
 1400-1401 تابستانانتخاب واحد نیمسال  امور مالی در خصوص مهماطالعیه 
 

است الزم  باشد،به شرح زیر می محاسبه و پرداخت شهریهمراحل مختلف رساند، به اطالع کلیه دانشجویان گرامی می

 د.عه و نسبت به رعایت آن اقدام نمایندانشجویان این اطالعیه را دقیقاً مطال

 

   ( محاسبه شهریه ترم الف

میزان شهریه  که پس از انتخاب دروس مورد نظر دارد رتال دانشجو قراروصفحه پیش محاسبه شهریه در بخش مالی پدر محاسبه شهریه ترم 

در زمان مجاز نسبت به تکمیل موجودی حساب خود  و انتخاب واحدشروع بایست قبل از  دانشجویان عزیز میشود.  و مشخص میمحاسبه ترم 

 تا سقف مورد نیاز اقدام نمایند.

قادر به انتخاب واحد میزان موجودی حساب خود به  ، فقطدانشجویان عزیز در بازه زمانی مجاز انتخاب واحد خودشود، * تاکید می

، موجودی حساب خود را به مشخص شده انتخاب واحد در بازه زمانیخیر در أگردد جهت پیشگیری از هر گونه تبنابراین توصیه میباشند، می

 امکان افزایش موجودی خود را جهت انتخاب دروس جدید دارند.نیز  میزان مورد نیاز تکمیل نمایند. دانشجویان در بازه زمانی انتخاب واحد

 پرداخت شهریهب( 

  :های زیر مقدور می باشدبا هر یك از روش پرداخت شهریه

 ثبت آنی در پورتال   – )از طریق مرورگر فایرفاکس(پرداخت الکترونیکی ، طریق پورتال دانشجویی از   -1

خیر در ثبت واریزی از سوی بانك، أکه در این روش با توجه به ت، با شناسه واریز بانك ملت( 67/46101010اه )واریز به حساب دانشگ -2

 انجام شده باشد.پرداخت بایستی حتماً دو روز قبل از انتخاب واحد 

خیر در ثبت واریزی از أبا توجه به ت، با شناسه واریز بانك ملت() 6104-3376-6564- 2532 به شماره اهدانشگکارت واریز به  -3

 سوی بانك، پرداخت بایستی حتماً دو روز قبل از انتخاب واحد انجام شده باشد.

 استفاده نمایند.  از مرورگر فایرفاکس )موزیال(  ماًشود، دانشجویان عزیز در روش پرداخت الکترونیکی حتتأکید می *

در شماره حساب و یا  جام شود. عواقب هر گونه اشتباهنام خانوادگی و شناسه واریز دانشجو ان، باید با ذکر نام، هابا هر یك از روشپرداخت  *

 عهده دانشجو خواهد بود.ه که منجر به واریز وجه به حساب دیگر و یا منظور شدن وجه به حساب دانشجویی دیگر شود ب ،...شناسه واریز و 

د درخواست خود ننتوادر پرداخت شهریه می مشکلکامل انجام پذیرد و در صورت  ه طورب یستیدانشجویان دقت نمایند، پرداخت شهریه با *

پورتال پویا ثبت  درخواست مالی در-امور مالیرا با ذکر دلیل به همراه تصویر پیش محاسبه شهریه، به صورت الکترونیکی از طریق بخش 

 گردد.ن صفحه اعالم میماد. درخواست شما توسط کارشناسان امور شهریه بررسی و جواب آن در هننمای

مالیامور    
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