
 

 

 

 هب ساماهن هوشمند ایپم کواته موسسو آموزش عالی ایپم SMSفرمت ارسال 

 smsارسال فزمت  (0

Sms   number 

 sms   1 : هثال 

يعٌي فزهت اعالم ًوزٍ را بَ هي اعالم کي 

.  هي باضذ100 الي 1 ضوارٍ اس 

 

 :   1اعالم نمزه  (1

Mark   term 

   mark  862:     هثال 

.   يعٌی ًوزات تزم دّم ُطتاد ّ ضص را اعالم کي 

 

  :                                                            2اعالم نمزه  (2

                    Lecture Mark      

  Mark   400301:   هثال 

.  را اعالم کي 400301يعٌی ًوزٍ درص با کذ 

 

 :   3اعالم نمزه  (3

                                                                        mark    Lectname 

    markهعا :       هثال 

. درّى اسن آى باضذ" هعا " يعٌی ًوزٍ درص يا درسِايی کَ کلوَ 

 

:    روش اول اعالم گزوههاي درسي ارائه شذه  ( 4  

                                            lecture Group                                                           

    Group 400301:     هثال 

  را ارسال هيکٌذ 400301گزُِّای ارائَ ضذٍ درص با کذ  



 

 

:       روش دوم اعالم گزوههاي درسي ارائه شذه ( 5

                                                  Group   Lectname     

      Groupهعا  :      هثال 

. در ًام درص ّجْد داضتَ باضذ" هعا " گزُِّای ارائَ ضذٍ درص يا درسِائي کَ کلوَ 

 

:       روش سىم اعالم گزوههاي درسي ارائه شذه ( 6

                                                  Group   lecture  no     

      Group    6  400301:      هثال 

 را اعالم هيکٌذ 400301 درص با کذ 6هطخصات کاهل گزٍّ 

 

( :                                  ثبت نام تزمی ) اخذ درس  ( 7

                          Add   Lecture   no 

     Add   400301   12:         هثال 

.  را بزاي هي اخذ کي ّ ًتيجَ را گشارش کي400301يعٌی گزٍّ دّاسدٍ درسی با کذ 

 

(:        ثبت نام تزمی ) حذف درس  (8

                                                                                    del   Lecture    

        del   400301:         هثال 

.  را اس ثبت ًام تزهي هي حذف کي ّ ًتيجَ را گشارش کي400301يعٌي در با کذ 

 

دریافت مبلغ شهزیه ثابت   : امىر شهزیه  ( 9 

ConstFee   

                                                          Constfee: هثال 

يعٌي ضِزيَ ثابت هي را بذٍ 

 

دریافت مبلغ شهزیه متغیز : امىر شهزیه  (  10

Term   VarFee 

 

 را بذٍ 862     يعٌي ضِزيَ هتغييز تزم  Varfee  862: هثال 



 

 

 

دریافت مبلغ کل شهزیه   : امىر شهزیه  (11

                                                  Term  Fee 

 را بذٍ 852  يعٌي کل ضِزيَ قابل پزداخت تزم Fee   852: هثال 

 

دریافت مبلغ تخفیف     : امىر شهزیه  (12

                                                                Term  Takhfif 

 هي را بفزست 852 يعٌي هبلغ تخفيف تزم  Takhfif  852: هثال 

 

دریافت مبلغ تقسیط   : امىر شهزیه  (13

Taghsit   Term 

 هي را بفزست 861  يعٌي هبلغ تقسيط تزم Taghsit  861: هثال 

 

دریافت بذهی به دانشگاه    : امىرشهزیه  (14

Term   Debt 

 را بذٍ 862   يعٌي هبلغ بذُي هي را تا تزم  Debt  862: هثال 

 

       1دریافت تاریخ امتحان  (15

Test – Lecture 

                                     2دریافت تاریخ امتحان  (16

     Test – Lectname  

  Test –هعا :  هثال 

. درّى اسن درص باضذ" هعا"          تاريخ اهتحاى درسی کَ کلوَ 

 :        1محل تشکیل کالس  (17

  Place – Lecture 

 :  2محل تشکل کالس  (18

  Place – Lectname 

 : 1استاد درس  (19

 Teacher - Lecture  



 

 

 : 2استاد درس       

 Teacher – Lectname 

 

 Limit                                                             : دریافت محذودیت ثبت نام  (20

 

    Ramz-  رهش فعلی – رهش جذيذ –                         رهش جذيذ : تغییز رمز عبىر (21

 

 Nezam                                                        :دریافت وضعیت نظام وظیفه  (24

 

                                      Faraghat                                                                      : مزاحل فزاغت  (25


