
 "دانشجويان جديدالورود 1396-97 اولنيمسال مالي  ثبت نام ه ـاطالعي"

 "و كارشناسي ناپيوستهمقطع كارشناسي "

 

با  ثبت نامعلي الحساب  مبلغبراي پرداخت اينترنتي مي رساند جديدالورود  به اگاهي كليه دانشجويان
 زير اقدام نمايند: رعايت مراحل 

 .شود)edu.usc.ac.ir(هر يك از دانشجويان با نام كاربري و رمز عبور خود وارد نرم افزار گلستان  -1
 مبلغ سپس نسبت به واريزشده  وارد دانشجويان توجه داشته باشند كه در قسمت پرداختهاي الكترونيكي -2

 د.ناقدام نماي طبق جدول زير )3961(ترم جاري شهريه 

 الحساب از عليمبلغ  دانشكده
 شهريه ثابت و متغير

 ريال 6.000.000 دانشجويان دانشكده فني ومهندسي
 ريال 6.000.000 گردشگري و دانشجويان دانشكده علوم انساني

 ريال 6.000.000 دانشجويان دانشكده هنر و معماري و علوم پايه
 

 

 

 پرداختهاي  الكترونيك دانشجو شهريه آموزش 

بر روي آرم بانك 

 كليك كنيد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فيش  صورتبه . واريز شهريه استاينترنت امكان پذير  پرداخت شهريه فقط از طريق -3
مسئوليت اقدام متوجه خود  ذكر استشايان  به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد. نقدي

 دانشجو مي باشد.

با عنايت به مسائل روزمره در پرداختهاي اينترنتي و به منظور جلوگيري از بروز مشكالت  -4
براي دانشجويان گرامي، توصيه مي شود در اولين فرصت ممكن نسبت به پرداخت شهريه 

نمايند تا در روزهاي پاياني مهلت، با قطع بودن سيستم شتاب يا مشكالت ديگر خود اقدام 
 مواجه نشوند.

% و آزاده و همسر 25شاهد و ايثارگر شامل همسر، فرزند و خود جانباز باالي  دانشجويان  -5
نام  در بخش ثبت خانم كماليسركارو فرزند شهيد، بهمراه  كارت شناسايي بنياد شهيد به 

مراجعه نمايند. الزم به ذكر است هزينه خدمات دانشگاه بعهده تاتر  حضوري واقع در سالن آمفي

 دانشجو مي باشد.

 با موفقيت الكترونيكي پرداخت "عبارت پرداخت وشناسه پيگيري شماره نمايش تاييدآن،ضمن با اطالعات مجدد مالحظه از پس:توجه

ضروريست  فعال مي شود YES , NOگزينه هاي ي اصفحه  ،از نمايش شماره پيگيري و شناسه پس  .ميشود داده نمايش "پذيرفت انجام

 مستند به عنوان را پرداخت دقيق وساعت تاريخحاوي  پرداخت، شناسه پيگيري، شماره الزم است .كليك كنيد YESبروي گزينه 

 .نماييد وبايگاني ثبت شهريه پرداخت

 


