
 "3196-97 دٍم ًیوسبلهبلی  پیص ثبت ًبم ِ ـاطالعی"

بب سعبیت   96-2علی الحسبة ًیوسبل  هبلغبشای پشداخت ایٌتشًتی سسبًذ گشاهی هی بِ اگبّی کلیِ داًطجَیبى

 :فشهبییذالذام  صیش هشاحل

 .ذًّش یک اص داًطجَیبى بب ًبم کبسبشی ٍ سهض عبَس خَد ٍاسد ًشم افضاس گلستبى ضَ-1

 تواهی (در صَرت داشتي بذّی قبلی) بتذاا داًطجَیبى تَجِ داضتِ ببضٌذ کِ دس لسوت پشداختْبی الکتشًٍیکی-2

     )اص هٌَی آهَصش  18بب هشاجعِ بِ گضاسش کِ بذیي صَست  ،ْای گذشتِ خَد را تسَیِ ًوایٌذًیوسالبذّی 

ٍ  1698 ًیوسبلتب گزضتِ هطبّذُ بذّی ٍ ( ًیوسبلکبسًبهِ هبلی داًطجَ دس  – 18     داًطجَ     ضْشیِ    آهَصش  گضاسضْبی

پشداخت، بذّی سا تسَیِ ٍ  ًیوسبلدس  3661 ًیوسالّوچٌیي ٍارد کزدى ٍ  ٍاسد کشدى هبلغ دس لسوت هبلغ پشداختی

بب گزساًذى هجذد هشاحل فَق ٍ طبك جذٍل  (3662)جاری  ًیوسال( علی الحسبة)ضْشیِ  هبلغ سپس ًسبت بِ ٍاسیض

  ذ.ٌالذام ًوبی صیش

داًطجَ پس اص ًیوسبل ًْبیی  ضْشیِالحسبة بَدُ ٍ  هبلغ پشداختی بعٌَاى علی الصم بِ رکش است

 گشدد. اًتخبة ٍاحذ هطخص هی

ٍ هطخص ضذى هیضاى بذّی قطعی هی ٍاحذ  ًتخبة  َیبى گشاهی پس اص ا طج ًٌذ هبلدًا َا غ بذّی خَد سا ت

ش هبلغ اقسبط ذ. ،ببّ  وبٌی ًیوسبل پشداختً  ًبت پبیبى  ًیکی تب قبل اص اهتحب ُ اص طشیق پشداخت الکتشٍ َا ِ دلخ  ب

 هبلغ علی الحسبة داًطکذُ

 سیبل 81.111.111 داًطجَیبى داًطکذُ فٌی هٌْذسی، علَم پبیِ ٍ فٌبٍسیْبی صیستی
 سیبل 1.111.111 داًطجَیبى داًطکذُ علَم اًسبًی

 سیبل 81.111.111 داًطجَیبى داًطکذُ ٌّش ٍ هعوبسی
 سیبل 1.111.111 داًطجَیبى داًطکذُ گشدضگشی

 سیبل 82.111.111 ٍعلَم پبیِ  داًطجَیبى کبسضٌبسی اسضذ فٌی  هٌْذسی ٍ ٌّش
 سیبل 88.111.111 گشٍُ ّبداًطجَیبى کبسضٌبسی اسضذ سبیش 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بِ ّیچ عٌَاى پزیش فتِ  فیش ًقذی صَرتبِ . ٍاسیض ضْشیِ استپشداخت ضْشیِ فمط اص طشیك  ایٌتشًت اهکبى پزیش -3

 هسئَلیت الذام هتَجِ خَد داًطجَ هی ببضذ. رکش استضبیبى  ًخَاّذ ضذ.

بزای  عٌایت بِ هسائل رٍسهزُ در پزداختْای ایٌتزًتی ٍ بِ هٌظَر جلَگیزی اس بزٍس هشکالتبا -4

شَد در اٍلیي فزصت هوکي ًسبت بِ پزداخت شْزیِ خَد اقذام داًشجَیاى گزاهی، تَصیِ هی

 ًوایٌذ تا در رٍسّای پایاًی هْلت، با قطع بَدى سیستن شتاب یا هشکالت دیگز هَاجِ ًشًَذ.

ّبی هختلف ٍ فشصًذاى اعضبی ّیبت علوی هَظف بِ پشداخت داًطجَیبى عبدی ، داًطجَیبى تحت پَضص سبصهبى توبهی-5

ببضٌذ. الصم بِ رکش است تخفیف ایي دستِ اص داًطجَیبى بعذ اص اًتخبة ٍاحذ جْت اًتخبة ٍاحذ هی پیص ثبت ًبمضْشیِ 

 اعوبل هی گشدد.

 

 پشداختْبي  الکتشًٍیک داًطجَ ضْشیِ آهَصش 

 ًوبیص "پزیشفت اًجبم بب هَفقیت الکتشًٍیکی پشداخت "عببست پشداخت ٍضٌبسِ پیگیشي ضوبسُ ًوبیص تبییذآى،ضوي بب اطالعبت هجذد هالحظِ اص پس:تَجِ

 الصم است .کلیک کٌیذ YESبشٍي گضیٌِ ضشٍسیست  فعبل هی ضَد YES , NOگضیٌِ ّبي صفحِ  ،اص ًوبیص ضوبسُ پیگیشي ٍ ضٌبسِ پس  .هیطَد دادُ

 .ًوبییذ ٍببیگبًی ثبت ضْشیِ پشداخت هستٌذ بِ عٌَاى سا پشداخت دقیق ٍسبعت تبسیخحبٍي  پشداخت، ضٌبسِ پیگیشي، ضوبسُ

 

 تشم پشداخت

 هبلغ پشداخت

 تزکش هْن:

تَضیح ایٌکِ هبلغ پشداختی 

بصَست پیص فشض، آخشیي 

ٍضعیت بذّی داًطجَ است کِ 

قببل ٍیشایص هی ببضذ کِ هی 

ببیست سقن پیص پشداخت اعالم 

ضذُ ٍاسد گشدد دس غیش ایٌصَست 

عولیبت ثبت ًبم هبلی ٍ اًتخبة 

 ٍاحذ اًجبم ًخَاّذ ضذ .

ضشکت  بش سٍي آسم 

کلیک کٌیذپشداخت بِ  



در سیستن لحاظ  ،شَد َسط بٌیاد شْیذ پزداخت هیت کِ %25باالی  ایثارگز ٍ داًشجَیاى شاّذ تخفیف-6

داًشجَیاًی  ذ.ٌتواس حاصل ًوای( 203)داخلی شذُ است ٍ در صَرت ٍجَد هغایزت با اهَر هالی 

بِ پزداخت شْزیِ ًیوسال صی ٍ یا حذف تزم هی ًوایٌذ، خَد هلشم هزخ 3662کِ بزای ًیوسال 

 .باشٌذ هی

عْذُ داًشجَ ِ اًذ شْزیِ ًیوسال بعذ ب ًیوسال هشزٍط شذُ تذکز هْن: داًشجَیاى شاّذ کِ یک 

 ّوچٌیي ّشیٌِ بیوِ ٍ خذهات بعْذُ داًشجَ هی باشذ. باشذهی

ٍ اطالعبت جبهع داًطجَ ٍ بعذ اص  212جْت هطبّذُ اًتخبة ٍاحذ، داًطجَیبى هی تَاًٌذ دس صهبى اًتخبة ٍاحذ اص گضاسش -7

 اطالعبت جبهع داًطجَ استفبدُ ًوبیٌذ.ٍ  211حزف ٍاضبفِ )تشهین( اص گضاسش 

 بشای استفبدُ اص گضاسضْبی فَق الزکش هی تَاًیذ:

 دس صهبى اًتخبة ٍاحذ:212استفبدُ اص گضاسش جْت 

 

 

 اضبفِ: پس اص حزف ٍ 211جْت استفبدُ اص گضاسش      

 

 

  

سا اًتخبة ًوبییذ.  ٍعالهت اًتخبة سشیع عذد هشبَط بِ گضاسش سا تبیپ ًوَدُدس  

 

 گضاسش ّبي آهَصش

 

 ضْشیِ

 

 ًتیجِ ثبت ًبم داًطجَ دس طَل ثبت ًبم

 

 داًطجَ

 

 گضاسش ّبي آهَصش

 

 داًطجَ

 

ثبت ًبم ٍ اهتحبى اطالعبت  

 

 ًتیجِ ثبت ًبم داًطجَ )ضْشیِ(

 
ًحَُ هطبّذُ اص طشیق گضاسضبت 

83-401- 402  :  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تَجِ:

بِ عْذُ  اقذام ٍ هسئَلیت  پزیشفتِ ًوی ضَدفیص ٍاسیض ًقذي بِ ّیچ عٌَاى  یبدآٍسي هی ًوبیذ

  داًطجَست.

 ثبت ًبم هبلی اهکبى ّیچ گًَِ تقسیط ٍ هْلت ًوی ببضذ.پیص تَضیح ایٌکِ دس هشحلِ اٍل 

قبي )اهَس هبلی داًطگبُ آ 462داخلی  44218373 -5ٍ  44246817دس ضوي ضوبسُ تلفي 

 ضٌبِ پبسخگَي پشسص ّبي ضوب خَاّذ بَد.تب چْبسفشٌّبک( سٍصّبي ضٌبِ 

ببیذ بب اهَس هبلی  "توذیذ پشٍطُ"قببل تَجِ داًطجَیبى کبسضٌبسی اسضذ بشاي اًتخبة دسس 

 توبس حبصل فشهبیٌذ.

 کلیک کٌیذ

 

هطبّذُ ٍضعیت ًحَُ 

ضْشیِ اص طشیق 

 اطالعبت جبهع:

 

:3هشحلِ   

:2هشحلِ   

 

 پشداختی داًطجَ بِ تفکیک پشداخت

)فیص، پشداخت الکتشًٍیکی، تخفیف 

)...ٍ 

 

ي ْبًیوسبلاًتخبة ٍاحذ بِ تفکیک 

 هَسد ًظش
 


