اطالعيه مهم معاونت اداري و مالي راجع به پرداخت شهريه
جهت ثبتنام درنيمسال اول سال تحصيلي 0410-0412
دانشجويان محترم براي ثبت نام درنيمسال اول سال تحصيلي  0410-0412ملزم به اخذ تأييديه
نيمسال مزبور ازروز شنبه به تاريخ  0410/10/15لغايت ساعت 8صبح روز چهارشننبه بنه تناريخ
0410/10/10براساس زمانبندي جدول ذيل صرفاً به صورت اينترنتي و از طريق درگاه بانك ملنت
ميباشند.الزم به توضيح است زمانبندي ذيل جهت جلوگيري از بروز تداخل سيستمي ناشني از
ميزان مراجعات به سامانه در روزهاي انتخاب واحد مي باشد و بنه دانشنجويان محتنرم رعاينت
زمانبندي ذيل اکيداًتوصيه ميگردد.

ورودي
07وماقبل

زمان و تاريخ پرداخت اينترنتي شهريه
ازساعت  8صبح روز شنبه ()0410/10/15تا ساعت  8صبح روز يکشنبه ()0410/10/10

08

ازساعت  8صبح روز يکشنبه ()0410/10/10تا ساعت  8صبح روزدوشنبه ()0410/10/17

00

ازساعت  8صبح روز دوشنبه ()0410/10/17تا ساعت8صبح روزسه شنبه ()0410/10/18

0411

ازساعت8صبح روزسه شنبه ()0410/10/18تا ساعت8صبح روزچهارشنبه()0410/10/10

مهمان

ازساعت8صبح روزچهارشنبه ()0411/10/10تا ساعت8صبح روزپنج شنبه()0410/10/01

مراحل کار به شرح ذيل است :
-0در سامانه خدمات آموزشي به گزينه پرداخت اينترنتي شهريه مراجعه نموده و گزينه درگاه بانك ملنت را انتخناب
نماييد.

 -2در صفحه پرداخت اينترنتي ميتوانيد مبلغ پرداخت خود را که شامل :بدهي گذشته +مبلغ علي الحساب
(کارشناسي/کارداني0.011.111ريال و کارشناسي ارشد 25.111.111ريال) مشاهده وپرداخت نمائيد .
-3در صورت بروز مشکل در پرداخت اينترنتي در ساعات اداري روزهاي  0410/10/15لغايت 0410/10/10با شماره هاي
 10155210005-10331500380کارشناسان مالي دانشگاه ارتباط برقرار نماييد.
 -4پرداخت شهريه و مانده بدهي منحصراً از طريق بانك ملت و به صورت اينترنتي مقدور منيباشند و روش قنديمي
پرداخت شهريه(مراجعه به بانك واريز وجه و ارائه فيش به امور مالي) به طور کلي ممنوع مي باشد و در صورت وارينز
مسنوليت به عهده شخص دانشجو مي باشد.
-5مسنوليت عدم پرداخت شهريه در تاريخ هاي فوق به عهده شخص دانشجو مي باشد.
-0دانشجو ملزم خواهد بود بعد از انتخاب واحد نسبت به تسويه کامل شهريه نيمسال اقدام نمايد.
با تشكر
حوزه معاونت اداري و مالي
1401/00/01

