راهنمای ثبت نام اینترنتی
ولی محترم
سالم علیکم
از اینکه دبیرستان دخترانه علمی را برای تحصیل فرزند عزیزتان انتخاب کرده اید سپاسگزاریم
قبل از هر سخن برای فرزند عزیزتان آرزوی سالمتی  ،توفیق روز افزون و عاقبت بخیری داریم
جهت سهولت در ثبت نام اصلی خواهشمند است موارد زیر را با دقت مطالعه فرمایید
تا زمانی که از طرف مدرسه تاریخ ثبت نام اصلی شما اعالم نشده باشد از واریز هر گونه مبلغ به حساب ،
جدا خودداری فرمایید

*بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و بعد از انتخاب اسم مدرسه و پایه تحصیلی کدملی دانش
آموز را وارد کرده و اطالعات خواسته شده را وارد نمایید
*سپس گزینه "پیگیری ثبت نام " را انتخاب کنید.

*نام کاربری و رمز عبور هر دو کد ملی دانش آموز است

*در صفحه باز شده  ،اطالعیه های ثبت نام را با دقت بخوانید

*در قسمت سمت راست " قسمت مراحل ثبت نام " با انتخاب هر عنوان تمام موارد آن را با دقت
تکمیل نمایید

ابتدا در قسمت اطالعات اولیه از پر بودن تمامی قسمت ها مطمئن شوید  .سپس در قسمت عکس
دانش آموز حتما عکس اسکن شده ی 3در 4دانش آموز را که حجم آن کمتر از  400کیلو بایت
باشد را انتخاب کنید.
عکس حتما به صورت پرسنلی بوده و از عکس های گرفته شده در طبیعت و  ...جدا خودداری
فرمایید.
پس زمینه عکس باید سفید باشد.
لباس دانش آموز در عکس باید رسمی باشد.

پس از تغییر عکس دانش آموز از صفحه اصلی بر روی "تکمیل پرونده الکترونیکی "بزنید

حتما تمام اطالعات این صفحه را بخوانید و در صورت نیاز به ویرایش بر روی ویرایش بزنید و در
انتها دکمه ثبت را بزنید

پس از تکمیل این قسمت در صورتی که سال گذشته دانش آموز دبیرستان دخترانه علمی بودید
بر روی کارت حضور غیاب والدین بزنید و در صورت گم کردن یا نداشتن کارت به هر دلیل بر
بزنید " کارت حضور غیاب را ندارم"روی گزینه ی

سپس وارد بخش تشکیل پرونده مالی شوید.

قبل از واریز مبلغ  ،به موارد زیر دقت فرمایید:
* از بین والدین متقاضی ورودی دهم صرفا کسانی این بخش را انجام دهند که با آن ها تماس
گرفته شده.
تیک کنار مشاهده صورت وضعیت مالی را برای آگاهی از شهریه دبیرستان بزنید

پس از مشاهده ی صورت وضعیت مالی  ،برای آگاهی از انواع پرداخت تیک کنار پرداخت شهریه
را بزنید

برای پرداخت شهریه سه راه وجود دارد
* تسویه نقدی  :کل شهریه را به صورت نقدی و از طریق واریز به حساب تسویه کنید
* از طریق پرداخت چک  :تسویه بخشی از شهریه به صورت نقدی و الباقی در  4چک و تسویه تا
 5اسفند ماه سال جاری
مبلغ پرداخت نقدی پس از زدن تیک کنار پرداخت چک قابل مشاهده است

* گرفتن وام از صندوق قرض الحسنه مهدیه  :پرداخت مبلغ اولیه  +الباقی شهریه به صورت وام
قرض الحسنه

نکته :والدینی که قصد استفاده از وام صندوق قرض الحسنه مهدیه را دارند جهت دریافت نامه
ی معرفی به صندوق  ،به حسابداری آموزشگاه مراجعه نمایند.
مبلغ پرداخت نقدی پس از زدن تیک کنار پرداخت چک قابل مشاهده است.

تذکر مهم  :قبل از مراجعه به دبیرستان برای انجام کار های ثبت نام ضمن پر کردن بخش های
الزم که باالتر گفته شد  .نحوه پرداخت شهریه را مشخص نمایید و واریز نقدی و در صورت نیاز
دسته چک به همراه خود داشته باشید.
راهنمای ثبت نام در زمان مراجعه به آموزشگاه
* مراجعه به اتاق معاون آموزشی ( تکمیل و امضای فرم های مربوطه)
* مراجعه به اتاق معاون پرورشی (تایید فرم سرویس و بررسی فرم اطالعات پرورشی)
* مراجعه به اتاق حسابداری (تکمیل فرم قرارداد شهریه  ،تحویل فیش واریزی مبلغ اولیه و
چک یا شماره وام)
*مراجعه به اتاق مدیر جهت تایید ثبت نام
* مراجعه به امور اجرایی (تحویل مدارک و فرم های ثبت نام)

