
 SMS.irبه سامانه پیام کوتاه  WHMCSطریقه اتصال 

 مرحله اول : نصب افزونه بر روی هاست -

، وارد کنترل پنل مدیریت سایت خود SMS.irپس از دریافت فایل افزونه از سایت و یا بخش کتابخانه های سامانه پیام کوتاه 
 در هاستینگ خود مراجعه کنید. public_html/modules/addonsشوید. پس از ورود، به مسیر 

ختم  addonsتوجه کنید که ممکن است این مسیر در کنترل پنل های مختلف، تفاوت داشته باشد. اما در نهایت به پوشه 
 می گردد.

 فایل دانلود شده را در این پوشه آپلود نمایید و آن را از حالت فشره خارج نمایید. توجه کنید که مسیر را تغییر ندهید.

 
 مرحله دوم : فعالسازی افزونه -

 شوید. System settingsخود شوید. پس از ورود وارد  WHMCSوارد کنترل پنل 

 



 را انتخاب نمایید. Addon Modulesگزینه 

 
در صورتی که در پوشه درست افزونه را از حالت فشرده خارج کرده باشید، افزونه در این صفحه قابل نمایش می باشد. بر روی 

Activate .کلیک نمایید 

 
 Fullاست، کلیک نموده و تیک گزینه  Activateکه روبروی گزینه  Configureسازی افزونه، بر روی گزینه  Activeپس از 

Administrator .را بزنید 



 
 کلیک نمایید. sms.ir V2، بر روی نام Addonsاز نوار باالی سایت و از زیرمنوی 

 
 ارد کردن کلید وب سرویس و شماره خط اختصاصی خود در این قسمت می باشد.آخرین مرحله فعالسازی، و

 ز منوی برنامه نویسان کپی نمایید.خود را پس از ورود به سامانه پیامک، ا API KEYکلید وب سرویس یا 

 
 با موفقیت انجام می گردد. WHMCSبا  SMS.irبه این ترتیب اتصال سامانه پیام کوتاه 

 تنظیم حالت های ارسال پیامکمرحله سوم :  -

 می توانید حالتهایی که می بایست پیامک برای ادمین )ها( و یا کاربران ارسال شود را تنظیم نمایید. Templatesاز تب 

 کلیک نمایید. New Templateبرای این کار بر روی 

 
 ود:در صفحه ای که برای شما باز می گردد، گزینه های زیر به شما نمایش داده می ش

 ( : یک نام دلخواه برای قالب خود تنظیم نمایید.Template Nameنام قالب ) -1
)برای ارسال پیامک به کاربر(: قراردادن این تیک به معنای استفاده از قالب های پیامک سریع است  Fast Sendتیک  -2

قالب را ثبت نمایید. باید شناسه  User Messageکه از خط های خدماتی انجام می گردد. در این صورت در قسمت 
اگر تیک را نزنید، باید کل متن مورد نظر خود را در فیلد وارد نمایید، و توجه کنید که ارسال آن از خط اختصاصی شما 

 انجام می گردد.



)برای ارسال پیامک به ادمین(: قراردادن این تیک به معنای استفاده از قالب های پیامک سریع  Fast Sendتیک  -3
باید شناسه قالب را ثبت  Admin Messageهای خدماتی انجام می گردد. در این صورت در قسمت  است که از خط

نمایید. اگر تیک را نزنید، باید کل متن مورد نظر خود را در فیلد وارد نمایید، و توجه کنید که ارسال آن از خط 
 اختصاصی شما انجام می گردد.

 ست که در چه زمانی باید پیامک ارسال شود.: این گزینه نشانگر آن ا ONگزینه انتخابی  -4

 
 با تنظیم هر یک از موارد فوق، در زمان اتفاق افتادن آن رویداد، پیامک برای کاربر و یا ادمین ارسال می گردد.


