باسمه تعالی
مراحل ثبت نام مالی متوسطه دوره اول پسرانه معلم
در این مرحله از ثبت نام دانش آموزان عزیز در مقطع متوسطه دوره اول ،صرفا واریز پیش پرداخت معادل  4میلیون و  500هزار تومان مدنظر می باشد.
پس از اعالم شهریه نهایی از جانب آموزش و پرورش اطالع رسانی الزم برای انجام مراحل بعدی ثبت نام و پرداخت تتمه شهریه در قالب چند فقره
چک انجام خواهد شد .مراحل الزم برای واریز پیش پرداخت به قرار ذیل می باشد:
مرحله  ) 1ورود به سایت متوسطه دوره اول www.moallemsch.ir
مرحله  ) 2انتخاب گزینه ثبت نام مالی از سمت چپ سایت مدرسه

مرحله  ) 3ورود نام کاربری و کلمه عبور که همان کدملی دانش آموز می باشد (در صورت فراموشی کلمه عبور بر روی گزینه ریست کردن پسورد
کلیک نمایید تا کلمه عبور به حالت اولیه که همان کد ملی است باز گردد)

مرحله  ) 4انتخاب گزینه ثبت نام مالی 1401 - 1400

مرحله  ) 5انتخاب گزینه مرحله اول (که همان واریز پیش پرداخت می باشد)

مرحله  ) 6انتخاب گزینه جهت ادامه فرآیند ثبت نام کلیک کنید

مرحله  ) 7مبلغ پیش پرداخت چهار و نیم میلیون تومان می باشد که می توانید از یکی از دو طریق پرداخت آنالین یا ثبت فیش واریزی اقدام نمایید.
برای پرداخت از طریق درگاه بانکی بر روی گزینه پرداخت آنالین کلیک کنید و مبلغ مدنظر را به صورت اینترنتی واریز کنید .برای پرداخت از طریق
کارت به کارت مبلغ مورد نظر را به شماره کارت درج شده انتقال دهید و از طریق گزینه ثبت فیش واریزی اطالعات فیش واریزی را ثبت نمایید.

مرحله  ) 8ثبت اطالعات فیش واریزی (در صورت کارت به کارت کردن به کارت مدرسه ) 6396-0710-0070-7000

در صورت رخداد مشکل در مراحل ثبت نام می توانید موارد را از طریق پیام رسان بله به آقای دورانی ( )09122457972اطالع دهید.

ثبت نام سال تحصیلی 1400 – 1401
متوسطه دوره اول پسرانه معلم

