
 

 
 

 ASP.NET Core MVC و وب طراحی آموزشFull Stack .NET Developer دوره

 QS-142054شماره سند: 

www.nikamooz.com 
 

 1: صفحه

 چند سناریوی مختلف
 

 :شود و شرح سفارش در ادامه آمده استسناریو اول برای انجام یک پروژه با ما تماس گرفته می
 

هایی از دوستان سایت داشته باشیم که کاربر بتواند در آن ثبت نام کند. وارد سایت شود و بتواند گروهخواهیم یک وبمی
ها را به هم به اشتراک ها بپردازند. بتوانند کتابها و درسها به بحث و تبادل نظر در مورد کتابتشکیل دهد و در این گروه

ای به اشتراک گذاشته شده را دانلود کنند. نکته که برای ما بسیار قابل اهمیت است این است هبگذارند و در صورت نیاز کتاب
شود. رابط کاربری زیبایی داشته باشیم که به درستی  Indexکه سایت بسیار سریع باشد و در موتورهای جستجو به خوبی 

 های موبایل نمایش داده شود.در مرورگرهای کامپیوتر و دستگاه
 

ای انجام یک همچین کاری به چه دانشی نیاز دارم؟ چه ابزارهایی را باید بلد باشم؟ کار را از کجا باید شروع کنم و چطور اما بر
بینیم که دامنه مطالبی که باید بدانیم بسیار باید کار را توسعه دهم تا به نتیجه دلخواه برسم؟ با کمی بررسی و تحقیق می

دانیم در آخر به مقصد و و هر راهنمایی آنالینی یک روش و راه را معرفی کرده که نمی گسترده است و هر کسی و هر کتابی
 رسیم یا نه.هدف دلخواه می

 
شود هایی که در مصاحبه پرسده میسناریوی دوم: به یک مصاحبه کاری می رویم برای جایگاه شغلی توسعه دهنده وب. سوال

 به شرح زیر است:
 

 چیست؟updateو   post, putد؟ تفاوت تا چه حد با وب آشنا هستی .1
 طراحی کنیم؟ Responsiveتوانیم صفحات چطور می .2
 های مدیریت وضعیت در وب را توضیح دهید و تفاوت های آنها را بیان کنید.انواع روش .3
 شارپ جلوگیری کنیم؟بری یک کالس در سیتوانیم از ارثچگونه می .4
 هایی با هم دارند؟چیست و چه تفاوت Viewها از کنترلر به های انتقال دادهانواع راه .5
 گرایی چیست ؟اصول شی .6

 
باشد و از باز هم با حجم باالیی سواالت بی ربط به هم مواجه شدیم. از یک طرف همه این سواالت مربوط به توسعه وب می

شود. هم باید همه این موارد را بلد باشیم و شاخه جدا از توسعه وب میطرفی دیگر هر کدام از این سواالت مربوط به یک 
 هم یادگرفتن هر کدام از این موارد نیاز به زمان و انرژی زیادی دارد.

تواند در نویسی که بتواند به تمامی این سواالت پاسخ دهد یک برنامه نویس فول استک است. برنامه نویسی که میبرنامه
پروژه کار کند و فقط کافی است بداند در کدام قسمت نیاز به کمک وجود دارد. او یک نینجای های مختلف قسمت
نویسی به خوبی آشنایی دارد و در یک تیم های مختلف و ابزارهای مختلف برنامهنویسی است. کسی که به بخشبرنامه
 تواند به عنوان یک مهره همه کاره به تیم خود کمک کند. نویسی میبرنامه

تمامی نیازهای تبدیل شدن به یک برنامه نویس فول استک در این دوره گنجانده شده است که در ادامه به بررسی سرفصلهای 
نویس فول استک بدانیم آورده شده است. اینجا آغاز راهی هیجان انگیز این دوره و مواردی که باید به عنوان یک برنامه

توانیم یک نامه نویس فول استک باشیم و بعد از آن با مطالعه و کار کردن بیشتر میتوانیم یک براست. راهی که در انتها می
 نویس ارشد باشیم.برنامه
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 های دورهسرفصل
 

ایجاد  HTMLهای اولیه هر برنامه تحت وب ایجاد ساختار صفحات است. این ساختار به کمک دستورات یکی از نیاز
هسته اصلی ساخت  HTMLتوان گفت شوم. به جرات میها آشنا میت و ساختارشود. در ابتدای دوره ما با این دستورامی

های جذابی را برنامه های تحت وب است که از سالها پیش تا کنون همیشه برنامه نویسان به کمک دستورات آن خروجی
 باشند. جلسه ابتدایی دوره همراه با هم فراخواهیم گرفت به شرح زیر می ۲برای کاربران فراهم کرده اند. مطالبی که طی 

 مهندسی وب -مقدمه  -1

اند. در این ای به این مهم رسیدهنویسان حرفهمباحث پایه در وب یکی از مهمترین مواردی است که فقط برنامهیادگیری 
 شوید.قسمت شما با اصول و مباحث مهندسی وب از صفر آشنا می

 

  معرفی وب وHTTP 
 URL چیست؟ 
 Content negotiation 
 HTTP Message 
 های امن و نا ایمندرخواست 
 کوکی چیست؟ 
 ایسه سایت های مقStatic  وDynamic 
  معرفیASP.Net Core 
  ۲۰۱۷نصب و راه اندازی ویژوال استودیو 
  ۲۰۱۷مروری بر قابلیت های ویژوال استودیو 
  معرفی الگویMVC 
 نصب و راه اندازی اولین پروژه 

 

 HTMLهای سرفصل -2
  معرفیHTMLو تاریخچه آن 
  آشنایی با مفاهیم وب  وHTTP 
  آشنایی با ساختار اسنادHTML 
 هاها و خواص آنآشنایی کلی با تگ 
 ها در صفحهها و ساختاردهی به متنآشنایی با متن 
 انواع لیست و کاربرد آن ها در صفحات وب 
  ایجاد ارتباط بین صفحات 
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 آشنایی با تصاویر و نحوه ایجاد و مدیریت تصاویر در صفحات وب 
 در صفحات وبهای آن نمایش جداول و قابلیت 
 دریافت اطالعات به کمک فرم ها 
 های آشنایی با انواع تگInputها در طراحی وبهای آنو کاربرد 
  چند رسانه ای وHTML و آشنایی با نحوه نمایش فیلم و موسیقی در صفحات وب 
  معرفیHTML5 های آنو المان 
  بهینه سازیHTML 5 برای نمایش در مرورگرهای قدیمی 

 

3- CSS 

شود. مسلما داشتن یک و نحوه ایجاد ساختار صفحات نوبت به ورود به دنیای رنگ و زیبایی می HTMLبعد از آشنایی با 
ساختمان با اسکلت خالی بدون رنگ و لعاب جذابیتی ندارد. پس داشتن یک سایت بی روح و رنگ هم جذاب نیست. پس 

ظاهری جذاب برای سایت  CSSتوان به کمک دستورات شویم و میبینیم چگونه میآشنا می CSSجلسه با  ۲در ادامه طی 
 خودمان ایجاد کنیم.

 CSS چیست و چه کاربردی دارد؟ 
 های استفاده از انواع روشCSS 
 گرها در انتخابCSS 
  ها در کار با رنگCSS 
  انواع تنظیمات متن باCSS 
  آشنایی باPadding  وMargin ن در صفحاتو تاثیر آ 
 ها و جداول به کمک ساختار دهی به لیستCSS 
  فرم های زیبا باCSS های فرمهای استایل دهی به المانداشته باشیم و آشنایی با انواع روش 
 Position کند؟چیست و چگونه کار می 
  کار با تصاویر درCSS 
 CSS Sprite و نحوه کار با آن و تاثر آن بر روی سرعت صفحات 
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 جاوا اسکریپ -4

ها قبل کاربران با داشتن صفحاتی ثابت و غیر پویا خوشحال و راضی بودند. اما به مرور درخواست های کاربران برای سال
های پویا روز به روز بیشتر و بیشتر شد. برای ایجاد پویایی در سایت نیاز به برنامه نویسی داریم و برای برنامه داشتن سایت

های برنامه نویسی با نی است که در این قسمت خواهیم أموخت. یکی از برترین زباننویسی در کالینت جاوااسکریپت زبا
حجم باالی بازار کاری و جذابیت فراوان. با یادگیری این زبان تنها یک زبان برنامه نویسی یاد نمیگیریم. این زبان دروازه ای 

که  NodeJsگرفته تا Reactو  Angularهایی مثل هها و کتابخانبه دنیای بزرگی است. از شروع فرایند یادگیری فریم ورک
 ۴ها جاوا اسکریپت است. در این قسمت طی این روزها یکی از مطرح ترین مباحث بازار فناوری است دروازه تمام این راه

 :شویم. مطالبی که در این دوره بررسی خواهیم کرد به شرح زیر استجلسه با این زبان جذاب و دوست داشتنی آشنا می

 

 نویسی جاواسکریپتآشنایی با اصول پایه برنامه 
 ها در جاوا اسکریپتآشنایی با انواع داده و متغیر 
 کار با تاریخ و زمان در جاوااسکریپت 
 کار با سایر انواع داده در جاوا اسکریپت 
 آشنایی با انواع عملگرها در جاوا اسکریپت 
 آشنایی با دستورات شرطی در جاوا اسکریپت 
  ها در جاوا اسکریپتو کاربردهای آنحلقه ها 
 ها در جاوا اسکریپتآشنایی با اشیا و کاربرد آن 
 پروتوتایپ و کاربرد آن در جاوا اسکریپت 
 آرایه چیست و چه کاربردی دارد؟ 
 آشنایی با آرایه های چند بعدی 
 هاها و پردازش آنعملیات اولیه روی آرایه 
 تابع چیست و چه کاربردی دارد؟ 
 نحوه نوشتن توابع در جاوا اسکریپت آشنایی با 
  استفاده ازClosure 
 هاهای آنتوابع سازنده و کاربرد 
 گرایی در جاوا اسکریپتآشنایی با شی 
 ها در جاوا اسکریپتکالس ها و توسعه آن 
 بری در جاوا اسکریپتارث 
 RegExpدر جاوا اسکریپت 
  معرفیES 6 
  آشنایی باVariable & Constants 
  آشنایی باScope 
 Map helper 
 Reduce helper 
  آشنایی باObject Literals 
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5- JQuery 

ایی که  ّها و پیچیدگیهایی هم دارد. سختیها و پیچیدگیهایی که دارد بعضا سختیکار با جاوا اسکریپت با تمام جذابیت
روگرها را به شدت ساده کرده است. ترکیبی از ها را حل کرده و کار با جاوا اسکریپت در مبه خوبی همه آن JQueryکتابخانه 

با جاوااسکریپت که کار مدیریت یک صفحه وب را بسیار ساده کرده است. با  CSSای مثل های ما از مفاهیم پایهدانسته
دهای و کاربر JQueryجلسه با کتابخانه  1اید طی این و جاوااسکریپت پیدا کرده CSSتوجه به تسلطی که تا اینجای کار روی 

 آن آشنا خواهیم شد.

 JQuery چیست؟ 
  چراjQuery ؟ 
  دریافت و نصبjQuery 
   آشنایی باCDN  و معرفیCDN  های معتبر برایjQuery 
  آشنایی با مستنداتjQuery 
 گر چیست؟انتخاب 
 گر نام تگانتخاب 
 گر با شناسهانتخاب 
 گر با نام کالسانتخاب 
 هاانتخاب به کمک خصوصیت 
 Dom چیست؟ 
 محدود کردن انتخاب ها 
 پیمایش عناصر 
 پیدا کردن والدین 
 پیدا کردن فرزندان 
 نکات تکمیلی 
 رویداد چیست؟ 
  رویدادهایmouse 
  رویدادهایForm 
 رویدادهای صفحه کلید 
 رویدادهای مربوط به صفحه 
 نکات تکمیلی 
 Ajax چیست؟ 
  آشنایی باload 
  استفاده از متدGet 
 استفاده از متد Post 
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6- Bootstrap4 
به خوبی آشنا باشیم و خوب کار کنیم باز هم طراحی و پیاده سازی صفحاتی که به خوبی  CSSهر چقدر هم که با دستورات 

شوند مشکل است و به جز سخت بودن بسیار زمانگیر است. اما استفاده از بوت در مرورگرهای مختلف نمایش داده می
کامپوننت ها، ویدجت ها و شبکه هایی که دارد انجام این کار را سریع و ساده کرده ، utilitiesاسترپ با تعداد بسیار زیاد 

 جلسه با بوت استرپ و تمام ابزارهای آن آشنا خواهیم شد. ۲است. طی 

 بوت استرپ چیست؟ 
  ویژگی های جدیدBootstrap 4 
 تنظیم محیط اولیه 
  راه اندازیBootstrap Sandbox 
  تایپوگرافی وUtilities 
 Text Alignment  وDisplay 
 هاها و زمینهرنگ 
  حاشیه وPadding Spacing 
 Sizing  وBorders 
 CSS Breakpoints 
  کامپوننت هایCSS 
 Buttons ،Navbar  وNavs 
 List Groups   وBadges 
 ها و ورودیفرم 
 های ورودیگروه 
 هشدارها و بارهای پیشرفت 
 جداول و صفحه بندی 
 کار با کارت 
 ایهآبجکت های رسان 
  سیستم شبکه وFlexbox 
 های جاوا اسکریپتویجت  

نویسی یا هستید و بدون وابستگی به زبان برنامه ClientSideای تبریک میگم شما در حال حاضر یک برنامه نویس حرفه
جلسه تمامی مطالبی که برای  ۱۱نویسی مشغول به کار شوید. در طول این توانید در هر محیط برنامهتکنولوژی خاصی می

ای میان هفته ۲ای نیاز داشتیم بررسی کردیم و به میانه راه رسیدیم. در این قسمت تعطیالت کار شدن حرفه ClientSideیک 
 ترم داریم.

هایی های زیادی را با هم بررسی کرده ایم و تمرینثالکند. باید کار کنیم. در طول دوره مفقط مطالعه کفایت نمی اما صبر کنید:
اید تمرینات را در طول دوره انجام ایم که برای یادگیری مطالب باید تمامی این تمرینات انجام شود. اما اگر نتوانستهارائه داده

واهیم کرد. شرکت در این کارگاه  های عملی را در این کارگاه اجرا خساعته داریم که مثال ۸دهید در این تعطیالت یک کارگاه 
 تواند در این کارگاه شرکت کند.باشد. هر کس بنا بر تمایل خود میای جداگانه دارد و اجباری نمیهزینه
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 سی شارپ -7

نویسی سمت سرور می باشد و قدم نخست یادگیری زبان نوبت به یادگیری برنامه Client Sideهای بعد از پایان آموزش
جلسه با مفاهیم  8 باشد. در طیگرای دنیا مینویسی شیهای برنامهشارپ به عنوانی یکی از برترین زباننویسی سیبرنامه

 :شویم که مطالبی که در این دوره بررسی خواهیم کرد به شرح زیر استنویسی آشنا میو مطالب این زبان برنامه

 

 Dot Net Frameworkو  #C معرفی زبان  -1
  معرفی زبانC# 
  تاریخچهDot Net 
 آشنایی با شی گرایی 
  رابطهC#  وDot Net Framework 
 های جدید قابلیتC# 3 
 های جدید قابلیتC# 4 
 های جدید قابلیتC# 5 
 های جدید قابلیتC# 6 
  معرفیC# 7 
 CLR چیست 
 های تفاوتCLR  وCLR Core 

 
 #Cمقدمات  -2
 به زبان  هاولین برنامC# 
  معرفیSyntax  زبانC# 
  آشنایی با انواعValue  وReference Type 
 آشنایی با انواع عددی 
 هاها و کار با آنمعرفی رشته 
  آرایه درC# 
 هاتعریف متغیر و محدوده آن 
 فضای نام چیست و چه کاربردی دارد؟ 

 
 #Cشی گرایی در  -3
  تعریف کالس درC# 
  آشنایی با ارث بری و انواع ارث بری درC# 
 تعیین سطوح دسترسی 
 Interface چیست و چه کاربردی دارد؟ 
  انواع شماری درC# 
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 #Cبرنامه نویسی پیشرفته در  -4
 Generic چیست و چه کاربردی دارد؟ 
  معرفیDelegate  وEvent 
 Lambda expression چیست؟ 
 نامآشنایی با متدهای بی 
  معرفیNullable Type ها درC# 
 Operator Overloading چیست و چه کاربردی دارد؟ 
 Extension Methodهاها و کاربرد آن 
  مدیریت خطا درC# 

 
 معرفی اصول شی گرایی -5
 ارث بری چیست؟ 
  آشنایی با چندریختی و کاربردهای آن 
 های آناصل کپسوله سازی و دستاورد 
 SOLID  چیست؟ 
  آشنایی با اصلDRY 

 
 Frameworkآشنایی با امکانات  -6
  امکاناتFramework هابرای کار با رشته 
 با اعداد کار 
  استفاده از تاریخ درFramework 
  کارهاتدبیل انواع و امکانات زیرساخت برای انجام بهینه 
  انواع شمارشی درC#  وDot Net Framework 
  انواع مقایسه و برابری درDot Net 
 REGX در دات نت 

 
7-  Tuple ها در و مجموعهDot NET 
 Tuple  چیست و چه کاربردی دارد 
 ها در دات نتا و لیستهمعرفی مجموعه 
 Array چیست و چه کاربردی دارد 
  معرفی انواعList  درDot Net 
  صف و پشته درDot Net 
 Dictionary و انواع آن 
 ها چگونه است؟مدیریت حافظه در آرایه 
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8- LINQ چیست؟ 
  معرفیLINQ  
 Fluent Syntax   وQuery syntax 
 اجرا با تاخیر چیست و چه کاربردی دارد؟ 
 Query Expression چیست؟ 
 ها در فیلترکردن مجموعهLINQ 
 شودبندی و مرتب سازی چگونه انجام میدسته 
 Aggregate Function ها درLINQ 
  چگونه دو مجموعه را با همJOIN کنیم 

 
 Garbage Collectionآشنایی با  -9
  معرفیIDispoable  ،Dispose  وClose 
 Garbage Collector کند؟چگونه کار می 
 Finalizer چیست؟ 
 Weak Reference چیست؟ 

 
 

 کار با پایگاه داده -10
 ADO.NET چیست؟ 
  معرفی روشConnected 
  آشنایی با روشDisconnected 
 DB Connection چیست و چه کاربردی دارد؟ 
  آشنایی باCommand 
 ارسال درخواست با پارامتر 
  آشنایی وSql Injection و پیشگیری از آن 
 DataReader کند؟چیست و چگونه کار می 
 DataTableهای آنو کاربرد 

 
 Entity frameworkکار با پایگاه داده به کمک  -11
 EF Core 2 چیست؟ 
  چرا بایدEF Core 2 را یاد بگیریم؟ 
  نصب و راه اندازیEF Core 
  مزایایEF Core 2 
  معایبEF Core 2 
  مهاجرت ازEF 6.x  بهEF Core 2 
 DbContext چیست و چه کاربردی دارد؟ 
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  ساختDbContext های آنها و نبایدو باید 
 سازی از های نمونه بررسی روشDbContext 
 ساخت پایگاه داده از روی مدل 
 هابررسی ساختار کوئری 
 Eager loading  چیست و چگونه درEF Core شودسازی میپیاده 
  آشنایی باExplicit Loading 
 Select Loading چیست؟ 
 ها روی اجرای کوئریClient/Server 
  آشنایی باEntity State 
  ذخیره سازی یکEntity در پایگاه داده 
  ذخیره سازیEntity های مرتبطبه همراه داده 
 رسانی اطالعات با به روزEF Core 
 های نحوه پیاده سازی به روزرسانی اطالعات در سناریوDisconnected 
  یک به یکبه روز رسانی ارتباط 
 به روز رسانی ارتباط یک به چند 
 به روز رسانی ارتباط چند به چند 
  حذفEntity 
 های مرتبطهای حذف همراه دادهبررسی سناریو 

  

 ASP.NET Core MVCآموزش  -8

 حاال که با یک زبان برنامه نویسی قوی و فریم ورک فوق العاده مایکروسافت آشنا شدیم نوبت به توسعه برنامه تحت وب و
 نیاز داریم را خواهیم آموخت.ASP.NET Core MVCجلسه تمامی مطالبی برای شروع کار با  ۴رسد. و طی سرور ساید می

 ASP.NET Core MVCشروع کار با  -1
 ASP.NET Core MVC چیست و چه مزایایی دارد؟ 
  چه زمانی ازASP.NET Core MVC کنیم؟استفاده می 
 ASP.NET Core MVC تواند کار کند؟در چه بسترهایی می 
  توسعه اولین برنامه باASP.NET Core MVC 
 های آشنایی با ساختار پروژهASP.NET Core MVC 
 هاها و مزایای استفاده از آنآشنایی با سرویس 
  آشنایی با کالسStartupو کاربردهای آن 
 ایجاد یک صفحه برای نمایش به کاربر 
  آشنایی با الگویMVC 
  آشنایی با نقشModel 
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  معرفی نحوه کار کردcontroller 
  معرفی نحوه کار کردViewها 

 
 
 
 
 

 هاMiddlewareکار با  -2
 Middleware چیست؟ 
  آشنایی با مسیر پردازش یک درخواست درASP.NET MVC 
 های فایل های ایستانحوه مدیریت و پاسخ به درخواست 
  مدیریت خطاها به کمکMiddlewareها 
  یک صفحه خطای عمومی به کاربرنمایش 

 
 هاها در برنامهدرس -3
 مسیر یابی چیست؟ 
 آشنایی با مسیریابی پیش فرض 
 تعریف مسیرهای دلخواه 
 ها به کمک سیستم مسیریابیساخت آدرس 

 
 Razorآشنایی با  -4
 Razorچیست؟ 
  آشنایی با ساختار دستوراتRazor 
 Layoutچیست و چه کاربردی دارد؟ 
  آشنایی باPartialهاو کاربردهای آن ها 
  معرفیTagHelperها و چگونگی کارکرد آنها 
 ها به کمک ایجاد فرمTagHelperها 
 ViewComponent چیست و چه کاربردی دارد؟ 
  معرفی اصولی فایلهای اسکریپت وCSS در صفحات وب 

 

 امنیت در صفحات وب -5
  معرفیASP.Net Identity 
  نصب و راه اندازیASP.Net Identity 
  لیست کاربراننمایش 
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 ثبت کاربر 
 ویرایش کاربر 
 ورود به سیستم با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور 
 پیاده سازی روال خروج از برنامه 
 نقش چیست و چه کاربردی دارد؟ 
 ایجاد نقش 
 هاتخصیص کاربران به نقش 
 حذف کاربر از نقش 
 تعیین سطح دسترسی به کمک نقش 

 
 نصب و راه اندازی -6
 پیش از تهیه خروجی از برنامه در نظر داشته باشیم نکاتی که باید 
 تهیه خروجی از برنامه جهت نصب روی سرور 
  آماده سازی ویندوز سرور جهت نصب برنامه 
 نصب برنامه روی سرور و دریافت خروجی 
 نکاتی که باید بعد از نصب برنامه مورد نظر قرار دهیم 
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 پایان دوره

نویسی رسیدید و آماده هستید تا راه خود را در دنیای برنامه Full Stack Web Developerتبریک میگم شما به پایان دوره 
ای شماست. پس به راه خودتون ادامه بدید. مطالعه کنید و بسیار زیاد کد شروع کنید. پایان این دوره شروع دنیای حرفه

یسی فقط و فقط و فقط کد نویسی و هرچی بیشتر کد نویسی کنید بیشتر پیشرفت نوبنویسید. تنها راه یادگرفتن برنامه
 خواهید کرد و تا زمانی که دست به کد نشید هزاران ساعت کد نویسی هم به شما کمکی نمیکنه.

سازی کنید. ادههای زیادی را مطالعه و پیها و نمونهاز این به بعد باید هرچه بیشتر برای کار خودتون زمان بگذارید و برنامه
سازی یک اپلیکیشن واقعی روزه جهت پیاده ۲در پایان این سفر جذاب و شروع راه کماکان در کنار شما هستیم. یک کارگاه 

فروشگاه با سناریوهای واقعی مثل سبد خرید کاال و پرداخت آنالین. البته شرکت در این کارگاه اجباری نیست اما اگر در پایان 
روزه کامال  تونیم در یک کارگاه دوگرفتیم به طور کامل دوره کنید می ید تا با یک جمع بندی مطالبی که یاداین راه نیاز دار 

تر ایعملیاتی و کاربردی در کنار هم باشیم. در صورتی هم که تمایل دارید مطالبی که دراین دوره یاد گرفتیم به صورت حرفه
های نویس ارشد ارتقا بدید حتما سری به دورهنویس فول استک به یک برنامهمهیاد بگیرید و جایگاه شغلی خودتان رو از برنا

 دیگه ما در نیک آموز بزنید.

 نحوه ثبت نام در الکامپ:
درصد تخفیف بگیرید، مابقی مبلغ دوره طی  ۱۰درصد مبلغ دوره را در غرفه نیک آموز پرداخت کنید و  ۱۰

 نخواهد شد.گردد. این تخفیف تکرار دو قسط تسویه می
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