فرآیند ثبت این خطوط به صورت فوری می باشد

 (استعالم می بایست از بخش تیکتها انجام شود )  .ده خواهد شدرقمی در این اپراتور موردی می باشد و بعد از استعالم پاسخ دا 1و  8،  1تعرفه خطوط 

 .بر روی این خطوط امکان پذیر می باشد( تفکیک جنسیت و سن ) امکان ارسال پردیس همراه اول 

 

 45222خطوط  

 . انجام می شود  52224000از سرشماره  52224استعالم خطوط 

 م می شودروز کاری انجا 9ت این خطوط در فرآیند ثب

 (استعالم می بایست از بخش تیکتها انجام شود )  .ده خواهد شدرقمی در این اپراتور موردی می باشد و بعد از استعالم پاسخ دا 1و  8،  1تعرفه خطوط 

 .بر روی این خطوط امکان پذیر می باشد( تفکیک جنسیت و سن ) امکان ارسال پردیس همراه اول 

 

 (تلفن ثابت تهران )  219خطوط 

 پیش جای به ترتیب بدین و بپردازند پیامک دریافت و ارسال به ، پنل  طریق از و خود ثابت تلفن  شماره با توانند می ثابت تلفن مشترکین سرویس، این واسطه به

 مثال عنوان به. ببرند کار به فرستنده، شماره عنوان به 219 شماره پیش همراه به را خود کار و کسب تلفن ثابت شماره ،0222 و 1222 ،9222 مجازی های شماره

 می سرویس متقاضیان.  نمایید دریافت را مخاطبین پیامک و ارسال را خود های پیامک 21988910120 شماره از میتوانید 922288910120 شماره جای به

 .نمایند خود ثابت خط سفارش به اقدام نمایندگی یا کاربری پنل خرید و نام ثبت فرم تکمیل از پس توانند
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 : حقیقی خط سفارش جهت نیاز مورد مدارک 

 

 خط صاحب ملی کارت کپی -9

 خط مالک نام به ثابت تلفن قبض آخرین کپی و اصل -1

 (در مرحله سفارش فرم ارائه می شود )  آن بارگذاری و نام ثبت فرم تکمیل و دانلود -0

 
 

 : PRI خطوط و حقوقی خط سفارش جهت نیاز مورد مدارک 

 

 خط صاحب ملی کارت کپی -9

 خط مالک نام به ثابت تلفن قبض آخرین کپی و اصل -1

 زیر فرم توسط آن بارگذاری و نام ثبت فرم لتکمی و دانلود -0

 شرکت رسمی روزنامه آخرین ارسال -4

 شرکت تاسیس آگهی ارسال -5

 شرکت نماینده نامه معرفی ارسال -8

 

  

 :قابل توجه نمایندگان

 ،52221000  ،52229000 های  از سرشمارهرقمی انتخابی  94خط اختصاصی  سهدر طرح تشویقی حمایت از نمایندگان در هنگام عضویت از بخش ثبت نام آنالین 

 .به صورت رایگان به کاربر مربوطه اهدا خواهد شد 52224000

 

 :نحوه خرید خطوط

 .در صورتی که کاربر جدید می باشید حسب نوع سامانه یک خط اختصاصی در سامانه شما فعال می شود

خط اختصاصی دیگری تهیه نماید برای خرید و فعال سازی می بایست از  بعد از دریافت سامانه، کاربر و یا نماینده قادر خواهد بود از هر اپراتوری که مد نظر دارد

به بخش تنظیمات مراجعه سپس گزینه سفارش شماره را انتخاب نماید و مراحل سفارش را از اپراتور مورد نظر ( بعد دریافت رمز و اطالعات ورود به سامانه ) سامانه 

 .انجام دهد

 

ه حق مالکیتی را برای خریدار ایجاد نکرده و صرفا به معنای ارائه خدمات ارسال و دریافت پیامک به صورت انحصاری جهت واگذاری شماره مجازی هیچ گون :تذکر

پس از گذشت یکسال هزینه فعال سازی اولیه . خواهد داشتخریدار از طریق شماره مذکور می باشد و منوط به پرداخت هزینه فعال سازی برای مدت یکسال اعتبار 

در صورت خاتمه قرارداد فعلی و عدم انعقاد قرارداد جدید به هر دلیل فروشنده هیچ تعهدی نسبت به شماره های . تمدید برای یکسال دیگر وجود داردامکان 

 .واگذار شده نخواهد داشت

 




