
  "1395- 96 دومنيمسال مالي  پيش ثبت نام ه ـاطالعي"

  95-2ل اب نيمساعلي الحس مبلغبراي پرداخت اينترنتي گرامي مي رساند  گاهي كليه دانشجويانآبه 
  :فرماييدزير اقدام  با رعايت مراحل 

 .دنهر يك از دانشجويان با نام كاربري و رمز عبور خود وارد نرم افزار گلستان شو -1
در صورت داشتن بدهي ( بتداا دانشجويان توجه داشته باشند كه در قسمت پرداختهاي الكترونيكي -2

(از  81با مراجعه به گزارش كه بدين صورت  ،بدهي ترمهاي گذشته خود را تسويه نمايند تمامي )قبلي
مشاهده و كارنامه مالي دانشجو در ترم)  – 81     دانشجو     شهريه    آموزش  گزارشهاي     منوي آموزش 

 5139همچنين وارد كردن ترمو  و وارد كردن مبلغ در قسمت مبلغ پرداختي5193 نيمسالتا گذشته بدهي 

 )3952(ترم جاري ) علي الحساب(شهريه  مبلغ در ترم پرداخت، بدهي را تسويه و سپس نسبت به واريز
  د.ناقدام نماي با گذراندن مجدد مراحل فوق و طبق جدول زير

 دانشجونيمسال نهايي  شهريهالحساب بوده و مبلغ پرداختي بعنوان علي الزم به ذكر است
 گردد.پس از انتخاب واحد مشخص مي

    علي الحسابمبلغ  دانشكده
  ريال 10,000,000  ييستز، علوم پايه و فناوريهاي دانشجويان دانشكده فني مهندسي
  ريال 8,000,000 دانشجويان دانشكده علوم انساني

  ريال 10,000,000  دانشجويان دانشكده هنر و معماري
  ريال 8,000,000  دانشجويان دانشكده گردشگري

  ريال 14,000,000 وعلوم پايهفني  مهندسي و هنردانشجويان كارشناسي ارشد
  ريال 12,000,000 هاساير گروهدانشجويان كارشناسي ارشد

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

به هيچ عنوان  فيش نقدي صورتبه . واريز شهريه استپرداخت شهريه فقط از طريق  اينترنت امكان پذير  -3
 مسئوليت اقدام متوجه خود دانشجو مي باشد. ذكر استشايان  پذير فته نخواهد شد.

عنايت به مسائل روزمره در پرداختهاي اينترنتي و به منظور جلوگيري از بروز مشكالت با  -4
براي دانشجويان گرامي، توصيه مي شود در اولين فرصت ممكن نسبت به پرداخت شهريه 
خود اقدام نمايند تا در روزهاي پاياني مهلت، با قطع بودن سيستم شتاب يا مشكالت ديگر 

 مواجه نشوند.

 پرداختهاي  الكترونيك دانشجوشهريه آموزش 

 با موفقيت الكترونيكي پرداخت "عبارت پرداختوشناسهپيگيريشمارهنمايشتاييدآن،ضمنبااطالعاتمجددمالحظه از پس:توجه
ضروريست  فعال مي شود YES , NOگزينه هاي صفحه  ،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 
 .نماييدوبايگاني ثبت شهريه پرداخت

 ترم پرداخت

 مبلغ پرداخت
 تذكر مهم:

توضيح اينكه مبلغ پرداختي 
بصورت پيش فرض، آخرين 
بدهي دانشجو است  وضعيت 
كه قابل ويرايش مي باشد 

كه مي بايست رقم پيش 
پرداخت اعالم شده وارد 
گردد در غير اينصورت 
عمليات ثبت نام مالي و 

انتخاب واحد انجام نخواهد 
 شد .

شركت  بر روي آرم 
كليك كنيدپرداخت به  



شجويان عادي ، دانشجويان تحت پوشش سازمانهاي مختلف و فرزندان اعضاي هيات علمي موظف دان تمامي -5
جهت انتخاب واحد مي باشند. الزم به ذكر است تخفيف اين دسته از  پيش ثبت نامبه پرداخت شهريه 

 دانشجويان بعد از انتخاب واحد اعمال مي گردد.

در  ،شود وسط بنياد شهيد پرداخت ميت كه %25باالي  ايثارگر و دانشجويان شاهد تخفيف -6
تماس حاصل  )آقاي فرهناك(سيستم لحاظ شده است و در صورت وجود مغايرت با امور مالي 

به صي و يا حذف ترم مي نمايند، خود ملزم مرخ 5139دانشجوياني كه براي نيمسال  د.ننماي
تذكر مهم: دانشجويان شاهد كه يك نيمسال مشروط  .باشندپرداخت شهريه نيمسال مي

تخفيف و سه  %40تخفيف، دونيمسال متوالي مشروطي  %60اند شهريه نيمسال بعد با شده
همچنين هزينه بيمه گردد نيمسال متوالي مشروط كل هزينه آن نيمسال بعهده دانشجو لحاظ مي

 و خدمات بعهده دانشجو مي باشد.

و اطالعات جامع  402، دانشجويان مي توانند در زمان انتخاب واحد از گزارش جهت مشاهده انتخاب واحد -7
 و اطالعات جامع دانشجو استفاده نمايند. 403دانشجو و بعد از حذف واضافه (ترميم) از گزارش 

  براي استفاده از گزارشهاي فوق الذكر مي توانيد:

  در زمان انتخاب واحد:402استفاده از گزارش جهت 

  
  

  اضافه: پس از حذف و 403جهت استفاده از گزارش      

  

  

   

را انتخاب نماييد.  وعالمت سريع عدد مربوط به گزارش را تايپ نمودهانتخاب در

هاي آموزش گزارش  نتيجه ثبت نام دانشجو در طول ثبت نام شهريه   دانشجو

 نتيجه ثبت نام دانشجو (شهريه) اطالعات ثبت نام و امتحان دانشجو گزارش هاي آموزش

نحوه مشاهده از 
طريق گزارشات 

403-81 - 402  :  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توجه:

به  اقدام و مسئوليت  پذيرفته نمي شودفيش واريز نقدي به هيچ عنوان  يادآوري مي نمايد
   عهده دانشجوست.

  ثبت نام مالي امكان هيچ گونه تقسيط و مهلت نمي باشد.پيش توضيح اينكه در مرحله اول 

(امور مالي دانشگاه  223داخلي  44238171 -5و  44246837در ضمن شماره تلفن 
  شنبه پاسخگوي پرسش هاي شما خواهد بود.قاي فرهناك) روزهاي شنبه تا چهارآ

بايد با امور  "تمديد پروژه"قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد براي انتخاب درس 
  مالي تماس حاصل فرمايند.

 كليك كنيد

مشاهده وضعيت نحوه 
شهريه از طريق 
 اطالعات جامع:

:1مرحله   

:2مرحله  

پرداختي دانشجو به تفكيك پرداخت

(فيش، پرداخت الكترونيكي، تخفيف 
 و...)

ي مورد انتخاب واحد به تفكيك ترمها
نظر


