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 صفحه ورود به نرم افزار : 

 پنجره زیر باز میشود. ،بعد از کلیک بر روی آیکن نرم افزار آکسانبرای ورود به نرم افزار 

 
 نام کاربری و رمز ورود وارد محیط نرم افزار میشویم. با ورود

 

 

به صورت پیشفرض میباشد ، شما بعد از ورود 321و رمز عبور  admin نام کاربری همانطور که در شکل باال میبینید

 ی دیگر با سطح دسترسی مختلف نمایید . به نرم افزار میتوانید آنها را تغییر دهید یا اقدام به ساخت کاربر ها



 
 محیط نرم افزار شامل قسمتهای زیر میباشد:

 امور گروه ها (3

 امور کالس ها (2

 امور مدرسان (1

 امور دوره ها و درس ها (4

 امور هنرجویان (5

 امور ثبت نام (6

 امور حضور و غیاب (7

 امور نمرات (8

 امور حسابداری (9

 گزارشات (31

 سامانه ی همراه (33

 تنظیمات (32

 

 

 



 : امور گرو ه ها

  امور گروه ها شامل گروه های آموزشی در آموزشگاه میباشد.

نقاشی آن در هنرهای تجسمی فعالیت دارد. گروه هایی تعریفی موسیقی، هنری که در شاخه هایگاه آموزش مثال:

 .میباشد هنرهای تجسمیو

 در مدارس گروه ها بصورت کالس اول و دوم و...... تعریف میشود.

 حرفه ای. و در آموزشگاه های آزاد بصورت زبان های خارجی و دوره های فنی و 

 این بخش از سه قسمت تشکیل شده:

 را بزنیم. در این قسمت میتوان نام گروه را در کادر)نام گروه( نوشته و دکمه ثبت نوع دوره ثبت گرو ه ها: (3

 

 

 

 این قسمت این امکان را به ما میدهد که گروه های موجود در آموزشگاه را جستجو کنیم. مدیریت گروه ها: (2

 

 



 

لیستی از تمام هنرجویانی که در دوره های  در اینجا با انتخاب یک گروه و زدن دکمه جستجو :گزارشات گروه (1

 مختلف

 این گروه ثبت نام کرده اند را نمایش میدهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مور کالس ها:ا

همچنین در این قسمت این امکان را به ما میدهد که نام کالسهای موجود در آموزشگاهها یا مدارس را ثبت کنیم.

 اینجا امکانات موجود در کالس مانند ویدئو پروژکتور،کامپیوتر، ال سی دی.

 اجتماعات. ،آزمایشگاه،سالن3کالسمثال:

 ین بخش از سه قسمت تشکیل شده است:ا

 .در این قسمت میتوان کالس ها را تعریف کرد ثبت کالس: (3

 
 

همانطور که در شکل نشان داده شده این قسمت امکان جستجو کالسهای موجود در  مدیریت کالس ها: (2

 آموزشگاه و ویرایش آنها را میدهد.

 



 

آن  تعریف شده تعداد هنرجویان ثبت نامی در یک دوره را بر اساس جستجو کالس  گزارشات کالس ها: (1

 دوره میدهد.

 
 

 7میباشد.این بخش شامل  مدرسان آموزشگاه امور مدرسان شامل تمام موارد مربوط به: امور مدرسان

 مورد میباشد. که در ادامه به شرح آنها میپردازیم.

 
 



اطالعات شخصی تمام مدرسان را وارید میکنیم. در صورت ناقص بودن اطالعات این قسمت  در:(ثبت مدرس جدید3

 بارگذاری و گرفتن عکس توسطهمانطور که در شکل ذیل مشاهده میفرمایید امکان امکان ویرایش آن در آینده میباشد.

 وب کم هم میباشد.

 

 

 

 ،مدرسان را بر اساس آیتم های نام همانطوری که در شکل میبینید در این قسمت میتوان مدیریت مدرسان:(2

در این با دو بار کلیک کردن بر جستجو کرد. نام خانوادگی،شماره شناسنامه،کد ملی،موبایل و شناسه حسابداری 

روی اسم هر یک از مدرسان میتوان اطالعات آنها را ویرایش کرد. همچنین میتوان با انتخاب مدرس و زدن دکمه 

 کرد. ویرایش اطالعات را ویرایش



 

 

 اهل،تدر این قسمت میتوان مدرسان را بر اساس نام، نام خانوادگی، آدرس،  وضعیت  گزارشات مدرسان:(1

جنسیت و غیره جستجو کرد و بعد یافتن مدرسان مورد نظر،بعد از کلیلک روی هر کدام و انتخابشان گزارش 

 تهیه کرد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فعالیت دارند، برای محاسبه دقیق  برای مدرسانی که بصورت ساعتی در آموزشگاه (ثبت ورود و خروج مدرسان: 4

 شروع را کلیک کرده و در زمان خروج مدرسدکمه حقوق هنگام ورود مدرس  در قسمت ثبت زمان ورود و خروج، 

 میشود.که میزان حقوق به ازای هر ساعت در قسمت ثبت مشخصات مدرس مشخص پایان را کلیک میکنیم. دکمه

 

 

 

 

 

 

 

 



در این قسمت با انتخاب یک محدوده زمانی و یک مدرس میتوان گزارشی از ساعت  (گزارشات ورود و خروج:5

ورود و خروج و مجموع کارکرد مدرس  بدست آورد.همچنین میتوان با زدن تیک جست و جو بین همه،ساعات 

 کارکرد همه مدرسان را به صورت همزمان دید.

 

 

 اطالعات زیر را بدست آورد: در این قسمت میتوان در بین زمان انتخاب شده( رسید روزانه مدرس: 6

  هنرجویانی که بین این تاریخ توسط مدرس ویزیت شده اند و درصدی که بابت حضور از هر جلسه حضور آنها

 به حساب مدرس منظور گردیده است.

 نرجویان و زمان کارکرد این مدرس بین تاریخ انتخاب اگر بر روی دکمه چاپ گزارش فرد کلیک شود ریز ه

شده نمایش داده میشود. که میتوان این رسید را بصورت روزانه به مدرس داد که وی متوجه شود امروز 

 درآمدش چقدر بوده و یا هنگامی که این رسیدها را تحویل داد حقوقش محاسبه شود.

 

 

 



 

ان برای تمام استادانی که در تاریخ امروز یا فردا کالس دارند پیامی در این قسمت میتو( اطالع رسانی اساتید: 7

 ارسال کرد.

 تمامی کالس های امروز بخاطر آلودگی هوا کنسل میباشد. مثال:

 

 

 

 

 

 

 

 



 امور دوره ها و درس ها:

 این قسمت برای ثبت اطالعات مربوط به درس و دوره به کار میرود.و از موارد زیر تشکیل شده است:

توجه   در این قسمت میتوان وضعیت دوره که یا گروهی یا خصوصی است را مشخص کرد. دوره جدید:ثبت (3

شود که در دوره های خصوصی تنها یک هنرجو را میتوان ثبت کرد و در دوره های گروهی  بیش از یک هنرجو را 

 برای مثال :میتوان ثبت نام کرد.

و در آموزشگاه زبان دوره زبان مقدماتی به صورت گروهی  در آموزشگاههای موسیقی دوره تنبک بصورت خصوصی

 ثبت میشود.

تاریخ شروع و پایان دوره را میتوان در این قسمت مشخص کرد.که بیشتر جنبه اطالعاتی داشته و دوره ها تنها با 

مدرس بر اساس  در صورتی که نوع حقوقنام دوره را هم در این قسمت مشخص میکنیم. تایید شما بایگانی میشود.

نوع حقوق براساس ساعت انتخاب شود،پس از ثبت دوره حقوق مدرس حساب  میشود و برای مدرس منظور میشود. 

هر جلسه حضور هنرجو به این معناست که بعد از هر بار حضور و غیاب نسبت به درصد مشخص شده به حساب 

 مدرس معادل درصد مبلغی واریز میشود.

 

 

 



 مدیریت دوره ها:(2

دوره های فعال  ر این قسمت میتوان اطالعاتی در مورد دوره های فعال و دوره های بایگانی شده بدست آورد.د

نوع دوره  شامل اطالعاتی از قبیل نام دوره، نام استاد، شهریه کل، ظرفیت کل، تعداد ثبت نام، درصد استاد،

دوره هایی را که به اتمام رسیده میتوان بایگانی کرد. در صورت بایگانی  میباشد. نام کالسو  )گروهی یا خصوصی(

 در قسمت زمانهای اختصاص داده شده به آن دورهکردن دوره تمام ثبت نام های مربوط به آن بایگانی میشود و و 

 نیز آزاد میشوند. تعریف زمان دوره،

 

 

 
 

 

 تعریف زمان دوره:(1

ساعت یک دوره در ایام هفته این منو را باز کرده و همانطور که در شکل برای تعریف و مشخص کردن زمان و 

دیده میشود نام دوره از لیست نام دوره انتخاب کرده و در مرحله بعد ایامی از هفته که قرار است کالس در آنها 

یت مشاهده وضع"با زدن دکمه  برگزار شود را انتخاب میکنیم و ساعت شروع و پایان کالس را هم انتخاب میکنیم.

 میتوان کالس های موجود در آن روز را مشاهده کرد. "زمانی

 



، زمان بعدی برای همان 35:11تا  35در یک بازه زمانی تعریف کردید مثال نکته: اگر دوره ای را در یک روز هفته 

تعریف  36تا  35:13تعریف کرد. و باید به صورت  36تا 35:11دوره و در همان روز هفته را نمیتوان به صورت 

  یعنی با اختالف یک دقیقه ای.  شود.

 

 
 

 مدیریت زمان دوره ها: (4

 استفاده میشود.به هنرجویان ت برای تغییر دادن زمان هنرجویان، آزاد سازی زمان اختصاص داده شده این قسم

قسمت شده و بعد به طور مثال اگر بخواهیم یک زمان اختصاص داده شده به یک هنرجو را آزاد کنیم وارد این 

از انتخاب نام دوره و روز کالس کلید جستجو را می زنیم در کادر سمت راست ساعات شروع و پایان کالس 

نمایش داده میشود. و  که گروهی است یا خصوصی نوع دوره ،و در قسمت مشخصات زمان نمایش داده میشود.

شده است در قسمت صاحب زمان نمایش اگر خصوصی است نام هنرجویی که این زمان برایش اختصاص داده 

با زدن دکمه حذف زمان، زمان تعریف شده کامل حذف میشود و تفاوت آن با آزاد سازی در این  داده میشود.

 است که با آزاد سازی زمان، میتوان آنرا به شخص دیگری اختصاص داد.

 

 گزارشات دوره ها: (5

گزارشی تهیه کرد که حاوی تعداد هنرجویان آن دوره و  در این قسمت میتوان از دوره های موجود در آموزشگاه

 تارخ ثبت نام و تارخ شروع کالسها میباشد.

 



 

 
عات مربوط به هنرجو را وارد کرد. این بخش از قسمتهای در این قسمت میتوان اطال :امور هنرجویان

 زیر تشکیل شده است.

 

برای استفاده بهینه تر از در اینجا تمام اطالعات شخصی هنرجو را وارد میکنیم. ثبت اطالعات هنرجویان:  (3

 در این قسمت بارگذاری کرد.هم نرم افزار میتوان عکس هنرجو را 

مگر در مواردی که  عات همیشه در بانک اطالعاتی ما وجود دارد این اطال ،وقتی اطالعات هنرجو را ثبت میکنیم

در پنجره ثبت اطالعات هنرجو هزینه تشکیل پرونده را میتوان به  هنرجو کنیم.عات اطالخود ما اقدام به حذف 

کد اثر انگشت در صورت استفاده از  ن کرد.یآنرا تعی میزان صورت دستی وارد کرد یا اینکه در قسمت تنظیمات

م هنرجو را در سیستدستگاه اثر انگشت استفاده میشود. در اینجا اگر دکمه ثبت هنرجو را بزنیم تنها اطالعات 

ثبت میکند ولی اگر دکمه ثبت هنرجو و ثبت نام را بزنیم هم اطالعات هنرجو را وارد میکنیم و هم هنرجو را در 

  میتوانیم ثبت نام کنیم. های درخواستی دوره 

 



 
 

میتوان در این بخش اطالعات همه هنرجویان را میتوان دید. در قسمت جستجو  :مدیریت اطالعات هنرجویان (2

هنرجویان را برا اساس هر یک از آیتم های: نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه و .... با وارد کردن حرف 

 برای دیدن سوابق هنرجو از دو طریق میتوان عمل کرد: اول هر کدام از آیتم های ذکر شده جستجو کرد.

 آموزشی، مالی، و حضور و غیاب را مشاهده کنیم. الف( بر روی اسم هنرجو کلیک راست کرده و سوابق عمومی،

 ب( هنرجو را انتخاب کرده و دکمه مشاهده سوابق در پایین صفحه سمت چپ را کلیک کرده.

 
 

 نکته: برای حذف هنرجو  باید مراحل زیر را طی کنیم.



نظر را  باز کنیم و برای حذف یک هنرجو در ابتدا باید از منوی مدیریت هنرجویان پنجره سوابق هنرجوی مورد 

تمام دوره های ثبت نامی هنرجو نمایش داده میشود. بر تب آخر)وضعیت حضور و غیاب( را باز کنیم. در اینجا 

روی هر یک از دوره ها کلیک کرده تا وضعیت حضور و غیاب هنرجو در کادرهای پایین صفحه  نمایش داده شود. 

خ ها یبعد از حذف تمام تار نتخاب شوند و دکمه حذف را میزنیم.بعد روی هر کدام از تاریخ ها کلیک کرده تا ا

 راست کرده و  گزینه حذف را انتخاب میکنیم.وارد قسمت امور ثبت نام ها شده و بر روی اسم هنرجو کلیک 

در این پنجره میتوان هنرجویان را بر اساس فیلدهای مختلف جستجو کرد و گزارشی در گزارشات هنرجویان:  (1

 شده اند.  search و تاهل تهیه کرد. به طور مثال در شکل زیر هنرجویان بر اساس جنسیت مورد آنها

 

 
 

 از این قسمت میتوان برای صادر کردن کارت هنرجویی استفاده کرد.: چاپ کارت هنرجویی (4

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



این  در این قسمت میتوان هنرجویان را در دوره های درخواستی شان ثبت نام کرد.  :امور ثبت نام ها

 بخش از قسمتهای ذیل تشکیل شده که به شرح هر یک از آنها میپردازیم.

در این قسمت با توجه به اینکه قبال در امور هنرجویان مشخصات آنها را ثبت کردیم.  ثبت نام هنرجویان: (3

در کادر  م عملیات ثبت نام را انجام دهیم.با انتخاب نام هنرجو از کادر هنرجو و انتخاب گروه و دوره میتوانی

 سمت چپ امکان رزرو ساعات و روز مشخص میباشد.

در برخی از آموزشگاه ها مثل آموزشگاه های هنری تعداد جلساتی که فرد در کالس حاضر میشود مهم 

را زده و در کادر روبرو، تعداد جلسات را وارد میکنیم. ولی  "تعداد جلسات ثبت نامی "میباشد. پس تیک 

گا ه ها مانند آموزشگاه های زبان تعداد جلسات حضور هنرجو در کالس مهم نمی در برخی دیگر از آموزش

 را زده. "تعداد جلسات ثبت نامی مهم نمیباشد"در اینجا تیک باشد که 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  در این محیط میتوان ثبت نام های انجام شده در دوره های مختلف را مدیریت کرد.: مدیریت ثبت نام ها

 

میتوان جستجوهایی بر اساس نام، نام خانوادگی هنرجو، شماره هنرجویی، کد ملی، نام کادر پایین صفحه  در

میتوان جستجو را با وارد کردن اولین حرف از هر کدام از فیلدهای  مدرس، نام دوره، و تاریخ ثبت نام انجام داد.

این پنجره از  دتر کرد.را محدو searchباال انجام داد. و همزمان میتوان بر اساس چند فیلد جستجو کرد و 

 موارد ذیل تشکیل شده که در ادامه به شرح مختصری از آن میپردازیم.

 اسامی هنرجویانی را که در دوره های قبلی شرکت کرده اند و اطالعات آنها بایگانی شده است را  :نمایش بایگانی

 نمایش میدهد.

 ا تشکیل شده دوره هایی را نمایش میدهد که آخرین جلسه از کالس آنه :جلسات به اتمام رسیده

ان میتو "وضعیت حضور و غیاب"و ستون  "تعداد جلسات"ستون است. در صورت مساوی بودن مقادیر 

 به جلسات به اتمام رسیده پی برد.

 و و  کندمفهوم پیش ثبت نام به این معناست که فردی در یک دوره ثبت نام می :پیش ثبت نام ها

کالس های برگزاری را شرکت میکند و در آخرین جلسات تصمیم میگیرد که در دوره بعدی همان 

قسمت امور ثبت نام ها /ثبت نام جدید پیش ثبت نام را انجام مهارت مجدد شرکت کند پس میتوان از 

 داد.

 ه شهریه کل اسامی هنرجویان در دوره های مختلف را نمایش میدهد که نسبت ب :لیست بدهکاران

 دوره بدهکار به آموزشگاه میباشند.

 در دوره هایی که تعداد جلسات ثبت نامی مهم است  :لیست بدهکاران نسبت به تعداد جلسات

تشکیل شود جلسه  31اگر شهریه کل  دوره  گیتار پنجاه هزار تومان و طی  کاربرد دارد. به طور مثال



تومان از شهریه را  25111میشود. حال اگر هنرجویی هزینه حضور در یک جلسه آن پنج هزار تومان 

ام به بعد بدهکار  6جلسه را پرداخت کرده و از جلسه  5پرداخت کرده باشد یعنی هزینه شرکت در 

 تلقی میشود.

ی هاگر دوره ای بصورت گروهی تعریف شود میتوانیم هنرجویان را یکجا و گرو :ثبت نام گروهی (2

 انتخاب هنرجویان، انتخاب دوره ها، ثبت نام نهایی میباشد. tabسه ثبت نام کنیم این قسمت شامل 

در تب انتخاب هنرجویان لیستی از نام تمام هنرجویان را در کادر سمت راست میبینیم که میتوانیم با 

انتخاب هر کدام و دابل کلیک بر روی آن آنها را به لیست هنرجویان انتخاب شده اضافه کنیم و با زدن 

شده در مرحله قبل  دکمه مرحله بعد وارد تب انتخاب دوره شویم. در این تب دوره های گروه انتخاب

نمایش داده میشود که میتوانیم با کلیک بر روی دوره مورد نظر آنرا انتخاب کرده و با زدن دکمه مرحله 

در این قسمت با کلیک بر روی دوره انتخاب شده پنجره ای در نهایی شویم. ثبت نامبعد وارد قسمت 

یان رزرو کرد. همچنین میتوان همکاری سمت چپ باز میشود که در آن میتوان زمان را برای همه هنرجو

 و کل شهریه را هم در این قسمت مشخص میکنیم. به صورت درصد یا ساعتی استاد را مشخص کرد.

این قسمت برای اصالح زمان هنرجو و آزاد سازی کامل زمان اختصاصی  مدیریت زمان ثبت نام ها: (1

 به هنرجو استفاده میشود. 

 زارشی از ثبت نام های انجام شده در دوره های مختلفاین قسمت گ :گزارش ثبت نام ها (4

 در یک بازه زمانی را میدهد. را

 

برای مشاهده لیستی از هنرجویان ثبت نامی در  :گزارش ثبت نام های مدرسان (5

کالس استاد مشخصی میتوان در این قسمت با انتخاب نام دوره و روز کالس هنرجویان ثبت 

 نامی در کالس آن استاد را دید.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حضور و غیاب:
 این قسمت شامل سه گزینه ذیل میباشد که در ادامه به شرح هریک میپردازیم.

 :حضور و غیاب دستی (3

 
 

 

در صورت استفاده از دستگاه های حضور و غیاب  :حضور و غیاب اتوماتیک (2

)کارتخوان،اثر انگشت( در آموزشگاه و اختصاص کارت به هنرجویان این منو شامل نام تمام 

هنرجویانی که دارای کارت میباشند میباشد. و حضوری آندسته از هنرجویانی که کارت زده اند 

ی هنرجویی کارت  را بهمراه نداشته باشد. هگر چنانچه به هر دلیلبه صورت اتوماتیک میخورد. و 

وضعیت و انتخاب گزینه حاضر میتوان حضوریش را با باز کردن این منو و کلیلک بر روی دکمه 

 ثبت کرد.

 



 
 

برای تهیه لیستی از اسامی هنرجویان جهت حضور و غیاب در : لیست حضور و غیاب (1

در شکل میبینیم با انتخاب نام دوره و کالس توسط استاد وارد  این منو میشویم. همانطور که 

روز کالس و گروه و با زدن دکمه جستجو نام تمام هنرجویان ثبت نامی در آن دوره نشان داده 

 میشود. که از آن چاپ گرفته و خدمت استاد میدهیم.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



این قسمت از بخشهای زیر تشکیل شده که به توضیح هر یک از آنه  امور نمرات: 

 میپردازیم:

همانطور که در شکل زیر میبینمیم در این قسمت عنوان نمره را )مثال  نمره: ثبت (3

 را ثبت میکنیم. میانترم یا پایان ترم و....(

 

 
 

در این قسمت میتوان نوع خاصی از نمره را از بین نمرات ثبت شده  مدیریت نوع نمره: (2

 جود میباشد.جستجو کرد. همچنین امکان ویرایش و حذف نمرات ثبتی هم در اینجا مو

 

 
 

 



در اینجا میتوان نمرات هنرجویان را ثبت کرد. همانطور که در شکل  : ثبت نمرات (1

میبینیم بعد از انتخاب ثبت نمرات پنجره ای باز میشود که در آن از قسمت جستجو دوره و 

روز و گروه را انتخاب میکنیم و سپس با زدن دکمه جستجو لیست تمام هنرجویان ثبت 

 در کادرحه  نوع نمره را انتخاب میکنیم. و بعد نامی در آن دوره را میبینیم در پایین صف

 سمت چپ کنار تصویر هنرجو نمره را وارد میکنیم.

 

  
: در اینجا امکان ویرایش نمره هنرجویانی که به هر دلیل اشتباه ثبت شده مدیریت نمرات (4

باشد  وجود دارد که همانطور که در شکل زیر میبینیم  با انتخاب دوره و روز و گروه و نوع 

نمره و فشردن کلید جستجو در کادر سمت چپ لیست هنرجویان همراه با نمرات ثبت شده 

یش در می آید. که با انتخاب هنرجو و زدن دکمه ویرایش میتوانیم نمره برای آنها به نما

 وارده را تغییر دهیم و اصالحش کنیم.

 



 
 

یتوان با انتخاب نام دوره و استاد مربوطه و زدن دکمه جست و : در اینجا م چاپ کارنامه (5

دکمه جو لیست تمام هنرجویان آن کالس را دید و هنرجویان را انتخاب کرد و با زدن 

 چاپ کارنامه، کارنامه را آماده کرد.

 

 

 

 



 از قسمتهای زیر تشکیل شده است. این منو امور حسابداری:

: در اینجا تمام طرف حسابهایی که آموزشگاه با آنها در تراکنش مالی ثبت طرف حساب جدید (3

 میباشد را ثبت میکنیم.

 

 
 

شده در سیستم را دیدو تمام طرف حسابهای ثبت : در اینجا میتوان مدیریت طرف حساب (2

 جستجو و ویرایش کرد.

 

 

 

 



  

: برخی از هنرجویان شهریه دوره ها را بصورت نقدی نمیپردازند و به صورت  ثبت فیش یا چک (1

چک به آموزشگاه میدهند. یا فیش واریز را به آموزشگاه تحویل میدهند. که برای ثبت این گونه 

انطور که در شکل زیر هم میبینیم تاریخ واریز را تاریخ هم واریزی ها از این قسمت استفاده میکنیم.

  چک مینویسیم.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



: جهت جستجو و ویرایش و حذف چکهای ثبت شده در قسمت قبلی از مدیریت چک یا فیش

و  "انکنام ب"همانطور که در شکل زیر میبینیم بر اساس دو آیتم  این قسمت استفاده میکنیم.

 کرد.search میتوان "شماره فیش یا چک بانکی"

 
 

 ثبت دریافتی ها و پرداختی ها: (4

برای ثبت و ذخیره تمام هزینه ها و درآمد های آموزشگاه به این قسمت وارد میشویم. هزینه های 

ت شخصی از طرف مدیریت ایا خدم کاالآموزشگاه شامل مبالغی میشود که در قبال خرید 

 مثل حقوق مدرسان. آموزشگاه پرداخته میشود.

 میکند. در آمد شامل مبالغی میشود که آموزشگاه در قبال انجام عملی دریافت 

به طور مثال: آموزشگاه بابت کالسهای آموزشی که برگزار میکند از هنرجویان مبلغی را بابت ثبت 

  نام آنها در یافت میکند. که این مبلغ جزء در آمدهای آموزشگاه محسوب میشود.

  مدها در سیستم:روش ثبت هزینه ها و درآ

برای ثبت هزینه ها ودر آمدها از امور حسابداری وارد قسمت ثبت دریافتی و پرداختی میشویم. 

پنجره ای باز میشود که در ذیل میبینید. اگر ثبتها به تاریخ امروز بودند که نیازی به تغییر تاریخ 

عیین زده و تاریخ مورد نظر را ت ولی اگر ثبت ها برای تاریخ دیگری بود تیک تغییر تاریخ را .نداریم

 بعد از مشخص در قسمت گروه عملیات نوع ثبت )هزینه یا در آمد( را مشخص میکنیم. میکنیم.

و  .را انتخاب میکنیم وجه پرداخت کنندهماهیت   ،شدن ماهیت ثبت، از کادر نوع پرداخت کننده

لغ پولی که مبادله میشود را در کادر مب در مرحله بعد ماهیت دریافت کننده را مشخص میکنیم.



وارد مینماییم و در کادر های نام دریافت کننده و نام پرداخت کننده  اسامی را انتخاب میکنیم 

 و در نهایت دکمه ذخیره را میزنیم.

 مثال: ثبت شهریه هنرجو در یک دوره 

 ساب رااز قسمت پرداخت کننده هنرجو را انتخاب میکنیم و از قسمت دریافت کننده   طرف ح

جو جستمبلغ را وارد میکنیم و بعد نام هنرجو را از لیست نام پرداخت کننده  م.انتخاب میکنی

ورت . در صکرده و انتخاب میکنیم. و نام دریافت کننده را هم از لیست مربوطه انتخاب میکنیم

 داشتن توضیح  شرحی را در کادر توضیح مینویسیم و ذخیره را میزنیم.

 

 
 

 



: این قسمت جهت گزارش گرفتن از هزینه ها و درآمدهای ثبت شده در گزارشات مالی

 میباشد که در ادامه به توضیح هریک میپردازیم.سیستم میباشد. و شامل سه تب 

 ستجو بر اساس تاریخ و افرادج: 

 هک در اینجا تراکنش های مالی را بر اساس دو آیتم فرد و محدوده زمانی میتوان جستجو کرد.

وقتی جستجو را بر اساس هنرجو در  ما به توضیح هر یک از آنها به صورت دقیق میپردازیم.

یک بازه زمانی انجام میدهیم تمام تراکنش های مالی هنرجو را با زدن دکمه جستجو میتوانیم 

اگر بخواهیم تراکنش ها را بصورت هزینه یا درآمد یا غیره ببینیم میتوانیم تیک کنار  بببینیم.

ف حسابها هم ربرای دیدن تراکنش های مدرس و ط یک را زده و جستجو را انجام دهیم. هر

 به روش توضیح داده شده برای هنرجو استفاده میکنیم.

 
همانطور که در تصویر باال میبینیم ثبت نام عملی است که طی آن هنرجو مبلغی را به هر شیوه 

که ما جستجو را بر اساس هنرجو انجام میدهیم به حساب آموزشگاه واریز میکند. در نتیجه زمانی

  ن پرداخت کننده این وجه هنرجو میباشد.پرداختی چاپ میشود. چومبلغ واریزی در ستون مبلغ 



باز در تصویر باال کاهش شهریه را میبینیم. درکاهش شهریه در واقع هنرجو مبلغ اضافه تری نسبت 

ست که در زمان استرداد آن مبلغ از حساب به اصل شهریه به حساب آموزشگاه واریز کرده ا

ر کاهش شهریه دمیزان مبلغ آموزشگاه به هنرجو، هنرجو نقش دریافت کننده را ایفا میکند. پس 

 ثبت میشود. ستون دریافتی ها )به هنرجو(

 جستجو بر اساس افراد :  

حساب و غیره( در این قسمت شما می توانید با استفاده از نام هر فرد )هنرجو ، مدرس ، طرف 

 .  اطالعات مالی مربوط به آن را مشاهده نمایید

بدین صورت که با کلیک بر روی مدرس ، هنرجو یا ... لیست هنرجویان یا مدرسان به نمایش در 

اطالعات مربوط به آن "جست و جو" می آید و با انتخاب هنرجو و کلیک بر روی دکمه 

 هنرجو به نمایش در خواهد آمد .

  

 

 



 جستجو بر اساس تاریخ : 

 

در این قسمت نیز شما می توانید با مشخص کردن یک محدوده تاریخی کلیه تراکنش های 

 . مالی در این محدوده را بدست آورید

در هر مرحله از گزارشات مالی شما می توانید با استفاده از سه گزینه گروه عملیات شامل 

هزینه ، درآمد و غیره جستجو خود را محدود کنید و همچنین می توانید گزارش مالی که 

 "چاپ گزارش" چاپ کنید .بدست آورده اید را از طریق کلیک بر روی گزینه 

 

 

 

 



 ه های زیر می باشد .این قسمت شامل گزینگزارشات : 

در این قسمت شما می توانید نحوه آشنایی هنرجویان را مشاهده کنید .  :نحوه آشنایی  (3

بدین صورت که با رسم نمودار تعداد ثبت نام شوندگان با هر نوع نحوه آشنایی را 

نمایش می دهد . نحوه آشنایی بدین معناست که هنرجو چگونه با موسسه یا آموزشگاه 

 است در ادامه در مورد مدیریت نحوه آشنایی بحث خواهد شد .آشنا شده 

 

 

: در این قسمت شما می توانید با تعیین یک محدوده زمانی تعداد ثبت نام  ثبت نام ها (2

 ها در این محدوده را از طریق نمودار به نمایش در آمده مشاهده نمایید.



 
و ایجاد نمودار فقط ثبت "ثبت نامی های جدید" همچنین شما می توانید با انتخاب 

 نامی های جدید را در نمودار داشته باشید .

منظور از ثبت نام جدید افرادی می باشد که برای اولین بار در این دوره ثبت نام 

 شده اند .

 مایش درآمده به صورت زیر است :ننمودار به 

 

 



: در این قسمت شما می توانید تعداد ثبت نام شوندگان  بیشترین ثبت نام در دوره (1

باید حداقل ثبت نام هنرجو در هر در هر دوره را بدست آورید . بدین صورت که ابتدا 

دوره را مشخص کنید . 

 

وارد شده است بدین معناست که فقط دوره هایی را به  5برای مثال در اینجا حداقل تعداد 

 باشد. 5نمایش درآورد که حداقل ثبت نام در آن ها 

با کلیک بر روی ایجاد نمودار نمودار بدست آمده به صورت زیر است :

 



: در این قسمت شما می توانید یک نمودار کلی از آموزشگاه را  آمار کلی آموزشگاه (4

ویان و مدرسان ، دوره ها ، دانشجبدست آورید . این نمودار شامل قسمت هایی همچون 

 ... می باشد که شما می توانید تعداد کلی آن را مشاهده کنید .

 

: در این قسمت شما می توانید با انتخاب مدرس و همچنین  ثبت نام های مدرسان (5

مشخص کردن یک محدوده زمانی کلیه ثبت نام های مربوط به آن مدرس در محدوده 

 مشخص شده را بدست آورید .

 



نمودار بدست آمده که تعداد ثبت نامی های مربوط به مدرس مربوط را در هر تاریخ 

 نمایش می دهد به صورت زیر است : 

 

 

این قسمت کامال مشابه با گزینه گزارشات مالی در قسمت گزارشات حسابداری :  (6

 امور حسابداری می باشد .

 

 



افزار با سامانه های پیامک ، این قسمت مربوط به ارتباط نرم سامانه های همراه : 

 کارت هوشمند و اثرانگشت می باشد که به ترتیب توضیح خواهیم داد .

سامانه کارت هوشمند : بعد از نصب و راه اندازی سامانه کارت هوشمند )که در ادامه  (3

 .توضیح داده خواهد شد( شما برای استفاده از آن باید آن را فعال کنید 

 

اول اتصال به کارتخوان جهت نمایش اطالعات انجام می شود ، بدین  با کلیک بر روی گزینه

مربوط به آن  تصورت که با نزدیک کردن کارت هنرجو به دستگاه کارتخوان فقط اطالعا

 هنرجو نمایش داده می شود .

با کلیک بر روی گزینه دوم اتصال به کارتخوان جهت انجام حضور و غیاب انجام می شود ، 

عمل حضور و غیاب برای با نزدیک کردن کارت هنرجو به دستگاه کارتخوان بدین صورت که 

 آن هنرجو انجام می پذیرد .

همچنین شما می توانید با کلیک کردن دوباره بر روی هر گزینه اتصال مربوطه را قطع نمائید ، 

 در ضمن توضیحات مربوط به وضعیت سامانه در زیر این گزینه به نمایش خواهد درآمد .

 

 الزم به ذکر است که تخصیص کارت هوشمند در قسمت مدیریت هنرجویان انجام می پذیرد .

قبل از تخصیص کارت ، لطفاً ابتدا وضعیت های حضور و غیاب و نمایش مشخصات را در )

 (سامانه های همراه غیرفعال کنید 

 



 این قسمت نیز مربوط به استفاده از دستگاه اثر انگشت می باشد .سامانه اثر انگشت :  (2

 

به طور کل شبیه به سامانه کارت هوشمند می باشد که گزینه اول اتصال به  2و  3قسمت 

هنرجو می باشد و قسمت دوم مربوط به حضور  تفقط برای نمایش اطالعادستگاه اثر انگشت 

 . غیاب توسط دستگاه اثر انگشت می باشد

   قسمت سوم مربوط به مدیریت دستگاه های اثرانگشت می باشد . و 

اگر در مرکز آموزشی شما بیش از یک دستگاه اثرانگشت به نرم افزار متصل است باید در این 

 تعریف دستگاه دوم و .... شود . قسمت اقدام به 

سپس در قسمت مدیریت دستگاه ها ، دستگاه ها را به همراه آی پی ادرس به شما نشان 

میدهد . ابتدا یک دستگاه را به عنوان دستگاه اصلی انتخاب نمایید و تمامی اثرانگشت ها را بر 

پس به دا به کامپیوتر و ساز دستگاه اصلی ابتروی ان ثبت کنید سپس با استفاده از قسمت زیر 

 دستگاه های دیگر انتقال دهید . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: این قسمت مربوط به اتصال به سامانه پیامک می باشد ، شما با کلیک بر  سامانه پیامک

افت پیامک آکسان متصل خواهید تحت وب سامانه ارسال و دریروی این گزینه به صفحه 

 شد.

 

توانید وارد محیط کاربری خود شده و از سامانه در صورت داشتن یک حساب کاربری شما می 

استفاده نمائید . )در صورت نداشتن حساب کاربری برای خرید با واحد فروش تماس حاصل 

 نمائید(

شما در هر کجایی از نرم افزار اعم از مدیریت ثبت نام ، مدیریت هنرجویان و ... که آیکن مربوط 

می توانید با کلیک بر روی آن وارد محیط ارسال پیامک   به پیامک را مشاده کردید 

 شده و پیامک دهید .



 

 

لیست ارسال شامل نام و شماره هنرجویانی می باشد که جستجو شده اند شما می توانید در 

 قسمت اضافه کردن شماره به لیست شماره های جدیدی را به لیست اضافه کنید .

 یک الگویر قسمت مشخص وارد کنید یا در صورت تمایل شما می توانید متن پیامک خود را د

پیامکی اضافه کنید در صورت کلیک بر روی مدیریت الگو ها می توانید الگوها را حذف ، 

ویرایش و یا یک الگوی جدید ایجاد کنید )الگو به شما کمک می کند تا متن پیامک های مورد 

 نیاز خود را ذخیره کنید(



 

 می تواند جایگزین نام هنرجو شود ، برای مثال اگر شما بنویسید : #name#در متن پیامک 

#name# عزیز تولد شما مبارک 

 برای هنرجویی به نام رضا محمدی اینگونه پیامک خواهد شد :

 رضا محمدی عزیز تولد شما مبارک

 

 

 

 

 

 

 

 



این قسمت شامل تنظیمات و مدیریت نرم افزار می باشد )پیشنهاد می کنیم تنظیمات : 

 قسمت را برای کاربران محدود کنید(این 

هر کاربر برای ورود به نرم افزار نیازمند یک نام کاربری و کلمه عبور  :ایجاد کاربر برنامه  (3

می باشد که در این قسمت توسط مدیریت ایجاد می شود . این قسمت مانند شکل زیر 

 است :

 

ر قسمت سطح دسترسی می ابتدا اطالعات مربوط به کاربر جدید را وارد می کنید سپس د

ر به کارب "مدیریت کل"، در صورت انتخاب  توانید کاربر را در استفاده از نرم افزار محدود کنید

با  دیشما می توان "انتخاب سطح دسترسی"ت انتخاب و اما در صورعنوان مدیر طلقی می شود 



مجوز استفاده از آن را به کاربر بدهید ، برای مثال به  ، انتخاب هریک از گزینه های زیر آن

کاربر باال مجوز دسترسی به امور ثبت نام داده شده ولی مجوز مربوط به بخش تنظیمات داده 

 نشده است و ...

مدیریت کاربران می باشد ، در این قسمت شما بوط به مدیریت کاربران : این بخش مر (2

، اطالعات مربوط به آن را ویرایش کنید و یا سطوح می توانید کاربری را حذف کنید 

 دسترسی کاربران را تغییر دهید ، نمای این پنجره به صورت زیر است :

 

 



: این قسمت یکی از مهمترین بخش های نرم افزار می باشد  تنظیمات عمومی برنامه (1

که به قسمت می باشد  7که وظیفه مدیریت سیستم را بر عهده دارد ، این بخش شامل 

 ترتیب در مورد آن بحث خواهیم کرد :

: این قسمت شامل یکسری تنطیمات عمومی می باشد ، تنظیمات ظاهری و  تنظیمات(1-3

 تنظیمات موسسه .

در قسمت تنظیمات ظاهری شما می توانید برای زیبا سازی محیط نرم افزار از پوسته های 

 پوسته استفاده می کنید ؟" کلیک کنید تا "آیا ازگزینه موجود یکی را انتخاب کنید و بر روی 

پوسته جدید برای برنامه اعمال شود الزم به ذکر است با انتخاب هر پوسته فرم تنظیمات 

 پیش نمایشی برای شما خواهد بود تا بتوانید به دلخواه یکی را انتخاب کنید .

نه نرم با کلیک بر روی "بارگذاری عکس" می توانید عکس جدیدی را برای پشت زمی

 افزار انتخاب کنید .

نمایش ثبت اثرانگشت و کارت هوشمند : این گزینه پنجره ای بر روی صفحه اصلی باز 

کرده و نام و نوع عملیات کسی که کارت یا اثرانگشت و زده به همراه اسم و زمان به شما 

 نشان میدهد 

دهد که به کلیک  "باز شدن مدیریت امور به صورت اتوماتیک" به شما این امکان را می

بر روی هر قسمت مدیریت قسمت مربوط باز شود ، برای مثال با کلیک بر روی 

 امورثبت نام ، مدیریت ثبت نام به صورت خودکار باز می شود .



 

: در این قسمت شما اطالعات کلی در مورد موسسه را وارد می کنید که این اطالعات بیشتر برای  تنظیمات موسسه

 و نمودارها مورد استفاده قرار می گیرد. مانند نمونه زیر : سربرگ گزارشات

 

آخرین قسمت از این بخش هزینه تشکیل پرونده می باشد ، بسیاری از موسسات برای اولین ثبت نام هزینه ای به 

 تعنوان هزینه تشکیل پرونده از هنرجو دریافت می کنند که شما می توانید هزینه تشکیل پرونده را در این قسم

 وارد نموده و هنگام ثبت هنرجوی جدید این مبلغ نیز محاسبه شود .

 



: این بخش مربوط به تنظیمات سامانه پیامک می باشد ، شما می توانید در صورت در  سامانه پیامک(  2 – 1

ت وارد ماختیار داشتن پنل اختصاصی پیامک ، تنظیمات مربوط به آن از قبیل نام کاربری و کلمه عبور را در این قس

 کنید ، تنظیمات مربوط به این بخش به شکل زیر است :

  

تنظیمات مربوط به ارسال پیامک اتوماتیک نیز بدین صورت است که با عالمت دار کردن هریک از گزینه های آن 

ا ر ":ارسال پیامک جلسه آینده آخرین جلسه "ارسال پیامک به طور خودکار انجام می گیرد . برای مثال اگر گزینه 

عالمت بزنید هرگاه  یک جلسه به پایان هنرجو باقی مانده باشد متنی مبنی بر این امر برای وی ارسال می شود ، 

  ". باشد می شما ترم این جلسه آخرین آینده جلسه"برای مثال در اینجا این متن به صورت زیر است : 

ه شما به اینترنت متصل بوده و در پنل خود از توجه داشته باشید که ارسال پیامک اتوماتیک مستلزم آن است ک

 اعتبار کافی برخوردار باشید .

 

: این بخش مربوط به تنظیمات دستگاه اثرانگشت و کارت خوان می باشد ، برای دستگاه  سامانه های همراه( 1 – 1

 اتصال را مشخص می اثرانگشت شما باید آی پی و پورت دستگاه را مشخص کنید و برای دستگاه کارت خوان ، درگاه

 کنید .



را تنظیم کنید  "حضور و غیاب  "و  "نمایش اطالعات هنرجو  "برای هریک از دستگاه ها شما می توانید گزینه های 

که به صورت اتوماتیک فعال باشد و یا به صورت دستی از منو سامانه های همراه فعال شود . این بخش از تنظیمات به 

 صورت زیر است :

 

ت پایین نیز شما می توانید مشخص کنید در صورتی که یک هنرجو در یک روز بیش از یک کالس داشت با در قسم

هربار کارت زدن یا اثر انگشت ، عملیات حضور و غیاب برای همه درس ها انجام شود یا خیر . در آخرین قسمت از 

 زمانی مشخص کنید . این بخش نیز شما می توانید برای انجام حضور غیاب با دستگاه ، محدوده

 

 

 

 

 

 



 

 

: در ابتدای این بخش شما مشخص می کنید که از چه نوع پرینتری استفاده می کنید  تنظیمات پرینتر(  4 – 1

 )معمولی ، فیش پرینتر( و همچنین اینکه آیا مایلید هنگام انجام حضور و غیاب رسید چاپ شود یا خیر .

 

فرم تعهد نامه ، فرم ثبت نام و قرارداد مدرسان را طراحی کنید .) در  در قسمت پایینی این بخش نیز می توانید

 قسمت مدیریت هنرجویان می توانید برای هر هنرجو فرم تعهدنامه ایجاد کنید (

: شما می توانید برای تصویر هر هنرجو از دوربین استفاده کنید و هنگام ثبت نام از  دوربین و منشی گویا(  5 – 1

 ید ، برای این کار الزم است که دوربین خود را از لیست انتخاب دوربین انتخاب کنید .هنرجو عکس بگیر



 

منشی گویا این امکان را به شما می دهد که در هنگام به پایان رسیدن جلسات ، یک جلسه مانده به پایان و ... 

روه فنی آکسان تماس حاصل سیستم ، پیام صوتی مربوط به آن را پخش نماید . )برای فعال کردن این بخش با گ

 نمایید(

 

 

 

 

 

 

 



: در صورت استفاده از سامانه تحت وب شما باید اطالعات مربوط به سامانه  تنظیمات سامانه تحت وب(  6 – 1

نیز می توانید صحّت اتصال به سامانه را  "آزمایش ارتباط"خود را در این قسمت وارد نمایید ، با استفاده از گزینه 

 نماید .بررسی 

: تنظیمات شماره ترمینال و نام کاربری و رمز عبور را از بانک ملت دریافت و در این  قسمت پرداخت آنالین 

 قسمت وارد کنید همچنین طرف حسابی برای بانک ملت ایجاد و آن را تنظیم کنید . 

 

 

 

 

 

 

 



 : تنظیمات پایگاه داده و شبکه(   7 – 1

 صال به پایگاه داده را بررسی میکند . : صحت ات بررسی اتصال

: این دکمه کلیه اطالعات سیستم را پاک کرده و سیستم را به روز اول استفاده  پاکسازی کلی پایگاه داده

 برمیگرداند . 

 : فایل های پشتبان تهیه شده را از این قسمت میتوانید بازیابی کنید .   بازیابی پایگاه داده

این نرم افزار هنگام تهیه نسخه پشتیبان در سه محل آنها را ایجاد و نگهداری میکنید ، شما میتوانید مسیر های 

 ذخیره پشتیبان را در این قسمت مشخص کنید . 

:الزم به ذکر است که حفظ امنیت و نگهداری نسخه های پشتیبان به عهده مشتری میباشد و گروه نرم افزاری  نکته

 مسئولیتی در نگهداری نسخه های پشتیبان شما ندارد  . آکسان هیچ 

: اگر از نرم افزار تحت شبکه استفاده میکنید تیک این گزینه را زده و آدرس آی پی سرور را برای  آی پی سرور

 شناسایی قفل وارد کنید . 

 



: با کلیک بر روی این گزینه نرم افزار اقدام به تهیه نسخه پشتیبان در محل  تهیه نشخه پشتیان(  4

 مشخص شده میکند 

: در این قسمت شما میتوانید مواردی که هنرجویان با آموزشگاه آشنا میشوند  مدیریت نحوه آشنایی(  5

 استفاده کنید .  را در این قسمت درج کنید و سپس موقع تشکیل پرونده از آنها

 

 

 

 

 با تشکر ، گروه نرم افزاری آکسان 

 1133-9533981تلفن مرکز پشتیبانی : 

 


