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معرفی قاصدک 

تولید 5 نرم افزار ثبت شده و دارای مجوز

انجام پروژه های اختصاصی و تخصصی 
نرم افزار در حوزه های مختلف

در اختیار داشتن سه دفتر مستقل و 
بیش از 100 نماینده در کشور

ارائه سرویس میزبانی وب سایت به 
بیش از 500 سایت اینترنتی

در اختیار داشتن سرورهای اختصاصی در داخل 
و خارج کشور جهت پوشش فنی نرم افزارها
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 معرفی سامانه پیام کوتاه 

سامانه پیام کوتاه شرکت سامانه ارتباطات قاصدک نرم افزاری توانمند جهت ارسال و دریافت و پردازش پیام کوتاه )SMS( است. کاربران این سامانه تنها یکبار 
با هزینه 50 هزار تومان بدون نیاز به هیچگونه سخت افزار و تجهیزات جانبی و تنها با استفاده از این نرم افزار و اتصال به شبکه اینترنت می توانند از تمامی امکانات 

سامانه جهت اطالع رسانی و سایر قابلیتهای ارائه شده با استفاده از پیام کوتاه به همراه یک شماره اختصاصی و بدون هزینه سالیانه بهرمند گردند.

    قبل از خرید سامانه پیام کوتاه، می توانید بصورت آنالین آن را ببینید و محیط آن را تجربه کنید! همه امکانات نسخه اصلی در نسخه آزمایشی وجود دارد با این 
تفاوت که نمی توانید با آن پیامکی بفرستید. 

      سامانه پیام کوتاه در نسخه های مختلف عرضه می گردد. هر نسخه نسبت به نسخه قبلی امکانات بیشتری دارد و قیمت آن هم اندکی بیشتر است. برای هر سامانه 
باید یک شماره اختصاصی هم دریافت نمایید که قیمت آن متناسب با تعداد ارقام آن متفاوت است.

هزینه پنل و شماره فقط یکبار و برای همیشه دریافت می گردد اما برای ارسال پیامک باید هربار سامانه به میزان دلخواه شارژ شود. 

 نسخه آزمایشی

 تعرفه ها و خرید آنالین
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    سامانه پیام کوتاه قاصدک با شماره شناسایی 204474 در شورای عالی انفورماتیک کشور به ثبت رسیده است.

گواهینامه ها 
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     سامانه پیام کوتاه قاصدک با شماره شناسایی 10/522 در مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد به ثبت رسیده است.

گواهینامه ها 



قاصدک
سـامـانه پیـام کوتـاه

sms.ghasedak-ict.com

چرا سامانه پیام کوتاه قاصدک؟ 

بیش از 
5000 

مشتري 

بیش از 
100 

نماینده

ارتباط مستقیم با مخابرات
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چرا سامانه پیام کوتاه قاصدک؟ 

 پشتیبانی اینترنتی و 
تلفنی در سـاعـات 
اداری و غیر اداری

اخذ مجوزهای الزم 
و قانونی برای بهره 
برداری از نرم افزار

ارائه نرم افزار بصورت 
مادام العمر و عدم نیاز به 

تمدید و هزینه مجدد 
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چرا سامانه پیام کوتاه قاصدک؟ 

امنیت کامل در نرم افزار 
و تعیین سطح دسترسی،  
برای عدم دسترسی به 
اطالعات و پیامک های 

کاربران

توسعه دائمی نرم افزار و 
استقبال از ایده های جدید 

برای توسعه نرم افزار

عدم محدودیت زمانی در 
مصرف اعتبار شارژ پیامک

پشتیبان گیری دائم از 
اطالعات برای تضمین 
عدم از بین رفتن آنها 

 فعال سازی
 سریع و آسان
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 وجود 
ماژول های متنوع 
 برای کاربری های

 ویژه 

به روزرسانی 
بانک اطالعات 

شماره های تلفن 
همراه

اختصاص یک 
شماره اختصاصی 

رایگان به شما

کاربری آسان 
با راهنمای 
نرم افزار

وجود نسخه رایگان 
اندروید سامانه

 امکان اتصال
 نرم افزارهای دیگر 

 به سامانه پیامک 
 از طریق وب

 سرویس

سررسید

مسابقات

نظرسنجی

سفارشی

 

وردپرس

استعالم
 سطح 

دسترسی

سامانه ای با امکانات کامل 
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تولید پنج
 نرم افزار ثبت شده
 و دارای مجوز از 
 جمله نرم افزار 

پیام کوتاه

انجام پروژه های 
اختصاصی و تخصصی 

نرم افزار در حوزه 
های مختلف

   سامانه پیام کوتاه قاصدک 
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در اختیار داشتن 
سه دفتر مستقل 
و بیش از 100 
نماینده در کشور

در اختیار داشتن 
سرورهای اختصاصی 

در داخل و خارج کشور 
جهت پوشش فنی

 نرم افزارها

ارائه سرویس 
میزبانی وب سایت 
به بیش از 500 
سایت اینترنتی

   سامانه پیام کوتاه قاصدک 
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با این سامانه شما می توانید با هر وسیله ای که در دسترس شماست  پیامک 
بفرستید، دریافت کنید و حتی پردازش کنید.
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   ارسال گروهی

ارسال گروهی پیامک به 

گروه خاصی از شماره  ها 

که قبال در دفترچه تلفن 

ثبت کردید.
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  ارسال منطقه ای

 ارسال

  پیامک به مناطق

  مختلف تعدادی

 از شهرها 

  به همراه 
نقشه شهر یا نام مناطق

همراه با تعداد شماره های موجود
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ارسال بر اساس پیش شماره و کد پستی

یکی دیگر از قابلیت های این سامانه 

امکان ارسال پیامک بر اساس پیش 

شماره مشترک تلفن همراه

یا پیش شماره کد پستی مشترک 

می باشد.
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ارسال پیام کوتاه بر اساس اصناف

 ازامکانات
  فوق العاده این سامانه ،
  بانک اطالعاتی شماره های
  اصناف است که قابلیت 

    ارسال  هدفمند را فراهم
 می سـازد. 

اصناف هر شهر

  تعداد شماره موبایل ها 

انتخاب شهر
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  ارسال پیام کوتاه  بر اساس سن و جنسیت

     جنسیت

      منطقه

نوع سیم کارت

           سن
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  ارسال هوشمند پیام کوتاه

ــما  ــت ش ــن قابلی ــط ای توس
بــا  متناظــر  توانیــد  مــی 
ــخصاتی را  ــماره، مش ــر ش ه
ــل  ــه  از قب ــتید ک ــم بفرس ه
ــه  ــل ب ــل اکس ــک فای در ی

ســامانه داده ایــد.

عنوان

مشخصات

شماره موبایل

نام
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    نمایش وضعیت پیامک های ارسالی و جستجو در آن ها 

جستجو در میان پیام ها

لیست پیام های ارسالی

وضعیت تحویل پیام
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    نمایش پیامک های دریافتی و مدیریت آن ها 

مدیریت پیام ها

لیست پیام های دریافتی

وضعیت تحویل پیام
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عضوگیری و جمع آوری شماره ها 
عضویت خودکار 

افراد در گروه های 
انتخابی شما

عضویت خودکار افراد در گروه های انتخابی شما

از طریق ارسال یک کاراکتر خاص

به شماره پیامکی 
شما

به شماره پیامکی شما
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  ارسال خودکار پیام تبریک تولد 

 با مشخص

 کـردن تاریخ تولد 

مشتریانتـان می توانید 

سالروز تولدشان را تبریک 

بگوئید.
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  پاسخگویی خودکار به پیام دریافتی 

برای هر پیام دریافتی، پاسخی بفرستید 

پیــام  متــن  بــه  توجــه  بــا  می خواهیــد  اگــر 
دریافتــی، پاســخی ارســال شــود بایــد شــرایط را 
ــاژول »پاســخگویی  ــد و از م ــر کنی اختصاصــی ت

هوشــمند« اســتفاده نماییــد. 

پاسخگویی 
هوشـــمند
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    باز ارسال پیام 

 قابلیت باز ارسال پیام های دریافتی، به
 شماره موبایل شما یا اشخاص دیگر

قابلیت باز ارسال پیام های دریافتی، به 
یک آدرس وب سایت

قابلیت باز ارسال پیام های دریافتی، به 
یک آدرس ایمیل
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   تنظیمات امنیتی 

 در هر بار 
ورود به سامانه 
برای شما پیامی  
ارسال می شود

می توانید 
ساعات مجاز 

ورود به سامانه   
را تعیین کنید

 تعیین کنید
 چه IPهایی اجازه 
ورود به سامانه را 

دارند
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     شارژ حساب : 

نحوه پرداخت را تعیین  کنید:

مبلغ مورد نظر جهت شارژ را وارد  کنید:

 مراجعه
 به بانک

اتصال به 
پرداخت اینترنتی 

بانک
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   ماژول نظرسنجی 

برای انجام یک 
نظرسنجی با بستر 

پیامک می توانید از 
این ماژول استفاده                                       

کنید. 
تعیین تاریخ شروع  و اتمام نظرسنجی

تعیین کاراکترهای گزینه های پاسخ

ارسال پیام خودکار برای تمام شرکت کنندگان در نظرسنجی

تعداد گزینه های  پاسخ

عنوان نظرسنجی
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   نتیجه نظرسنجی 

 پــس از پایــان
  نظرســنجی  نیز
  گزارشــی ارائــه

 می شود :

تفکیک 
پاسخ ها

 تعداد شرکت
 کنندگان

 تعداد پا سخ
 تکراری

 لیست 
شرکت کنندگان

نمودار
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برگزاری مسابقات 
پیامــکی و امــکـان 
انجام قرعه کشی با  
تعیین تاریخ شروع  و اتمام مسابقهاز مـاژول مسابقات 

تعیین کاراکترهای گزینه های پاسخ

ارسال پیام خودکار برای تمام شرکت کنندگان در نظرسنجی

تعداد گزینه های  پاسخ

عنوان مسابقه

   ماژول مسابقات 
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تفکیک 
پاسخ ها

 تعداد شرکت
 کنندگان

 تعداد پا سخ
 تکراری

نمودار

 لیست 
شرکت کنندگان

قرعه کشی
 نتیجه مسابقات 
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اگر می خواهید افراد دیگری در زیر مجموعه شما به سامانه پیام کوتاه قاصدک دسترسی داشته باشند 
می توانید از ماژول سطح دسترسی استفاده کنید.

وارد  
کردن 

مشخصات 
کارمند

تعیین 
اعتبار

تعیین سطوح 
دسترسی

   ماژول کارمندان و سطح دسترسی 
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      ماژول کارمندان و سطح دسترسی 

.اطالع یابیدآن ها و یا از لیست تراکنشات ببینید ارسالي کاربران را پیامک هاي مي توانید 

   زمان استفاده

           موجودی حساب

     نام کارمندان

تعداد ارسال
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   ماژول سررسید 

یادآوری موضوعی به مخاطبان در زمان خاص
 مشخصات

 گیرنده پیامک

انتخاب گروه

ایجاد گروه 
یادآوری

پیام یادآوری

  تعیین زمان یادآوری

   عنوان گروه
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    ماژول پاسخگویی هوشمند: 

امـکــــان پاسخــگـویی 
هوشــمند بــه پیــام هــای 

دریافتــی :

کلید واژه
پاسخ بر اساس کلید واژه

فایل اکسل
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   ماژول استعالم 

ماژول استعالم نسخه حرفه ای تر از 

پاسخگویی هوشمند که برای بررسی 

مواردی چون : 

اصـل یا تقبلي بودن محصول

اعالم نمرات مدارس و آموزشگاه ها 

و ... استفاده می شود.

کلمات کلیدی و 
پاسخ هادر یک فایل 

اکسل
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    ماژول وردپرس 

امکاناتی که این 
ماژول برای مدیریت 

 وردپرس فراهم
 می کند:

نام کاربران براي ارسال خبرنامه به آنها از طریق پیام کوتاهثبت 

ارسال پیامک تکي و گروهي

اتوماتیک مطالب به کاربرانارسال 

نوشته از طریق پیامکپیشنهاد 

رساني با پیامک در صورت انتشار نسخه جدید وردپرس اطالع 
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      ماژول های سفارشی  

ماژول سفارشی سازمان آموزش و پرورش

ماژول سفارشی شرکت صنایع الکترونیک ایران )لگرند(

ایــن امــکان وجــود دارد کــه 
بتــوان بر اســاس نیاز شــرکت 
هــا و ســازمانها خدمــات و 
ــرای  ــی ب ــای اختصاص ماژوله

ســامانه ایجــاد نمــود.

اطمینان از اصل یا تقلبی بودن 
محصول با ارسال کد خاص 

توسط کاربران و پاسخ از شرکت        

ارسال فیش حقوقی 
کارمندان با پیامک
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نسخه سامانه پیام کوتاه ویژه گوشی  های موبایل اندروید: 

رایگان
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مراحل خرید سامانه  

1-انتخاب سامانه 
مورد نظر با توجه 
مورد  امکانات  به 

نیاز:

هزینهنوع محصول 

نسخه پایه )ارسال ساده ،  ارسال گروهی ، ارسال زمان بندی ، دریافت، ارسال منطقه ای، 
ارسال صنفی و ... لیست کامل امکانات را اینجا ببینید( + شماره 14 رقمی اختصاصی 

1,000,000ریال
500,000 ریال

ماژول مسابقه و ماژول نظرسنجی
 500,000 ریال
250,000 ریال

ماژول پاسخگویی هوشمند
500,000 ریال
250,000 ریال

ماژول سررسید
500,000 ,1 ریال

750,000 ریال

ماژول استعالم 
1,000,000ریال
500,000 ریال

ماژول تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی
2,000,000 ریال
1,000,000 ریال
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• هزینه سامانه و شماره ها تنها یک بار از مشتری دریافت می گردد.

• در جشنواره فروش زمستانه و تا پایان دی ماه 1393، به همراه هر نرم افزار، همه شماره های ذیل بطور رایگان به 
شما اختصاص پیدا می کند:

    یک شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 3000
    یک شماره اختصاصی 14 رقمی با پیش شماره 5004 و یا 10 رقمی با پیش شماره 5002

    یک شماره عمومی 8 رقمی با پیش شماره 2000
• هریک از ماژول های تخصصی به همراه نسخه پایه به صورت جداگانه قابل خریداری می باشند.

• تخفیفات ارائه شده به مناسبت زمستان بوده و تنها تا پایان دی ماه 1393 برقرار می باشند.

هزینهنوع محصول 

ماژول ایمیل کاتالوگ
2,000,000 ریال
1,000,000 ریال

نسخه کامل سازمانی )نسخه پایه + کلیه ماژول ها(
8,000,000 ریال
4,000,000 ریال
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هزینهنوع شماره 

000ر250 ریالشماره 14 رقمی 

000ر000ر1 ریالشماره 12 رقمی 

000ر200ر1 ریالشماره10 رقمی 

000ر000ر2ریالشماره 9 رقمی )غیررند( 

حداقل 000ر000ر6 ریالشماره 8 رقمی )باتوجه به شماره انتخابی( 

پس از استعالم از مخابراتشماره های کمتر از 8 رقم 

نام تجاریشماره 021شماره 5000  شماره 1000شماره 2000 شماره 3000 

2 - انتخاب پیش شماره:
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پیش شماره میزان شارژ ریالی 
 50001

پیش شماره 
 5000

پیش شماره 1000 
و 3000 

پیش شماره 
2000

پیش شماره 
021

0  ≤ X < 500.000132135140150125

500.000 ≤ X < 4.000.000 127 130 135 145120

4.000.000 ≤ X < 15.000.000 122 125 130140115

15.000.000 ≤ X < 30.000.000 116 119 124134109

30.000.000 ≤ X < 50.000.000 107 110115 125100

50.000.000 ≤ X < 1.000.000.000 102 105 11012095

3 - خرید شارژ:

• قیمت هر پیامک با توجه به میزان شارژ شما طبق جدول باال محاسبه می گردد.

• محدودیتی در زمان استفاده از شارژ خریداری شده وجود ندارد.
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• هزینه ارسال هر پیامک با پیش شماره 2000، به دو روش Send Base و Delivered Base عرضه می گردد:

Send Base )بر مبنای ارسال(: در این حالت مبنای دریافت هزینه ارسال پیام کوتاه، ارسال پیام کوتاه به مخابرات می باشد و هزینه     
 پیام های نرسیده به گوشی به مشتری عودت داده نمی شود و تنها هزینه ارسال به شماره های فیلتر شده )Black List( به کاربر برگشت داده

 می شود. هزینه ارسال با پیش شماره 2000 در این حالت طبق جدول باال محاسبه می شود.
    Delivered Base )بر مبنای دریافت( : در این حالت مبنای دریافت هزینه، پیامک هایی است که به کاربران رسیده است و هزینه ارسال 
به شماره های فیلتر شده )Black List( و نرسیده به گوشی به حساب کاربر برگشت داده می شود )این سرویس تنها با پیش شماره 2000 عرضه 

می گردد(. هزینه ارسال با با پیش شماره 2000 در این حالت14 ریال بیشتر از جدول باال محاسبه می شود.

• هزینه دریافت پیام کوتاه تا حد ارسال رایگان می باشد.
• هزینه هر پیامک بر اساس میزان خرید کاربران محاسبه می گردد به عبارت دیگر هرچه میزان شارژ سامانه بیشتر باشد قیمت هر پیامک 
کاهش می یابد. به طور مثال اگر میزان خرید شما بین 50 تا 400 هزار تومان باشد در پیش شماره 1000 و 3000 هزینه هر پیامک 11 

تومان محاسبه می گردد.
• به کلیه خریدهای اعتبار، 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

• امکان ارسال پیام به دارندگان نرم افزار و اکانت وایبر )viber( بر روی گوشی های تلفن همراه )موبایل(، تبلت یا کامپیوترهای شخصی نیز 
وجود دارد. بر این اساس، متن هر پیام 1000 کاراکتر و تعرفه هر پیام70 ریال است.
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مراحل سفارش سامانه پیام کوتاه 

1- واریز وجه سامانه با توجه به جداول تعرفه ها )وجه سامانه می تواند به حساب واریز گردد یا بصورت آنالین پرداخت شود.(

3- تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک )اشخاص حقوقی: کپی روزنامه رسمی شرکت، اشخاص حقیقی: کپی کارت ملی و 
شناسنامه( مدارک فوق می تواند پست، ایمیل و یا فکس گردد.

2- تماس با واحد فروش شرکت از طریق تلفن ویا ایمیل و اعالم شماره فیش در این مرحله شماره شما رزرو شده و فرم ثبت نام 
برای شما از طریق ایمیل یا فکس ارسال می گردد.

پس از دریافت مدارک فوق همکاران ما سامانه شما را فعال کرده و اطالعات الزم را برای شما ایمیل و 

فکس می کنند. کلیه مراحل فوق می تواند در یک روز کاری صورت پذیرد.
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سواالت متداول 

آیا هزینه سامانه پیام کوتاه قاصدک یکبار پرداخت می شود؟
بله، هزینه فعال سازی تنها یکبار پرداخت می گردد و تنها هزینه شما بابت ارسال پیامک ها می باشد.

آیا دریافت پیام کوتاه هزینه دارد؟
خیر دریافت پیام کوتاه هزینه ندارد.

 آیا برای استفاده از سامانه پیام کوتاه نیاز به سخت افزار جانبی است؟

خیر، سامانه پیام کوتاه از طریق وب سرویس به مخابرات ایران متصل می باشد و از طریق شماره های1000 و 3000 ارسال و دریافت 

پیامک انجام می پذیرد.

 آیا محدودیتی در ارسال پیامک وجود دارد؟

خیر، شما با استفاده از اعتبار موجود در پنل خود می توانید به هر تعدادی که تمایل دارید، sms گروهی یا تکی ارسال کنید بدون اینکه 

محدودیت زمانی برای ارسال sms ها داشته باشید. 
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سواالت متداول 

 آیا با سامانه می توان به شماره های ایرانسل و تالیا پیامک ارسال نمود؟
 بله، خدمات سیستم ارسال پیام کوتاه برای این شماره ها هم وجود دارد.

 اعتبار پیامک مشتری تا چه مدت در حساب وی باقی می ماند؟
 محدودیتی در زمان استفاده از اعتبار وجود ندارد. 

 چگونه می توان از وضعیت پیامک های ارسالی مطلع گشت؟
 سیستم پیام کوتاه قاصدک به شما امکان مشاهده گزارش پیامک  های ارسالی )                         ( را می دهد. 

 آیا امکان ارسال پیام فقط در ساعات اداری شرکت وجود دارد؟
 خیر. در هر ساعت از شبانه روز می توانید نسبت به ارسال یا دریافت پیام کوتاه اقدام نمایید. 

Delivery Report

کدام نوع شماره و اپراتور قوی تر است؟
تقرییا تفاوتی بین شماره ها و اپراتورها وجود ندارد. البته در یک مقطع زمانی مثال ممکن است یکی از آنها سرعت باالتری در ارسال پیام 

کوتاه داشته باشد اما در کل تفاوت قابل مالحظه ای ندارند. 
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سواالت متداول 

دلیل اختالف قیمت شما با دیگران چیست؟
عوامل زیادی بر این موضوع موثر هستند. از جمله این عوامل آن است که بسیاری از شرکتهای ارائه دهنده سرویس پیام کوتاه، از ارائه یک 
شماره اختصاصی به شما پرهیز می نمایند و در واقع شماره شما با شماره های سایر مشتریان آن شرکت مشترک است. انجام این اقدام عالوه 

بر آنکه قانونی نیست باعث می شود برخی امکانات از جمله امکان دریافت پیام کوتاه نیز برای شما فراهم نباشد. 

کدام نوع شماره و اپراتور قوی تر است؟
تقرییا تفاوتی بین شماره ها و اپراتورها وجود ندارد. البته در یک مقطع زمانی مثال ممکن است یکی از آنها سرعت باالتری در ارسال پیام کوتاه 

داشته باشد اما در کل تفاوت قابل مالحظه ای ندارند. 

پشتیبانی سامانه پیام کوتاه به چه صورت است؟
پشتیبانی بصورت تلفنی، ایمیل و همچنین سیستم جامع پشتیبانی تعبیه شده در سامانه پیام کوتاه در تمام ساعات شبانه روز امکان پذیر است. 

 نحوه خرید شارژ )اعتبار پیام کوتاه( چگونه است؟
امکان خرید شارژ )اعتبار پیام کوتاه( هم بصورت آنالین از طریق خود سامانه پیام کوتاه و با استفاده از کارتهای بانکی )شتاب( و هم بصورت 

واریز وجه به بانک یا کارت به کارت و ثبت فیش آن در سامانه پیام کوتاه امکان پذیر است. 
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سواالت متداول 

آیا نسخه پایه امکان ارتقاء به نسخه کامل یا اضافه ماژول به آن را دارد؟
بله در هر زمان امکان ارتقاء به نسخه کامل یا اضافه ماژول وجود دارد و تنها هزینه ما به التفاوت آن دریافت می شود. 

 آیا هزینه پیامکهایی که بدلیل فیلتر بودن شماره موبایل گیرنده، به وی نمی رسد از حساب ما کم می شود؟
خیر، اگر بدلیل اینکه شماره موبایل گیرنده در لیست شماره های فیلتر شده از سوی مخابرات قرار دارد و پیام کوتاه به وی نمی رسد 

هزینه ای از شما کم نمی شود )هزینه آن به حساب شما برگشت داده می شود.( 

آیا امکان انتخاب شماره وجود دارد؟
بله شما می توانید شماره مورد نظر خود را پیشنهاد بدهید و در صورتیکه قبال توسط شخص دیگری رزرو نشده باشد قابل واگذاری به شما 

است. 

در هر دقیقه چند پیام ارسال می گردد؟
حدود صد هزار پیام کوتاه در هر دقیقه ارسال می شود. 

 آیا سامانه پیام کوتاه قاصدک یا شماره ام نیاز به تمدید ساالنه دارد؟
خیر. با یکبار خرید سامانه پیام کوتاه بصورت همیشگی می توانید از تمام امکانات آن بهره مند شوید. 
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سواالت متداول 

 امنیت اطالعات به چه صورت می باشد؟
 امنیت کامل در نرم افزار و حتی تعیین سطح دسترسی در شرکت قاصدک برای عدم دسترسی به اطالعات و پیامکهای کاربران بصورت کامل

پیش بینی شده است و به همین دلیل تاکنون هیچگونه مشکلی امنیتی از سوی هیچکدام از مشتریان سامانه پیام کوتاه قاصدک بوجود نیامده 
است.

چگونه می توان وب سایت و یا دیگر نرم افزار های شرکت / سازمان را به سامانه پیام کوتاه متصل نمود؟
شرکت سامانه ارتباطات قاصدک از طریق وب سرویس این امکان برای شما فراهم نموده است.

نحوه خرید سامانه به چه صورت است؟
 1- واریز وجه سامانه با توجه به جداول هزینه ها )وجه سامانه می تواند به حساب واریز گردد یا بصورت آنالین پرداخت شود.(  

2- تماس با واحد فروش شرکت از طریق تلفن ویا ایمیل و اعالم شماره فیش در این مرحله شماره شما رزرو شده و فرم ثبت نام برای شما 
از طریق ایمیل یا فکس ارسال می گردد.

3- تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک )اشخاص حقوقی: کپی روزنامه رسمی شرکت، اشخاص حقیقی: کپی کارت ملی و شناسنامه(. 
مدارک فوق می تواند پست، ایمیل و یا فکس گردد.

پس از دریافت مدارک فوق همکاران ما سامانه شما را فعال کرده و اطالعات الزم را برای شما ایمیل و فکس می کنند. کلیه مراحل فوق  می تواند در یک روز 
کاری صورت پذیرد. 
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مشتریان سامانه پیام کوتاه قاصدک 

دانشگاه والیتنمایندگی های بیمه رازیمجمع تشخیص مصلحت نظام

دانشگاه علوم پزشکی قزویننمایندگی های بیمه ایرانسرپرستی بانک ملی ایران

مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه عالمهنمایندگی ایران خودروسرپرستی بانک کشاورزی

موسسه آموزش عالی عالمه دهخداشرکت ملی نفت ایرانکارگزاری بانک اقتصاد نوین

موسسه اموزش عالی دانش پژوهان فرهنگدانشگاه تهراننمایندگی های بیمه البرز

موسسه انجمن عرفان اسالمیدانشگاه امام حسین )ع(نمایندگی های بیمه سامان

آموزشگاه دختران کرجدانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(روابط عمومي مرکز ارتباطات مردمي نهاد ریاست جمهوري

آموزشگاه علمی آزاد دکتر حسابیدانشگاه آزاد اسالمی قزویناستانداری گیالن

مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعتدانشگاه آزاد اسالمی واحد مشکین شهراستانداری همدان

پژوهشکده امام خمینی )س( و انقالب اسالمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد نیک شهراستانداری قزوین

پژوهشکده خاک وآبخیزداریدانشگاه پیام نور قره آغاجاستانداری کهگلویه وبویر احمد

موسسه پژوهشگران سالمتدانشگاه گنبد کاووسنمایندگی های بیمه توسعه
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شهرداری قزویناداره آموزش و پرورش استان قزوینمرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری شیراز

شهرداری محمدیهاداره آموزش و پرورش لندهفرهنگسرای رسانه

شهرداری گلشن اداره کل فنی حرفه ای استان تهرانکانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران

شهرداری تاکستاناداره کل فنی حرفه ای استان البرزاداره آب فاضالب روستایی استان تهران

اداره کار استان قزوینسازمان صنایع و معادن استان قزوینهیئت مرکزی گزینش جهاد کشاورزی

اداره بازرگانی قزوینسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوینمدیریت جهادکشاورزی داراب

اداره کل اوقاف شوشسازمان تبلیغات استان قزوینشرکت مهندسی آب و فاضالب ایران

اداره کل تعاون خراسان رضویسازمان تبلیغات اسالمی استان کردستانشرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

اداره کل تعاون روستایی استان فارساتاق بازرگانی خرم آبادشرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

اداره کل تعاون استان قزوینسازمان تبلیغات اسالمی پاکدشتاداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان

اداره تعاون پاکدشتسازمان تبلیغات اسالمی مرنداداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان

اداره کل تربیت بدنی استان قماداره کل گمرک استان قزویناداره کل دادستانی استان قزوین

اداره کل زندانهای استان قزوینسازمان تامین اجتماعی قزویناداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادئویی جنوب
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انجمن سینمای جوانان ایرانشرکت خودروسازی ستاره نیک آریااداره کل تربیت بدنی شهرستان آبیک

جبهه هنرهای زیباکارخانجات تولیدی و صنعتی ویستراداره کل کمیته امداد خمینی )ره( چهار محال بختیاری

سازمان نظام مهندسی استان قزوینشرکت البرز دارواداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس قزوین

کانون وکال ، مشاوران حقوقی و کارشناسان استان قزوینشرکت داروسازی جابرابن حیانسازمان نوسازی و بهسازی قزوین

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستانشرکت پارسه الکترونیک ستایشسازمان اتوبوسرانی قزوین و حومه

انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان قزوینشرکت کنتور سازی ایرانسازمان تاکسیرانی قزوین و حومه

کانون کاردان های فنی ساختمان استان قزوینشرکت صنایع الکتریک البرزسازمان پایانه های استان قزوین

تعاونی تاکسیرانی قزوینشرکت لوازم خانگی کنسازمان بسیج سازندگی استان قزوین

تعاونی سهام عدالت شهرستان رباط کریمشرکت زرین شیشههالل احمر بویین زهرا

تحادیه دامداران قزوینشرکت ماکیان منطقه آزاد چابهاربیمارستان امام خمینی )ره( بندرترکمن

اتحادیه کامپیوتر قزوینشرکت الگوریتم پویامرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان

کانون انسان پاک زمین پاکتعاونی مسکن شماره 4 کارکنان وزارت کشورشرکت پترو پارس

اتحادیه صنف فروشندگان چوب و تخته تهرانفروشگاه زنجیره ای رفاه قزوینمجتمع فوالد کویر
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نمایندگی ایران خودروتعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز همااتحادیه انجمن های علمی اموزشی معلمان فیزیک ایران

دانشگاه آزاد نجف ابادفرمانداری شهرستان قروهفروشگاه زنجیره ایی هوم لند

دانشگاه پیام نور نجف آباد سازمان نظام مهندسی استان کهگلویه و بویراحمدانجمن خوشنویسان استان قزوین

بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشورسازمان نظام مهندسی قزوینحزب موتلفه اسالمی قزوین

اتحادیه صنف مشاورین امالک تهرانسازمان نظام مهندسی زنجانرایحه خوش خدمت قزوین

اتحادیه ورقکاران قزویناداره محیط زیست استان قزوینانجمن سینمای قزوین

شرکت یونولیور ایرانمرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوینحوزه هنری استان قزوین

شرکت پاکدشت بتنجهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهراندفتر نخبگان استان قزوین

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتینهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد بیرجند روزنامه والیت

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه تهرانسازمان امالک و مستغالت شهرداری تهرانپست بانک قزوین

سازمان قضایی نیروهای مسلحشرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بهشهر و حومهفرمانداری ابهر

بیمارستان رازیروابط عمومی و امور بین الملل استانداری یاسوجفرمانداری تاکستان

شرکت تهویه دانان تهرانشرکت تعاونی مصرف صنایع هواپیمایی بخشداری کهریزک 
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معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیالنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکلینیک شنوایی شناسی آویتا

شرکت بهره برداري از شبکه هاي آبیاري فارسهیئت ووشو استان قزوینکانون ارتباط تصویر کهربا

شرکت جاده رانان جاریهشرکت ارتقا ء سالمت سالمخانه سرود انقالب اسالمی

مجتمع آموزشی حبیب ابن مظاهر ایثارگران مرودشتتعاونی مسکن کشاورزیشرکت بامبو پارسیان

مرکز بهداشت و درمان شهرستان قروهشرکت مروارید ارسبارانشرکت تک نوع خاورمیانه

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوینشهرداری یاسوجاداره کل شاهد و ایثارگران دانشگاه تهران

شرکت نمانگر بین المللشرکت تجهیزات صنعتی پیشگاممدرسه صالح

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریانشرکت آریا پژوان نوینشرکت کارگزاری شاخص سهام

مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی گیالن نظام صنفی کارهای کشاورزیشرکت آوند خط لوله

پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه شمال کشورهیات ورزش دانشگاهی استان البرزجهاد دانشگاهی قزوین

دانشگاه گیالنگروه کاالی صنعتی نیک نژادشرکت پارالر وطن

گروه صنعتي کایکوشرکت انتقال گاز ایراناتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

اداره کل کتابخانه های استان قزوین شرکت صنایع الکترونیک کرجشرکت توسعه ایمنی پارس 
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تعاوني مسکن خلبانان و مهندسین پرواز " هما "شرکت کاوه خودرو سایپا

نظام مهندسی ساختمان کهگلویه وبویراحمدشرکت تراز آب الوند

فرمانداری شهرستان قروهدفتر امام جمعه سلطانیه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوینبنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کردستان

مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزویندادگستری کل استان قزوین

جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود

نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد بیرجندجامعه مراکز پذیرایی کیش

اداره امور مالیاتی کرمانشاهشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان

سازمان هواشناسی استان قزویناداره تربیت بدنی دانشگاه بیرجند

سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران دانشگاه آزاد قزوین واحد فناوری اطالعات

معاونت صید و بنادر ماهیگیري شیالت خوزستانستاد بازسازی عتبات عالیات استان تهران

اداره آموزش و پرورش شهرستان البرز 
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تماس با ما 
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