تقویم اعالم نتایج ترم بهار و ثبت نام ترم تابستــان 98
نتایج ترم بهار کلیه سطوح در روز یکشنبه  98/04/02راس ساعت ( 9:17:11ساعت نه و هفده دقیقه و یازده ثانیه صبح)
تا ساعت 20همان روز و از طریق پنل شخصی دانشجویان اعالم خواهد شد.
رفع اشکال
هر نوع مشکل احتمالی یا اعتراض به نمره نیز در همین روز و فقط از طریق اینترنتی و ارسال درخواست از طریق
پنل زبان آموزان صورت خواهد گرفت .پس از پایان ساعت  20روز یکشنبه تا پایان روز دوشنبه  3تیر به دلیل اینکه
سیستم در وضعیت ثبت نام قرار دارد امکان مشاهده کارنامه وجود نخواهد داشت.
ثبت نام ترم تابستان 98
ثبت نام غیر حضوری و فقط به صورت اینترنتی است .دانشجویانی که متقاضی روز و ساعت خاصی از کالس ها هستند
باید در اول وقت زمان ثبت نام سطح خود ،اقدام به ثبت نام نمایند .بعضی از ساعت ها در یک دقیقه اول زمان
ثبت نام ،تکمیل می شود.
آنچه برای ثبت نام الزم است بدانیم:
 -1داشتن رمز ورود به سایت فاخر به آدرس www.fakher.ac.ir
 -2داشتن کارت پرداخت الکترونیکی یکی از بانکها.
 -3داشتن رمز دوم ( رمز خرید اینترنتی) که از طریق عابر بانک مربوط به همان بانک قابل دریافت است.
تقویم ثبت نام سطوح
دوشنبه

سطح

سطح2

سطح3

سطح4

سطح5

سطح6

98/04/03

ساعت

 9تا9:50

 10تا 10:50

 11تا11:50

 12تا 12:50

 13تا13:50

دوشنبه

سطح

سطح7

سطح8

سطح9و10

سطح11و13,12و14و15و16

98/04/03

ساعت

 14تا 14:50

 15تا 15:50

 16تا16:50

 17تا17:50

دوشنبه

سطح

فرانسه 2و3و4و5و6و7و8

آلمانی2و3و4و5و6

98/04/03

ساعت

 18تا18:45

 18تا18:45

شروع کالس های ترم تابستان 98
روز

شنبه  -چهارشنبه
یکشنبه – سه شنبه
دوشنبه  -پنجشنبه
جمعه

سطح

تاریخ شروع

تاریخ پایان

سطوح  1تا 4

 22تیر

 23شهریور

سطوح  5تا 12

 15تیر

 23شهریور

تمام سطوح

 18تیر

 24شهریور

سطوح  1تا  4و FCE

 20تیر

 25شهریور

سطوح  5تا 12

 13تیر

 25شهریور

تمام سطوح

 14تیر

 22شهریور

لطفا از فعال بودن پنل خود قبل از ثبت نام اطمینان حاصل نمایید .در صورت غیر فعال بودن ،تا قبل از شروع ثبت نام های اینترنتی با شماره های
 36263689 -36263672با موسسه تماس حاصل نمایید.

توجه :

*برای دانشجویان موسسه به هیچ وجه تا پایان ثبت نام اینترنتی ،ثبت نام حضوری امکانپذیر نخواهد بود.

**در صورت مسافرت نیز می توانید در هر نقطه از کشور در ساعت مربوط به سطح خود اقدام به ثبت نام نمایید.

