
 باسمه تعالی

 0411-0410سال تحصيلی  –دبيرستان دوره اول سادات  هشتم و نهمثبت نام در پایه 
  ولی محترم دانش آموز:

 صورتبه دبیرستان دوره اول شهریه  فرزند خود به صورت زیر اقدام فرمائید . 0411-0410با سالم خواهشمند است جهت ثبت نام سال تحصیلی 

 . می باشد ریال 111/111/011علی الحساب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 تيرماه   8  الي   5 :زمان مراجعه به سامانه ثبت نام 
 

 213:8الي  83:8ساعت  تيرماه  25   الي   21 : هاچكزمان تحویل 
 

 تا تاریخ مذکور ، به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود هاچكعدم مراجعه به سامانه اینترنتی  و عدم تحویل 

 نام و مشاهده پيام زیر ، در اسرع وقت با معاون پایه تماس حاصل فرمایيد.توجه : در صورت ورود به سامانه ثبت

 ولی گرامی ثبت نام فرزند شما توسط مدرسه غير فعال شده است. لطفاً با معاون پایه مربوطه تماس حاصل فرمایيد.

 ( رنگ قانون چك های جدید )بنفش

انك بسامانه صياد لطفاً موارد ذیل را در  دارندجدید)بنفش رنگ(  آن دسته از اولیاء محترم که جهت پرداخت شهریه قصد استفاده از چک

 : ثبت نمایند صادر کننده چك

 .... و )خرید خدمات( بابتاطالعات چک شامل : سری و سریال چک، شناسه صیاد، مبلغ، تاریخ سررسید  -0

 ات گیرنده چک:عاطال -2

 دبیرستان دوره اول سادات نام گیرنده: 

 238812100:1کدشناسائی گیرنده: 

 نوع کد گیرنده: حقوقی

 مدیر دبیرستان دوره اول سادات

 حتما به دقت مطالعه فرمائید .

نکاتی که باید
دقت فرمائید

ورود به سامانه ثبت نام

sadatsch.ir پرداخت نقدی فقط در  
سامانه ثبت نام

پرداخت نقدی فقط با 
رمز دوم کارت بانکی

فقط چک های صیاد

در وجه دبیرستان دوره اول سادات

تاریخ چکها 

فقط هشتم هر ماه

اطالعات مندرج در چکها 
با اطالعات مندرج در 

سامانه یکسان باشد

 0روش 

 888/888/285نقد 

 

 2روش 

 5:/888/888نقد   

1  888/888/18فقره چک 

2   8:/888/888فقره چک 

 88/28/2388تاریخ آخرین چک 

 3روش 

 888/888/35نقد   

3  888/888/25فقره چک 

 88/22/2388تاریخ آخرین چک 

 روشهای پرداخت شهریه

 4روش 

 888/888/55نقد   

1  888/888/25فقره چک 

1  888/888/28فقره چک 

 88/21/2388تاریخ آخرین چک 


