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يزد (ص) جهت قبولي در سنجش ورودي مجتمع آموزشي حضرت خاتم االنبيا ضمن تبريك به شما احترام، سالم وبا 
  :مراحل تكميل پيش ثبت نام به شرح زير مي باشد

  اعالم نتيجه مصاحبه )8 

  

  .در اين مرحله نتيجه مصاحبه نورچشمي قابل مشاهده مي باشد

  

  

  مقررات انضباطي و شروط قابل اجرا) 9

  الزم االجرا و مقررات انضباطيشروط  ،در اين مرحله از فرآيند پيش ثبت نام

  مودهـه نـرار داده شده است كه بايد آن را به دقت مطالعـوزان قــدانش آم

  .به مرحله بعد برويد "ائيد مي كنمتمامي موارد را مطالعه و ت"و با انتخاب گزينه 
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 ساير اطالعات تكميلي ) 10

 

  نمائيد. ثبتدر اين مرحله اطالعات تكميلي مورد نياز را 
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  97- 98قوانين و شرايط پرداخت شهريه ) 11

  
  

  

  اقساطي-قوانين نحوه پرداخت نقدي) 12

  

در اين مرحله شروط مربوط به شهريه 
مطالعه قرار داده شده است كه پس از 

را انتخاب  "قبول دارم" ، گزينهآن
  .كنيد تا به مرحله بعد برويد

در اين مرحله شما مي توانيد با دريافت 
 -نقدي ، نقديفايل نحوه پرداخت هاي 

اقساطي، كامل اقساطي با شرايط پرداخت 
  ها آشنا شويد.

تمامي موارد را "سپس با انتخاب كليد 
به مرحله بعدي  "مطالعه و تاييد مي كنم

  .برويد
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  نحوه پرداخت شهريه) 13

  

  .هاي نقدي ، نقدي و اقساطي را انتخاب نماييد در اين مرحله يكي از روش

به تمايل و در صورتي كه  "نقدي"نقدي شهريه به صورت كامل مي باشيد گزينه پرداخت در صورتي كه تمايل به  نكته:
  .را انتخاب كنيد "نقدي و اقساطي"اقساطي نمودن شهريه داريد گزينه 

در اين مرحله با انتخاب درگاه بانك  د باشي قابل ذكر است در صورتي كه در مرحله قبل پرداخت نقدي را انتخاب كرده
  نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمائيد.

  

  پرداخت نقدي اقساطي) 14
  .در صورتي كه گزينه نقدي و اقساطي را انتخاب كرده باشيد صفحه زير براي شما باز خواهد شد
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 % از كل40"،  "ريال) 5,000,000( % از كل مبلغ20"در اين مرحله مبلغ پيش پرداخت كه شامل موارد 
  .ميباشد را انتخاب نمائيد "بدون پيش پرداخت"ريال) ، 10,000,000مبلغ(

  

را انتخاب  "نه قسط "،  "شش قسط"،  "سه قسط"، "يك قسط"يكي از موارد  "تعداد اقساط انتخابي"و در مقابل 
  .نمائيد و به مرحله بعد برويد

  پرداخت شهريه) 15

  

  

  

  

  

  

  

طي كه در مرحله در اين مرحله بر اساس ميزان اقسا
د اقساطي براي شما در نظر گرفته مشخص نموده ايقبل 

شده است كه براي هر كدام مهلت پرداختي وجود دارد . 
شما بايد در اين مرحله چك هاي اقساط را بر اساس 

  اطالعات مورد نياز وارد نمائيد.
  توجه:

ها را  به توصيه هاي باالي اين صفحه دقت كنيد و آن *
  .رعايت فرمائيد

ي چك ها را ثبت نمائيد و در نهايت با * ابتدا بايد تمام
انتخاب گزينه ثبت اطالعات چك ها به مرحله بعدي 

  .برويد
* تاريخ مشخص شده آخرين مهلت پرداخت هر قسط 
مي باشد كه در صورت لزوم مي توانيد تاريخ هاي قبل 

 .تر از آن را براي اقساط خود انتخاب نمائيد
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ي وارد نموده ايد صفحه باال براي شما باز خواهد شد كه با انتخاب درگاه اطالعات چك ها را به درستدر صورتي كه 
  اقدام به پرداخت آنالين پيش پرداخت نماييد. "پرداخت"پرداخت و انتخاب گزينه 
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  تكميل ثبت نام)  16

  

صفحه پس از كليك كردن گام بعدي، ها و پرداخت به صورت صحيح انجام شده باشد  در صورتي كه درج اطالعات چك
  باال براي شما نمايش داده مي شود. 

  در اين صفحه توضيحات مهمي درج گرديده است كه آن ها را مطالعه بفرمائيد.
 راه مدارك ذكر شده چك هاي خود را با توجه به اطالعاتي كه در مرحله قبل درج كرده ايد كامل نمائيد و به هم

 روز به حسابداري مجتمع و اموزشگاه تحويل دهيد .  3حداكثر تا 

 .بديهي است عدم تحويل مدارك طي مدت اعالم شده به منزله ي انصراف شما از ثبت نام مي باشد  


