
زبان آموز گرامی

از آنجاییکه تمامی هماهنگی ها و اطالع رسانی های
شود، انجام میپورتال سایت و ایمیلموسسه از طریق 

خواهشمند است برای اطالع از برنامه های موسسه 
را هر ( ایمیلتانspamو همچنین بخش)ایمیل خود 

.روز چک نمایید



!سالم و وقت بخیر

زبان آموز گرامی؛

ال پورتقاز آنجاییکه تمامی هماهنگی ها و اطالع رسانی های موسسه از طریقق 
انجام می شود، خواهشمند اسقت بقرای اطقالع از برنامقه هقای سایت و ایمیل

.را هر روز چک نمایید( ایمیلتانspamو همچنین بخش )موسسه ایمیل خود 

.  اشدهرگونه مسئولیت ناشی از عدم چک کردن ایمیل به عهده زبان آموز میب

:هیدبرای دریافت وقت تعیین سطح و رزرو کالس، لطفا مراحل زیر را انجام د



ایجاد حساب کاربری



.شوید"پورتال"رفته و وارد قسمت www.respinatalk.comابتدا به سایت .1

http://www.respinatalk.com/


از تیقک پس. را انتخاب نموده و کد ملی، ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید"ثبت نام"گزینه .2
.کلیک کنید"ثبت نام در رسپیناتاک"، روی "قوانین و مقررات"زدن 



.در صفحه جدید اطالعات خود را به صورت کامل و دقیق وارد نمایید.3

نی هقا از خود اطمینان حاصل نمایید زیرا اطالع رساآدرس ایمیلو شماره تلفنلطفا از صحت 
انجام این طریق انجام میشوند و در صورت اشتباه وارد کردن موارد فوق، مسلما اطالع رسانی

.الزامیستعکس کارت ملیضمنا بارگذاری . نخواهد شد



ر کقارت ملقیتصویدر صورت تمایل میتوانید عکس پرسنلی خود را آپلود نمایید، اما بارگذاری .4
. لطفا اطمینان حاصل نمایید که تصویر واضح و درست آپلود شده باشد. الزامیست

.حساب کاربری های فاقد تصویر کارت ملی تایید نخواهند شد



ا دقت از آنجاییکه احراز هویت زبان آموزان برای شرکت در آزمون پایان ترم الزامی است، لطف.5
ر اینصقورت بدیهی است در غیق. شما به درستی بارگذاری شودتصویر کارت ملی بفرمایید که 

.امکان شرکت در آزمون پایان ترم را نخواهید داشت
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بر بقا کقار"کلیک نماییقد تقا پیقام "ذخیره تغییرات"پس از وارد کردن اطالعات، روی گزینه .6
. را مالحظه کنید"موفقیت ثبت شد

.در این مرحله کاربر شما ثبت شده و باید توسط مسئولین ثبت نام تایید شود
پس از ثبت اطالعات انجام ( در طول روز و ساعت کاری)دقیقه30تایید کاربری شما حداکثر 

. خواهد شد



طحانتخاب زمان آزمون تعیین س



ثبت "نه روی گزی"صفحه اصلی"پس از تایید حساب کاربری شما، با ورود به پورتال خود،  در .1
.را انتخاب کنید"درخواست تعیین سطح"سپس گزینه . کلیک نمایید"نام



ن در ایق. ، زمانهای موجقود نمقایش داده میشقوند"درخواست تعیین سطح"با کلیک بر روی .2
.مرحله، روز و ساعت مورد نظرتان را انتخاب نمایید

عیقین لطفا در انتخاب روز و ساعت دقت فرمایید زیرا پس از انتخاب زمان و پرداخت هزینه ت
. سطح، امکان جابجایی و عودت هزینه وجود نخواهد داشت



. اب نماییدرا انتخ"پرداخت و تکمیل ثبت نام"، در پنجره جدید گزینه "رزرو"با کلیک بر روی .3



4اییقد و نمکارت به کارتسپس هزینه تعیین سطح را به شماره کارت اعالم شده در صفحه .4
ش ثبت فی"رقم آخر کارت، نام و نام خانوادگی خود، تاریخ و ساعت واریز را وارد کرده و روی 

پس از واریز وجقه تعیقین ( در طول روز و ساعت کاری)دقیقه30حداکثر . کلیک کنید"بانکی
.  سطح و ثبت آن در سایت، پرداختی شما تایید خواهد شد

.در این مرحله، روز و ساعت تعیین سطح شما با موفقیت انجام شده است



تلفنیتماسو یا واتس اپآزمون تعیین سطح شما در روز و ساعت انتخابی خودتان از طریق .5
. با شماره ای که در سایت ثبت نموده اید انجام خواهد شد

، به منظور برگزاری بهتر آزمون تعیقین سقطح، لطفقا در زمقان مققرر حتمقا در محیطقی آرام
.خصوصی، و ترجیحا با استفاده از هندزفری حاضر باشید

واهقد ساعت کاری پس از انجام تعیین سطح، نتیجه آزمون شما در سایت ثبت خ24حداکثر 
.شد و میتوانید آن را در صفحه اصلی پورتال خود مشاهده فرمایید

.در این مرحله، می توانید رزرو کالستان را انجام دهید



رزرواسیون کالس



را "درخواست رزرو کقالس"کلیک کرده و سپس "رزرواسیون"برای رزرو کالس، روی گزینه .1
.انتخاب نمایید



یقل پرداخقت و تکم"کلیک کقرده و سقپس "انتخاب ساعت کالس"در پنجره باز شده، روی .2
.را انتخاب نمایید"رزرواسیون



4و کارت به کارتدر پنجره جدید، هزینه رزرواسیون را به شماره کارت اعالم شده در صفحه .3
ش ثبت فی"رقم آخر کارت، نام و نام خانوادگی خود، تاریخ و ساعت واریز را وارد کرده و روی 

پقس از واریقز وجقه ( در طقول روز و سقاعت کقاری)دقیققه30حداکثر . کلیک کنید"بانکی
.  رزرواسیون و ثبت آن در سایت، پرداختی شما تایید خواهد شد

ظقر در این مرحله، رزرو کالس مورد نظر شما با موفقیت انجقام شقده اسقت و کافیسقت منت
.(ماه خواهد بود3حداکثر زمان انتظار شما تا شروع کالس . )دریافت مجوز ثبت نام بمانید



ثبت نام در کالس



ماه پس از رزرو کالس، مجوز ثبت نام برای شما صقادر شقده و اطقالع رسقانی از 3حداکثر .1
پقس از . و پورتال سقایت انجقام خواهقد شقد( چک شودspamحتما قسمت )طریق ایمیل 

برای ایقن. ساعت برای تکمیل ثبت نام خود زمان خواهید داشت24دریافت مجوز ثبت نام، 
.کلیک نمایید"ثبت نام"روی "ثبت نام"کار، با ورود به بخش 



. را انتخاب نمایید"پرداخت و تکمیل رزرواسیون"در پنجره باز شده، .2
رمایید زیقرا لطفا در صورت اطمینان از نوع و ساعت کالس انتخابی اقدام به تکمیل ثبت نام ف

. پس از تکمیل ثبت نام، امکان جابجایی و عودت هزینه وجود نخواهد داشت



4وکارت بقه کقارتدر پنجره جدید هزینه ثبت نام را به شماره کارت اعالم شده در صفحه .3
ش ثبت فی"رقم آخر کارت، نام و نام خانوادگی خود، تاریخ و ساعت واریز را وارد کرده و روی 

پس از واریز وجه ثبت نام ( در طول روز و ساعت کاری)دقیقه30حداکثر . کلیک کنید"بانکی
.  و ثبت آن در سایت، پرداختی شما تایید خواهد شد

روع در این مرحله، ثبت نام کالس مورد نظر شما با موفقیت انجام شده و اطقالع رسقانی شق
.و پورتال سایت انجام خواهد شد( چک شودspamحتما قسمت )کالس از طریق ایمیل 



سایر امکانات



ظقه می توانید تمامی اطالع رسانی هقای موسسقه را مالح"اعالنات"در صفحه اصلی و در قسمت 
ضقمنا در . اشقیدمیتوانید با مسئولین کالس ها در ارتباط ب"پیامرسان"همچنین از بخش . بفرمایید

، "تعیقین سقطح"مقی توانیقد بقه بخقش هقای "امقور آموزشقی"در قسقمت "ثبت نقام"بخش 
.دسترسی داشته باشید"ثبت نام"، و "رزرواسیون"



ن حضقور می توانید کالسهایی که تا کنون ثبت نام کرده و یا اکنقون در آ"کالسهای من"در بخش 
جعقه مرا"محتقوای آموزشقی کقالس"برای دانلود فایل های درسی خود به بخقش . دارید را ببینید

ورود بقه"همچنین جهت شرکت در کالس هقای آنالیقن کافیسقت در همقین بخقش روی . نمایید
. کلیک نمایید"کالس



"مقالیامقور"برای مشاهده سوابق مالی خود، شامل پرداخت یا استرداد وجه، می توانید به قسمت 
.مراجعه نمایید


