
 به نام خدا

 نحوه ثبت تخفیف آموزش

  1399/2/6تاریخ انتشار: 

الزم است که ابتدا گروه های تخفیف موردنظر که  در سیستم وجود دارد برای ثبت تخفیف روش چند
فرهنگیان تخفیفی با عنوان فرهنگیان و مقدار خانواده ید برای می خواهرا تعریف نمایید. بطور مثال 

درصد تعریف نمایید که به این منظور باید به منوی بخش مالی، تنظیمات مالی، مدیریت  20تخفیف 
اقدام به تعریف گروه  ،گروه های تخفیف مراجعه نموده و با استفاده از کلید + موجود در این فرم

 تخفیف نمایید. 

 

 برای گروه تخفیف انتخاب نموده اید را وارد نمایید. در قسمت عنوان، نامی که

 100تا0ید بین می کنوارد نمایید. اگر عددی که وارد  درصد/مبلغ تخفیفمقدار تخفیف را نیز در فیلد 
 .می شودباشد بعنوان مبلغ تخفیف در نظر گرفته  100باشد، بعنوان درصد و اگر بیشتر از 

وجود دارد که به  بصورت پیشفرض دستی در سیستمیک گروه تخفیف با عنوان تخفیف نکته: 
 صورتی کههر درصد و مبلغی که مایل هستید را وارد نمایید و در  می توانیدهنگام ثبت تخفیف 

 از آن استفاده نمایید. می توانیدمایل به تعریف گروه تخفیف نبودید 

 

 

 



 روش های ثبت تخفیف: 

ثبت نام بعد از  ارد؛ قبل از ثبت نام در کالس،تخفیف در سیستم وجود د ثبتامکان صورت  دوبه 
 در کالس.

به بخش مالی، تنظیمات مالی، مدیریت تخفیف ها مراجعه  قبل از ثبت نام در کالس: (1
 ید + کلیک نمایید.سپس روی کل نمایید.

 
همه برای  تخفیف یا کد تخفیف ،قبل از ثبت نام در کالس می توانیداین فرم با استفاده از 

 بصورت اختصاصی، برای ترم فصلی یا در بازه زمانی مورد آموزانزبان آموزان یا تعدادی زبان 
 ثبت شود.تخفیف بصورت اتوماتیک  تا با ثبت نام در کالستعریف نمایید  نظر



 :می شودشرح داده تمام گزینه های موجود در این فرم 

 :گروه های تخفیف  می توانیدتوضیح داده شد، همانطور که ابتدای فایل  گروه تخفیف
ید. با انتخاب گروه تخفیف، فیلد مبلغ و درصد نیز با توجه به گروه موردنظر را تعریف نمای

 . می شودتخفیف مشخص 
 گروه تخفیف، الزامی است.انتخاب 

 :عنوانی را به دلخواه برای تخفیف درنظر بگیرید.  الزامیست که عنوان 
  :این کد  زبان آموزان با در اختیار داشتن کد هستید کهاگر مایل به تعریف کد تخفیف

در این فیلد وارد  کد موردنظر را ی، بتوانند از تخفیف استفاده کنند،تهنگام ثبت نام اینترن
 نمایید.

 :آن شده باشداگر هنگام تعریف گروه تخفیفی که انتخاب نموده اید، مبلغ مشخص  مبلغ ،
 .خواهد شدمقدار در این فیلد نمایش داده 

 :باشد،  شدهاگر هنگام تعریف گروه تخفیفی که انتخاب نموده اید، درصد مشخص  درصد
 .خواهد شدآن مقدار در این فیلد نمایش داده 

 :درصورت تمایل به وارد کردن توضیحات، از این فیلد استفاده نمایید. توضیحات 
 :( قابل استفاده نباشددیگر در صورتی که می خواهید تخفیف غیرفعال شود ) وضعیت اتمام

 این گزینه را تیک بزنید.
 :نام دو گزینه عمومی و اختصاصی وجود دارد. درصورتی که مایل به انتخاب  وضعیت نمایش

این صورت، عمومی را  زبان آموز یا زبان آموزان هستید، اختصاصی را انتخاب نمایید، در غیر
 فعال نمایید.

 :نظر بازه زمانی  برای تخفیف مورد می توانیدبا فعال کردن این گزینه  محدودیت استفاده
 تعریف نمایید، که تنها در بازه ی مشخص شده امکان استفاده از تخفیف وجود دارد.

 :تعداد افرادی که مایل هستید بتوانند از  می توانیدبا استفاده از این فیلد  حداکثر تعداد
می ، انتخاب گزینه نامحدودبا  صورت این تخفیف استفاده نمایند را وارد نمایید. در غیراین

 محدودیت تعداد افراد را لغو نمایید. توانید
  :می در صورت انتخاب نوع نمایش اختصاصی، این گزینه فعال شده و  تخفیف اختصاصی

با استفاده از کلید + موجود در فیلد زبان آموز، زبان آموز یا زبان آموزان موردنظر را  توانید
 انتخاب نمایید.

 که  می شودبا فعال کردن این گزینه، سه فیلد دوره، ترم و کالس فعال  :ترم/دوره/کالس
 نظر را محدود نمایید. با استفاده از این فیلدها تخفیف مورد می توانید

 :آن از طریق این فیلد،  می توانیداگر مایل به ثبت تخفیف برای دوره ی خاصی هستید  دوره
 دوره را انتخاب نمایید.

 :از طریق این فیلد،  می توانیدفیف برای ترم فصلی خاصی هستید اگر مایل به ثبت تخ ترم
 فیلتر ترم فصلی اعمال نمایید.

 :از طریق کلید  می توانیداگر مایل به ثبت تخفیف برای کالس خاصی هستید  انتخاب کالس
 + موجود در این فیلد، کالس های موردنظر را انتخاب نمایید.

مورد دوره، ترم و کالس بصورت همزمان وجود ندارد.  در یک تخفیف امکان استفاده از سهنکته: 
 ند.می شوبنابراین با وارد کردن اطالعات دریکی از فیلدها، فیلدهای دیگر غیرفعال 



 :می توانیدبگیرید  مایل هستید برای کاال یا پک خاصی تخفیف در نظر صورتی کهدر  کاال/پک 
 این گزینه را فعال نمایید. 

 :نظر تخفیف درنظر بگیرید تا  ، برای فروش کاالی موردمی توانیدیلد با استفاده از این ف کاال
 با فروش کاال، بصورت خودکار تخفیف اعمال شود.

 :نظر تخفیف درنظر بگیرید تا  ، برای فروش پک موردمی توانیدبا استفاده از این فیلد  پک
 با فروش پک، بصورت خودکار تخفیف اعمال شود.

در یک تخفیف امکان استفاده از دو مورد کاال و پک بصورت همزمان وجود ندارد. بنابراین نکته: 
 .می شودبا وارد کردن اطالعات دریکی از فیلدها دیگری غیرفعال 

 .می شوددر آخر با زدن کلید تایید، تخفیف ثبت 

 زبان آموز در کالس ثبت نام شده است، باید صورتی کهدر  بعد از ثبت نام در کالس: (2
 از یکی از روش های بعد از ثبت نام درکالس، برای ثبت تخفیف اقدام نمایید.

ید بابت آن برای زبان آموز می خواهفرم ثبت نام جامع کالسی که  ثبت نام جامع:   (1)
 تخفیف ثبت نمایید را اجرا نمایید. 

 
. سپس شود زبان آموز یا زبان آموزان موردنظر را انتخاب نمایید، تا گزینه ثبت تخفیف فعال

روی ثبت تخفیف کلیک نمایید و گروه تخفیف موردنظر را انتخاب نموده و ثبت نمایید. بعد 
 .می شوداز ثبت، مقدار تخفیف از مبلغ بدهی کالس کسر 

 
برای کالس باید نکته بسیار مهمی که در ثبت تخفیف وجود دارد این است که تخفیف * 

ابت کالس بدهی داشته باشد تا کلید ثبت فعال بنابراین باید حتما زبان آموز ب شود،ثبت 
 د.می باششود. در غیر این صورت ثبت غیرفعال 

 
 



از پنل زبان  می توانیدبرای دسترسی به فرم ثبت نام زبان آموز  ثبت نام زبان آموز: (2)
آموز، گزینه ثبت نام را انتخاب نموده و یا از منوی آموزشی، ثبت نام در کالس، ثبت 

 ز را انتخاب نمایید.نام زبان آمو

 
بعد از انتخاب گزینه ثبت نام و انجام مراحل ثبت نام زبان آموز در کالس، اسم کالس 

که با انتخاب آن گزینه ثبت تخفیف  می شودبه لیست کالس های ثبت نام شده اضافه 
 مانند فرم ثبت نام جامع اقدام به ثبت تخفیف نمایید. می توانیدفعال شده و 

برای کالس باید نکته بسیار مهمی که در ثبت تخفیف وجود دارد این است که تخفیف * 
ابت کالس بدهی داشته باشد تا کلید ثبت فعال بنابراین باید حتما زبان آموز ب شود،ثبت 

 د.می باششود. در غیر این صورت ثبت غیرفعال 



 روش های مشاهده تخفیف های ثبت شده:

موجود در ستون  از کلید  می توانیدبرای مشاهده تخفیف ثبت شده برای زبان آموز  (1
مبالغ  همچنین فرم ثبت نام زبان آموز در کالس، گزینهو  است. فرم ثبت نام جامععملیات 

 دریافتی را انتخاب نمایید.

 

 

 



د که با انتخاب سوابق مالی پنل زبان می باشراه دیگر مشاهده تخفیف، از پنل زبان آموز  (2
برای زبان آموز را مشاهده  تخفیف های ثبت شده می توانیدآموز و مراجعه به تب تخفیفات، 

 و درصورت نیاز حذف نمایید.
 

 
 

فرم تخفیف های ثبت شده برای افراد  می توانید با مراجعه به منوی مالی، امکانات بیشتر، (3
می که  می شودانتخاب نمایید. در این فرم تمام تخفیف های ثبت شده نمایش داده را 

 با استفاده از فیلترها جستجو نمایید. توانید

 
 



با استفاده از از منوی مالی، امکانات بیشتر، فرم جستجو و مدیریت اسناد را اجرا نمایید.  (4
جستجو نموده و اسناد مربوط به زبان آموز و  می توانیداین فرم فیلترهای موجود در 

 .اقدام نماییدحذف یا ویرایش  برای همچنین اسناد تخفیف را بیابید و در صورت نیاز

 


