
 (1201  _  204 ) تحصیلی درسال علمی فرهنگیمجتمع آموزشی   (کلاس هفتم ) شیوه نامۀ ثبت نام

ته شده را با دقت تکمیل نمایید و شده و تمامی مشخصات خواسدر سایت مدرسه  ابتدا وارد سامانۀ ثبت نام اینترنتی 

برای تکمیل ثبت نام طبق برنامه و مراحل زیر در آموزشگاه حضور داشته باشید. عدم مراجعه در تاریخ های زیر به 

 منزله انصراف از ثبت نام بوده و از دانش آموزان ذخیره ، جایگزین خواهد شد.

 

 دانش آموزبر اساس حروف شروع نام خانوادگی  ، ورودی های جدید هفتم    زمان ثبت نام:

 11تا  11ساعت :   ر الی   ج حروف :   11تا  15 ساعت  ت الی الف حروف : :عصر   6/4/404تاریخ شنبه دو روز  

 13:01تا  11:01ساعت  ل الی   ض حروف  - 11تا  8 ساعت  ص الی   ز حروف صبح :    7/4/404تاریخ :  شنبه سه روز

 11تا  11ساعت  ی الی   هـ حروف  - 11تا  15 ساعت   ن  الی   محروف :  عصر   7/4/404تاریخ :  شنبه سه روز

 مراحل انجام ثبت نام:

 به مدرسه انجام شود و با آمادگی کامل در مدرسه حاضر شوید. قبل از مراجعه 3مرحله *** 

 .ثبت نام  های فرمو  تاییدکد جهت دریافت  معاون آموزشی اتاق مراجعه به  -1مرحله

 )توجیه فعالیت های تابستانی و فعالیت های فرهنگی(فرم های مربوطه ،  تاییدو  اتاق معاون پرورشیمراجعه به  -4مرحله

که لازم است ولی محترم با راننده سرویس ، شخصا ایاب و ذهاب به عهده والدین محترم می باشد هزینه سرویس هماهنگی و 

 هماهنگ کنند.

  انجام امور مالی و پرداخت شهریه  -3مرحله 

 خرداد ماه برای ثبت نام قطعی ، فعال می شود( 82)سامانه از روز شنبه  -قبل از ورود به مدرسه مرحله

 ) نقدی ، اقساطی چکی ، اقساطی وام(  سامانه ثبت نام مدرسه و انتخاب یکی از شیوه های پرداخت شهریه :مراجعه به 

 ریال از طریق درگاه اینترنتی ثبت نام واریز کند. 101.111.111: ولی محترم مبلغ  در صورت انتخاب نقدیالف (

 : در صورت انتخاب اقساطی چکیب( 

ریال را به صورت علی الحساب از طریق درگاه اینترنتی ثبت نام واریز  01.111.111ریال یا  00.111.111ولی محترم یکی از مبالغ 

 فقره چک به تاریخ هایی که سیستم مشخص می کند پرداخت خواهد کرد.  0کرده و الباقی را طی حداکثر 

 شود.های قدیمی خودداری میشود و از دریافت چکرفته میرقمی است پذی 10که حاوی کد های جدیدچکفقط  :4نکته

 و کد ثبت چک را در سایت مدرسه با دقت درج کنید.  سامانه صیاد ثبت شوددر  ی بنفشچک ها صرفا :8نکته    

 چک های ثبت شده در زمان مراجعه به مدرسه تحویل امور مالی مدرسه شود. : 3نکته    

 درصد کارمزد بانک( 0) با پرداخت : اقساطی وامدر صورت انتخاب گزینه ج( 

ریال را به صورت علی الحساب از طریق درگاه اینترنتی  01.111.111ریال یا  00.111.111ابتدا ولی محترم یکی از مبالغ  -4ج

 ثبت نام واریز کرده و الباقی را طبق راهنمای سامانه ثبت نام وام دریافت خواهد کرد ،

چک  با یک فقره و بعد از مهر و امضای مدرسه م ابتدا برگ معرفی به بانک را از سامانه ثبت نام پرینت گرفتهبرای دریافت وا -8ج

به بانک قرض الحسنه مهدیه )خیابان باباطاهر( مراجعه کرده و بعد از انجام مراحل اداری بانک ، فیش واریزی بانک را دریافت و 

 و در زمان مراجعه به مدرسه تحویل مسئول امور مالی بفرمایید.شماره آن را در سامانه ثبت نام درج کرده 

 حضوری: مراجعه به اتاق امور مالی و تحویل مدارک مثبته از قبیل چک ، نامه وام بانکی و تایید امور مالی. مرحله
 

ملی و شناسنامه و مدرک جدید ، فتوکپی کارت  0*0قطعه عکس  0) .و تحویل مدارک ثبت نام  به امور اجراییمراجعه  -2مرحله.

    (تحصیلی والدین ، فتوکپی شناسنامه دانش آموز ، شناسنامه سلامت دانش آموز ، دفترچه طرح شهاب ، کارنامه قبولی کلاس ششم

 .ثبت نام نهایی و تایید  اتاق مدیر مدرسهمراجعه به  -5مرحله 


