به اطالع دانشـجویان عسیس میرسـاند با عنایت به تاخیر ارسال تایید واریسی درگاه اینترنت،جهت پیشگیری از بروز مشکل حداقل  22ساعت قبل از ثبت نام نسبت
به واریس شهریه اقدام نمائید.
از تاریخ  72/00/11ثبت وام ویمسال اول  72-79آغاز خًاَذ شذ در ایه ارتباط جُت یادآيری مًارد ریل را بٍ اطالع داوشجًیان گرامی میرساوذ:
 )1لبل از ثبت ًام الزم است تا هبلغ شْریِ ثابت ٍ هعادل شْریِ هتغیر خَد را بِ حساب داًشگاُ ٍاریس ًواییذ ٍ از آًجائیکِ اعالعات بِ صَرت ایٌترًتی دریافت هیگرددً ،یازی بِ حضَر هستمین داًشجَ ومییباشیذ.
تَصیِ هی شَد(عبك جذٍل ریل) جْت جلَگیری از ّر گًَِ هشکل احتوالی حذاقل  77ساعت زيدتر الذام ًواییذ.
 )7در صَرت عذم اعالع از هبلغ شْریِ ثابت ٍ هتغیر ،هیتَاًیذ بِ ٍب سایت داًشگاُ هراجعِ ًوَدُ ٍ هبلغ شْریِ ّر درس (اعن از ًظری ،عولی عوَهی ،عولی پایِ ٍ عولی تخصصی) را هشاّذُ ٍ هبلغ شهْریِ هتغیهر
خَیش را با استفادُ از برًاهِ محاسبٍ گر شُریٍ ،استخراج ًوائیذ.

وب سایت دانشگاه

اطالع رسانی تحصیلی

ورود به دانشکده مربوطه

معاونت اداری و مالی

محاسبه گر شهریه

 )3داًشجَیاى هی بایست از عریك ساهاًِ پرداخت اینترنتی ً ،سبت بِ ٍاریس شْریِ الذام ًوایٌذ.

وب سایت دانشگاه

اطالع رسانی تحصیلی

ورود به دانشکده مربوطه

 )4تاکیذ هیگردد پس از پرداخت ایٌترًتهی گسیىٍ بررسی يتائیذ شیُریٍ را حتمیا کلیی

معاونت اداری و مالی

پرداخت شهریه

ومائییذ تها فایهل اًتخهاب ٍاحهذ بهاز شهَد .بهرای اعهالع بیشهتر ههیتَاًیهذ بهِ راٌّوهای پرداخهت ایٌترًتهی شهْریِ

در ٍب سایت داًشگاُ هراجعِ ًوائیذ.

وب سایت دانشگاه

اطالع رسانی تحصیلی

ورود به دانشکده مربوطه

معاونت اداری و مالی

بررسی و تائید شهریه

)5دلت ًواییذ در پرداخت ایٌترًتی حتوا گسیٌِ پرداخت شْریِ را اًتخاب ًواییذٍ جذاً از اًتخاب گسیٌِ خَابگاُ یا خذهات رفاّی خَدداری ًواییذ زیرا صرفاً برای آى هٌظَر عراحی شذُ ٍ برای شْریِ کاربرد وذاروذ.
 )6آى عذُ از داًشجَیاًی کِ بابت چک برگشتی یا الساط ٍام بِ صٌذٍق رفاُ ٍ یا بابت اجارُ هعَق بِ خَابگاُ بذّکارًذ حذالل سٍ ريز قبل از اًتخاب ٍاحذ ًسبت بِ تسَیِ بذّی خَد الذام ًوایٌذ تا در زهاى اًتخاب
ٍاحذ با هشکل هَاجِ ًگردًذ.
 )7داًشجَیاًی حائس شرایظ دریافت تسْیالت از صٌذٍق رفاُ هیباشٌذ هی تَاًٌذ جْت تمسیظ شْریِ بِ ٍب سایت داًشگاُ هراجعِ ًوَدُ ٍ بخشی از شْریِ خَد را تمسیظ ًوایٌذ.

وب سایت دانشگاه

اطالع رسانی تحصیلی

ایي داًشجَیاى بعذ از اًجام تمسیظ ٍ ثبت اعالعات چک در ٍب سایت هی بایست حتما قبل از اوتخاب ياحذ چ

معاونت اداری و مالی

تقسیط شهریه

َای خًد را بٍ طًر کامل ي در يجٍ داوشیااٌ آزاد اسیالمی قیسيیه وًشیتٍ ي بیٍ یًر

حضًری بٍ ىذيق رفاٌ تحًیل دَىذ .در صَرت عذم تحَیل چک ّای فَق بِ صٌذٍق رفاُ سیستن تمسیظ عول ًٌوَدُ ٍ در زهاى ثبت ًام دچار هشکل خَاٌّذ شذ.
 )8الزم بِ رکر هیباشذ در ایام ثبت ًام ًیوسال اٍل  86-87در صَرت برٍز هشکل شوارُ ّای 837-22755423 ٍ 837-22755433پاسخگَی داًشجَیاى گراهی هیباشذ(با تَجِ بِ ایي کِ هوکي اسهت بارترافیهک
ایٌترًتی در ایام ثبت ًام زیاد باشذ ا کیذاٌ تَصیِ هی شَد کِ برای تسْیل در ثبت حتواٌ سِ رٍز زٍدتر هبادرت بِ پرداخت ایٌترًتی ًوائیذ درغیر ایٌصَرت هسٍَلیتی هتَجِ اهَر هالی ًخَاّذ بَد.

پرداختَای شُریٍ تمامی داوشکذَا الساما بٍ ًر ایىتروتی میباشذ.

