اطالعیه اداره کل مالی دانشگاه
از تاریخ  98/40/12ثبت وام ترم تابستان  97-98آغاز خًاَد شد در ایه ارتباط جُت یادآيری مًارد ذیل را بٍ اطالع میرساود:
* شُریٍ ثابت برای داوشجًیان بٍ شرح ذیل می باشد:
ديرٌ َای کارداوی پیًستٍ ي واپیًستٍ ي کارشىاسی پیًستٍ ي وا پیًستٍ تا سمف ٍ 6احد وصف شُریٍ ثابت ي بیش اش ٍ 6احد دي سًم شُریٍ ثابت
ديرٌ کارشىاسی ارشد دز اشای اخر دٍ دزس جبساًی حد اکثس تا سمف ٍ6احد ،وصف شُریٍ ثابت
ديرٌ َای کارشىاسی رشتٍ پرستاری ي اتاق عمل حداکثس تا سمف ٍ6احد وصف شُریٍ ثابت
 )1لبل اش ثبت ًام الشم است تا هبلغ شُریٍ ثابت ي معادل شُریٍ متغیر خَد زا بِ حساب داًشگاُ ٍازیص ًوایید ٍ اش آًجائیکِ اطالعات بِ صَزت ایٌتسًتی دزیافت هیگسددً ،یاشی بِ حضوَز هسوتمین
داًشجَ ومیباشد .تَصیِ هیشَد(طبك جدٍل ذیل) جْت جلَگیسی اش ّس گًَِ هشکل احتوالی حداقل  42ساعت زيدتر الدام بِ پرداخت اینترنتی شهریه ًوایید.
 )4دز صَزت عدم اطالع اش هبلغ شْسیِ ثابت ٍ هتغیس ،هی تَاًید بِ ٍب سایت داًشگاُ هساجعِ ًوَدُ ٍ هبلغ شْسیِ ّس دزس (اعن اش ًظسی ،عولی عوَهی ،عولی پایوِ ٍ عولوی تصییوی) زا هشواّدُ ٍ
هبلغ شْسیِ هتغیس خَیش زا با استفادُ اش بسًاهِ هحاسبِ گس شْسیِ ،استصساج ًوائید.
وب سایت دانشگاه

اطالع رسانی تحصیلی

ورود به دانشکده مربوطه

معاونت اداری و مالی

محاسبه گر شهریه

 )3داًشجَیاى هی بایست اش طسیك ساهاًِ پرداخت اینترنتی ً ،سبت بِ ٍازیص شْسیِ الدام ًوایٌد.
وب سایت دانشگاه
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پرداخت اینترنتی شهریه

 )2تاکید هی گسدد پس اش پسداخت ایٌتسًتی گصیٌِ تائید شْسیِ زا حتواٌ کلیک ًوائید تا فایل اًتصاب ٍاحد باش شَد .بسای اطالع بیشتس هی تَاًید بوِ زاٌّووای پسداخوت ایٌتسًتوی شوْسیِ دز ٍب سوایت
داًشگاُ هساجعِ ًوائید.
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بررسی و تائید شهریه

 )5آى عدُ اش داًشجَیاًی کِ بابت چک بسگشتی یا الساط ٍام بِ صٌدٍق زفاُ ٍ یا بابت اجازُ هعَق بِ خَابگاُ ٍ یا خدهات زفاّی بدّی دازًد حدالل  42ساعت قبل اش اًتصاب ٍاحد ًسبت بوِ تسوَیِ
بدّی خَد الدام ًوایٌد تا دز شهاى اًتصاب ٍاحد با هشکل هَاجِ ًگسدًد؛ ضوٌاً دز پرداخت ایىتروتی حتواً گصیٌِ پرداخت شُریٍ زا اًتصاب ًوائیدٍ اش اًتصاب گسیىٍ خًابگاٌ یوا خددما راداَی
خًدداری ًوائید ،شیسا صسفاً بسای آى هٌظَز طساحی شدُ ٍ بسای شْسیِ کازبسد ًدازًد.
 )6الشم بِ ذکس هیباشد دز ایام ثبت ًام تسم تابستاًی دز صَزت بسٍش هشکل شوازُ ّای  825-33566524 ٍ 825-33566533پاسصگَی داًشجَیاى گساهی هیباشد (با تَجِ بِ ایي کوِ هوکوي اسوت
باز تسافیک ایٌتسًتی دز ّواى زٍش شیاد باشد اکیداً تَصیِ هیشَد کِ بسای تسْیل دز ثبت حتواً یک روز زودتر هبادزت بِ پسداخت ایٌتسًتی ًوائید.
 )7داًشجَیاًی کِ شْسیِّ ،صیٌِ خَابگاُ ٍ خدهات زفاّی زا بِ صَزت غیسایٌتسًتی پسداخت ًوایٌد ،چٌاًچِ با هشکلی زٍ بِ زٍ شًَدّ ،یچ هسٍَلیتی هتَجِ اهَز هالی ًصَاّد بَد.
 )5داًشجَیاًی کِ توایل بِ استفادُ اش تسْیالت دز پسداخت شْسیِ زا دازًد هی تَاًٌد با هساجعِ بِ صٌدٍق زفاُ داًشجَیاى اش ٍام کَتاُ هدت استفادُ ًوایٌد.
 )9جْت پسداخت ایٌتسًتی اش طسیك تلفي ّوساُ اش هسٍشگس  Firefoxاستفادُ ًوایٌد.

