
 راهنمای سیستم امتیازگیری و استفاده از آن در وب سایت اسپرت سنتر 

 

 الف( روش های کسب امتیاز :

ثبت نام در سایت اولین روش کسب امتیاز می باشد بدین ترتیب که هر کاربر به محض ثبت نام ثبت نام در سایت :  •

 دریافت می کند.امتیاز هدیه را در حساب خود    5حساب کاربری خود در سایت ، 

 راهنمای ثبت نام :

چنانچه تاکنون در وب سایت ما عضو نشده اید و یا اینکه تابحال بصورت میهمان خریدهای خود را ثبت می نموده اید ، حتما فرم  

در خریدهای  امتیاز ثبت نام ، 5ثبت نام را تکمیل و در کمتر از یک دقیقه حساب کاربری خود را ایجاد نمایید تا عالوه بر دریافت 

بعدی نیازی به ثبت آدرس ، پر کردن فرم مشخصات و ... نداشته باشید و با سرعتی باالتر و آسوده خرید نمایید . همچنین در 

صورتی که در سایت عضو شده باشید ، هربار با مراجعه به صفحه حساب کاربری خود از مزایایی مانند اطالع از وضعیت سفارشات 

 امتیازات کسب و یا خرج شده ، آدرس های خود و ... بهره مند گردید. قبلی ، صورت وضعیت 

 چنانچه تاکنون در سایت ما عضو نشده اید با طی کردن مراحل زیر بسادگی حساب کاربری خود را ایجاد نمایید: 

شده در تصویر زیر کلیک   نشان داده"عضویت" شده و بر روی کلمه   www.sport3nter.com ابتدا وارد وب سایت ما به نشانی 

 فرمایید 

 نمای لپ تاپ و کامپیوتر 

http://www.sport3nter.com/


 نمای موبایل و تبلت 

 . سپس در صفحه باز شده اطالعات خواسته شده را در فرم نشان داده شده تکمیل فرمایید

امتیازی را نخواهید داشت  ، بنابراین توصیه میکنیم حتما در سایت نکته مهم : بدون ثبت نام در سایت امکان استفاده از هیچ گونه 

 عضو باشید.

دومین روش کسب امتیاز در سایت ثبت نظرات بر روی محصوالت و همچنین  :   ثبت نظر و امتیاز دهی روی محصوالت •

 امتیاز دادن به آنهاست. 

 : نظر و امتیاز به محصوالت  راهنمای ثبت

محصوالتی که می شناسید و یا آنها را از ما خرید کرده اید ، در انتخاب هوشمندانه تر و دقیق تر سایر مشتریان  نظرات شما در مورد  

و هم میهنان شما بسیار راهگشا و با ارزش است . بنابراین از شما تقاضا می کنیم که نظرات و امتیازهای خود را نسبت به کاالهایی که 

مایید . فروشگاه اسپرت سنتر به پاس قدردانی از زمان ارزشمند شما ، به ازای هر نظر و امتیاز در موردشان مطلع هستید ، ثبت فر

 امتیاز را در حساب کاربری تان واریز می نماید. 1ثبت شده شما 

 بال فرمایید :چنانچه تا کنون در سایت اسپرت سنتر نظری را ثبت نفرموده اید و یا با روال اینکار آشنایی ندارید ، مراحل زیر را دن

سپس با کلیک بر روی هر کاالی مد نظر خود وارد صفحه آن  شده و  www.sport3nter.com ابتدا وارد وب سایت ما به نشانی 

ستاره به آن کاال   5تا  1کاال شوید ، حال مطابق با تصویر ذیل و در کادر های نمایش داده شده به ترتیب ابتدا نظر خود و سپس از 

 هد داشت.ستاره مفهوم عالی را خوا 5ستاره کمترین امتیاز و بدترین و  1امتیاز دهید ، توضیح اینکه 

http://www.sport3nter.com/


کلیک کرده و سپس نظر خود را در قسمت نشان داده شده ثبت فرمایید  "نظرات"در صفحه محصول در اواسط صفحه ابتدا بر روی 

 بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید . مانند تصویر زیر :   ”im not a robot“و در انتها بعد از کلیک بر روی بخش 

 

 

، بنابراین  دریافت نخواهید کرد هیچ گونه امتیازی را  ثبت نمایید و بصورت میهمانثبت نام  بدونچنانچه نظر خود را نکته مهم : 

 توصیه میکنیم حتما در سایت عضو باشید.

تمامی نظرات ثبت شده ، ابتدا بایستی که به تایید مدیریت سایت رسیده و سپس بر روی سایت نمایش داده می شوند  :  2 نکته مهم

نظر خود نیازی به تماس با ما نیست ، و در اسرع وقت نظر شما بر روی سایت نمایش داده شده و امتیاز آن در  فلذا پس از ثبت 

 حساب کاربری تان واریز خواهد شد.

 بدیهی است نظرات حاوی الفاظ رکیک ، توهین آمیز و تبلیغات اسپم شناخته شده و تایید نخواهند شد.:  3 نکته مهم

 

 

سومین روش کسب امتیاز در فروشگاه اسپرت سنتر خرید کردن از سایت بدون هیچ گونه  خرید کردن از سایت : •

 محدودیت کاال می باشد. 



خرید انواع کاال از تمامی دسته بندی ها ، بدون هیچ گونه محدودیتی در نوع و یا تعداد برای شما امتیازی را در بر خواهد داشت که  

 از متفاوت خواهد بود . در جدول زیر این مقادیر شرح داده شده است .نسبت به قیمت نهایی سفارش شما این امتی

 امتیاز کسب شده برای شما  مبلغ نهایی سفارش )کاالهای موجود در سبد خرید شما( 

 درصد مبلغ سفارش 2 تومان  500/000الی  50/ 000از 

 درصد مبلغ سفارش 3 تومان   1/000/000الی  500/ 000از 

 درصد مبلغ سفارش 4 تومان    1/500/000الی  1/ 000/ 000از 

 درصد مبلغ سفارش 5 تومان    2/000/000الی  1/ 050/ 000از 

 درصد مبلغ سفارش 6 تومان    3/000/000الی  2/ 000/ 000از 

 درصد مبلغ سفارش 7 تومان    4/000/000الی  3/ 000/ 000از 

 فارشدرصد مبلغ س 8 تومان    5/000/000الی  4/ 000/ 000از 

 درصد مبلغ سفارش 9 تومان    7/000/000الی  5/ 000/ 000از 

 درصد مبلغ سفارش 10 تومان 7/ 000/000 از بیش

 

، بنابراین دریافت نخواهید کرد هیچ گونه امتیازی را  و بصورت میهمان ثبت نماییدبدون ثبت نام چنانچه خرید خود را نکته مهم : 

 باشید.توصیه میکنیم حتما در سایت عضو 

امتیاز جایزه ی خرید های شما پس از تکمیل شدن سفارش رسیدن سفارش بدست شما اعمال خواهد شد.)وابسته به  :  2 نکته مهم

 روز کاری پس از ثبت سفارش(  7الی  2شرایط مختلف مانند بعد مسافت بین 

 

 ب( روش استفاده از امتیازات کسب شده :

 تومان می باشد.  1000تمامی روش های ذکر شده در باال مبلغ ارزش هر امتیاز کسب شده از 

تومان در کیف پول حساب کاربری شما ذخیره می گردد و این مبلغ را می توانید به  1000بنابراین در واقع با کسب هر امتیاز مبلغ 

 هر میزان که تمایل دارید در سفارشات بعدی خود خرج نمایید. 

خود شما میزان استفاده از امتیازات همچنین  . به هیچ عنوان محدود به سفارش بعدی شما نیست استفاده از امتیازات کسب شده

     امتیاز را در حساب کاربری خود داشته باشید  100خود را در هر سفارشی که خواستید تعیین می نمایید ، بطور مثال اگر از قبل 

امتیاز را استفاده نمایید بطور مثال فرض کنید   100دارید ، هر میزان از این می توانید در هر کدام از سفارشات بعدی که دوست 

امتیاز کسب شده خود هر میزانی که تمایل دارید را   100تومان را دارید . حال می توانید از  500/ 000قصد خرید چند کاال به مبلغ 

 50/ 000امتیاز از امیتیازات شما کسر و مبلغ  50تعداد  50در این سفارش جدید اعمال و تخفیف بگیرید ، مثال با وارد کردن عدد 

 .  تومان تغییر می نماید 450/ 000تومان  از هزینه سفارش جدید کم شده و مبلغ آن به 



 به سبد خرید برای استفاده از امتیازات قبلی خود کافی است ابتدا وارد حساب کاربری خود شویم و بعد از وارد کردن تمامی کاالها

خرید آنها را داریم وارد صفحه سبد خرید شده و در قسمت مشخص شده میزان مد نظر خودمان را از مبلغ سفارش کم  که قصد 

 کنیم )مانند مثال باال( .

 را دنبال کنید :  زیرموجود در کاال را وارد سبد خرید خود کرده ایم ، حال باقی مراحل را برمانند تصاویر  3مثال برای توضیح بهتر 

مانند تصویر باال وارد سبد خرید  "مشاهده سبد خرید"  ا بردن نشانگر ماوس خود بر روی آیکون سبد خرید و سپس انتخاب ابتدا ب

 خود شوید 

 



حال در صفحه سبد خرید ، ابتدا بر روی کادر "استفاده از امتیاز جایزه" کلیک کرده و سپس در کادر باز شده مقدار عدد مد نظر خود  

 ر نهایت بر روی دکمه "اعمال امتیازها" کلیک نمایید را وارد نمایید و د

 

تومان    50/ 000امتیاز و یا همان   50را وارد کرده ایم ، همانطور که در این تصویر مشاهده یم نمایید تعداد  50مثال در این مثال ما عدد 

حساب" وارد مرحله تسویه حساب شده و سفارش  از مبلغ سفارش ما کم شده است . حال کافی است با کلیک بر روی دکمه "تسویه 

 خود را تکمیل نماییم. 



 

ممنون از اینکه با این آموزش همراه ما بودید ، چنانچه بعد از مطالعه این آموزش همچنان در مورد روال کسب امتیاز و یا استفاده از  

 . آن ها سوالی دارید ، با پشتیبانی فروشگاه ما تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 


