شیًٌ وامٍ ي مزاحل ثبت وام ایىتزوتی تزم سمستان 1379
( يیژٌ سبان آمًسان تزم پاییش)

شعة مؤسسه ستان تویذ و آموسشگاه های تحت پوشش:
خَاّزاى  ( 1خلیلی ) 36 47 46 00
خَاّزاى  ( 2حکیوی ) 32 30 95 13

آهَسضگاُ دختزاًِ ًَاتغ ( فزٌّگ ضْز ) 36 33 44 30

تزادراى  ( 1هعذل ) 32 31 81 91

خَاّزاى  ( 3تاچارا ) 36 35 50 53

تزادراى ( 2پل هعالی آتاد) 917 20 20 268

آهَسضگاُ پسزاًِ آریا ( اتزیطوی ) 3 225 0 226

خَاّزاى ( 4رحوت-سفیز جٌَتی) 3830 4688

تزادراى ( 3رحوت-سفیز جٌَتی) 3830 4688

آهَسضگاُ پسزاًِ ًیوا ( فزٌّگ ضْز ) 36 32 81 31

سبان آمًسان عشیش  /يالذیه گزامی

پزداخت شُزیٍ ي ثبت وام تزم سمستان  1379اس طزیق يب سایت www.ZabanNavid.com

صًرت می پذیزد:

تذکز :1بزای استفادٌ اس امکاوات يب سایت ،ویاس بٍ وام کاربزی (کذ سبان آمًسی) ي َمچىیه رمش عبًر ( شمارٌ شىاسىامٍ یا شمارٌ ملی سبان آمًس ) می باشذ.
تذکز :2بزای ياریش ایىتزوتی شُزیٍ ،داشته کارت عابز باوک عضً شبکٍ شتاب ي داوسته اطالعات مزبًط بٍ آن ،ضزيری است:
.1

.2

شمارٌ  11رقمی کارت

.3

کذ  3یا  4رقمی CVV2

رمش ديم یا ایىتزوتی

.4

تاریخ اوقضاء

شُزیٍ تزم سمستان:79

دٍرُ ّای کَدکاى ٍ ًَجَاًاى
هقذهاتی ٍ هیاًی بسرگساالى

 1.430.000ریال

دٍرُ ّای پیشرفتِ بسرگساالى
 R&R3تا FCE / R&R7

 1.910.000ریال

ثبت وام تزم سمستان با تًجٍ بٍ سمان ياریش ایىتزوتی شُزیٍ ،بٍ یکی اس دي صًرت «الف» یا «ب» اوجام می پذیزد:
الف) اس ريس شىبٍ  79/07/03تا پىجشىبٍ  79/07/22ساعت  7صبح (قبل اس اعالم وتایج)
الف )1-ثبت وام در ريس ي ساعت مشابٍ تزم پاییش

 .1در صفحِ اصلی ٍب سایت ًام کاربری (کذ زباى آهَزی) ٍ رهس عبَر را

الف )2-ثبت وام در ريس ي ساعت جذیذ ( تغییز ريس ي ساعت )

 .1در صفحِ اصلی ٍب سایت ًام کاربری (کذ زباى آهَزی) ٍ رهس عبَر را

درج کٌیذ ٍ بِ سیستن ٍارد شَیذ.
 .2کلیک بر رٍی « ثثت ًام » در صفحِ اختصاصی زباى آهَز ٍ درج

درج کٌیذ ٍ بِ سیستن ٍارد شَیذ.
 .2کلیک بر رٍی « ثثت ًام » در صفحِ اختصاصی زباى آهَز ٍ درج

شیفت هذرسِ /هحل کار ٍ اًتخاب گسیٌِ ی:

شیفت هذرسِ /هحل کار ٍ اًتخاب گسیٌِ ی:

« هتقاضی تغییر رٍز یا ساعت برای ترم زهستاى ًیستن»

« هتقاضی تغییر رٍز یا ساعت برای ترم زهستاى ّستن»

کلیک بر رٍی درگاُ «پزداخت ایٌتزًتی ضْزیِ» ٍ تکویل اطالعات

کلیک بر رٍی درگاُ «پزداخت ایٌتزًتی ضْزیِ» ٍ تکویل اطالعات

خَاستِ شذُ ٍ کلیک بر رٍی «تأییذ» .

خَاستِ شذُ ٍ کلیک بر رٍی «تأییذ» .

 .3کلیک هجذد بر رٍی « ثثت ًام » برای دریافت تأییذیِ ٍاریس شْریِ.

 .3کلیک هجذد بر رٍی « ثثت ًام » برای دریافت تأییذیِ ٍاریس شْریِ.

در صًرت عذم مشاَذٌ مته تأییذ ياریش شُزیٍ ،شُزیٍ ياریش وشذٌ است ي

در صًرت عذم مشاَذٌ مته تأییذ ياریش شُزیٍ ،شُزیٍ ياریش وشذٌ است ي

بایذ مزحلٍ ياریش شُزیٍ را تکزارکىیذ.

بایذ مزحلٍ ياریش شُزیٍ را تکزارکىیذ.

.4

در صَرت قبَلی ٍ تشکیل سطح ٍ گرٍُ هَرد ًظر شوا ،بطَر اتَهاتیک تز
اساس تاریخ ٍاریش ضْزیِ ،ثبت ًام اًجام خَاّذ شذ.

.5

تِ دلیل عذم ارسال پیاهک تأییذیِ ثثت ًام ٍ تزای اطویٌاى اس ثثت
ًام ٍ اطالع اس رٍس ٍ ساعت کالس ،از ساعت 10صبح رٍز پٌجشٌبِ22
آرر ،با کلیک بر رٍی« ثثت ًام » ،قبض ًام ًَیسی خَد را رؤیت ٍ یا چاپ
کٌیذ ٍ در صَرتی کِ بِ ّر دلیل رٍز ٍ ساعت برای شوا اًتخاب ًشذُ
باشذً ،سبت بِ اًتخاب رٍز ٍ ساعت اقذام کٌیذ.

.4

برای تعییي رٍز ٍ ساعت بایستی از رٍز پٌجشٌبِ 22آرر ساعت  10صبح
(بعذ از اعالم ًتایج) ،بِ بخش «ثثت ًام» ٍب سایت هراجعِ کٌیذ ٍ هراحل
زیر را اًجام دّیذ:

 )1-3کلیک بر رٍی «ثثت ًام» برای اًتخاب رٍز ٍ ساعت.
 )2-3اًتخاب یکی از رٍز ٍ ساعت ّای هَجَد کِ دارای ظرفیت باشذ.
( کلیک بر رٍی عبارت «ثثت ًام» جلَی آى ).
 )3-3کلیک بر رٍی « »OKدر پیغام درخَاست تأییذ ثبت ًام.
 )4-3کلیک بر رٍی « تأییذ ًْایی ثثت ًام» برای رؤیت ٍ چاپ قبض
ًام ًَیسی.
بذیْی است هإسسِ ّیچ گًَِ تعْذی برای ثبت ًام در رٍز ٍ ساعت خاص
ًخَاّذ داشت ٍ صرفاً هی تَاًیذ یکی از کالس ّای هَجَد دارای ظرفیت
را اًتخاب ًواییذ.

تا اًجام هزاحل فَق ثثت ًام (ضاهل ٍاریش ضْزیِ ٍ اًتخاب رٍس ٍ ساعت) کاهل ضذُ است.
زبان آمًزاوی کٍ بعد از اعالم وتیجٍ ( 01صبح ريز پىجشىبٍ 22آذر) اقدام بٍ ياریس ایىتروتی شهریٍ می ومایىد طبق بىد "ب" ایه شیًٌ وامٍ کٍ در صفحٍ ی بعد
آمدٌ است ،اقدام ومایىد.

ب) اس پىجشىبٍ 79/07/22ساعت  10صبح (بعذ اس اعالم وتایج)

 .1در صفحِ اصلی ٍب سایت ًام کاربری (کذ زباى آهَزی) ٍ رهس عبَر را درج کٌیذ ٍ بِ سیستن ٍارد شَیذ.
 .2کلیک بر رٍی « ثثت ًام » در صفحِ اختصاصی زباى آهَز ٍ درج شیفت هذرسِ /هحل کار
.3

پرداخت شْریِ با کلیک بر رٍی «پزداخت ایٌتزًتی ضْزیِ» ٍ تکویل اطالعات خَاستِ شذُ ٍ کلیک بر رٍی «تأییذ» ٍ «تکویل فزآیٌذ خزیذ».

 .4کلیک هجذد بر رٍی « ثثت ًام » برای اًتخاب رٍز ٍ

ساعت .در صًرت عذم مشاَذٌ صفحٍ ثبت وام ي اوتخاب ريس ي ساعت  ،شُزیٍ ياریش

وشذٌ است ي بایذ مزحلٍ ياریش شُزیٍ را تکزارکىیذ.

 .5اًتخاب یکی از رٍز ٍ ساعت ّای هَجَد کِ دارای ظرفیت باشذ ( .کلیک بر رٍی عبارت «ثثت ًام» جلَی آى )
 .6کلیک بر رٍی « »OKدر پیغام درخَاست تأییذ ثبت ًام
 .7کلیک بر رٍی « تأییذ ًْایی ثثت ًام» برای رؤیت ٍ چاپ قبض ًام ًَیسی (در صورت قطعی شذن ثثت نام ،اس طزیق SMS

تذکز:

تأییذیه ارسال خواهذ شذ)

ضزوری است ته منظور تکمیل فزآینذ ثثت نام ،پس اس پزداخت شهزیه روس و ساعت کالس نیش انتخاب گزدد،

بذیْی است

آهَزشگاُ ّیچ گًَِ تعْذی برای ثبت ًام در رٍز ٍ ساعت خاص ًخَاّذ داشت ٍ صرفاً هی تَاًیذ یکی از کالس ّای هَجَد دارای ظرفیت را اًتخاب ًواییذ.
تا اًجام هزاحل فَق ،ثثت ًام (ضاهل ٍاریش ضْزیِ ٍ اًتخاب رٍس ٍ ساعت) کاهل ضذُ است.

رؤیت و چاپ قبض نام نویسی :اس ساعت  10صبح پىجشىبٍ 79/07/22
درصَرت ٍاریس شْریِ ٍ اًتخاب رٍز ٍ ساعت ٍ تکویل ثبت ًام:
 .1کلیک بر رٍی « ثثت ًام » در صفحِ اختصاصی زباى آهَز
 .2کلیک بر رٍی عالهت چاپگر یا چاپ قبض ًام ًَیسی در پاییي صفحِ.
رؤیت و چاپ کارنامه ترم پاییز :اس ساعت  10صبح پىجشىبٍ 79/07/22
 -1کلیک بر رٍی « اعالم ًتایج » در صفحِ اختصاصی زباى آهَز ٍ رؤیت کارًاهِ ترم پاییس.
 -2کلیک بر رٍی عالهت چاپگر.
 -3با کلیک بر رٍی کلوِ « ایٌجا » در قسوت زیر کارًاهِ ترم جاری  ،هی تَاًیذ ساتقِ آهَسضی خَد را ،هشاّذُ ٍ چاپ ًواییذ.
تزم سمستان 79
شىبٍ – چُارشىبٍ
یکشىبٍ  -سٍ شىبٍ
ديشىبٍ  -پىجشىبٍ

شزيع

آسمًن میان
تزم

تعذاد جلسات

تاریخ جلسات جبزاوی

جبزاوی

*

ضٌثِ  20تْوي

1

جوعِ  12تْوي

-

-

-

دٍضٌثِ  22تْوي

1

جوعِ  26تْوي

پایان

چْارضٌثِ

چْارضٌثِ

چْارضٌثِ

97/10/05

97/11/10

97/12/15

سِ ضٌثِ

سِ ضٌثِ

سِ ضٌثِ

97/10/04

97/11/09

97/12/14

پٌجطٌثِ

پٌجطٌثِ

پٌجطٌثِ

97/10/06

97/11/11

97/12/16

تعطیل

تَجِ  :غیثت تیص اس سِ جلسِ در یک تزم ،تاعث هحزٍهیت اس اهتحاى فایٌال خَاّذ ضذ.
* هؤسسِ هجاس است سهاى تطکیل کالس ّای جثزاًی را تغییز دّذ .ساعت تشکیل  ،اس یک جلسٍ قبل  ،اعالم می گزدد.

فزٍش کتاب در هحل هؤسسِ اس سِ ضٌثِ  97/10/04تِ هذت یک ّفتِ (جلسات اٍل ٍ دٍم تزم)


تزای کسة اطالعات در هَرد رٍسّا ٍ ساعات تزگشاری کالس ّای سطَح هختلف ،تِ تزًاهِ تزم سهستاى  ،1397کِ در تاتلَ اعالًات ٍ ّوچٌیي ٍب سایت هؤسسِ
ارائِ هی گزدد ،تَجِ فزهاییذ.






درصَرت تِ حذ ًصاب ًزسیذى تعذاد ستاى آهَساى در ّز گزٍُ ،کالس تطکیل ًوی گزدد.
استفادٌ اس تخفیف:

ستاى آهَساى هوتاس جْت هحاسثِ درصذ تخفیف ٍ اعوال آى در ٍب سایت ،تِ دفتز هؤسسِ هزاجعِ ًوایٌذ.

تًجٍ:

مشمًلیه تخفیف هی تایست قثل اس پزداخت ایٌتزًتی ضْزیِ ،تِ هٌظَر ثثت تخفیف ،تِ دفتز هؤسسِ هزاجعِ ًوایذ .در غیز ایي صَرت يجٍ ثبت وام کامل بٍ

حساب ياریششذٌ ي مابٍ التفايت مستزد ومی گزدد.



مقزرات مزبًط بٍ استزداد ي رسري شُزیٍ:

 .1ستاى آهَساًی کِ هایل تِ استزداد ضْزیِ پزداختی هی تاضٌذ ،تایستی حذاقل تا  48ساعت (  2رٍس کاری ) قثل اس ضزٍع کالس ّا تِ دفتز هؤسسِ هزاجعِ ًوایٌذ.
ضْزیِ پس اس کسز  20درصذ تا ارائِ ی کارت ضٌاسایی هعتثز هستزد هی گزدد ،پس اس هْلت هذکَر استزداد ضْزیِ تِ ّیچ ٍجِ اهکاى پذیز ًوی تاضذ.
 .2ستاى آهَساًی کِ هایل تِ رسرٍ ضْزیِ پزداختی تزای تزم تعذ هی تاضٌذ ،تایستی حذاقل تا  48ساعت (  2رٍس کاری ) قثل اس ضزٍع کالس ّا تِ دفتز هؤسسِ
هزاجعِ ٍ ًسثت تِ رسرٍ ضْزیِ خَد اقذام کزدُ ٍ قثض رسرٍ ضْزیِ دریافت ًوایٌذ .پس اس هْلت هذکَر ضْزیِ قاتل رسرٍ یا استفادُ تزای تزم ّای تعذ ًوی تاضذ.
 .3ضزکت هجذد در آسهَى تعییي سطح تزای ستاى آهَساًی کِ تِ علت عذم ثثت ًام ،استزداد یا رسرٍ ضْزیٍِ ،قفِ تحصیلی داضتِ اًذ ،جْت اداهِ تحصیل الشاهی است.

