
 
 

 

 

 مورد نظر کلیک کنید: عنوان، بر روی بیشتراطالعات شیوه درخواست و برای دریافت لطفاً  

 ر ترم های قبلداستفاده از شهریه رزرو شده  درخواست 

 درخواست استرداد شهریه 

 درخواست رزرو شهریه 

 بت نام برای تعیین سطحث 

 انگليسى زبان با كه هفتم تا دوم هاى كالس ورودى پايه هاى دوره آموزان زبان ويژه پایه سطوح در نام ثبت 

 ندارند آشنائى

 آنالین های کالس نیاز مورد امکانات و تجهیزات 

  آموزش و افزار سخت آزمایش و نیاز مورد های افزار نرم 
 

 (273) 0322 0202 :تماس تلفن

http://neiit.ir/technical-instruction/
http://neiit.ir/technical-instruction/


 

         ر ترم های قبل:داستفاده از شهریه رزرو شده  درخواست

 بازگردانده باید قبلى شهریه باشد، کمتر جارى ترم شهریه از گذشته هاى ترم شده رزرو شهریه که صورتى در

 وجود یهشهر التفاوت مابه پرداخت امکان اینکه دلیل به شود، پرداخت کامل طور به جارى ترم شهریه و شود

 :شود اقدام زیر شرح به قبلى شده رزرو شهریه استرداد براى. ندارد

 نام ثبت و آموزشى خدمات کارشناسان بخش( 273) 03220202 شماره با تماس -3

 موسسه سایت وب در شهریه استرداد ثبت درخواست -0

 کلین طریق از استرداد درخواست ارسال و حساب شماره اعالم براى استرداد، ثبت از اطمینان از پس -2

 رماییدف ارسال را است موجود لینک در آن نمونه که کتبى درخواست تصویر پایان، در و فرمایید اقدام زیر

 .رفتن از نامه و ارسال مستقیم براحتی وجود داردگریق موبایل انجام شود امکان عکس چنانچه تکمیل فرم از ط
 

 شهریه فرم درخواست استرداد

میل مراحل ثبت نام را تکدر صورت تمایل به ثبت نام برای ترم آینده، شهریه جدید را واریز نموده و نکته: 

 فرمایید.

 بازگشت به صفحه اول

https://survey.porsline.ir/s/03Q4R99


 

 شهریه درخواست استرداد

 به توانند مى ترم شروع از قبل کارى روز ساعت ٨٤ تا دارند، را نام ثبت از انصراف درخواست که آموزانى زبان

 :فرمایند اقدام زیر شرح

 نام ثبت و آموزشى خدمات کارشناسان بخش( 273) 03220202 شماره با تماس -3

 موسسه سایت وب در شهریه استرداد ثبت درخواست -0

 طریق از استرداد درخواست ارسال و حساب شماره اعالم براى سایت، وب در استرداد ثبت از اطمینان از پس      

. رماییدف ارسال را است موجود لینک در آن نمونه که کتبى درخواست تصویر پایان، در و فرمایید اقدام زیر لینک
 .چنانچه تکمیل فرم از طریق موبایل انجام شود امکان عکس گرفتن از نامه و ارسال مستقیم براحتی وجود دارد

 شهریه فرم درخواست استرداد

محاسبه و به حساب زبان آموز یا پدر  را مبلغ شهریهمؤسسه پس از دریافت و بررسی درخواست، درصورت تأیید، 

 (دد.ت چند روز بعد به حساب واریز گرالبته با توجه به لزوم طی مراحل حسابداری، ممکن اس) ایشان مسترد می نماید

  پذیرفته نخواهد شد.استرداد درخواست ، بعد از شروع ترم 

 کل شهریه پرداختی قابل رزرو یا استرداد خواهد بود ،درصورت عدم تشکیل کالس از سوی مؤسسه. 

 بازگشت به صفحه اول

https://survey.porsline.ir/s/03Q4R99


 رزرو شهریهدرخواست 

 پرداختى شهریه رزرو متقاضى و نام ثبت از انصراف درخواست شهریه، پرداخت از پس که آموزانى زبان

( 273) 03220202 شماره با تماس ضمن توانند مى ترم شروع از قبل کارى روز ساعت ٨٤ تا باشند، مى

 پایان در. نمایند شهریه رزرو و نام ثبت حذف درخواست نام، ثبت و آموزشى خدمات کارشناسان بخش

 .شوند مطمئن رزرو انجام از باید

 : توجه

 روعش براى( اند کرده رزرو را خود شهریه که کسانى حتى) دارند تحصیلى وقفه که آموزانى زبان کلیه

 نمایند شرکت سطح تعیین آزمون در بایست مى آتى، ترم در تحصیالت مجدد

 

 

 بازگشت به صفحه اول



  ثبت نام برای تعیین سطح

 گردد مى برگزار آنالین صورت به 3200 زمستان ترم سطح تعیین آزمون  

 .روز( بر رو ی سیستم یا  تلفن همراه می باشده فایرفاکس )نسخه ب ونیاز به مرورگر کروم  ، Sky Roomبرای برقراری ارتباط تصویری از طریق

 باشد مى ابتدائى دوم کالس به ورودى ،3200 زمستان آنالین هاى دوره در نام ثبت براى پذیرش سن حداقل. 

 از طریق وب سایت سرویس های آنالین مؤسسه زبان نوید به آدرس: ای شرکت در آزمون آنالین تعیین سطح،بر .3

https://neishiraz.ir 

نمایید. پس از بررسی پرداخت فرم مشخصات را تکمیل و هزینه آن را مورد نظر را انتخاب کنید و  خ و ساعت یارت 

.، زمان و لینک ورود به آزمون آنالین از طریق پیامک برای شما ارسال می گردددرخواست شما  

.تماس گرفته شود  ٤ داخلی  (273) 0322 0202 ثابت شمارهبا   در صورت بروز مشکل  

 :آدرس به مؤسسه سایت وب طریق از آزمون، نتیجه ثبت و آنالین، سطح تعیین آزمون برگزاری از پس .0

www.ZabanNavid.com 

.کنید نام ثبت و شده وارد آموز زبان اختصاصی صفحه به شناسنامه، شماره و آموزی زبان کد درج با  

:روی لینک زیر کلیک کنید بر آنالین،کالس های  به منظور اطالع از روز و ساعت  

 برنامه کالس های آنالین ترم زمستان 00

 بازگشت به صفحه اول

https://neishiraz.ir/
http://www.zabannavid.com/
https://b2n.ir/NEI-Win99


  :پایه سطوح در نام ثبت

 نام بتث نوجوانان،متقاضی و کودکان سنی گروه آموزان زبان کرونا، ویروس دوران شیوع در تحصیلی شرایط تسهیل منظور به

 های کالس رد ترم شهریه واریز و مشخصات فرم تکمیل با توانند می اند، نشده آشنا انگلیسی زبان با کنون تا که ،آینده ترم در

 .نمایند آغاز را انگلیسی زبان یادگیری و نام ثبت خود، سنی گروه پایه آنالین

 :نام ثبت مراحل

 :لینک زیر طریق شهریه،از واریز و مشخصات فرم تکمیل .3

https://neishiraz.ir 

 رسالا شما برای پیامک طریق ازکد زبان آموزی و لینک راهنمای ثبت نام  ،سیستم در مشخصات ثبت دریافت واز سپ .0

 .گردد می

 شماره و آموزی زبان کد درج و www.ZabanNavid.com :به آدرس با ورود به وب سایت مؤسسهبعد ازآن می توانید 

 خرید ایبر ،و همچنین کنید نام ثبتواریز شهریه و  و شده وارد آموز زبان اختصاصی صفحه به ،)نام کاربری و رمز عبور( شناسنامه

 .کنید اقدام کتاب اینترنتی

 00 انترم زمست کالس های آنالین برنامه :کلیک کنیدروی لینک  بر آنالین،کالس های  به منظور اطالع از روز و ساعت

 (273) 0322 0202 :تماس لفنت

 به صفحه اولبازگشت 

https://neishiraz.ir/
http://www.zabannavid.com/
https://b2n.ir/NEI-Win99


 و زیرساختهای سخت افزاری ونرم افزاری مورد نیاز شرکت در کالس های آنالینتجهیزات 

 امکانات مورد نیاز:

  لپ تاپ یا کامپیوتر شخصی(PC )  مجهز به دوربین وب کم 

 داشتن هدست و یا هندزفری به منظور داشتن ارتباط صوتی مطلوب 

  برخورداری از اینترنت با حداقل سرعت  Kbps 230  و اطمینان از ثبات ارتباط 

  با توجه به اینکه اجرای کالس و ارائه مطالب درسی بر اساس استفاده از لپ تاپ و کامپیوتر شخصی مجهز

 از یبرخ هوشمند، تلفن گوشی یا و تبلت مدلهای انواع از تعدادی در به وب کم طرح ریزی گردیده است و

   نظورم به باشد، همراه اختالل با کالس در شرکت یا و نبوده استفاده قابل که است ممکن کالس امکانات

 .گردد می تأکید کامپیوتر، یا تاپ لپ از استفاده آنالین، های کالس امکانات از بهتر مندی بهره

 ایستب مى آنالین، کالس در شرکت متقاضى آموز زبان و باشد مى سسهؤم با کالس برگزارى مسئولیت 

 .نماید استفاده کالس در و تهیه را مناسب اینترنت همچنین و افزارى نرم و افزارى سخت تجهیزات

 

 ازگشت به صفحه اولب


